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20 września odbyło się Międzynarodowe Forum Samorządo-
we, tematem przewodnim spotkania była „Edukacja i kultura 
narzędziem tworzenia partnerstw między miastami”. W Ko-
strzynie nad Odrą spotkały się delegacje miast Seelow, Peitz 
(Niemcy), Sambor (Ukraina), Floresti (Mołdawia), Zemplín-
ske Hámre (Słowacja), Euroregionu PRO EUROPA VIADRI-
NA, Związku Miast Polskich, Kostrzyńskiego Centrum Kul-
tury oraz Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Każdy z gości 
przygotował krótką, piętnastominutową prezentację na temat 
współpracy międzynarodowej. Na początku jednak swoją pre-
lekcję pt.: „Relacja i komplementarność – współpraca, to coś 
więcej niż rywalizacja„ wygłosił prof. dr hab. Paweł Prüfer, 
dziekan Wydziału Ekonomicznego Akademii im. Jakuba 
z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Burmistrz Miasta 
dr Andrzej Kunt zaprezentował współpracę międzynarodową 
Miasta Kostrzyn nad Odrą w ostatnich latach. Było to bardzo 
owocne spotkanie. Zaproszeni goście po swoich wystąpie-
niach, podczas wspólnej debaty, jednogłośnie wyrażali podziw 
i aprobatę dla organizacji takich spotkań, z których mogą czer-
pać mnóstwo wiedzy i doświadczenia. Na koniec tego spotka-
nia wystąpił dla zgromadzonych zespół Drzewiczanie, działa-
jący przy Kostrzyńskim Centrum Kultury.
W drugim dniu międzynarodowego spotkania przeprowadzone 
zostały warsztaty, w wyniku których  powstały szkice przyszłych 
projektów, służących wsparciu kontaktów dobrosąsiedzkich po-
między mieszkańcami miast partnerskich, a przede wszystkim 
pomiędzy dziećmi i młodzieżą. Wydarzenie było współfinan-
sowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w konkursie 
„Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej 
polityki zagranicznej 2018”. Patronem wydarzenia był Związek 
Miast Polskich. A patronat medialny objęły: Gazeta Lubuska, 
TVP3 Gorzów Wlkp. oraz Radio Zachód.

EDUKACJA I KULTURA
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SPIS TREŚCI
Każda duża inwestycja (budowa szkoły, hali spor-
towej, obwodnicy miasta, mostu na rzece, przebu-
dowa przestrzeni publicznej) ze względu na stopień 
skomplikowania - musi mieć swoją historię. Historię 
swoją ma też budowa krytej pływalni w naszym 
mieście. Składają się na nią takie elementy jak m.in.: 
wybór czasu realizacji inwestycji, a zwłaszcza czasu 
gotowości do finansowania kosztów jakie są jej 
następstwem, wybór zakresu (są różnej wielkości 
kompleksy basenowe) do potencjalnej liczby odbior-
ców, wybór technologii, rodzaju zasilania w energię, 
zatrudnienie ludzi itd. Przygotowanie inwestycji, 
zwłaszcza dużych i bardziej skomplikowanych musi 
trwać kilka lat (zawsze dłużej niż samo wykonanie), 
a w tym czasie wiele się może zmienić np. w zakresie 
przepisów prawa czy w finansowaniu. 
Zdecydowaną większość inwestycji w naszym mie-
ście realizujemy z pozyskaniem dofinansowania 
zewnętrznego. Aby takie dofinansowanie pozyskać 
trzeba przygotować i złożyć we właściwym cza-
sie projekt. Rozstrzygnięcia następują w drodze 
konkursu i tylko najlepsze, dobrze przygotowane  
projekty mają szansę uzyskania pozytywnej oce-
ny formalnej, technicznej i merytorycznej. Jest 
szereg programów, które w drodze konkursu, dla 
konkretnych celów, takie dofinansowanie oferują 
m.in. Regionalne Programy Operacyjne, Programy 
Rządowe, Programy Współpracy Transgranicznej 
(Interreg), a także inne tzw. mechanizmy finansowe. 
Sztuka polega na tym, aby tych programów się na-
uczyć, harmonogram konkursów śledzić i z pewnym 
wyprzedzeniem mieć przygotowany dobry projekt. 
Oczywiście, nie wszystkie potrzeby mieszkańców da 
się zaspokoić szukając środków pozabudżetowych, 
bo nie zawsze wspomniane konkursy (i priorytety 
programu) w te oczekiwania trafiają. Dlatego wiele 
zadań wykonujemy też ze środków własnych, ale w 
dobie dostępu do pieniędzy Unii Europejskiej na-
szym zadaniem jest pozyskiwać ich jak najwięcej.
Aby odnieść sukces (bo tak trzeba nazwać fakt, iż w 
ciągu ostatnich kilkunastu lat, z dofinansowaniem 
zewnętrznym wykonaliśmy i wykonamy w naj-
bliższym czasie 3-4 takich inwestycji za około 200 
milionów złotych) trzeba mieć zespół ludzi dobrze 
do tej pracy wykształconych i przygotowanych, i 
tacy ludzie w naszym Urzędzie Miasta pracują, ale 
pracują też w naszych instytucjach kultury i sportu 
a także w naszych spółkach i u naszych przedsię-

Szanowni Państwo,
biorców. Mamy ludzi wysoko wykwalifikowanych 
przygotowujących projekty od strony technicznej, 
ochrony środowiska, zamówień publicznych, reali-
zacji inwestycji, gospodarki przestrzennej, komu-
nalnej i innych.
Ponieważ decyzje o wyborze takiego 
a nie innego projektu czasami są 
trudne i zapadają daleko od nas 
(Warszawa, Kraków, Frankfurt 
nad Odrą, Zielona Góra, Go-
rzów) to konieczna jest współ-
praca z ludźmi nas wspierający-
mi, promującymi nasze miasto, 
a naszym zadaniem jest dobry 
klimat wokół kostrzyńskich spraw 
wypracować. I tylko w takim 
zespole współpracowni-
ków, we współpracy i 
uzgodnieniu wspól-
nych celów z Radą 
Miasta, ze wspar-
ciem ludzi naszemu 
miastu życzliwych 
można wykonać 
pracę, za którą 
później otrzymuje 
się tytuł „Orła 
Polskiego Samo-
rządu” i „ Gminy 
Dziesięciolecia”.
Wszystkim, 
którzy pracują 
na rzecz roz-
woju Kostrzyna 
nad Odrą i tym, 
którzy w tym 
rozwoju poma-
gają, w imieniu 
nas wszystkich 
mieszkańców 
grodu nad Odrą 
i Wartą - dzięku-
jemy.

Burmistrz Miasta
Kostrzyn nad Odrą,

Andrzej Kunt 



SK   09/2018  -3-1918 - 2018
100 lecie NIEPODLEGŁOŚCI

KONSEKWENCJA I WIARYGODNOŚĆ

Przez wiele lat priorytetem był rozwój mia-
sta oraz szeroko pojmowane bezpieczeństwo 
mieszkańców, teraz możemy pochylić się rów-
nież nad innymi zadaniami jak np. rozwojem 
bazy sportowo-rekreacyjnej - tłumaczy bur-
mistrz miasta Andrzej Kunt - Pierwszą dużą 
inwestycją będzie Kostrzyńskie Centrum Za-
paśnicze zaprojektowane jako hala sportowo-
-widowiskowa dla uprawiania wielu dyscyplin 
sportu, a w szczególności zapasów i dofinanso-
wana z Ministerstwa Sportu kwotą 3.500.000 
zł. Kolejną, jeszcze większą inwestycją będzie 
Miejski Park Wodny. Wiele razy podkreśla-
łem, że Kostrzyn to Mieszkańcy, którzy wy-
czekują budowy basenu w naszym mieście. 
Ta inwestycja to nie są tylko działania w obec-
nym roku, to szereg lat pracy poprzedzającej 
ogłoszony w 2018 roku przetarg. Jednak ceny 
proponowane przez dwóch oferentów były 
zbyt wysokie w stosunku do kosztów zapla-
nowanych na realizację projektu. Mam pełną 
świadomość, że zaproponowane oferty mają 
związek z trwającym rokiem wyborczym i 
nie zgadzam się na to, aby Mieszkańcy prze-

Wkroczyliśmy w okres wy-
borczy, a to oznacza, że 
Mieszkańcy są zarzucani 
informacjami z niepewnego 
źródła jak np. ta, że w Ko-
strzynie nie będzie basenu. 
Tego typu nieprawdziwe 
informacje pojawiają się w 
wyniku braku wiedzy o me-
chanizmach działania samo-
rządu, czy mechanizmach 
tworzenia budżetu miasta. 
W związku z powyższym 
prezentujemy Państwu ofi-
cjalne stanowisko burmi-
strza w tej sprawie.

płacali za inwestycje. Jestem burmistrzem od 
2002 roku, podpisywałem wiele umów. Gdy-
bym przyjął jedną z tych ofert, mając tak duże 
doświadczenie w samorządzie, to zapewniam, 
że byłoby to nieuzasadnione wydanie publicz-
nych pieniędzy. Dlatego ten przetarg musi być 
powtórzony. Zapewniam jednak, że w temacie 
budowy krytej pływalni jestem i pozostanę 
konsekwentny – basen powstanie i będzie cie-
szyć naszych mieszkańców już w 2021 roku.

BASEN DLA KOSTRZYNA
ZA DARMO?
Jak podliczyli kostrzyńscy urzędnicy, od 2014 
roku ze środków zewnętrznych zdobytych 
przez pracowników urzędu miasta z unijnych 
oraz rządowych źródeł finansowania, Miasto 
uzyskało ponad 30 milionów złotych(!), co 
pozwoliło na wykonanie ważnych dla Miasta 
inwestycji za kwotę ponad 64 milionów zło-
tych bez ani jednej złotówki kredytu! Taka 
sytuacja finansowa i zdolność kredytowa po-
zwoli Miastu na wykonanie dużych zadań 
w najbliższych latach, w tym wybudowanie 

krytej pływalni. Można rzec, że dzięki pracy 
naszych samorządowców basen zbudowany 
będzie gratis - w nagrodę za ciężką pracę i wy-
trwałość – powiedział burmistrz Kunt.

MINISTERSTWO SPORTU
DOFINANSUJE KRYTĄ PŁYWALNIĘ
Otrzymaliśmy w ubiegłym tygodniu potwier-
dzenie, że nasz nowy miejski basen będzie do-
finansowany ze środków zewnętrznych! Cie-
szy nas bardzo ten kolejny sukces, bo dzięki 
temu więcej pieniędzy zostanie w naszym bu-
dżecie na inne cele. 20 września 2018 roku, to 
ważna data w historii budowy krytej  pływalni 
w naszym mieście. W tym dniu Ministerstwo 
Sportu rozstrzygnęło konkurs na projekty w 
ramach programu „Sportowa Polska – Pro-
gram rozwoju lokalnej infrastruktury spor-
towej” przyznając miastu najwyższe możliwe 
dofinansowanie w kwocie 5.682.900 złotych.  
Jednym z głównych argumentów przemawia-
jących za potrzebą budowy basenu w naszym 
mieście był fakt, że w naszym regionie jest naj-
mniej pływalni w Polsce w stosunku do liczby 

mieszkańców (ponad 70 tysięcy na 1 basen). 
Cieszymy się bardzo, doceniamy i dziękujemy 
Ministerstwu Sportu - mówi burmistrz An-
drzej Kunt – za to, że zwróciło na to uwagę i 
ten argument uwzględniło. Dziękuje wszyst-
kim, którzy nam pomogli przygotować dobry 
projekt krytej pływalni. Dziękuję wszystkim 
tym, którzy wokół tej inwestycji tworzyli do-
bry klimat i ją promowali i wspierali. Dzię-
kuję. Zakończenie projektu planowane jest w 
2021 roku. W ramach projektu zostanie zbu-
dowana dwukondygnacyjna hala basenowa 
z widownią na antresoli, układem szatniowo 
-sanitarnym, pomieszczeniami towarzyszą-
cymi oraz zagospodarowanie terenu. Obiekt 
będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych. 
W hali basenowej zaprojektowano 3 baseny: 
basen główny – pięciotorowy, basen do nauki 
pływania połączony z basenem rekreacyjnym 
oraz trzeci – basen dla dzieci ze zjeżdżalnią. 
Zaprojektowano również dwie wanny SPA 
mogące obsłużyć jednocześnie do 20 osób. 
Bezpośrednio przy hali basenowej przewi-
dziano budowę „Saunarium”.



-4-SK   09/2018  1918 - 2018
100 lecie NIEPODLEGŁOŚCI

Rada Miasta Kostrzyn nad Odrą
2014 - 2018

Marek TATAREWICZ - tel. 607 870 559 
OKRĘG WYBORCZY NR 1
Komisji Edukacji Narodowej, Nadbrzeżna, Osiedle nad Wartą, 
Parkowa, Plac Wolności, Rzeczna, Stefana Czarnieckiego, Wędkarska, 
Zaułek Wodny, Żeglarska

Jolanta SZUKAŁA - tel. 513 180 217 
OKRĘG WYBORCZY NR 2
Aleja Kasztanowa, Bastionowa, Berlińska, Bukowa, Chyżańska, Gimna-
zjalna, Gorzyńska, Graniczna, Handlowa, Jana z Kostrzyna,Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego 2-7, 9-41 nieparzyste, Królewska, Książęca, 
Mikołaja Kopernika, Mostowa, Osiedle 3 Maja, Plac Ratuszowy, Plac 
Zamkowy, Przyforteczna, Spichrzowa, Strzelecka, Św. Klemensa, Wła-
dysława Sikorskiego, Wodna, Zakole, Zaułek Kościelny

Jeremi Dominik FILUŚ - tel. 601 575 940 
OKRĘG WYBORCZY NR 3
Dębowa, Jana Karskiego, Jasna, Jaworowa, Jodłowa, Kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego 8-40B parzyste, od 43 do końca, Klonowa, Księdza 
Franciszka Skałby, Łódzka, Na Skarpie, Osiedle Kolejowe, Osiedle 
Warniki, Plac Grunwaldzki, Południowa, Świerkowa, Tarasowa, 
Widokowa, Wschodnia, Zaułek Klonowy

Michał Bolesław KUNT - tel. 669 304 871 
OKRĘG WYBORCZY NR 4
Generała Józefa Bema, Generała Tadeusza Kutrzeby, Gorzowska 
od 72 do końca, Królowej Jadwigi, Majora Henryka Sucharskiego, 
Marzeń, Miła, Pogodna, Przyjazna, Radości, Saperska, Szczęśliwa, 
Wojska Polskiego

Bożena GĘZIKIEWICZ - tel. 693 549 255
OKRĘG WYBORCZY NR 5
Adama Mickiewicza, Bolesława Chrobrego, Henryka Sienkiewicza, 
Marii Konopnickiej, Targowa

Monika Irena  SĄDEJ - tel. 501 633 939 
OKRĘG WYBORCZY NR 6
Gorzowska 1-70, Krótka, Osiedle C, Tadeusza Kościuszki

Bartłomiej Marcin SUSKI - tel. 602 663 913
OKRĘG WYBORCZY NR 7
Osiedle B, Osiedle Słowiańskie, Osiedlowa, Plac Wojska Polskiego

Piotr DZIEKAN - tel. 516 014 248
OKRĘG WYBORCZY NR 8
Aleja Milenijna, Działkowa, Jaśminowa, Ogrodowa, Osiedle Leśne, 
Północna, Prosta, Różana, Sportowa, Tulipanowa

Helena Józefa RUDANIECKA - tel. 697 274 939
OKRĘG WYBORCZY NR 9
Dworcowa, Fabryczna, Jana Pawła II, Niepodległości, Osiedle 
Mieszka I od 37 do końca, Piastowska, Plac im. Michała Kaczmarka, 
Portowa, Solidarności, Sybiraków

Sylwia Irena CHILIŃSKA-WACHOWIAK - tel. 601 855 380 
OKRĘG WYBORCZY NR 10
Osiedle Mieszka I 1-36

Leszek NAUMOWICZ - tel. 505 053 534
OKRĘG WYBORCZY NR  11
Chemików, Drzewna, Jagiellońska, Ludwika Banaszaka, Orła Białego, 
Papierników

Tadeusz ŁYSIAK - tel. 601 759 091
OKRĘG WYBORCZY NR 12
Akacjowa, Czereśniowa, Kwiatowa, Malinowa, Słoneczna, Spokojna, 
Tadeusza Zawadzkiego, Turkusowa, Zielona, Złota

Ryszard ANDRYS - tel. 515 227 289
OKRĘG WYBORCZY NR 13
Asfaltowa, Belgijska, Energetyków, Eugeniusza Olczaka, Główna, 
Morelowa, Orzechowa, Owocowa, Promienna, Przemysłowa, Sadowa, 
Sosnowa, Stanisława Moniuszki, Szwedzka, Tysiąclecia, Wiśniowa, 
Włoska

Mieczysław JASZCZ - tel. 782 235 557 
OKRĘG WYBORCZY NR 14
Cmentarna, Drzewicka, Fryderyka Chopina, Gabriela Narutowicza, 
Rzemieślnicza, Szkolna, Środkowa, Zacisze

Krystyna  SROKOWSKA - tel. 501 302 998 
OKRĘG WYBORCZY NR 15
Boczna, Brzoskwiniowa, Brzozowa, Familijna, Grzybowa, Kostrzyń-
ska, Kościelna, Leśna, Lipowa, Łączna, Mikołaja Reja, Namyślińska, 
Nowa, Odrzańska, Piaskowa, Polna, Szumiłowska, Tartaczna, Topolo-
wa, Ustronie, Wąska, Wesoła, Willowa

FINANSE MIASTA MAJĄ SIĘ BARDZO DOBRZE
Szanowni Państwo,

Od wielu lat jestem radnym Rady Miasta Kostrzyn nad 
Odrą. Tak jak w poprzednich kadencjach zostałem 
wybrany z okręgu w którym mieszkam i który dzięki 
temu jest mi bliski i dobrze znany. Po wprowadzeniu 
jednomandatowych okręgów wyborczych od 2014 roku 
jest to okręg nr 13, za co jeszcze raz bardzo dziękuję 
jego mieszkańcom. W dobiegającej już końca kadencji 
pełnię funkcję Przewodniczącego Komisji Rozwoju Go-
spodarczego i Finansów.
W poprzednim numerze Samorządnego Kostrzyna 
kolega Tadeusz starał się przybliżyć Państwu przede 
wszystkim obowiązki radnych Rady Miasta na Sesji. 
Rolą każdego Radnego jest również udział w poprze-
dzających sesję komisjach stałych, do których należy 
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów i dlatego 
chciałbym Państwu w skrócie przedstawić to, czym się 
zajmują jej członkowie.
Na komisjach stałych radni omawiają wszystkie zagad-
nienia i opiniują poprzez głosowanie projekty uchwał, 
które są zatwierdzane na Sesji. Ponadto każda z Komisji 
posiada swój zakres działania i pracuje wg ściśle okre-
ślonego Planu Pracy, który jest przygotowywany przez 
Przewodniczącego Komisji i zatwierdzany przez Radę 
Miasta. Do zadań Komisji Rozwoju Gospodarczego i Fi-
nansów należy przede wszystkim gospodarka finansowa 
miasta (bieżąca analiza budżetu i Wieloletniej Prognozy 
Finansowej, podatki i opłaty, a także z nich zwolnienia), 
gospodarka odpadami komunalnymi, wodno-kanali-
zacyjna, utrzymanie czystości i porządku w mieście, 
ochrona środowiska, gospodarka przestrzenna miasta, 
komunalne budownictwo mieszkaniowe, gminne drogi, 
ulice, mosty, place oraz organizacja ruchu drogowego. 
Zapewniam Państwa, że o finanse naszego Kostrzyna 
nad Odrą wszyscy możemy być spokojni. Miasto nie 
jest zadłużone i w kolejnej kadencji ze spokojem będzie 
można zrealizować wszystkie duże, wielomilionowe 
inwestycje. Bardzo dobra sytuacja finansowa to wynik 
wieloletniej dobrej współpracy z burmistrzem.
W miarę potrzeb organizowana jest tzw. komisja objaz-
dowa, która polega na tym, że przed omawianiem dane-

go zagadnienia członkowie Komisji udają się na wizję 
lokalną na terenie naszego Miasta, w celu lepszego po-
znania problemu i możliwości jego rozwiązania.
Jako Przewodniczący Komisji mogę stwierdzić, że wszy-
scy jej członkowie przychodzili na obrady z dużym 
zaangażowaniem i dobrym przygotowaniem meryto-
rycznym, za co bardzo im dziękuję. Mam nadzieję, że 
chociaż częściowo spełniliśmy pokładane w nas nadzie-
je i swoimi decyzjami w Państwa opinii przyczyniliśmy 
się do rozwoju Naszej Małej Ojczyzny Gorąco zachęcam 
Państwa do obiektywnej oceny naszej pracy w zbliżają-
cych się wyborach samorządowych.

Ryszard Andrys

Kadencja 2014-2018 była moją pierwszą kadencją w 
Radzie Miasta. Cztery lata minęły bardzo szybko, bo 
był to okres bardzo wytężonej pracy samorządowej. 
W Radzie Miasta pracowałam w Komisji Spraw Spo-
łecznych i zajmowałam się sprawami najbliższymi 
mojemu sercu i zawodowi, czyli sprawami najmłod-
szych kostrzynian, ich edukacją i zdrowiem ale też 
sprawami najstarszych mieszkańców. W tej kadencji 
kostrzyńskie szkoły i przedszkola miejskie były na-
szym „oczkiem w głowie”, chociaż nie jedynym. Z 
racji mojego zawodu – jestem pielęgniarką i położ-
ną – w naszych przedszkolach i podstawówkach pro-
wadziłam pogadanki dla dzieci dotyczace zdrowego 
stylu życia opartego na Nowej Piramidzie Zdrowia 
u podstaw której znajduje się aktywność fizyczna. 
Chciałabym je kontynuować dla kolejnych poko-
leń małych Kostrzynian.  W trosce o dzieci do lat 3 
Rada Miasta tej kadencji , na wniosek burmistrza dr 
A.Kunta, podjęła decyzję o budowie żłobka miejskie-
go, na budowę którego Urząd Miasta pozyskał rzą-
dowe dofinansowanie. Żłobek dla 60 najmłodszych 
dzieci będzie cieszył maluchów i ich rodziców już 
na początku przyszłego roku. W tej kadencji miałam 
też zaszczyt reprezentować mieszkańców w Poczcie 
Sztandarowym. Byłam przedstawicielem Rady w licz-
nym komisjach konkursowych i zespołach do wyko-
nywania określonych zadań, powoływanych przez 
Radę i burmistrza. Moja praca w Radzie Miasta dała 
mi wiele satysfakcji. Wiem, że nasze miasto wciąż się 
rozwija i nadal będzie się rozwijało w dobrym kie-
runku chciałabym brać w tym udział. Dlatego wezmę 

KOSTRZYN TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA
udział w wyborach samorządowych i będę zabiegać o 
manadat radnej w okręgu wyborczym nr 9.

Helena Rudaniecka 
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BURMISTRZ  MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ

zgodnie z treścią art.35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2018r. poz.121 j.t. ze zm.) infor-
muje, że na okres 21 dni podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości wchodzących w skład 
gminnego zasobu, przeznaczonych do zbycia: GP.0050.54.2018.AD, z dnia 11 września 2018r.
Wykaz dotyczy sprzedaży 4 działek położonych przy ul. Polnej, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowa 
jednorodzinną.
Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń (I piętro) w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Granicznej 2, oraz 
zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta  Kostrzyn nad Odrą  www.kostrzyn.pl - zakładka Przetargi 
i wykazy i w zakładce BIP.
Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości mają osoby, które spełniają warunki określone w art.34 ust.1 pkt. 1 
i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2018r. poz.121 j.t. ze zm.) oraz złożą 
wniosek o nabycie nieruchomości.
Pisemne wnioski prosimy składać w sekretariacie Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Granicznej 2.

13 września 2018 r. miało miejsce uroczyste otwarcie 
Domu Dziennego Pobytu  dla osób starszych, dzia-
łającego w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Kostrzynie nad Odrą. Dom po dłuższej przerwie 
zyskał nową siedzibę w budynku Ośrodka. Dzięki 
wsparciu władz miasta pomieszczenia zostały wyre-
montowane, dostosowane do potrzeb osób starszych 
i wyposażone w niezbędne meble i sprzęt. Otwarcia 
DDP dokonał burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą dr 
Andrzej Kunt wraz z przewodniczącym RM Markiem 
Tatarewiczem oraz dyrekcją i pracownikami Ośrodka 
Pomocy Społecznej. 
Oferta placówki skierowana jest do mieszkańców mia-
sta, nieaktywnych zawodowo, w wieku powyżej 60 roku 
życia, samodzielnych lub wymagających niewielkiej 
pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Celem Domu 
jest utrzymanie i poprawa stanu sprawności fizycznej i 
intelektualnej starszych osób poprzez zajęcia manualne, 
w tym plastyczne, kulinarne, edukacyjne, turystyczne, 
integracyjne. Uczestnicy DDP mogą skorzystać również 
z przygotowywanych posiłków przez Jadłodajnię Ośrod-
ka. Docelowo w Domu może przebywać do 15 osób, 
obecnie stale korzystających jest 9.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru do DDP, od-
płatności i oferowanych usług można uzyskać w siedzi-
bie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą 
w godzinach od 7.00 do 15.00 lub pod numerem telefo-
nu 95 7523033. 

DOM
DZIENNEGO POBYTU  
DLA  OSÓB STARSZYCH

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz Park Narodowy 
„Ujście Warty” serdecznie zapraszają wszystkich do obej-
rzenia wystawy plenerowej poświęconej Polskim Parkom 
Narodowym. Wystawa składa się z plansz wielkoformato-
wych i przedstawia przepiękne fotografie najcenniejszych 
przyrodniczo miejsc Polski. Wystawę można oglądać co-
dziennie w Parku Miejskim, w okolicy fontanny. Wystawę 
będzie można podziwiać aż do wiosny.

PARKI NARODOWE
W MIEJSKIM PARKU

Dzięki realizacji zadań zaplanowanych w projekcie, powsta-
nie na nowo zrewitalizowany park (nowe nawierzchnie, 
oświetlenie, nasadzenia) podzielony na następujące strefy:
• Edukacja przyrodniczo - kulturalna. 

Obszar wyposażony w altanę wierzbową dla rodzin, 
tunel wierzbowy dla dzieci, hotelik dla owadów, 
budki lęgowe, poidełka dla ptaków, rabaty z zioła-
mi zapachowymi i leczniczymi, przystanek szlaku 
geocachingowego, ćwiczebne trasy GPS dla różnych 
grup docelowych, tablice informacyjne poświęcone 
np. obszarom chronionym, roślinom i zwierzętom, 
historii regionu, osobie Theodora Fontane, szlakowi 
geocachingowemu

• Strefa parkowa. 
Elementy tej strefy, tj. stare drzewa, powierzchnie tra-
wiaste, nowe nasadzenia rodzimych gatunków drzew 
i krzewów, place reprezentacyjne, czyli innymi słowy 
kwietniki

Z PARKU DO PARKU
Z parku do parku – z Theodorem Fontane w poszukiwaniu skarbów dziedzictwa przyrody i 
kultury. Tak brzmi pełna nazwa projektu, dofinansowanego ze środków BB-PL Interreg VA 
2014-2020 w wysokości ok. 3 milionów 600 tysięcy zł. Projekt realizowany w polsko - niemiec-
kim partnerstwie (Letschin, Park Narodowy „Ujście Warty”, Park Narodowy Marchia Szwajcar-
ska,Towarzystwo Przyjaciół Słońska Unitis Viribus, Stowarzyszenie Drei Eichen, gdzie miasto 
Kostrzyn nad Odrą pełni rolę lidera projektu) zakłada m.in. rewitalizację parku (terenów re-
kreacyjnych) przylegającego do wyremontowanego Amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą.

• Strefa sportowa. 
Przestrzenie i instalacje,  służące uprawianiu sportu i 
tzw. workoutu oraz tor rowerowy pumptruck. W tej 
strefie znajdziemy również tor do gry w boule.

• Strefa zabaw muzycznych i sprawnościowych 
dla dzieci w wieku 2 - 16 lat. 
Plac muzyczny zawierał będzie 8 instrumentów mu-
zycznych. Dodatkowo strefa wyposażona będzie w ze-
staw wspinaczkowy, zestaw sprawnościowy,podniebną 
deskorolkę, park linowy do akrobacji, huśtawkę dwu-
osobową na stojąco, zjeżdżalnię linową dwutorową

• Elementy służące do wypoczynku. 
Strefy odpoczynku, altana do grillowania , wypoży-
czalnia rowerów, elementy małej architektury, place 
do gier planszowych.

• Strefa handlowo-usługowa 
(funkcjonująca sezonowo)
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20 września w Przedszkolu Miejskim nr 1 
„Pod Topolą” już po raz kolejny hucznie 
obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Przed-
szkolaka. Tego dnia na dzieci czekało wiele 
niespodzianek- wyjątkowo przystrojone 
przedszkole i plac od rana wprawiały naj-
młodszych w niecodzienny nastrój a dopi-
sująca w tym roku pogoda spowodowała, 
iż cała impreza przeniosła się do ogrodu 
przedszkolnego. Wspólne tańce, zabawy, 
grill i zdrowe przekąski sprawiły, że święto 

naszych podopiecznych na długo zapadnie 
im w pamięci. Dzień Przedszkolaka był tak-
że okazją do przypomnienia praw dziecka- 
tak ważnych w życiu każdego człowieka- a 
także o obowiązkach, czyli kodeksie dobre-
go zachowania. Poprzez wspólną zabawę,  
wyzwalanie pozytywnych emocji takich jak 
satysfakcja, radość, zadowolenie staramy się 
uczyć wzajemnej pomocy, szacunku i akcep-
tacji dla innych już od najmłodszych lat.

Marta Smycz

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

Rok szkolny 2018/2019 w Przedszkolu 
Miejskim nr 2 im. Kostrzyńskich Papier-
ników rozpoczęliśmy od otrzymania rado-
snych wieści z rąk p. Ewy Rawy Lubuskie-
go Kuratora Oświaty. Podejmowane przez 
przedszkole od wielu lat działania w ramach 
sieci placówek promujących zdrowie, zosta-
ły docenione, a nasze przedszkole przyjęto 
do grona Lubuskiej Sieci Szkół Promują-
cych Zdrowie. Zdobycie niniejszego wy-
różnienia, nie byłoby możliwe bez wsparcia 
rodzin naszych wychowanków, za co ser-
decznie dziękujemy. Przyznanie Certyfika-

PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE 
ZDROWIE

tu jest potwierdzeniem, że przedszkole pra-
cuje zgodnie z modelem szkoły promującej 
zdrowie, jest on wynikiem wieloletniej, dłu-
gofalowej i systematycznej pracy. Program 
Szkoła Promująca Zdrowie realizowany 
jest w Polsce od 1991 r., koncentruje się na 
promowaniu zdrowego stylu życia. Niniej-
sze założenia wpisują się w dydaktyczną, 
opiekuńczą i wychowawczą rolę przedszko-
la. Obszar promocji zdrowia to inwestycja 
w przyszłość dzieci, dlatego zagadnienie to 
jest nam szczególnie bliskie.

PM 2

Przedszkole jest miejscem, dzięki któremu 
dzieci poznają i uczą się zrozumieć zmiany w 
otaczającym nas świecie. Która dziedzina ży-
cia zmienia się najszybciej?  Oczywiście jest 
to przestrzeń cyfrowa … W związku z tym 
rok 2018/2019 w Przedszkolu Miejskim nr 
4 „Bajka” będzie pełen treści wynikających 
z rozwoju nowych technologii. W grupie 6 
latków już zaczęliśmy wprowadzać zajęcia z 
zakresu kodowania. Kodowanie czyli prze-
kształcanie i szyfrowanie informacji na zna-
ki i symbole, pomoże nam rozwinąć u dzieci 
logiczne myślenie, szybkie wnioskowanie, 
zadaniowe podejście to sytuacji trudnych a 
także nauczy współpracy zespołowej. Pod-
stawy programowania poznamy najpierw 
dzięki kolorowym kubeczkom, które po-
zwolą na naukę przetwarzania informacji, 
dostrzegania różnic i podobieństw, klasyfi-
kowania i segregowania coraz trudniejszych 
wzorów. Następnie, dzięki specjalnej macie, 
na której będziemy kodować informacje, na 
koniec zaprzyjaźnimy się z małym robotem, 
któremu będziemy programować drogę i 

PRZEDSZKOLAKI KODUJĄ

sposoby poruszania się na naszej przestrzeni. 
Jednak oprócz fascynujących i wciągających 
nowinek, świat cyfrowy to także wiele zagro-
żeń. Wynikają one przede wszystkim z nie-
świadomego korzystania z cyberprzestrzeni. 
I także o to zadbamy w naszym przedszkolu. 
W drugim półroczu będziemy uczestniczyć 
w autorskim projekcie edukacyjnym „Ryb-
ki w sieci”. Projekt skierowany zarówno do 
dzieci, jak i rodziców pomoże zrozumieć za-
grożenia płynące ze świata komputerowego, 
w postaci nadmiernego korzystania z urzą-
dzeń cyfrowych, jak i pułapek czyhających w 
sieci na nieświadome dzieci. Wprowadzenie 
zasad bezpieczeństwa, warsztaty dla rodzi-
ców, zajęcia komputerowe pomogą naszym 
przedszkolakom stać się świadomymi od-
biorcami nowinek technologicznych.
Oprócz tego zaplanowaliśmy wiele dodat-
kowych działań w tym zakresie typu kon-
kursy, obchody Dnia Kodowania, zajęcia z 
Programem Uczymy Dzieci Programować,  
które urozmaicą nasz rok szkolny.

Magdalena Dudziak

3 września o godzinie 9:00 rozpoczął się 
uroczyście nowy rok szkolny 2018/2019.
Do kostrzyńskich szkół podstawowych bę-
dzie uczęszczało 1 889 uczniów do 92 od-
działów, w tym do 82 oddziałów w szkole 
podstawowej 1 510 uczniów,  do 9 oddzia-
łów gimnazjalnych 162 uczniów oraz do 3 
oddziałów specjalnych 17 uczniów.
W klasach pierwszych szkół podstawo-
wych naukę rozpocznie 200 uczniów. Do 
2 oddziałów przedszkolnych funkcjonu-
jących w szkołach podstawowych będzie 
uczęszczało 52 dzieci.
Do przedszkoli publicznych będzie uczęsz-
czało 421 dzieci do 17 oddziałów, a do 
przedszkoli niepublicznych 318 dzieci.
W roku szkolnym 2018/2019, zgodnie z roz-
porządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 
w sprawie organizacji roku szkolnego, plano-
wane są następujące przerwy w nauce:
• zimowa przerwa świąteczna – 23 – 31 

grudnia 2018 r.

• ferie zimowe w województwie lubu-
skim – 14 – 27 stycznia 2019 r.

• wiosenna przerwa świąteczna – 18 
kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.

• zakończenie zajęć dydaktyczno-wy-
chowawczych – 21 czerwca 2019 r.

Jak powiedział burmistrz dr Andrzej Kunt - 
„Jako samorząd pracowaliśmy, by warunki 
Waszej nauki w szkołach były coraz lepsze. 
W czasie wakacji, gdy Wy korzystaliście z 
zabawy i odpoczynku, pracowaliśmy, by 
Wasze szkoły były jeszcze bardziej przyja-
zne. Zakupiliśmy nowoczesne wyposaże-
nie, wykonaliśmy remonty, w trakcie reali-
zacji jest budowa sali gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej Nr 1, wykonany został 
remont łazienek oraz pomieszczeń w Szko-
le Podstawowej Nr 4, a w sali gimnastycz-
nej w Szkole Podstawowej Nr 3 zmieniona 
została nawierzchnia.”

Urząd Miasta
Kostrzyn nad Odrą

NOWY ROK SZKOLNY

W niedzielę, 2 września od godziny 
14:00 w Parku Miejskim nasi młod-
si mieszkańcy korzystali z darmowego 
dmuchanego placu zabaw. Wszystko 
to dzięki akcji kończącej wakacje, zor-
ganizowanej przez burmistrza miasta 
oraz pracowników Urzędu. Od godziny 
16:00 rodzice wraz z dziećmi wysłuchali 
ponad dwugodzinnego koncertu zespo-
łu „Gama” z Kostrzyna nad Odrą, który 
zachwycił zgromadzonych mieszkańców. 
Dzieci wraz z Klaunem, który przybył do 
dzieci specjalnie na tę okazję, tworzyły 
„pociąg” i tańczyły w rytmie muzyki. 
Występ nagrodzono gromkimi brawami. 

W międzyczasie animator organizował 
liczne gry i zabawy z dziećmi.
Niespodzianką był krótki występ naszego 
kolegi z UM - Dawid Marciniaka, który 
również wykonał 3 utwory i podziękował 
zespołowi za koncert. Pracownicy wydzia-
łu Oświaty, rozdawali gadżety oraz zorga-
nizowali konkurs na „Moje wspomnienia 
z wakacji”, w którym można było wygrać 
torbę pełną niespodzianek. Uśmiechy nie 
znikały z buziek dzieci, w związku z tym 
postanowiliśmy przedłużyć zabawę o go-
dzinę! Życzymy wszystkim bezpiecznego 
i szczęśliwego roku nauki i zabawy w ko-
strzyńskich placówkach!

SKOCZNY KONIEC WAKACJI
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TAM POKRUSZONO SERCA
I ZATRZYMAŁ SIĘ CZAS

Dnia 21 września o godzinie 11:15 rozpoczęły się uroczystości związane z obchodami Dnia 
Sybiraka w Kostrzynie nad Odrą. Ceremonia była związana z 79 rocznicą napaści Związku Ra-
dzieckiego na Polskę. Odbyło się wówczas spotkanie z Sybirakami – Żywymi Świadkami Histo-
rii, którzy byli uczestnikami tych tragicznych wydarzeń. Przeraźliwy dźwięk zatrzaskujących 
się drzwi wagonu, surowe warunki klimatyczne, niewolnicza praca, głód, strach i przerażenie 
– tego wszystkiego musieli doświadczyć ludzie, którzy dziś stali przed nami i odkrywali swoją 
wstrząsającą przeszłość. Mogliśmy na żywo wysłuchać opowieści o męczeństwie na „nieludz-
kiej ziemi”, ale także usłyszeć o Ich życiu, które nagle zostało porozrywane na kawałki. 

Wszyscy ustawiliśmy się w szeregu na Placu Wojska Pol-
skiego, gdzie został odtworzony Mazurek Dąbrowskiego i 
głos zabrał Dyrektor Zespołu Szkół - Leszek Naumowicz. 
Przywitano przybyłych gości w osobach Burmistrza Mia-
sta Andrzeja Kunta, Przewodniczącego Rady Miasta Mar-
ka Tatarewicza oraz najważniejszych gości – kostrzyńskich 
Sybiraków na czele z Panem Marianem Pezowiczem. Swo-
ją obecnością zaszczycili nas członkowie Zarządu Okręgu 
Związku Sybiraków z Gorzowa Wielkopolskiego na czele z 
Prezesem, Panią Marią Dratwińską, przedstawiciele Kura-
torium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim na czele z Dy-
rektorem Nadzoru Pedagogicznego Panią Janiną Grzecz-

nowską, delegacje służb mundurowych – policji i straży 
miejskiej, Dyrektor Muzeum Twierdzy Kostrzyn oraz de-
legacje Szkoły Podstawowej nr 1 im. Przyjaciół Kostrzyna, 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi, Szkoły Pod-
stawowej nr 3 im. Integracji Europejskiej, Szkoły Podstawo-
wej nr 4 im. Wojsk Ochrony Pogranicza oraz uczniowie i 
nauczyciele Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie.
Po zakończeniu pierwszej części apelu na Placu Wojska Pol-
skiego została sformowana kolumna marszowa i wszyscy 
przeszliśmy ulicami Kostrzyna w Marszu Żywej Pamięci Ze-
słańców Sybiru na Cmentarz Komunalny. O godzinie 12:00 
odczytano Apel Pamięci Sybiraków, a następnie złożyliśmy 
kwiaty, zapaliliśmy symboliczne znicze pamięci i wspomina-
liśmy zmarłych pod Pomnikiem Ofiar Terroru Stalinowskiego. 
Przemaszerowaliśmy, bo pamiętaliśmy. Oddaliśmy należyty 
szacunek. To już XII edycja kostrzyńskiego marszu. Wszy-
scy w ciszy wysłuchaliśmy Hymnu Sybiraków, który rozpo-
czął uroczystość. Wicedyrektor Zespołu Szkół p. Ireneusz 
Materyński poprowadził apel. Przy pomniku do wszystkich 
zebranych przemówił ks. prałat Wojciech Skóra. Głos zabra-
ła również Pani Maria Dratwińska, Prezes Zarządu Okrę-
gu Związku Sybiraków w Gorzowie Wielkopolskim, która 
spędziła na Syberii prawie 5 lat i wróciła do Polski dopiero 
w 1956 r. Wielokrotnie zaznaczała, że zależy Jej na tym, by 
przekazywać pamięć o tej niewyobrażalnej katordze młod-
szym pokoleniom, ponieważ dzięki temu będą oni inaczej 
postrzegać starszych. Młodzież z dużym zainteresowaniem 

wysłuchała relacji Sybiraków. Syberia to bezwzględna, 
mroźna tajga, droga prowadząca w bezkresne stepy Ka-
zachstanu, do Krasnojarska, Irkucka, Donbasu. Syberia to 
ogromne tereny zapełnione obozami przymusowej pracy, w 
których wszyscy głodowali i marzli. Syberia to przeraźliwa 
walka o przetrwanie. Była to walka bezwzględna, ponieważ 
nie dbano o to, że zsyłano tam niemowlęta, dzieci, kobiety, 
starców – wywożeni byli wszyscy. To było prawdziwe białe 
piekło, koszmar, którego Sybiracy już nigdy nie zapomną. 
W 1940 r. ludzie budzili się nagle w środku nocy, przera-
żeni łomotem w drzwi. Płacz zlęknionej matki z dziećmi, 
spłoszone spojrzenie ojca. Nie liczyło się nic, co do tamtej 

chwili było ważne - ich marzenia, cele, pragnienia. Wszyst-
ko zostało odebrane w jednej chwili. Pozostawał jedynie żal 
i smutek w sercu. Później trzeba było przeżyć  podróż – tra-
giczną, surową eskapadę trwającą wiele tygodni. Jedni byli 
transportowani pociągami, inni musieli pokonywać drogę 
pieszo. Śmierć zbierała krwawe żniwo. 
Niewykluczone, że ten dzień,  14 września 2018 r., stał się 
dla nas wszystkich prawdziwą i żywą lekcją historii -  nie w 
szkolnej ławce, ale na Placu Wojska Polskiego i na cmen-
tarzu. Dzięki spotkaniu z Sybirakami poznaliśmy doświad-
czenia ludzi, którzy na zsyłce przeżyli swoje dzieciństwo. 
Światowy Dzień Sybiraka obchodzony jest 17 września – tego 
dnia o godzinie 18:00 w parafii NMP Matki Kościoła odbyła 
się msza w intencji wszystkich ofiar Golgoty Wschodu. To 
szczególna data dla zesłańców, ponieważ jest sposobem na 
podkreślenie roli, jaką dziś odgrywają. Osoby, które zostały 
zesłane na Sybir, przeżywały ten dzień po raz kolejny razem 
z nami - uczniami, harcerzami, nauczycielami, wychowawca-
mi i mieszkańcami miasta. Postarajmy się więc wszyscy, aby 
te okrutne i dramatycznie wydarzenia przetrwały jednak w 
naszej pamięci. Spotkajmy się znów na przyszłorocznym XIII 
Marszu Żywej Pamięci Zesłańców Sybiru. Pokażmy swoje 
wsparcie, oddajmy hołd ludziom, którzy poświęcili własne 
życia za Ojczyznę. Zawalczmy o świadomość kolejnych po-
koleń,  bo jak powiedział Adam Mickiewicz: „Jeśli zapomnę 
o Nich, Ty, Boże na Niebie, Zapomnij o mnie!” 

Natalia Buda kl. II DF

„A myśmy szli i szli – dziesiątkowani! Przez tajgę, stepy - plątaniną dróg!
 A myśmy szli i szli – niepokonani! Aż „Cud nad Wisłą” darował nam Bóg!”

PRZEZ SYBIR
DO NIEPODLEGŁEJ

W piątkowe przedpołudnie 14 września 2018 roku uczest-
niczyliśmy w Miejskich Obchodach Dnia Sybiraka pod ha-
słem „Przez Sybir do Niepodległej”.
Uroczystość rozpoczęła się apelem na Placu Wojska Pol-
skiego, w trakcie którego z łezką w oku wysłuchaliśmy 
chwytających za serce słów żywych świadków historii, które 
przypomniały o losach mieszkańców Wschodnich Kresów 
i wydarzeniach syberyjskiej katorgi setek tysięcy Polaków.
Pragnąc upamiętnić tych, którzy nie wrócili z zesłania oraz 
wszystkich dotkniętych przez sowieckie represje, wzięliśmy 
udział w XII Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru.
Punktualnie o godzinie 1200, na Cmentarzu Komunalnym, 
przy wtórze hymnu Sybiraków odbył się Apel Pamięci, po 
zakończeniu którego złożyliśmy wiązanki kwiatów i zapali-
liśmy znicze pod Pomnikiem Ofiar Terroru Stalinowskiego.
Piątkowa uroczystość, w połączeniu z naszym godnym, 
wzorowym zachowaniem oraz galowym strojem wzmoc-
niła w nas postawę młodego patrioty, dla którego mottem 
stały się słowa „Pamięć historii żyje w nas”, ponieważ „Nie 
umiera ten, kto trwa wiecznie w pamięci żywych”.

Uczniowie klasy VIII a
z wychowawcą

DOTKNĄĆ GWIAZD

W dniach 17 - 18 września w kostrzyńskiej „Kręgielni” mia-
ło miejsce niezwykłe spotkanie z astronomią w mobilnym 
planetarium, zwanym Planetobusem, które przyjechało do 
Kostrzyna z Centrum Nauki Kopernik z Warszawy. Plane-
tobus to Kopuła Planetaryjna oraz urządzenia i materiały, 
dzięki którym można było poznać i poszerzyć swoją wiedzę 
o zjawiskach astronomicznych we wszechświecie. Pokazy 
były prowadzone przez Edukatorów z Centrum Nauki Ko-
pernik i trwały ok 30-45 minut każde. Pokazy rozpoczęły się 
w poniedziałek już od godziny 8:30 i były skierowane głów-
nie do uczniów kostrzyńskich szkół podstawowych, choć 
dorośli również mogli uczestniczyć w dwóch spotkaniach – 
o godz. 15:00 oraz 16:00. Na sklepieniu kopuły można było 
podziwiać m.in. planety, gwiazdy, całe gwiazdozbiory, drogę 
mleczną oraz „wyjść” poza nasz układ słoneczny. Planetobus 
dla mieszkańców naszego miasta był bezpłatny. Cały projekt 
„Nauka dla Ciebie” jest finansowany przez Ministerstwo Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego i jest skierowany przede wszyst-
kim do szkół z 20 małych miejscowości w Polsce. Na ręce 
burmistrza Centrum Nauki Kopernik przekazało prezent – 
model anatomiczny człowieka wraz z przekrojami przez cia-
ło. Prezent ten od razu został przekazany do nauki dla dzieci 
ze Szkoły Podstawowej nr 2. Teraz na własne oczy będą one 
mogły zobaczyć „jak zbudowany jest człowiek”.
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Nowe przepisy wyborcze
Wybory samorządowe odbędą się według nowych prze-
pisów dotyczących m.in. długości kadencji rad gmin i 
powiatów, sejmików, kadencji wójtów, burmistrzów i 
prezydentów miast. Kadencja została wydłużona do 5 
lat (obecnie 4 lata). Dla wójtów burmistrzów i prezyden-
tów miast wprowadzono ograniczenia kadencji - burmi-
strzem można będzie być wyłącznie dwie kadencje, mak-
symalnie 10 lat (dotychczas nie było tego ograniczenia). 
Nowela kodeksu wyborczego łagodniej podchodzi do 
kart do głosowania. Wszelkie znaki, wykreślenia, prze-
kreślenia, w tym również i znak „x” postawiony przez 
wyborcę poza przeznaczoną na to kratką, traktuje się 
jako dopiski, które nie wpływają na ważność głosu. W 
wyborach otrzymamy 4 karty do głosowania i na każdej 
z nich będziemy mogli zagłosować wyłącznie na jednego 
kandydata. Wypełnione karty do głosowania będziemy 
wrzucali do przezroczystych urn wyborczych.

Dzienne i nocne komisje wyborcze
Nowością są też podwójne obwodowe komisje wyborcze - 
jedna będzie przeprowadzała głosowanie (od godziny 7:00 
do 21:00), druga komisja ds. ustalenia wyników głosowa-
nia będzie pracowała od godziny 21:00 aż do sporządzenia 
i przekazania protokołów z głosowania. W celu sprawnego 
sporządzenia protokołów głosowania w naszym mieście 
każda komisja obwodowa będzie miała również informa-
tyczną obsługę komisji. W obwodowych komisjach wybor-
czych w naszym mieście będą pracować 294 osoby,  pełne 
9 osobowe składy w 15 komisjach i 6 osobowe w Szpitalu i 
Domu Seniora. Obecnie trwa uzupełnianie składów komi-
sji obwodowych.

Miejska Komisja Wyborcza
w Kostrzynie nad Odrą powołana została przez Komisarza 
Wyborczego w Gorzowie Wlkp. w składzie : Marian Ro-
maszko, Janina Galczak,  Anna Gajewska, Karol Jerzyński, 
Konrad Jabłoński (Lubiszyn), Anna Kołodnicka, Wioletta 
Lewandowska, Wioletta Przygocka, Renata Luszawska.  
MKW zarejestrowała kandydatów na radnych. Komitety 
partyjne - PiS i SLD zgłosiły razem 27 kandydatów (15 osób 
PiS, 12 kandydatów SLD), 15 osób zgłosił Komitet Wybor-
czy Wyborców Andrzeja Kunta i  10 osób KWW Łukasza 
Dombka. O 15 mandatów do Rady Miasta Kostrzyn nad 
Odrą ubiegają się 52 osoby. Miejska Komisja Wyborcza  do 
północy 26 września br. rejestruje również kandydatów na 
burmistrza Kostrzyna nad Odrą na kadencję 2018-2023. 
W chwili oddania gazety do druku nie były znane jeszcze 
wszystkie nazwiska kandydatów i zostaną one podane w 
następnym numerze.

Będą czuwali nad przebiegiem wyborów
Obserwatorzy społeczni i mężowie zaufania będą mogli 
obserwować wszystkie czynności obwodowych komisji wy-
borczych przed otwarciem lokali wyborczych, rejestrować 
je, a także czuwać nad przebiegiem głosowania oraz licze-
niem głosów i sporządzaniem protokołu, do którego mężo-
wie zaufania będą mogli wnosić swoje uwagi dotyczące pra-
cy komisji, przebiegu głosowania czy liczenia głosów. Mogą 

oni być obecni przy  przewożeniu protokołów głosowania  i 
ich przekazywaniu do komisji wyborczej wyższego stopnia.

Uprawnienia osób niepełnosprawnych
Wyborcy z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności mogą głosować w lokalu wy-
borczym osobiście lub korespondencyjnie. Zamiar głoso-
wania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez 
wyborcę niepełnosprawnego komisarzowi wyborczemu  w 
Gorzowie Wlkp. najpóźniej do 8 października br. Podobnie 
jak osoby w wieku 75+ osoby niepełnosprawne mogą rów-
nież głosować przez pełnomocnika. W celu sporządzenia 
aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek w Urzędzie 
Miasta) najpóźniej do 12 października br.
Wyborca niepełnosprawny może także głosować w wybra-
nym przez siebie lokalu wyborczym na terenie miasta. W 
tym celu powinien on złożyć wniosek w Urzędzie Miasta 
o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie 
obwodzie głosowania w okręgu wyborczym właściwym ze 
względu na miejsce jego stałego zamieszkania. Wniosek 
składa się  najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów.
W lokalu wyborczym wyborca niepełnosprawny może także 
głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania spo-
rządzonej w alfabecie Braille’a. W dniu wyborów obwodowa 
komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy 
niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę.
Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może po-
magać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w 
tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko tech-
niczny charakter. Nie może ona polegać na sugerowaniu 
wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastęp-
stwie tego wyborcy.

Wybory do rady powiatu gorzowskiego
W Kostrzynie nad Odrą wybierzemy 5 radnych powiato-
wych z 6 zarejestrowanych list. Łącznie o mandaty radnych 
powiatowych i głosy mieszkańców zabiega 40 kandydatów 
ze wszystkich list. Kandydatów zgłosili: Koalicyjny Komi-
tet Wyborczy SLD Lewica Razem - 7 kandydatów, Komitet 
Wyborczy Wyborców Razem Dla Powiatu - 7 kandydatów, 
Komitet Wyborczy Wyborców Dobry Powiat - 5 kandyda-
tów, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - 7 kandy-
datów, Komitet Wyborczy Wyborców PSL  - 7 kandydatów i 
Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma. Nowoczesna Ko-
alicja Obywatelska - 7 kandydatów.

Do sejmiku wojewódzkiego
z Kostrzyna nad Odrą
Z okręgu wyborczego Nr 1 obejmującego miasto Gorzów 
Wlkp. oraz  powiaty strzelecko-drezdenecki i gorzowski ( w 
tym miasto Kostrzyn nad Odrą )  kandydują  74  osoby  z 
10  list. Do sejmiku województwa lubuskiego wejdzie 7 osób. 
Miasto Kostrzyn nad Odrą reprezentuje aż 6 kandydatów:  
Roman Dziduch i Marzanna Senger (KW Prawo i Sprawie-
dliwość), Mysona Elżbieta (KKW SLD Lewica Razem), Stroj-
nowska Bogusława (KW PSL), Dombek Katarzyna i Chiliń-
ska-Wachowiak Sylwia  (KWW Bezpartyjni Samorządowcy).

Anna Suska
Sekretarz Miasta

POWIAT GORZOWSKI
KANDYDACI

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY
SLD LEWICA RAZEM

1. GAJEWSKI Bartosz Piotr
2. DUDKIEWICZ Andrzej Marian
3. WOJCIECHOWSKA Elżbieta Maria
4. BIHUNIAK Andrzej
5. ZIOŁAŃSKA Maria
6. GÓRCZEWSKA Agnieszka
7. GAJEWSKI Zenon 

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
RAZEM DLA POWIATU

1. KAIL Andrzej
2. MENDELSKI Zygmunt
3. MISZCZUK Elżbieta
4. BIEDULSKI Zbigniew
5. BOGUSZ Adriana Anna
6. ŚLIWIŃSKA Izabela
7. WOJCIECHOWSKI Marek Grzegorz

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
DOBRY POWIAT

1. KORŻYŃSKI Jakub Ryszard
2. DŁUBAŁA Marcin Piotr 
3. KOMAROWSKA Anna
4. ROSA Magdalena Karolina
5. SZYMASZEK Piotr Paweł

KOMITET WYBORCZY
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1. JASZCZ Mieczysław 
2. SZYMCZYK Janusz Piotr
3. PRĘTNICKA Karolina Anna
4. KĘDZIERSKI Jarosław Jacek
5. PAŃCZYK Waldemar Norbert
6. MALEŃKA Estera Zofia
7. GŁUSZKO-SYWULAK Renata

KOMITET WYBORCZY
POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

1. SOŁTYS Antoni Józef
2. DOBRZAŃSKA Anna
3. KLUCZYŃSKI Zbigniew Stanisław
4. PACYK Danuta
5. MARCZUK Martyna Jolanta
6. KROCZYŃSKI Tomasz 
7. GRONCZAKIEWICZ Marta

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY
PLATFORMA.NOWOCZESNA

KOALICJA OBYWATELSKA
1. WICHLIŃSKA Anna Agnieszka
2. KARMELITA Rafał Piotr
3. SZABAT Alicja
4. JABŁOŃSKI Jerzy Mieczysław
5. WITKÓW Paweł Marcin
6. KOCJAN Jacek
7. SUCHOGÓRSKA Barbara Jolanta
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POLSKI JAZZ 360° - PROJEKT FUNDACJI POLSKI JAZZ

OLGA BOCZAR & MUSIC ESSENCE

Olga Boczar – wokal, flet poprzeczny,
Jan Smoczyński – fortepian, akordeon,
Andrzej Gondek – gitara elektryczna,,
Wojciech Pulcyn – kontrabas,
Paweł Dobrowolski – instrumenty perkusyjne

Olga Boczar
Absolwentka Instytutu Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie wokalu oraz Po-
licealnego Studium Jazzu w Warszawie również w klasie wokalu. W 2017r. uzyskała stopień 
doktora sztuki na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie.
• Za płytę „Little Inspirations” nominowana do prestiżowej nagrody Fryderyki 2016 w 

kategorii Fonograficzny Debiut Roku.
• Brała udział w wielu festiwalach i koncertach m.in. Międzynarodowym Festiwalu „Jazz 

Jamboree” w Warszawie, Festiwalu Jazzu, Tradycyjnego „Złota Tarka” w Iławie, Krajo-
wym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, Reggae Festiwalu w Ostródzie, Festiwalu 
„La Folle Journee” w Operze Narodowej w Warszawie, w koncercie z okazji 70. Uro-
dzin Jonasza Kofty w studio koncertowym Programu III Polskiego Radia.

• Wielokrotnie brała udział w nagraniach dla programów telewizyjnych i radiowych 
m.in. TVP1, TVP2, TVP Polonia czy TVP Kultura oraz Polskiego Radia, Radia Puls, 
Radia dla Ciebie.

•  W 2012 r. założyła zespół o nazwie - Olga Boczar Music Essence – z którym do chwili 
obecnej nagrała dwa albumy muzyczne debiutancki „Little Inspirations” oraz „Tęskno 
mi, tęskno”.

• Od października 2015 r. jest wykładowcą na specjalności Jazz i Muzyka Rozrywkowa 
Uniwersytetu Rzeszowskiego.

TĘSKNO, MI TĘSKNO
5 PAŹDZIERNIKA GODZ. 19.00 - KCK ,,KRĘGIELNIA’’

BILETY - 15 ZŁ
(DO NABYCIA W PRZEDSPRZEDAŻY W KCK UL. SIKORSKIEGO 34)

Czwartkowy wieczór w Kostrzyńskim 
Centrum Kultury był świętem dla lu-
buskich fanów jazzu. W ramach pro-
jektu Polski Jazz360 mieli oni okazję 
posłuchać jednego z wiodących zespo-
łów młodego pokolenia polskiego jazzu 
określanego jako trzecia fala muzy-
ki jazzowej w Polsce. Gdyby formacja 
Mateusza Gawędy napisała manifest 
muzyczny, zatytułowany byłby „Total-
ność. Otwartość. Progresywność” – po-
wiedział Piotr Matla z Fundacji Polski 
Jazz, będącej organizatorem projektu. 
Podczas koncertu usłyszeć można było, 
jak Mateusz Gawęda Trio realizuje wła-
sny, autorski styl będący wielką summą 
jazzowych wpływów. Swoją grą muzycy 
odważnie przełamywali standardowe 
podejście do jazzu, co potwierdza ich 
pozycję jako forpoczty młodego poko-
lenia instrumentalistów. 
Koncert naznaczony był wybijającym 
się brzmieniem fortepianu Mateusza 
Gawędy, instrumentalisty, kompozyto-
ra i aranżera, docenionego przez wie-
lu znamienitych artystów polskiego i 
zagranicznego jazzu. Mateusz czerpie 
pełnymi garściami z tego, co w historii 
gatunku najpiękniejsze. Wizjonerskie 
spojrzenie i wszechstronne umiejęt-
ności warsztatowe nadają jego muzyce 
nową, świeżą formę  – podsumował wy-
stęp Mateusz Zarembowicz, prezes Fun-
dacji Polski Jazz. Lider formacji nie tyl-
ko wyeksponował brzmienie fortepianu 
ale pozwolił także, by jego zmienne w 
formie i barwie kompozycje wypełniły 
się dźwiękiem każdego artysty z osob-
na i zostały twórczo przez pozostałych 
członków przemodelowane. W składzie 
formacji słuchacze mieli okazję usłyszeć 
Alana Wykpisza  – wyróżniającego się 
dużym wyczuciem i muzyczną intuicją 

KRAKOWSKA
AWANGARDA
13 września w Kostrzynie nad Odrą wystąpił jeden z najciekawszych 
młodych polskich zespołów jazzowych – Mateusz Gawęda Trio. 
Trzej muzyczni indywidualiści połączyli siły, by zabrać słuchaczy w 
jazzową podróż pełną niepowtarzalnych brzmień i wyjątkowej at-
mosfery. Koncert odbył się w ramach projektu Polski Jazz 360°.

kontrabasistę, członka wielu uznanych 
projektów w kraju: High Definition Qu-
artet, Vehemence Quartet, Eskubei czy 
Tomek Nowak Quartet, a także Grzego-
rza Pałkę – perkusistę wyrastającego na 
jedną z osobistości młodego polskiego 
jazzu, laureata wielu konkursów i fe-
stiwali perkusyjnych współpracującego 
z najciekawszymi muzykami krajowej 
sceny. 
Pełną emocji muzykę tria docenił rynek 
fonograficzny. W 2016 r. muzycy wyda-
li płytę „Overnight Tales”, która została 
doskonale przyjęta i zyskała liczne po-
zytywne recenzje. Zespół zdobył nomi-
nację do nagrody Fryderyki 2017 w ka-
tegorii muzyka jazzowa – fonograficzny 
debiut roku. Aktualnie muzycy promują 
swój najnowszy album zatytułowany 
„Falstart”.
Polski Jazz 360° to projekt propagujący 
muzykę jazzową, odkrywający szerokie 
spektrum jej możliwości. W instytu-
cjach kultury w całej Polsce zobaczymy 
i usłyszymy wszystko to, co najbardziej 
aktualne w polskiej muzyce spod zna-
ku jazzu, wielokulturowe muzyczne 
projekty i nieoczekiwane muzyczne 
połączenia. Projekt Fundacji Polski 
Jazz stanowi pomost między tradycją 
a  współczesnością, łączy współczesne 
brzmienie młodych muzyków z dorob-
kiem artystów o już ugruntowanej po-
zycji. Zapewnia to wysoki i oryginalny 
poziom koncertów. Chcemy pokazać 
pełne spektrum zjawiska, jakim jest jazz 
w Polsce. Każdy znajdzie w programie 
coś, w czym będzie chciał uczestniczyć 
– powiedział Piotr Matla. 
Projekt Polski Jazz 360° został dofinan-
sowany ze środków Ministra Kultury i 
Dziedzictwa  Narodowego pochodzą-
cych z Funduszu Promocji Kultury.
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Jubileuszowy wieczór miał miejsce 31.08. 
br. w ECS Kręgielnia. Na sali zgromadziło 
się ok. 120 osób, w tym wielu zacnych go-
ści z kraju, zagranicy i samego Kostrzyna. 
Na naszej uroczystości pojawili się oprócz 
władz miasta w osobach burmistrza dr An-
drzeja Kunta, wiceprzewodniczącego RM 
Tadeusza Łysiaka, skarbnik miasta Mirelli 
Ławońskiej oraz naczelnik wydziału oświa-
ty, kultury i opieki Marzeny Brenk-Sułkow-
skiej również burmistrzowie Seelow (Jörg 
Schröder), Peitz (Jörg Krakow), Küstriner 
Vorland (Werner Finger) i Küstrin-Kietz 
(Gerd Schwagerick). Był też dyrektor Eu-
roregionu Pro Europa Viadrina Krzysztof 
Szydłak, dyrektorzy muzeów (Ewa Paw-
lak – Muzeum Lubuskie Gorzów, Andrzej 
Kirmiel – Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej, 
Piotr Dziedzic – Lubuskie Muzeum Woj-
skowe Drzonów, Roman Sybal – Muzeum 
Browarnictwa Lubuskiego Witnica, Domi-
nika Piotrowska-Kuipers – Muzeum Mar-
tyrologii Słońsk, dr Reinhard Schmook 
– Muzeum Odrzańskie Bad Freienwalde), 
reprezentanci stowarzyszeń, sponsorzy, 
radni powiatu gorzowskiego i radni miej-
scy, przyjaciele naszego muzeum, byli nie-
mieccy mieszkańcy naszego miasta, przed-
stawiciele mediów, mieszkańcy Kostrzyna 

X LAT MUZEUM TWIERDZY
To był wspaniały wieczór… 10 lat istnienia i działalności wydaje się 
być niewielkim okresem czasu. Jednakże w ciągu nawet niewielu lat 
można dokonać wielu rzeczy. I z pełnym przekonaniem możemy 
stwierdzić, że tak jest w przypadku Muzeum Twierdzy.

oraz byli i obecni pracownicy Muzeum. 
Wszystkich zacnych gości przywitał dyrek-
tor MTK Ryszard Skałba, który w barwnej 
i dynamicznej prezentacji przedstawił do-
robek i pracę muzeum w latach 2018-2018. 
Prezentację poprzedził kilkuminutowy film 
promocyjny. Oczywiście nie obyło się bez 
przemówień, podziękowań, upominków i 
kwiatów. Dyrektor przyznał również ho-
norowy tytuł „Przyjaciela Muzeum Twier-
dzy Kostrzyn” burmistrzowi Andrzejowi 
Kuntowi oraz Naczelnik Wydziału OKiO 
Marzenie Brenk-Sułkowskiej, co zostało 
potwierdzone pamiątkowymi dyplomami. 
Po części oficjalnej miał miejsce poczęstu-
nek dla wszystkich przybyłych na spotkanie 
w postaci „chłopskiego stołu”, który cieszył 
się olbrzymim uznaniem ze względu na 
smakowitość przygotowanych regionalnych 
wyrobów wędliniarskich. Dość powiedzieć, 
że 25 kg produktów oraz 50 l piwa zostało 
zmiecionych w oka mgnieniu. Było też na 
słodko: okolicznościowy tort z odpowied-
nią dekoracją i kawą. Po posiłku nastąpiła 
część rozrywkowa. Najpierw na scenie Krę-
gielni zaprezentował się zespół Samokhin 
Band z Łodzi w sile 6 instrumentalistów i 
pochodzącego z Odessy rosyjskiego wo-
kalisty Pawła Samokhina. Zaprezentowali 
oni niesamowitą porcję świetnej muzyki 
w prapremierowym wydaniu najnowszej 
płyty zespołu „Życie bez snu”. Po koncer-
cie miała miejsce jeszcze jedna prezenta-
cja: dynamiczny pokaz „Laserman”, kiedy 
to zaciemnioną salę rozświetliły kolorowe 
wiązki światła laserowego w rytm odpo-
wiednio dobranej muzyki – niewątpliwa 
atrakcja dla uczestników spotkania. Dzię-
kujemy wszystkim gościom za przybycie i 
uświetnienie naszej uroczystości, a kto nie 
był, to stracił wiele, bo taka okazja nadarzy 
się dopiero za kolejnych 10 lat. 
W tym miejscu dziękujemy serdecznie 
wszystkim ludziom dobrej woli, którzy 
wspierali nas i udzielali nam wszelakie-
go rodzaju pomocy w ciągu tych dziesię-
ciu niełatwych lat. Jesteśmy za to bardzo 
wdzięczni i liczymy na nie mniejszą życzli-
wość w przyszłości.

DNI TWIERDZY
GŁOŚNE I KOLOROWE

Za nami 19 edycja Dni Twierdzy. Tym razem ograniczymy naszą 
relację do najważniejszych informacji. 

Tegoroczne Dni Twierdzy otworzył oficjal-
nie s sobotnie popołudnie 01.09. br. Wice-
przewodniczący Rady Miasta, jednocześnie 
członek Rady Muzeum Michał Kunt. Głos 
zabrał również Dirk Röder, przedstawiciel 
projektu Europejskie Lato w Twierdzach, 
gdyż właśnie w Kostrzynie odbyła się im-

preza zamykająca cykl wydarzeń w wielu 
twierdzach Polski, Francji, Niemiec, Czech, 
Węgier, Norwegii czy Łotwy. Po oficjalnym 
rozpoczęciu miało miejsce historyczne wy-
darzenie: pierwszy oficjalny wystrzał z na-
szej kostrzyńskiej armaty. Przygotowania 
do wystrzału dokonali zaprzyjaźnienie ka-

nonierzy z Seelow, komendy wydawał zna-
ny artylerzysta Helmut Lucas z Letschin, 
zaś pierwszego odpalenia dokonał dyrektor 
MTK Ryszard Skałba. Huknęło, zadymiło 
i armata przeszła chrzest bojowy. A potem 
było już tylko wesoło, kolorowo, edukacyj-
nie i muzycznie. Na podkreślenie zasługuje 
koncert „Barwy Wolności” grupy „Zayazd”, 
który odbył się w ramach projektu reali-

zowanego w ramach obchodów stulecia 
odzyskania niepodległości. Warto również 
wspomnieć o przepięknym pokazie fajer-
werków na zakończenie imprezy. Za rok 
jubileuszowe, XX Dni Twierdzy Kostrzyn. 
Zapraszamy już dziś!
Serdecznie dziękujemy sponsorom, których 
wsparcie uświetniło obchody naszego tra-
dycyjnego święta.
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WICEMISTRZ POLSKI
Z KOSTRZYNA NAD ODRĄ

Rybieniec. To tutaj z ramienia Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego w dniu 26 sierpnia 
2018 roku zorganizowano Mistrzostwa Polski 3GUN Ligi Sportera. W tych prestiżowych za-
wodach drugie miejsce w klasie taktycznej i tytuł Wicemistrza Polski wystrzelał sobie Mariusz 
Kubica reprezentujący Gorzowskie Towarzystwo Strzeleckie BRASS Gorzów Wielkopolski. 
Dla Kostrzyniaka był to kolejny tytuł w jego karierze, a my korzystając z okazji przybliżamy 
nieco tą ciekawą dyscyplinę sportową. 

Strzelectwo sportowe dynamiczne polega na ostrzeli-
waniu celów papierowych lub metalowych z odpowied-
niej broni palnej w jak najkrótszym czasie. Brzmi ba-
nalnie? Niekoniecznie. Zawodnicy muszą kierować się 
przy różnego rodzajach wyzwaniach przede wszystkim 
rygorystycznymi przepisami bezpieczeństwa. Okulary, 
słuchawki czy odpowiednie zabezpieczenie broni na 
torze to podstawa. Nie można na trasie np. biec z pal-
cem na spuście czy wybiegać poza wyznaczone ścieżki. 
Broń trzeba odkładać do specjalnie przygotowanych 
punktów, zakazane jest celowanie nią we wszystkich 
możliwych kierunkach. Nieprzestrzeganie tych zasad 
grozi naliczeniem punktów karnych, a nawet wyklu-
czeniem! Na każdym kroku trzeba bowiem pamiętać, 
że strzelający używają broni z centralnym zapłonem 
załadowanej ostrą amunicją. Nie ma więc tutaj mar-
ginesu, aby popełnić błąd… Dlatego też strzelectwo 
sportowe jest bezpiecznym sportem o czym świadczą 
choćby statystyki, bo czy ktoś potrafi wskazać jakikol-
wiek wypadek na zawodach?
W kategorii 3Gun strzela się z trzech rodzajów bro-
ni: pistoletu, karabinu i strzelby o różnym kalibrze. 
Same zawody są niezwykle widowiskowe. Organiza-
torzy przygotowują bardzo wymagające tory (zwykle 
jest ich kilka) w których trzeba wykazać się nie tylko 
celnością czy sprawnością fizyczną ale przede wszyst-
kim zmysłem taktycznym. Dlaczego? Jeszcze przed 
pierwszym strzelaniem sami zawodnicy ustalają sobie 
kolejność trafiania celów, taktykę i broń, której użyją 
do „zestrzelenia” często ukrytych obiektów. Powoduje 
to, że żaden strzelec nie pokonuje toru w ten sam spo-
sób. Co więcej, każdy może wybrać „swoją” kategorię, 
w zależności od używanej broni: jest więc kategoria 
klasyczna, dalej taktyczna, taktyczna + oraz open. Po 
co tyle kategorii? M. Kubica wyjaśnia, że podział na 
kategorie w tym wypadku wyrównuje szanse zawodni-
ków, bowiem określają one rygorystycznie, jakich bro-

ni i jakiego osprzętu do nich można używać. A co sam 
mistrz mówi o strzelectwie sportowym?
- Strzelectwo sportowe dynamiczne przyszło do Euro-
py ze Stanów Zjednoczonych, a IPSC z Kanady. Ten 
sport dość intensywnie rozwija się w krajach Euro-
py. W Polsce jest to dość młody sport, ale mamy już 
bardzo dobrych zawodników, którzy są powołani do 
kadry narodowej, gdzie reprezentują nasz kraj za 
granicą. W Województwie Lubuskim  mamy pokaź-
ne grono bardzo dobrych zawodników. Ja strzelec-
twem interesuję się dość długo, ale dopiero Ryszard 
Baszczuk zaraził mnie zamiłowaniem do strzelectwa 
sportowego - mówi Mariusz Kubica - Kiedy usłysza-
łem, że powstało GTS BRASS od razu powiedziałem 
sobie: to jest dla mnie! (śmiech) Tytuł Wicemistrza 
Polski zdobyłem w niecałe dwa lata, ale przez ten czas 
ostro trenowałem. Podczas treningów wyrabiałem so-
bie nie tylko celne oko, ale także tzw. pamięć mięśnio-
wą. Przed samymi zawodami trenuję przynajmniej 
dwa-trzy razy w tygodniu. Biorę też udział w wielu 
zawodach, z których przywożę cenne doświadczenie, 
bo przecież cały czas się uczę. Strzelanie sportowe nie 
jest wcale proste! Trzeba brać pod uwagę nie tylko 
znajomość broni z której się strzela, ale także para-
bolę pocisku, warunki pogodowe czy kaliber pocisku. 
Ważne jest ustawienie przyrządów, ułożenie ciała czy 
nawet technika samego strzału! Jeśli już to wszystko 
opanujesz i wyćwiczysz, masz szansę powtórzyć mój 
sukces (śmiech). Natomiast tak na poważnie - u mnie 
dwa lata ciężkiej pracy przyniosło sukces i mam na-
dzieję, że wkrótce powalczę o więcej…
A nam pozostaje jedynie życzyć Mariuszowi samych 
celnych strzałów i jak najmniejszej ilości punktów 
karnych na zawodach. No i czekamy na tytuł Mistrza 
Polski!

Bartłomiej Suski

W sobotę 8 września w Brójcach koło Trzciela odbyła się 
pierwsza po wakacjach Międzywojewódzka Regionalna 
Liga dzieci i młodzików w zapasach klasycznych. Rangę 
zawodów do międzynarodowych podwyższyła obecność 
mocnych zagranicznych ekip z Danii i Niemiec. W tur-
nieju wystartowało łącznie 115 zawodników z dwunastu 
ekip, a rywalizacja odbywała się na czterech matach.
Nasi zawodnicy rozegrali udane zawody i przysporzyli wie-
le emocji nie tylko naszej ekipie, ale również wszystkim ze-
branym na hali kibicom. Popis zapaśniczych umiejętności 
przede wszystkim dała trójka najlżejszych zawodników w 
kostrzyńskiej ekipie czyli Filip Iwaszko, Kacper Sobczyk i 
Wojciech Cudak. Zdominowali oni kategorię 35 kg zajmu-
jąc wszystkie miejsca na podium. Po raz kolejny F.Iwaszko 
udowodnił wszystkim, że jest najlepszy i zgarnął następne 
złoto do swojej medalowej kolekcji. Drugi w tej kategorii 
był Kacper Sobczyk, a trzeci Wojciech Cudak.
W wadze 41 kg rywalizował Oskar Piekutowski, który z 
bilansem 1 porażki i 3 wygranych wywalczył równie cen-
ne trzecie miejsce. Kolejny brązowy medalista z Brójec 
to Mateusz Borysewicz-Woźnicki walczący w kat. 53 kg. 
Mateusz przegrał jedynie z Oliwierem Skrzypczakiem, 
który jest aktualnym Mistrzem Polski Młodzików i Ka-
detów oraz Mistrzem Europy Młodzików. Warto dodać, 
że obecność tak klasowych zawodników na naszej lidze 
udawadnia, że jest ona najsilniejszą międzywojewódzką 
regionalną ligą w całej Polsce.
Udało nam się wywalczyć następujące lokaty:
Filip Iwaszko (35 kg) - 1 miejsce
Kacper Sobczyk (35 kg) - 2 miejsce
Wojciech Cudak (35 kg) - 3 miejsce
Oskar Piekutowski (41 kg) - 3 miejsce
Mateusz Borysewicz-Woźnicki (53 kg) - 3 miejsce
Kamil Kościukiewicz (50 kg) - 5 miejsce
Konrad Adamczewski (42 kg) - 5 miejsce
Artur Zalewski (50 kg) - 6 miejsce
Dawid Kopka (46 kg) - 7 miejsce
Aleks Kusyń (46 kg) - 5 miejsce
Fabian Grzywacz (53 kg) - 7 miejsce
Zekeryia Byulent (66 kg) - 5 miejsce
Aleksander Kolano (66 kg) - 7 miejsce
Myusret Myusret (73 kg) - 5 miejsce
Jakub Frąckowiak (38 kg) - 7 miejsce
Rozwój naszego klubu i wysokie osiągnięcia sportowe nie 
byłyby możliwe, gdyby nie środki finansowe otrzymane 
od Burmistrza Miasta Dr Andrzeja Kunta oraz naszego 
sponsora Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej S.A. Dziękujemy !!!

Artur Żołna
Mariusz  Torbiczuk

WOREK
MEDALI

W BRÓJCACH
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Przed rozpoczęciem biegu trener personalny Workout&Fit-
ness Krzysztof Cieślak przeprowadził z udziałem wszystkich 
biegających 10- minutową rozgrzewkę, gdzie następnie wszy-
scy udali się na linię startu.  Powitania uczestników biegu, sym-
patyków, oraz gości dokonał Zygmunt Mendelski, dyrektor 
MOSiR, inicjator i organizator kostrzyńskiego biegu od 1986 
roku. Szczególnie serdecznie powitał gości w osobach: Marka 
Tatarewicza  przewodniczącego Rady Miasta, Michała Kun-
ta i Tadeusza Łysiaka - wiceprzewodniczących Rady Miasta, 
Andrzeja Kaila - dyrektora marketingu Kostrzyńsko – Słubic-
kiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz radnego Powiatu Go-
rzowskiego, radnych Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą: Heleny 
Rudanieckiej, Moniki Sądej, Krystyny Srokowskiej, Piotra 
Dziekana, Leszka Naumowicza, Bartłomieja Suskiego, 
Marzeny Brenk-Sułkowskiej - naczelnik Wydziału Oświaty, 
Kultury i Opieki, Mirelli Ławońskiej - skarbnik Miasta, Ol-
gierda Kłaptocza - prezesa MZK Sp. z o.o. w Kostrzynie nad 
Odrą, Marioli Makowskiej – przedstawiciela Telemond Hol-
ding, Ewy Dzyganowicz - przedstawiciela Sam Dong Europe, 
Michała Wrembla - dyrektora generalnego ICT POLAND, a 
także Jerzego Saka - byłego wielokrotnego uczestnika i zwy-
cięzcę w kategoriach wiekowych „Kostrzyńskiej Dziesiątk. Ofi-
cjalnego otwarcia biegu dokonał Marek Tatarewicz, dziękując 
uczestnikom za przyjęcie zaproszenia do udziału w kostrzyń-
skiej imprezie biegowej, życząc wszystkim uzyskania jak naj-
lepszych miejsc w klasyfikacji generalnej oraz zameldowania 

REKORDOWA DZIESIĄTKA
Rekordowy 33. Międzynarodowy Bieg 
Uliczny „Kostrzyńska Dziesiątka”. Diatlo-
va i Masiatchenko najszybsi w Kostrzynie 
nad Odrą. Już po raz 33. w Kostrzynie nad 
Odrą, centralnymi ulicami „Zatorza”: Nie-
podległości, Fabryczną, Olczaka, Asfal-
tową, Sosnową, Drzewicką, Orła Białego, 
Jagiellońską, biegli uczestnicy międzyna-
rodowego biegu ulicznego „Kostrzyńska 
Dziesiątka”. Kostrzyńska impreza jest jed-
ną z najstarszych biegowych imprez na 
Ziemi Lubuskiej i ma bardzo wysoką oce-
nę. Wyniki z „Kostrzyńskiej Dziesiątki” 
zaliczane do klasyfikacji generalnej Grand 
Prix Ziemi Lubuskiej. W niedzielę na star-
cie tegorocznej imprezy stanęło 271 repre-
zentantów (uprawnionych do startu było 
309 osób), z siedmiu województw z Polski 
oraz biegacze z Ukrainy, Mołdawii i z Nie-
miec, w tym aż 87 z Kostrzyna nad Odrą. 

się w komplecie na linii mety.
O godzinie 11.00 nastąpił start do biegu. Od pierwszych ki-
lometrów biegu ostre tempo narzucili Dmitrij Masiatchen-
ko (Charków - Ukraina), Michał Hulewicz z Gorzowa, oraz 
Yurij Blohodir (Winnica-Ukrainy) i Łukasz Hryciuk z Dęb-
na. Po drugim kilometrze z łatwością od rywali „oderwał się” 
Masiatchenko, który na trasie biegu z każdym kilometrem 
zwiększał swoje przewagę nad rywalami i na mecie wyprze-
dził o 1 minutę 45 sekund (!) ubiegłorocznego zwycięzcę bie-
gu Hulewicza, o 2 minuty 26 sekund Blohodira oraz o 3 min. 
13 sek. Hryciuka.
Wśród pań na trasie biegu od początku brylowała dwukrotna 
zwyciężczyni biegu (2015 i 2016 rok), Ukrainka Julia Diatlo-
va oraz Szczecinianka Joanna Woźniak, które z każdym me-
trem pozostawiały za sobą Olgę Kazimirową z Ukrainy i w 
takiej kolejności te Panie zameldowały się na mecie.
Z kostrzyńskich biegaczy najszybszy był Tomasz Szmigiel 
- czas 36,41 min., wyprzedzając Artura Jackiewicza - czas 
37,58 min. i Sławomira Nizińskiego - czas 38,42 min. 
Wśród kostrzynianek najlepszymi były: Agnieszka Jackie-
wicz - czas 44,52 min. (VI miejsce w Open kobiet), Antonia 
Frieske - 45,33 min. (IX m. w Open) i Krispina Zapała - 
46,04 min. (XII m. w Open).
Najstarszym uczestnikiem 33. „Kostrzyńskiej Dziesiątki” był 
80 letni Józef Wrona z Wielenia, zaś najstarszym kostrzynia-
ninem 76-letni Jerzy Wanat. Trójka najlepszych biegaczek oraz 

najlepszych biegaczy we wszystkich kategoriach „Kostrzyń-
skiej Dziesiątki” została nagrodzona medalami, dyplomami 
- certyfikatami oraz nagrodami finansowymi ufundowanymi 
przez MOSiR. Trzy najlepsze reprezentacje zakładowe otrzy-
mały piękne, okazałe puchary, szóstka najlepszych pań i panów 
w klasyfikacji indywidualnej mistrzostw nagrodzona została 
nagrodzona dyplomami, zaś najlepsza trójka medalami i pu-
charami ufundowanymi przez MOSiR.
W pakiecie startowym wszyscy uczestnicy biegu otrzymali 
okolicznościowe koszulki, pamiątkowe medale, napój energe-
tyczny, baton energetyczny, wodę do picia. Organizator biegu 
zabezpieczył też dla biegaczy ciepły smakowity poczęstunek 
przygotowany przez Pizzerię „HEJ” prowadzoną przez wła-
ściciela Adama Frąckowiaka. 
Oprócz nagród regulaminowych, organizator rozlosował 25 
nagród w postaci odżywek energetycznych, napoi izotonicz-
nych ISOSTAR ufundowanych przez MOSiR oraz karnetów 
wstępu do klubu Workout&Fitness ufundowanych przez me-
nagera klubu Michała Matysiaka.
Kostrzynianie chwalili też sobie dodatkową formę nagradza-
nia w poszczególnych kategoriach wiekowych kobiet i męż-
czyzn reprezentujących nasze Miasto w biegu, tutaj także 
klub Workout&Fitness ufundował specjalne wejściówki do 
klubu, które osobiście najlepszym wręczył Michał Matysiak. 
Dla nich jest to uznanie za propagowanie czynnego wypo-
czynku i dowód podziękowania za promowanie Miasta. Tak 
więc ogromne słowa uznania należą się 87 biegaczkom i bie-
gaczom z Kostrzyna nad Odrą, którzy ukończyli bieg. Dzię-
kujemy Państwu za piękne promowanie biegu, jako najprost-
szej formy na zdrowie i radosne życie. 
Słowa uznania kierujemy też do najstarszego uczestnika z 
Kostrzyna nad Odrą 76 – letniego Pana Jerzego Wanta, który 
po raz trzeci wystartował w „Kostrzyńskiej 10-tce” i w bieżą-
cym roku ukończył nasz bieg.
Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, składa ser-
deczne podziękowania na ręce policjantów Komisariatu Po-
licji w Kostrzynie nad Odrą, pracowników Placówki Straży 
Granicznej w Gorzowie Wlkp. - za wzorowe zabezpieczenie 
ruchu drogowego i czuwanie nad bezpieczeństwem biegaczy. 
Pogotowiu Ratunkowemu Walczak - Słubice - za czuwanie 
nad zdrowiem uczestników imprezy. Strażakom Komen-
dy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kostrzynie nad 
Odrą - za okazaną pomoc w przygotowaniu i obsługi punk-
tów wodnych dla biegaczy, Kostrzyńskiej Grupie Motocyklo-
wej „MOTO KOSTRZYN” - za pilotowanie biegu. Człon-
ków KGM, pracownikom MOSiR, paniom i panom: Urszuli 
Judczyc, Lucynie Szymczak, Wioleccie Dybcio, Wioleccie 
Krupa, Mariuszowi Staniszewskiemu, Antoniemu Żołnie, 
Władysławowi Kędziorowi, Romanowi Bućkowskiemu, 
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I Mistrzostwa Kostrzyna nad Odrą Zakładów Pracy w 
ramach 33. Międzynarodowego Biegu Ulicznego „Ko-
strzyńska Dziesiątka”. Tegoroczna edycja biegu była wy-
jątkowa pod wieloma względami, do biegu zapisała się 
i wystartował rekordowa liczba uczestników a limit 300 
miejsc został wyczerpany na kilka dni przed oficjalnym 
zakończeniem zapisów(choć niestety nie wszyscy zgło-
szeni stanęli na linii startu). Po raz pierwszy także od-
były się I Mistrzostwa Kostrzyna nad Odrą Zakładów 
Pracy.  Na pierwszym stopniu podium stanęła drużyna 
Telemond Holding srebro przypadło zespołowi ICT Po-
land a brązowy medal zdobył Sam Dong Europe.
Do rywalizacji przystąpiły trzy kostrzyńskie firmy – Telemond 
Holding, ICT Poland, Sam Dong Europe, które to bardzo ak-
tywnie włączyły się organizację motywując swoich pracow-
ników do wzięcia udziału w tych mistrzostwach przygoto-
wując plakaty zachęcające do udziału, promując wydarzenie 
w mediach społecznościowych czy zachęcając całe rodziny i 
pracowników do czynnego wspierania biegaczy, dzięki temu 
na trybunach pojawiła się liczna grupa kibiców. Firmy przy-
gotowały nieodłączne atrybuty kibica takie jak gwizdki, trąbki, 
które mobilizowały biegaczy. Firma ICT Poland przygotowała 

nawet specjalne stoisko gastronomiczne dla wszystkich pra-
cowników i ich rodzin, którzy przybyli na stadiom MOSiR 
wspierać ich drużynę. Biegacze w ramach mistrzostw przebie-
gli, centralnymi ulicami „Zatorza”: Niepodległości, Fabryczną, 
Olczaka, Asfaltową, Sosnową, Drzewicką, Orła Białego, Jagiel-
lońską, Kostrzyńska impreza jest jedną z najstarszych biego-
wych imprez na Ziemi Lubuskiej i ma bardzo wysoką ocenę. 
Wyniki z „Kostrzyńskiej Dziesiątki” zaliczane do klasyfikacji 
generalnej Grand Prix Ziemi Lubuskiej.
Po zakończeniu dekoracji indywidualnych przystąpiono do 
nagrodzenia najlepszych zespołów pamiątkowymi pucha-
rami oraz medalami a także miejsc 1-6 w klasyfikacji in-
dywidualnej kobiet i mężczyzn. Dodatkowo dyrektor ICT 
Poland Michał Wrembel oraz Mariola Makowska w imieniu 
zarządu Telemond Holding uhonorowali fantastycznymi 
nagrodami najlepszych pracowników swoich firm.
Klasyfkacja drużynowa:
W klasyfkacji zwyciężał zespół z najmniejszą ilością punktów:
• Telemond Holding -19 pkt (27 zawodników w tym 3 panie)
• ICT Poland - 22 pkt (21 zawodników w tym 4 panie)
• Sam Dong Europe - 132 pkt (6 zawodników w tym 1 pani)

MOSiR Kostrzyn nad Odrą

I MISTRZOSTWA KOSTRZYNA NAD ODRĄ
ZAKŁADÓW PRACY W BIEGU NA 10 KM

Albertowi Semenchenko, Bartłomiejowi Suskiemu oraz 
Halinie Mendelskiej - za obsługę techniczną, administracyj-
ną biegu, za realizację całości zadań z przygotowaniem i orga-
nizacją biegu. Paniom i panom: Marzenie Brenk – Sułkow-
skiej, Mirelli Ławońskiej, Andrzejowi Kailowi, Markowi 
Tatarewiczowi, Michałowi Kuntowi i Tadeuszowi Łysiako-
wi, Krystynie Srokowskiej, Helenie Rudanieckiej, Monice 
Sądej, Piotrowi Dziekanowi, Leszekowi Naumowiczowi, 
Olgierdowi Kłaptoczowi - za okazaną pomoc i promocję 33. 
„Kostrzyńskiej Dziesiątki”. Przedstawicielom kostrzyńskich 
Firm: ICT POLAND, TELEMOND, SAM DONG EUROPE 
- za wsparcie działań promocyjnych biegu i propagowanie 
czynnego wypoczynku wśród pracowników uczestniczących 
w I Mistrzostwach Pracowników Zakładów Pracy Kostrzy-
na nad Odrą, za ufundowanie nagród dla reprezentacji za-
kładowych. Kierownictwu klubu WORKOUT&FITNESS w 
Kostrzynie nad Odrą - za przeprowadzone ćwiczenia dla bie-
gających przed biegiem, za ufundowanie voucherów dla naj-
lepszych kostrzynian w   biegu. Dziękujemy 6-osobowej gru-
pie harcerzy kostrzyńskiego Hufca - za wydawanie pakietów 
startowych, nadzór nad parkingami. Kierowcom - za wyro-
zumiałość w chwilowym utrudnieniu poruszania po mieście. 
Dziękujemy licznym sympatykom i kibicom „królowej spor-
tu” - za wsparcie, za doping i dobry klimat dla biegających.
Zorganizowanie imprezy biegowej o takim rozmachu wy-

maga pełnego zaangażowania, dużej czujności i ogromnego 
wkładu pracy wielu ludzi. Start w biegu długodystansowym 
jest niemałym wyzwaniem dla uczestników, wymaga prze-
cież mądrego, solidnego podejścia oraz długiego przygoto-
wania się do jego udziału Wszystkich miłośników biegania 
zapraszamy do udziału w przyszłorocznym biegu „Kostrzyń-
skiej 10 – tki”, który odbędzie się w dniu 1 września (niedzie-
la) 2019 roku o godzinie 11.00 w Kostrzynie nad Odrą.

MOSiR Kostrzyn nad Odrą

WYNIKI
„Kostrzyńska Dziesiątka”

Klasyfikacja generalna kobiet:
1. Julia Diatlova Mena - 37,54 min.
2. Joanna Woźniak Szczecin - 38,26 min.
3. Olga Kazimierova Makeewka - 39,28 min.

Klasyfikacja generalna mężczyzn:
1. Dmitrij Masiatchenko Charków - 31,05 min.
2. Michał Hulewicz Gorzów Wlkp. - 32,50 min.
3. Yuriy Blachodir Winnica - 33,31 min.

Klasyfikacja mieszkańców miasta Kostrzyn nad Odrą:

Kobiety do lat 29:
1. Antonina Frieske - 45,33 min.

Kobiety do lat 30-49 lat:
1. Agnieszka Jackiewicz - 44,56 min.
2. Kryspina Zapała - 46:04 min.
3. Małgorzata Cybulska - 52:50 min.

Mężczyźni do lat 29:
1. Sławomir Niziński – 38,42 min.
2. Natan Fleszer – 43,03 min.
3. Remigiusz Mech - 45,06 min.

Mężczyźni 30-49 lat:
1. Tomasz Szmigiel - 36,41 min.
2.. Artur Jackiewicz - 37,58 min.
3. Marek Tatara - 38,49 min.

Mężczyźni 50 +:
1. Krzysztof Bukiel - 43,57 min.
2. Jarosław Szydełko - 44,17 min.
3. Zbigniew Kluczyński - 44,40 min.

Mężczyźni  70-79 lat:
1. Jerzy Wanat - 74,18 min.

I Mistrzostwa
Pracowników Zakładów Pracy

Klasyfikacja zespołowa:
1. TELEMOND HOLDING - 19 pkt.
2. ICT POLAND - 22 pkt.
3. SAM DONG EUROPE - 132 pkt.

Klasyfikacja indywidualna:

KOBIETY:
1. Kryspina Zapała - ICT POLAND - 46,04 min.
2. Ewa Dzyganowicz - SAM DONG EUROPE - 47,17 min.
3. Cybulska Małgorzata - ICT POLAND - 52,50 min.
4. Mariola Makowska - TELEMOND HOLDING - 54,39 min.
5. Agata Hachlica - TELEMOND HOLDING - 54,47 min.
6. Anna Orpel – TELEMOND HOLDING - 55,27 min.

MĘŻCZYŹNI:
1. Sławomir Niziński - TELEMOND HOLDING - 38,42 min.
2. Marek Tatara - ICT POLAND - 38,49 min.
3. Marcin Wasilewski - TELEMOND HOLDING - 39,28 min.
4. Szymon Andrzejak - TELEMOND HOILDING - 41,40 min.
5. Andrzej Tofel - ICT POLAND - 42,02 min.
6. Marek Jordan - ICT POLAND - 43,23 min.

Komplet wyników: www.mosir-kostrzyn.pl
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Ponadto o stosowanych środkach poprawy efektywności 
energetycznej jednostka sektora publicznego powinna 
informować na swojej stronie internetowej lub w inny 
sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. In-
formacja znajduje się na stronie www.kostrzyn.pl. Posta-
nowiliśmy opublikować jej fragmenty.
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia słu-
żącego poprawie efektywności energetycznej – działania 
inwestycyjne.

Rok 2011
1. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 2 

(oś. Drzewice).

Rok 2012
1. Likwidacja 2 kotłowni gazowych, budowa odcinka 

sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków 
wielorodzinnych przy ul. Jana Pawła II i Różanej w 
Kostrzynie nad Odrą oraz montaż 4 dwufunkcyjnych 
węzłów cieplnych.

2. Likwidacja kotłowni węglowej w budynku Dworca 
PKP w Kostrzynie nad Odrą, budowa przyłącza cie-
płowniczego do budynku Dworca PKP oraz instala-
cja dwufunkcyjnego węzła cieplnego.

3. Modernizacja sieci rozdzielczej niskich parametrów 
(c.o. i c.w.u.) za węzłem grupowym GWC M. Konop-
nickiej w związku z przebudową ulicy Kardynała St. 
Wyszyńskiego (likwidacja istniejącego kanału cie-
płowniczego i ułożenie w jego miejsce rurociągów 
preizolowanych).

4. Modernizacja sieci wysokoparametrowej i komory 
ciepłowniczej K4 w związku z remontem i przebudo-
wą ulicy Gorzowskiej, polegającą na likwidacji ruro-
ciągu kanałowego i ułożeniu rur preizolowanych, wy-
mianę zaworów sekcyjnych i izolacji w komorze K4.

Rok 2013
1. Modernizacja komór ciepłowniczych K2 i K6, po-

legającą na wymianie zaworów sekcyjnych i izolacji 
cieplnej.

2. Modernizacja magistrali ciepłowniczej DN250 od 
„granicy stron” do komory ciepłowniczej K1, po-
legającą na wymianie izolacji cieplnej na rurociągu 
napowietrznym na odcinku 2x510 mb oraz likwida-
cji kanału ciepłowniczego i ułożeniu rur preizolowa-
nych na odcinku 2x 120 mb.

Rok2014
1. Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz 

instalacji centralnego ogrzewania w Przedszkolu 
Miejskim nr 4, wraz z likwidacja kotłowni gazowej i 
podłączeniem budynku do sieci ciepłowniczej.

2. Likwidacja kotłowni w Gimnazjum nr 1 wraz z pod-
łączeniem obiektu do sieci ciepłowniczej.

3. Modernizacja oświetlenia hali sportowej przy ul. 

WALCZYMY O CZYSTE POWIETRZE

Wojska Polskiego,
4. Likwidacja kotłowni gazowo-olejowej o mocy 2,4 

MW na Osiedlu Leśnym wraz z budową sieci cie-
płowniczej i przyłączeniem budynków do sieci.

Rok 2015
1. Likwidacja kotłowni i podłączenie budynku miesz-

kalnego Jana Pawła II 40-48 do sieci ciepłowniczej.
2. Likwidacja kotłowni i podłączenie budynków miesz-

kalnych przy ul. Sportowej 19, Kościuszki 1 i Mickie-
wicza 10, Prosta 1 do sieci ciepłowniczej.

Rok 2016 
1. Modernizacja przyłącza ciepłowniczego do budynku 

Asfaltowa 2 oraz budynku Kręgielni.
2. Likwidacja Grupowego węzła ciepłowniczego GWC 

Oś. Marii Konopnickiej – budowa sieci ciepłowniczej 
i przyłączy do 11 budynków mieszkalnych.

3. Modernizacja kotłowni gazowych Dom Seniora i 
Wodna 13.

4. Podłączenie do sieci ciepłowniczej budynku miesz-
kalnego Krótka 3.

Podstawowe informacje dotyczące innych przedsięwzięć 
służących poprawie efektywności energetycznej - działa-
nia informacyjno-edukacyjne prowadzone w 2011r.
1. Opracowana została dokumentacja projektowa ter-

momodernizacji budynku Urzędu Miasta przy ul. 
Granicznej 2, Budynku Muzeum Twierdza przy ul. 
Granicznej 1 oraz budynku Przedszkola nr 3 Ekolud-
ki. Koszt łączny – 80.280,70zł.

2. Wykonano audyty energetyczne dla budynków Urzę-
du Miasta przy ul. Granicznej 1 i 2 , dla budynku 
Przedszkola Miejskiego Nr 3 przy ul. Niepodległo-
ści 19 dla budynku Biblioteki Miejskiej i budynku 
przy ul. Kopernika 1 (dawna siedziba Urzędu Mia-
sta obecnie przeznaczonego na Centrum Inicjatyw 
Twórczych).

3. Podjęcie w dniu 27 października 2016 r. przez Radę 
Miasta Kostrzyn nad Odrą uchwały Nr XXIII/173/16 
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej 
z budżetu Gminy Miasto Kostrzyn nad Odrą na za-
dania służące poprawie jakości powietrza. Mieszkańcy 
miasta Kostrzyn nad Odrą mogą otrzymać dofinan-
sowanie na pokrycie do 50 % poniesionych kosztów 
kwalifikowanych ( tj. do 3.000, 00 zł lub do 5.000,00 
zł) na trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na 
paliwie stałym, polegającą na zainstalowaniu ogrze-
wania gazowego, elektrycznego bądź ogrzewania ole-
jowego. Istnieje również możliwość uzyskania dotacji 
na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. W 
wyniku realizacji zadania, do II półrocza 2018 r. , zli-
kwidowano 23 piece kaflowe, 13 piecy węglowych, 1 
kominek oraz podłączono jeden budynek mieszkalny 
22 lokalowy do sieci ciepłowniczej.

Sporadycznie dzielimy się z Państwem informacjami dotyczącymi efektywności energetycz-
nej. Tymczasem pojęcie efektywności energetycznej zdefiniowane zostało w ustawie z dnia 20 
maja 2016 roku, jako stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urzą-
dzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, 
do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, albo w wyni-
ku wykonanej usługi niezbędnej do uzyskania tego efektu. Jednostka sektora publicznego w 
celu uzyskania efektywności energetycznej zobowiązana jest stosować co najmniej jeden ze 
środków poprawy efektywności energetycznej, o mowa w art.6 ust. 2 ustawy o efektywności 
energetycznej, zwanych „środkami poprawy efektywności energetycznej”.

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą ogłasza konsultacje społeczne w sprawie projektu: „Rocznego Programu Współ-
pracy Miasta Kostrzyn nad Odrą z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok.

 Termin konsultacji określony został na okres od 18 września do 10 października 2018 r.
 Organizacje pozarządowe działające na rzecz mieszkańców Miasta Kostrzyn nad Odrą mogą przedkładać swoje uwagi 
do programu na 2019 rok. Propozycje powinny być wnoszone na udostępnionym formularzu w siedzibie Urzędu Miasta, 
pocztą lub drogą elektroniczną na adres e-mail:iwona.sak@kostrzyn.um.gov.pl


