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Ranking Zrównoważonego Rozwoju JST dotyczy wszyst-
kich gmin w Polsce i nie jest konkursem. To raport opra-
cowywany każdego roku m.in. na podstawie danych 
Głównego Urzędu Statystycznego i stworzony  przez 
ekspertów z Politechniki Warszawskiej. Ranking ma 
na celu monitorowanie zrównoważonego rozwoju spo-
łeczno-ekonomicznego gmin i regionów jako jednostek 
samorządu terytorialnego, a także promocję rozwo-
ju na bazie opracowanych wzorców. W ubiegłym roku 
Ranking  opracowywany na podstawie 15 wskaźników 
m.in. wydatki na projekty inwestycyjne na mieszkańca, 
liczba osób pracujących na 1 tys. mieszkańców, liczba 
podmiotów gospodarczych na 1 tys. mieszkańców, saldo 
migracji, liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych 
na 1 tys. mieszkańców oraz odsetek mieszkańców korzy-
stających z oczyszczalni ścieków przyniósł Kostrzynowi 
bardzo wysoką 18 pozycję wśród najbardziej dynamicz-
nie rozwijających się gmin miejskich w Polsce i pierwsze 
miejsce w województwie lubuskim. W tym roku jesteśmy 
na miejscu pierwszym bądź piątym – pierwszy dowie się 
burmistrz Andrzej Kunt, który odbierze dyplom w Sej-
mie RP w dniu 15 października br.  
Na początku października burmistrz dr Andrzej Kunt 
otrzymał list od Michała Lipińskiego, dyrektora kon-
kursu „Teraz Polska” Fundacja Polskiego Godła Promo-
cyjnego, w którym czytamy „ z wielką przyjemnością 
chciałbym poinformować, iż Gmina Kostrzyn nad Odrą 
znalazła się wśród 5 gmin miejskich, najdynamiczniej 
zwiększających liczbę osób pracujących w latach 2003 
– 2017, w tegorocznej – XVI edycji Rankingu Zrów-
noważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Teryto-
rialnego Przekazując serdeczne gratulacje oraz szczere 
wyrazy uznania dla reprezentowanej przez Pana gminy, 
zapraszam na uroczyste ogłoszenie wyników rankingu 
oraz wręczenie dyplomów. Uroczystość odbędzie się 
podczas konferencji „Zrównoważony rozwój społecz-

no-gospodarczy JST” w Sali Kolumnowej Sejmu RP.  
Okres za który miasto otrzyma wyróżnienie dotyczy 
lat 2003-207, a więc wszystkich lat, gdy nasze miasto 
miało jednego, tego samego gospodarza – burmistrza 
Andrzeja Kunta. Konsekwencja, jasno wyznaczone cele 
wśród których zawsze na pierwszym miejscu był rozwój 
miasta w sposób gospodarny, mądry i z sercem, zawsze 
dla poprawy życia nas wszystkich – musiało przynieść 
efekt. Przypominamy, że na koniec roku bezrobocie w 
Kostrzynie dotyczyło niespełna 200 osób. Organizato-
rami konferencji są: Komisja Samorządu Terytorialne-
go i Polityki Regionalnej Sejmu RP, Wydział Admini-
stracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, 
Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej im. Pa-
pieża Jana Pawła II,  oraz Fundacja Polskiego Godła 
Promocyjnego „Teraz Polska”. Przypomnijmy , że w 
2018 roku Kostrzyn nad Odrą otrzymał wiele nagród 
i wyróżnień wśród nich Orła Dziesięciolecia Polskie-
go Samorządu, tytuł przyznawany gminom, które stale 
się rozwijają, stają się nowoczesne, atrakcyjne, otwarte 
dla biznesu i inwestorów, a także dbają o podnoszenie 
jakości życia mieszkańców, zachowując przy tym tro-
skę o środowisko naturalne. Orła Polskiego Samorzą-
du w kategorii „Najlepszy Burmistrz 10-lecia” otrzymał 
również burmistrz Andrzej Kunt. To tytuł przyznawa-
ny włodarzom, których wkład pracy i zaangażowanie 
przyczynia się do rozwoju gminy oraz przekłada się na 
lepsze warunki życia mieszkańców. To nagrody, które 
podkreślają dotychczasowe dokonania i osiągnięcia. 
Obie nagrody burmistrz dedykował wszystkim miesz-
kańcom Kostrzyna. W 2018 roku pierwszy raz otrzyma-
liśmy także  nagrodę EkoJANOSIKA – Zielona Wstęga 
Polski, za troskę o ekologię , pierwsze miejsce wśród 
gmin przyjaznych inwestorom w konkursie „Gmina na 
6!” oraz kilka innych wyróżnień o których informowa-
liśmy na bieżąco.

TERAZ KOSTRZYN!
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Skąd zmiana?
Wysokość opłaty do roku 2018 wynosiła 31 złotych 
rocznie za jednego psa. Zobowiązaniem tym objęci byli 
właściciele 650 psów, zwolnionych z opłaty było 210 
pupili. Ze wspomnianego zwolnienia z opłaty korzysta-
li właściciele psów poniżej 6 m-ca życia, jak również 
ci, którzy adoptowali psa bezdomnego - tutaj zwolnie-
nie trwało 2 lata. Osoby o znacznym stopniu niepełno-
sprawności, rolnicy (max. 2 psy) i osoby pow. 65 roku 
życia, jeśli samodzielnie prowadzą gospodarstwo domo-
we, także korzystały ze zwolnienia. Słowem: rokrocznie 
uprawnionych do zwolnień było coraz więcej, co spo-
wodowało coraz mniejsze wpływy do Budżetu Miasta. 
Z tytułu tej opłaty do kasy miejskiej powinno wpływać 
ok. 20.000 zł rocznie. Niestety, nie wszyscy właściciele 
opłacali ją terminowo co generowało kolejne koszty  jak 
wezwania do zapłaty, które trzeba  przygotować, wyru-
kować wysłać. 
Burmistrz Andrzej Kunt po dokładnej analizie kosztów, 
jakie ponosimy w związku z obsługą tego podatku po-
stanowił, że zaproponuje radnym zniesienie w naszym 
mieście opłaty od posiadania psów. Radni nie mieli wąt-
pliwości, że podjęcie uchwały jest zasadne i jej projekt 
uzyskał pozytywna akceptację komisji a następnie Rady 
Miasta Kostrzyn nad Odra, która zmieniła prawo miej-
scowe w tym zakresie podejmując stosowną uchwałę.

Co dalej?
Podejmując uchwałę radni zdecydowali się z jednej stro-
ny zmniejszyć wpływy do Budżetu Miasta, ale z drugiej, 

PRZYGARNIJ PSA
ZE SCHRONISKA

W ŁUGACH GÓRZYCKICH
Na październikowej Sesji Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą radni jednogłośnie podjęli uchwa-
łę w sprawie zniesienia opłaty od posiadania psów. Taka propozycja została wysunięta przez 
Burmistrza Miasta Andrzeja Kunta, który zwracał uwagę radnych m.in. na fakt, że wiele 
miast rezygnuje z tej opłaty. Zwracał także uwagę na to, że opłata nie jest w stanie pokryć 
oczekiwań społecznych jak np. budowa psich placów zabaw czy montaż pojemników na psie 
odchody. Co w praktyce się zmienia?

o czym szeroko mówił A. Kunt, Miasto nie będzie już 
refundować obowiązkowych szczepień dla psów, wy-
syłać wezwań do zapłaty czy rozpatrywać wniosków o 
zwolnienie z opłaty. Zatem uchwała tak naprawdę nie 
powoduje, że w kasie będzie „brakowało” wspomina-
nych wcześniej 20.000 zł.
Uchwała rodzi jednak także inny skutek. Do tego roku 
to Miasto finansowało obowiązkowe szczepienia dla po-
siadaczy psów. Teraz obowiązek pokrycia kosztu szcze-
pionki będzie spoczywał na właścicielu czworonoga. 
Burmistrz jednak uspokajał radnych, że nie spowodu-
je to fali niezaszczepionych psów na terenie Miasta: Są 
służby, które kontrolują, czy zwierzęta są szczepione czy 
też nie. Sami właściciele psów także nie będą ryzykować 
zdrowiem i życiem swoich podopiecznych, a przecież 
pieniądze, zaoszczędzone na opłacie za posiadanie psa  
przeznaczyć będą mogli na szczepienie. Zniesienie opła-
ty nie zwalnia też właścicieli z obowiązku czipowania, 
wyprowadzania psów na smyczy czy sprzątania po swo-
im czworonożnym przyjacielu. Moim zdaniem nie mamy 
się więc o co obawiać - uspokajał A. Kunt. Dodajmy, że 
coraz więcej miast decyduje się na likwidację tego podat-
ku, a okres konstruowania przyszłorocznego budżetu jest 
odpowiedni do podjęcia tego typu decyzji.
Dzięki podjęciu tej uchwały Burmistrz Miasta Andrzej 
Kunt liczy także na to, że zmniejszy się liczba porzuconych 
psów i zwiększy się liczba psów adoptowanych ze schroni-
ska, które jest utrzymywane z Budżetu Miasta. Tak więc 
wszystko wskazuje na to, że z podjętej uchwały najbardziej 
będą zadowolone czworonogi i ich właściciele. 
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Nasze Miasto zaspokaja potrzeby społeczności lokal-
nej o pierwszorzędnym znaczeniu. Są nimi zadania w 
zakresie oświaty, pomocy społecznej, administracji, 
kultury, bezpieczeństwa, infrastruktury komunalnej, a 
poziom świadczonych usług jest przejawem rozwoju. 
Istotne znaczenie dla rozwoju miasta ma też samodziel-
ność finansowa. Ta jak wiemy, zależy od bardzo wielu 
czynników. Sam fakt, że wiele dzisiaj mówi i pisze się o 
aspektach finansowych funkcjonowania miast i gmin, 
wskazuje, że zagadnienia dotyczące finansów gminy 
podlegają badaniom, ocenie i są niesłychanie istotne w 
postrzeganiu samorządów - także przez mieszkańców.
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, na podstawie 
przeprowadzonych badań w grupie 237 gmin miejskich 
(badania przeprowadzano również w pozostałych gru-
pach samorządów) stworzył ranking gmin, które najle-
piej potrafią zarządzać pieniędzmi. Badanie to oparte 
było na analizie wskaźnikowej. Na czynniki pierwsze 
rozłożono finanse każdej gminy, a uwaga badających 
koncentrowała się między innymi na dochodach wła-
snych, wydatkach inwestycyjnych czy wreszcie na 
pozyskiwaniu środków unijnych na realizacje zapla-
nowanych zamierzeń. Według badających, to bardzo 
obiektywne kryteria, które pozwoliły na stworzenie 
rankingu i wyłonienie liderów. Zbadano m.in. udział 
dochodów własnych w dochodach ogółem, udział wy-
datków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, udział 
środków europejskich w wydatkach ogółem, relację 
zobowiązań do dochodów ogółem, udział podatku do-

MIASTO KOSTRZYN NAD ODRĄ WYSOKO
W RANKINGU FINANSOWYM

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Przez ostatnie lata nasz samorząd bardzo się zmienił. I nie dlatego, że zmieniają się realia 
jego funkcjonowania, ale dlatego, że musi wykonywać coraz więcej zadań, a w ślad za tym po-
zyskiwać więcej pieniędzy. Dzisiaj, patrząc już z perspektywy pracownika jednostki samorzą-
dowej wiem, że zadbać należy przede wszystkim o dochody własne, a samorząd działać musi 
samodzielnie. Taką gwarancję samodzielności nadaje samorządom demokratyczne państwo. 

chodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących. 
Wyniki badań zaprezentowane w publikacji „Ranking 
finansowy samorządu terytorialnego w Polsce” wy-
danej przez Fundację Instytutu Studiów Wschodnich 
dotyczyły roku 2016. Na 237 gmin miejskich Miasto 
Kostrzyn zajęło wysokie 112 miejsce, tracąc do lidera 
rankingu – Legionowa (dystans 100%)  - 37 punktów 
procentowych. Ale już na przykład udział dochodów 
własnych w dochodach ogółem był wyższy niż u lide-
ra i wynosił 63% do 57,4%. Na niższym poziomie były 
wydatki inwestycyjne, ale jak wiemy, w kolejnych reali-
zowanych przez Miasto budżetach znacznie zwiększo-
no ich udział. Tym samym niższy był udział środków 
europejskich w finansowaniu zadań, co również miało 
wpływ na miejsce w rankingu. W porównaniu z pozo-
stałymi gminami miejskimi uzyskaliśmy bardzo wysoki 
wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach 
ogółem, co wskazuje zdolność zaciągania nowych zo-
bowiązań. Im wyższa wartość wskaźnika, tym większe 
możliwości w zakresie działań inwestycyjnych.
Rankingi mają to do siebie, że ktoś jest pierwszy, a ktoś 
zajmuje pozycję ostatnią.  Nie mniej jednak – wyko-

rzystując porównania – wyzwalają chęć przesunięcia się 
z roku na rok o kilka pozycji wyżej. Nie powinno to 
być oczywiście celem samym w sobie, ale może dawać 
solidne podstawy do oceny, czy zmierzamy we właści-
wym kierunku. To w oparciu o nie, o rzetelną analizę, 
a także w oparciu o szereg uwarunkowań zewnętrznych 
stwierdzić możemy – z pełną świadomością, że sytuacja 
finansowa Miasta jest bardzo dobra. Świadczy o tym nie 
tylko wielkość budżetu, ale realna możliwość zapewnie-
nia stabilnego poziomu dochodów budżetu, a w szcze-
gólności dochodów własnych, który w Kostrzynie nad 
Odrą wynosi ponad 60%. Znajdujemy się dzisiaj w sy-
tuacji, w której możemy pozwolić sobie na zwiększenie 
udziału wydatków inwestycyjnych w budżecie Miasta. 
To jest ten moment, kiedy decyzje finansowe podejmo-
wane przez samorząd mogą być ukierunkowane nie tyl-
ko na rozbudowę infrastruktury technicznej, ale także 
infrastruktury społecznej. Dodatkowo możemy dzisiaj 
pochwalić się dużą zdolnością obsługi zadłużenia, co 
daje możliwość sięgania po różnego rodzaju zewnętrz-
ne źródła finansowania inwestycji.

Mirella Ławońska, Skarbnik Miasta

WIZYTA MINISTER ELŻBIETY RAFALSKIEJ

W poniedziałek 24 września, do naszego miasta przy-
była pani Elżbieta Rafalska - minister rodziny, pracy 
i polityki społecznej. Korzystając z okazji burmistrz 
miasta w obecności urzędników miejskich oraz pre-
zesa Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej – pana Krzysztofa Kielca, przedstawił pro-
jekty i wizualizacje budowanej obecnie hali sportowej 
– Kostrzyńskiego Centrum Zapaśniczego oraz Parku 
Wodnego w Kostrzynie. Oba zadania mają przyznane 
rządowe dofinansowanie na ponad 9 milionów złotych! 

Pani minister z ciekawością słuchała o wykonanych in-
westycjach, o tych właśnie budowanych i planowanych 
w najbliższym czasie jak np. nowoczesna przystań że-
glarska na 80 stanowisk. Po rozmowie „teoretycznej” 
przyszedł czas na sprawdzenie wszystkiego w praktyce, 
burmistrz jako gospodarz miasta oprowadził dostoj-
nych gości po mieście. Pani Rafalska mogła obejrzeć 
m.in. obecną przebudowę basenu odkrytego, miej-
sce, gdzie powstanie nowa kryta pływalnia, budowa-
ny obecnie żłobek, plac budowy nowej hali sportowej 

przy SP 1, jak i samą szkołę, która zwróciła uwagę gości 
swoją architekturą oraz Miejską Bibliotekę Publiczną, 
w której pani Anna Denczew – dyrektor biblioteki – 
zaprezentowała możliwości i oprowadziła po pięknie 
wyremontowanym obiekcie, opowiadając czym zarów-
no dzieci jak i dorośli zajmują się w poszczególnych sa-
lach. Ogromne wrażenie zrobiły na gościach warsztaty 
z robotyki. Pani minister pogratulowała włodarzom 
miasta tak dynamicznego rozwoju. Szersza fotorelacja 
na miejskiej stronie www.kostrzyn.pl
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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

Zainteresowanie imprezą przerosło chyba oczekiwania 
organizatorów, bowiem na Festyn Rodzinny przybyło 
wielu Osiedlaków. I nie ma się co dziwić, bo czekały na 
nich nie lada atrakcje! Nie mogło oczywiście zabraknąć 
ogromnych, dmuchanych zamków, które rozstawił jak 
zawsze niezawodny Piotr Witkowski z firmy Mega Dmu-
chańce. Zainteresowanie dzieciaków było tak ogromne, 
że trzeba było stać po kilka minut w kolejce! A niektó-
rzy po zakończeniu zabawy stawali w niej jeszcze raz 
i jeszcze raz… by bawić się na nowo i nowo! Dla nie-
cierpliwych, tuż obok zamków, czekała Olga Disterk-
hoft z Avon, która udzielała mamom fachowych porad 
kosmetycznych, a ich dzieciakom malowała fantazyjne 
wzory na twarzy. Tak więc można było połączyć miłe z 
pożytecznym – dzieci dumnie prezentowały swoje „bar-
wy bojowe” a mamy chętnie korzystały z doświadczenia 
konsultantki. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się 
także Kostrzyńska Grupa Motocyklowa MOTO Kostrzyn 
N.O, której członkowie przybyli na swoich pięknych 
maszynach bardzo licznie, wzbudzając zaciekawienie 
dzieci i pełne uznanie w oczach facetów. Po chwili prze-
łamano pierwsze lody z motocyklistami i już po chwili 
fotografowano się razem na tle błyszczących chromem 
maszyn, odbywano wspólne przejażdżki czy wymieniano 

FESTYN NA LEŚNYM
Tradycją stało się już, że kilka razy do roku na Osiedlu Leśnym Samorząd Mieszkańców na 
czele z Piotrem Dziekanem organizuje zabawy dla Osiedlaków. W ostatnich latach przyzwy-
czailiśmy się już do Majówek, Imprez na Powitanie Lata i Festynów Rodzinnych na początku 
jesieni, Spotkań Seniorów, Mikołajek i wielu, wielu innych. 30 września tradycji stało się za-
dość, kiedy po raz kolejny na Osiedlu Leśnym odbył się Festyn dla całych rodzin.

doświadczenia. Organizatorzy nie zapomnieli również o 
tym, że podczas kilkugodzinnej imprezy jej uczestnicy 
mogą poczuć się głodni. Dla każdego Pani Kusyk mia-
ła przygotowaną porcję kiełbaski z grilla, przyprawionej 
odrobiną radości i uśmiechu. Dla bardziej wymagających 
była Zakręcona Fryta, były też stoiska z zabawkami róż-
nego rodzaju i nie ma się o dziwić, że do samego wieczo-
ra boisko za garażami, gdzie odbywał się Festyn Rodzin-
ny, był pełen radosnych rodzin.
Jedyne co psuje atmosferę to fakt, że Ci sami ludzie, 
którzy tak szeroko ostatnio piszą o integracji osiedla 
nie zaangażowali się w organizację tego wydarzenia. Mi 
osobiście jest miło, że po raz kolejny mogłem osobiście 
zaangażować się w to przedsięwzięcie. Mam też nadzie-
ję, że wyborcy po raz kolejny docenią starania Piotra 
Dziekana, dzięki któremu Osiedle Leśne tętni życiem 
kulturalnym. Na koniec chciałbym podziękować orga-
nizatorom i sponsorom Festynu Rodzinnego na Osie-
dlu Leśnym 2018, którymi byli: Miasto Kostrzyn nad 
Odrą, Samorząd Mieszkańców Osiedla Leśnego, Miej-
ski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą, 
KGM Moto Kostrzyn n.O, firma Mega Dmuchańce i 
KKW „Razem dla Powiatu”. 

Bartłomiej Suski



SK   10/2018  -5-1918 - 2018
100 lecie NIEPODLEGŁOŚCI

Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Przestrzennej i Obsługi Inwestora,  kończy konsultacje 
społeczne w ramach projektu „Nowa jakość konsultacji społecznych planów zagospodarowania 
przestrzennego”. Raport z konsultacji przedstawimy w kolejnym wydaniu Samorządnego Ko-
strzyna. Poniżej tekst jaki powstał w Zespole Szkół, po konsultacjach z kostrzyńską młodzieżą.

PAŹDZIERNIK
MIESIĄCEM ŚWIADOMOŚCI

RAKA PIERSI
Masz 50-69 lat? Zrobiłaś już mammografię? Październik, co 
roku, uznany jest na całym świecie za Miesiąc Świadomości 
Raka Piersi. To najczęściej diagnozowany nowotwór u Ko-
biet, który stanowi około 20 % wszystkich zachorowań na 
nowotwory złośliwe wśród Polek.
Obniżeniu wskaźnika umieralności oraz podniesieniu po-
ziomu wiedzy Kobiet na temat profilaktyki raka piersi ma 
służyć wieloletni Populacyjny Program Wczesnego Wykry-
wania Raka Piersi nadzorowany przez Ministerstwo Zdro-
wia. Niestety na badania w ramach programu zgłasza się co 
roku niespełna połowa uprawnionych Polek w wieku od 50 
do 69 lat. To wiek, w którym są one najbardziej narażone na 
ryzyko zachorowania. W państwach wysoko rozwiniętych 
w badania mammograficznych uczestniczy regularnie po-
nad 70 % uprawnionych Pań.
Bądź kobietą świadomą. Zbadaj się i zyskaj spokój! Zachę-
camy wszystkie Panie do systematycznych badań. Mam-
mografia pozwala na rozpoznanie i wykrycie zmian bezo-
bjawowych  w bardzo wczesnym etapie rozwoju, kiedy nie 
są one wyczuwalne podczas samokontroli piersi lub badań 
palpacyjnych. Wcześnie wykryty nowotwór piersi pozwala 
zaś rozpocząć natychmiastowe i skuteczne leczenie oraz daje 
niemal 100 % gwarancję powrotu do zdrowia.
Badanie mammograficzne jest bezpłatne - refundowane 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Nie jest wymagane skie-
rowanie lekarskie. Można się na nie zgłosić w dowolnej miej-
scowości niezależnie od miejsca zamieszkania. Trwa tylko 
kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich.
Mogą w nim uczestniczyć ubezpieczone Panie w wieku od 
50 do 69 lat, które nie były leczone z powodu raka piersi i 
jednocześnie: w ciągu ostatnich 2 lat nie miały wykonanej 
mammografii w ramach Programu lub otrzymały wynik ze 
wskazaniem do wykonania badania po 12 miesiącach (do-
tyczy kobiet, u których w rodzinie wykryto raka piersi u 
matki, siostry, córki lub w badaniu genetycznym stwierdzo-
no mutacje w genach BRCA 1 i BRCA 2). Mobilna pracow-
nia mammograficzna (mammobus) będzie stacjonowała w 
Kostrzynie nad Odrą – 27 października 2018 przy Miejskim 
Ośrodku Sportu i Rekreacji, Aleja Niepodległości 11.
Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 
666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz. Call Cen-
ter czynne jest od poniedziałku do piątku oraz wybrane soboty.
Istotnym elementem badania jest ocena porównawcza wy-
ników z poprzednich badań, dlatego prosimy o przyniesie-
nie na badanie zdjęć/płyt z poprzednich mammografii.

W dniu 19.09.2018 r. uczniowie Zespołu Szkół  im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą  wraz z opie-
kunem Katarzyną Dziadosz odpowiedzieli na zaproszenie 
Burmistrza Miasta Kostrzyna nad Odrą i wzięli udział w 
konsultacjach społecznych w sprawie zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic 
Sportowa- Prosta -„ I Ty możesz zmienić nasze miasto”.
 Kostrzyn nad Odrą, jako jedno z 25 miast w Polsce, uzy-
skało grant na działania w obszarze planowania i zago-
spodarowania przestrzennego w ramach projektu „Nowa 
jakość konsultacji społecznych planów zagospodarowania 
przestrzennego” realizowanego   przez Fundację Rozwoju 
Demokracji Lokalnej w Warszawie. Instytucją zarządzająca 
projektem jest Ministerstwo Rozwoju.
Na początku spotkania zapoznano uczniów z planem pra-
cy na ten dzień oraz przybliżono  zagadnienia związane z 
planowaniem przestrzennym. Potem odbyła się dyskusja 
metodą warsztatu przyszłościowego, która polega na dialo-
gu między zróżnicowanymi grupami ludzi (mieszkańcami, 
lokalnymi władzami, przedsiębiorcami itd.) w celu stworze-
nia wspólnej wizji danego obszaru. Taki sposób wymiany 
myśli pozwala uwolnić niewykorzystany twórczy potencjał 
jednostek i grup.
Kolejnym bardzo interesującym punktem programu był 
spacer badawczy, który jest interaktywną, terenową metodą 
pytania mieszkańców o ich opinie w jakiejś kwestii i stosuje 
się ją przede wszystkim do badania przestrzeni.
Spacer prowadzony był według przygotowanego scenariu-
sza i pozwolił na mapowanie konkretnych miejsc i elemen-
tów wymagających interwencji. Uczniowie mieli możliwość 
zastanowić się jak wykorzystać różne przestrzenie Osiedla 
Leśnego (plac zabaw, boisko oraz strzelnicę), pod kątem do-
stosowania ich do potrzeb osób starszych, dzieci oraz mło-
dzieży. Uczestnicy spaceru mogli dokonać ogólnej oceny 
konkretnych rozwiązań architektonicznych czy infrastruk-
turalnych oraz zbierali pomysły na nowe rozwiązania w 
sposobie zagospodarowania przestrzeni. Spacer badawczy 
stał się okazją do krytycznego „audytu przestrzeni” i umoż-
liwił uczniom poddanie różnych rozwiązań przestrzennych, 
ocenie w autentycznych sytuacjach ich użycia.
Na kolejną część warsztatową uczniowie wrócili do szkoły. 

MŁODZI DLA SWOJEGO MIASTA
KOLEJNE TECHNIKI KONSULTACJI ZA NAMI

Tutaj pracując metodą World Café swoje pomysły przele-
wali na papier. Ta warsztatowa metoda pracy oparta jest 
na założeniu, że ludzie noszą w sobie wystarczająco dużo 
mądrości  i kreatywności, żeby stawić czoła nawet najtrud-
niejszym wyzwaniom. Wystarczy tylko stworzyć odpowied-
ni kontekst   i osiągnąć wystarczający stan skupienia, żeby 
zyskać dostęp do tych zasobów i wykorzystać je w najważ-
niejszych sprawach.
  Nasze   World Café odbywało się w prawdziwie „kawiar-
nianych” warunkach z poczęstunkiem oraz luźną atmosferą 
dyskusji. Praca odbywała się w  kilkuosobowych grupkach, 
które przy stolikach dyskutowały i opracowywały zago-
spodarowanie przestrzenne poszczególnych fragmentów 
Osiedla Leśnego. Po pewnym czasie  następowała  zmiana 
i wszyscy poza jedną osobą (gospodarzem stolika) przeno-
sili się do innych stolików, omawiając inny aspekt danego 
tematu. Gospodarz stołu streszczał to, co powiedziały po-
przednie grupy i zachęcał do dalszej dyskusji.
Końcowa sesja World Café pokazała uczestnikom wiele 
wspólnych odkryć i pomysłów, które powstały po spotkaniu 
się pojedynczych głosów.
Dzień był długi i pracowity, ale ta niecodzienna współ-
praca uczniów z urzędnikami i planistami była bardzo 
owocna i dała dużo satysfakcji obu stronom. Poniżej fo-
torelacja z tego dnia.

Katarzyna Dziadosz

„Cieszę się bardzo, że młodzież mojej szkoły z takim zaan-
gażowaniem i kreatywnością włączyła się w dyskusję do-
tyczącą planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla 
Leśnego. Sprawując mandat radnego, wiem, jak ważny jest 
dialog z mieszkańcami . Zaangażowanie mieszkańców po-
woduje, że rozwój miasta jest bardziej dynamiczny a reali-
zowane inwestycje dobrze  służą i zaspakajają potrzeby spo-
łeczności lokalnej.” – dodał dyrektor Zespołu Szkół - Leszek 
Naumowicz.
Burmistrz Miasta serdecznie dziękuje Dyrektorowi Zespo-
łu Szkół p. Leszkowi Naumowiczowi a także  p. Katarzynie 
Dziadosz opiekunowi grupy oraz uczniom , którzy uczest-
niczyli w konsultacjach za dobrą współprace oraz  aktywny 
i twórczy udział w przeprowadzonych warsztatach. 
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BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE 

Kostrzyn nad Odrą  jako jedno z pierw-
szych miast w Polsce wykonało  (w 2015 
roku)  inwentaryzację dendrologiczną 
drzew w pasach drogowych dróg gmin-
nych i powiatowych o łącznej długości 
53,6 km, oraz na terenach zieleni osie-
dlowej o powierzchni 13,07 ha  oraz 
w   trzech parkach miejskich. Tylko w 
parkach zinwentaryzowano łącznie 402 
pozycje roślinne powyżej 10 lat, dla któ-
rych rozpisano szczegółowe wytyczne 
pielęgnacyjne. Inwentaryzacja objęła 
również charakterystykę istniejącej zie-
leni oraz , co ważne dla nas wszystkich, 
szczegółowy plan nasadzeń  z zaprojek-
towanym wielopiętrowym i wielogatun-
kowym założeniem zieleni. Dodatkowo 
wykonano plan nasadzeń rekompensa-
cyjnych planowanych do wykonania na 
terenach zieleni miejskiej, którego re-
alizację rozpoczęliśmy. Nasadzono łącz-
nie 155  drzew ozdobnych w tym grusz 
drobnoowocowych, śliw wiśniowych , 
lip drobnolistnych oraz klonów zwyczaj-
nych , co mamy nadzieję podniesie walo-
ry estetyczne Miasta.   Docelowo do 15 
grudnia br. zaplanowano łącznie nasa-
dzenia  255 szt. drzew. 
Miasto poradziło sobie i wyeliminowało 
występowanie dzików na terenach zur-
banizowanych. Współpracując z kołem 
łowieckim wykazaliśmy się konsekwen-
cją w działaniach przez kilka lat stosu-
jąc specjalne środki.  w granulacie zapa-
chowym odstraszające zwierzęta łowne 
w tym dziki. Podniesiono świadomość 
mieszkańców poprzez zamieszczanie 
ogłoszeń w lokalnej prasie oraz Interne-
cie o nie dokarmianiu dzików.  
Na bieżąco utrzymywane są rowy przy-
drożne oraz stanowiące własność miasta 
rowy melioracyjne  przy ul. Gorzowskiej 
o długości ok. 2300 m, ul. Kostrzyńskiej 
na Oś. Szumiłowo, o  dł. 4648 m, ul. As-
faltowej, o łącznej dł. ok. 500 m i ul. So-
snowej o dł. ok. 216 m. Dla zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania urządzeń 
i przepływu wody wykonało prace kon-
serwacyjne  rowów  melioracji szczegó-
łowej. Zmeliorowano łącznie 3.276 m 
rowów. 

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
DOKUMENT STRATEGICZNY

Rada Miasta Kostrzyn nad Odrą  uchwa-
łą Nr XI/66/15 z dnia 27 sierpnia 2015 
r. przyjęła Plan  gospodarki niskoemisyj-
nej dla Miasta Kostrzyn nad Odrą.
Plan gospodarki niskoemisyjnej (dalej 
PGN) to jeden z najważniejszych doku-
mentów strategicznych dla miasta, który 
określa rozwój miasta w kierunku go-
spodarki niskoemisyjnej.PGN stanowi 
usystematyzowany zbiór działań, po-

JESTEŚMY EKO
Jednym z zadań samorządu jest informowanie mieszkańców. Staramy się realizować to zadanie informując m.in. na łamach Samorządnego Ko-
strzyna o bieżących sprawach, wydarzeniach, podsumowując działania czy też zapraszając Was do udziału w niezwykle bogatym życiu kultural-
nym czy sportowym naszego Miasta. Kontynuując zadanie w dzisiejszym numerze przedsatawiamy skrót działań z zakresu ochrony środowiska. 
Przypominamy również, że za cały zakres zadań proekologicznych otrzymaliśmy tytuł „EkoJanosina – Zielona Wstęgi Polski 2018”. 

dejmowanych przez Urząd Miasta, spół-
ki miejskie, wspólnoty mieszkaniowe, 
prywatnych przedsiębiorców, na rzecz 
redukcji emisji gazów cieplarnianych, 
podnoszenie efektywności energetycznej 
i zwiększania udziału odnawialnych źró-
deł energii w mieście.
Przyjęcie Planu było konieczne rów-
nież dlatego, by miasto mogło strać się 
o dofinansowanie z funduszy unijnych 
na działania z zakresu wdrażania gospo-
darki niskoemisyjnej w kolejnych latach. 
Posiadając PGN miasto może starać się 
o pieniądze na działania uwzględnione 
w planie i realizujące cele tematyczne 
Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko , m.in. na termomoderni-
zację budynków, modernizację lub za-
kup nowego taboru transportu miejskie-
go, wdrażanie OZE (odnawialne źródła 
energii tj.energia słońca -kolektory sło-
neczne, panele fotowoltaiczne). 
Posiadanie Planu ułatwi również miastu 
staranie się o dofinansowanie przedsię-
wzięć z krajowych środków (dysponowa-
nych przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska  i Gospodarki Wodnej), Re-
gionalnych Programów Operacyjnych 
(RPO), Programu działań na rzecz śro-
dowiska i klimatu (LIFE) czy też mecha-
nizmów norweskich. 
Dzięki wdrożeniu zadań zaplanowanych 
w PGN, polegających przede wszystkim 
na zmniejszeniu zużycia paliw kopalnia-
nych (węgiel), wykorzystania potencja-
łu zielonych technologii, ograniczeniu 
zużycia energii cieplnej i elektrycznej, 
przewidziana jest redukcja emisji gazów 
cieplarnianych oraz obniżenie emisji in-
nych ubocznych produktów spalania tj. 
tlenki azotu i siarki, rakotwórczego ben-
zo(a)pirenu oraz pyłów PM10 i PM2.5.  
Ponadto, w ramach Planu miasto posia-
dao bazę danych zużycia paliw i energii 
dla poszczególnych sektorów miasta i 
pojedynczych budynków użyteczności 
publicznej   i oświatowych. Dzięki temu 
może optymalizować ich zużycie, a tym 
samym lepiej zarządzać miastem pod ką-
tem zapotrzebowania na energię. 
Na wykonanie ww. opracowania Miasto 
uzyskało dofinansowanie z NFOŚiGW, 
ze środków Funduszu Spójności Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko 2007-2013 - projekt w ramach 
konkursu nr 2/POliŚ/9.3/2013, działanie 
9.3 „Termomodernizacja obiektów uży-
teczności publicznej – plany gospodarki 
niskoemisyjnej”.

RAZEM OGRANICZAMY
NISKĄ EMISJĘ

Dostrzegając problem tzw. niskiej emi-
sji staramy się zachęcić mieszkańców 
miasta do    wykorzystywania ekolo-
gicznych źródeł energii. Dlatego też  w 

dniu 27 października 2016 r. Rada Mia-
sta Kostrzyn nad Odrą podjęła uchwałę 
Nr XXIII/173/16  w sprawie  określenia 
zasad udzielania dotacji celowej z budże-
tu Gminy Miasto Kostrzyn nad Odrą na 
zadania służące poprawie jakości powie-
trza.Warunkiem uzyskania dofinanso-
wania jest likwidacja wszystkich pieców 
węglowych i zakup proekologicznego 
urządzenia.
Dzięki ww. uchwale mieszkańcy mia-
sta Kostrzyn nad Odrą mogą otrzymać 
dofinansowanie 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 ogrzewania gazowego, 
elektrycznego bądź ogrzewania olejowe-
go. Istnieje również możliwość uzyska-
nia dotacji na podłączenie do miejskiej 
sieci ciepłowniczej.
Projekt cieszy się dużym zainteresowa-
niem mieszkańców miasta, którzy  wy-
mieniają stare piece węglowe głównie 
na kotły gazowe. W  latach 2017-2018 
Burmistrz Miasta ogłosił sześć  naborów 
wniosków o udzielanie przedmiotowej 
dotacji i podpisał 43 umowy. W wyniku 
realizacji zadania, do II półrocza 2018 r. , 
zlikwidowano 23 piece kaflowe, 13 piecy 
węglowych,  1 kominek oraz podłączono 
jeden budynek mieszkalny 22 lokalowy 
do sieci ciepłowniczej. 
Z danych zawartych we wnioskach o 
udzielenie dotacji wynika, że  w wymie-
nionych piecach spalano ok. 100 ton/ rok  
paliwa stałego w postaci węgla i w mini-
malnych ilościach również drewna.
Obecnie realizowanych jest 10 umów o 
dotację, dzięki którym zlikwidowanych 
zostanie ( do końca 2018 r. ) 10 piecy 
węglowych i 1 piec kaflowy. W piecach 
tych rocznie spalano ok. 48 ton węgla i 
30 m3 drewna.
Likwidacja starych, „ weglowych „ źró-
deł ciepła na bardziej efektywne przy-
czyni się bezpośrednio do poprawy ja-
kości powietrza w Kostrzynie nad Odrą, 
a tym samym zdrowia mieszkańców. Już 
w październiku nasze miasto rozpocznie 
również realizację rządowego Programu 
„Czyste Powietrze”.
 
USUWAMY AZBEST 

Zgodnie z obowiązującym Krajowym 
Programem Oczyszczania Kraju z Azbe-
stu na lata 2009-2032, zadaniem wła-
snym gminy jest zorganizowanie usu-
wania wyrobów zawierających azbest. 
Do zadania tego należy sfinansowanie 
z budżetu miasta (przy udziale środków 
właścicieli nieruchomości, dotacji i po-
życzek funduszy ochrony środowiska 
lub innych źródeł dostępnych dla gminy 
) usług transportu i unieszkodliwienia 

wyrobów zawierających azbest.
W kadencji 2014-2018  realizując zadanie  
usunięto z terenu posesji położonych na 
terenie miasta Kostrzyn nad Odrą oraz 
wywieziono i unieszkodliwiono 26,64 
Mg  odpadów zawierających azbest.
Od wielu lat miasto realizuje zadania pn. 
„Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów 
zawierających azbest z nieruchomości 
będących w posiadaniu osób fizycznych 
na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą ” 
występuje z wnioskiem do Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Gó-
rze ( dalej WFOŚiGW w Zielonej Gó-
rze) o udzielenie dotacji na refundację 
kosztów realizacji tego zadania. Dzięki 
temu nakłady poniesione przez miasto 
na realizację zadania są prawie w 100% 
pokrywane ze środków uzyskanych dzię-
ki  podpisywanym umowom  dotacji z 
WFOŚiGW w Zielonej Górze.  
W ramach realizacji zadania Burmistrz 
podpisuje umowy z mieszkańcami nasze-
go miasta, na nieruchomościach których 
znajdują  się wyroby zawierające azbest i 
którzy wyrazili wolę ich usunięcia. Na-
stępnie Miasto dokonuje wyboru wy-
konawcy posiadającego uprawnienia na 
wykonanie prac na terenie naszej gminy 
i na transport odpadów niebezpiecz-
nych. Dzięki temu odpady te nie trafiają 
na dzikie wysypiska bo wybrany wyko-
nawca zapewnia deponowanie odpadów 
na legalnym składowisku,  uprawnionym 
do przyjęcia odpadów zawierających 
azbest.
  
RAPORT Z WYKONANIA
PROGRAMU OCHRONY
ŚRODOWISKA

Uchwałą Nr XXV/188/16 Rady Miasta 
Kostrzyn nad Odrą z dnia 22 grudnia 
2016 r. przyjęto raport z wykonania Pro-
gramu Ochrony Środowiska dla Miasta 
Kostrzyn nad Odrą na lata 2014-2017 
z uwzględnieniem perspektywy na lata 
2018-2021. 
W przedmiotowym raporcie stwierdzo-
no, że stan środowiska na terenie Mia-
sta nie uległ pogorszeniu. We własnym 
zakresie Miasto Kostrzyn nad Odrą suk-
cesywnie realizuje zadania, kładąc szcze-
gólny nacisk na budowę sieci kanalizacji 
sanitarnej i wodociągowej, moderniza-
cję dróg i remonty chodników a także 
ochronę powietrza atmosferycznego po-
przez termomodernizację obiektów dy-
daktycznych i użyteczności publicznej, 
wymianę nieekologicznych źródeł cie-
pła oraz usprawnianie zbiórki odpadów 
(m.in. azbest). Działania te w połączeniu 
z realizacją zadań o charakterze eduka-
cyjnym w dużej mierze przyczyniają się 
do poprawy, jakości środowiska na ob-
szarze Miasta.
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28.08.2018 roku Klub TMLiKP-W w Kostrzynie nad Odrą 
zorganizował spotkanie swoich członków na tzw. „Wieczorze 
lwowskim”. W tym dniu chcieliśmy oddać cześć i hołd tym, 
którzy przyczynili się do odzyskania niepodległości przez 
Polskę. Okazja ku temu był szczególna, bowiem już wkrótce 
będziemy obchodzili 100 rocznicę jej odzyskania. To wielkie 
wydarzenie stało się powodem, aby przypomnieć wydarzenia i 
ludzi sprzed roku 1918 i latach następnych. 
Nasz szczególnie interesowała, z racji naszej statutowej dzia-
łalności, rola Lwowa i jego mieszkańców w walce o niepod-
ległość. Spotkanie uświetnili: burmistrz Andrzej Kunt i wice-
przewodniczący Rady Miasta Michał Kunt, radny i dyrektor 
Zespołu Szkół Leszek Naumowicz i radna Helena Rudaniecka. 
W uroczysty i podniosły nastrój wprowadził nas zespół „Echo 
z Dębowego lasu” z DPS Kostrzyn nad Odrą. Chór wykonał 
pieśni: „Kresowy płomień”, „Matka Ziemia”, „Niepodległa, 
Niepokorna”, „Semper Fidelis”, „Dzieci Lwowa” i „Zostaniemy 
na tej ziemi”.  Chór wystąpił w składzie: Jan Piśko- instruktor 
zespołu, Bogusława Strojnowska, Wiesława Sołtys, Adrianna 
Nizińska, Pamela Różanowska, Janina Dziemidowicz, Zofia 
Kowalczyk, Alicja Kruszak, Helena Lewandowska, Józef Le-
wandowski i Ireneusz Combrzyński. 

Pieśń „Wilno” dedykowano pani Beacie Skórskiej, współwła-
ścicielce restauracji „Duet”, w której odbywało się spotkanie. 
Przesłaniem dla nas na dziś moga być słowa pieśni „Semper 
Fidelis”:

„Semper Fidelis mówią o Lwowie,
I taka też prawda jest.

Bo Lwów był zawsze ojczyźnie wierny,
O tym pamiętaj też.”

Na temat „Roli Lwowa i jego mieszkańców w odzyskaniu nie-
podległości” wykład wygłosił mec. Michał Kunt. Przedstawił 
nam historię Kresów, ich ogromną rolę w dziejach naszego na-
rodu, zwycięstwa oraz klęski wpisane w różne czasy: Chocim, 
Beresteczko, Kamieniec Podolski, Zadwórze, Lwów i inne. 
Swój wykład bogato ilustrował mapami z różnych okresów 
historycznych tych ziem.  Generalnie jednak skupił się na roli 
Lwowa i jego mieszkańców 
w 1918 roku oraz w późniejszych latach walki o niepodległość. 
Wiele miejsca i czasu poświęcił Orlętom Lwowskim. O tych 
wspaniałych chłopakach- żołnierzach więcej będziemy mówić 
na spotkaniu 9 listopada bieżącego roku. 
Adela Pawlukiewicz zaprezentowała swoje utwory pełne miłości 
i najlepszych uczuć do naszego miasta- Kostrzyna nad Odrą. 

NIEPODLEGŁA

Na zakończenie Zbigniew Łukasiewicz zachęcał zebranych 
do śpiewania pieśni zarówno biesiadnych i popularnych. Spo-
tkanie zakończyło się odśpiewaniem pieśni patriotycznej „Jak 
długo na Wawelu”.

Oto słowa dwóch zwrotek: 
„Jak długo w sercach naszych 

Choć kropla polskiej krwi, 
Jak długo w sercach naszych 

Ojczysta miłość tkwi, 
Stać będzie kraj nasz cały, 
Stać będzie Piastów gród, 

Zwycięży Orzeł Biały, 
Zwycięży polski lud”

Niech to spotkanie będzie maleńką cząstką naszego udziału w ob-
chodach setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez nasz kraj.
Za przygotowanie i przebieg spotkania pragnę podziękować: 
mec. Michałowi Kuntowi, Adeli Pawlukiewicz i prowadzącej 
spotkanie Bogusławie Strojnowskiej. 
Serdeczne podziękowania przesyłam pani Beacie Skórskiej- 
współwłaścicielce restauracji „Duet”. 

Tekst: Józef Żarski
Zdjęcia: „Dom Seniora” Kostrzyn nad Odrą
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OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Kostrzynie nad Odrą

z dnia 1 października 2018 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

w wyborach do Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Miejska Komisja Wyborcza w Kostrzynie nad Odrą podaje do wia-
domości publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Okręg wyborczy Nr 1
SYWULAK Piotr August, lat 39, zam. Kostrzyn nad Odrą,  
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10
TATAREWICZ Marek, lat 47, zam. Kostrzyn nad Odrą, 
zgłoszony przez KWW ANDRZEJA KUNTA - Lista nr 13
KOCHANOWSKI Bartosz, lat 32, zam. Kostrzyn nad Odrą,
zgłoszony przez KWW ŁUKASZA DOMBKA - Lista nr 14

Okręg wyborczy Nr 2
BUDZIŃSKA Krystyna Marianna, lat 64, zam. Kostrzyn nad Odrą, 
zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM - Lista nr 5
PRĘTNICKI Krzysztof, lat 66, zam. Kostrzyn nad Odrą, 
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10
SZUKAŁA Jolanta, lat 53, zam. Kostrzyn nad Odrą,
zgłoszona przez KWW ANDRZEJA KUNTA - Lista nr 13
ZATYLNY Marek Józef, lat 54, zam. Kostrzyn nad Odrą,
 zgłoszony przez KWW ŁUKASZA DOMBKA - Lista nr 14

Okręg wyborczy Nr 3
WRĘCZYCKI Ireneusz Zbigniew, lat 44, zam. Kostrzyn nad Odrą, 
zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM - Lista nr 5
ANDONOV Robert, lat 57, zam. Kostrzyn nad Odrą, 
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10
FILUŚ Jeremi Dominik, lat 43, zam. Kostrzyn nad Odrą, 
zgłoszony przez KWW ANDRZEJA KUNTA - Lista nr 13
PRZYCHODZEŃ Paweł Piotr, lat 30, zam. Kostrzyn nad Odrą, 
zgłoszony przez KWW ŁUKASZA DOMBKA - Lista nr 14

Okręg wyborczy Nr 4
CZYŻEWSKA Izabela Katarzyna, lat 38, zam. Kostrzyn nad Odrą, 
zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM - Lista nr 5
GAŁKOWSKI Franciszek Józef, lat 57, zam. Kostrzyn nad Odrą, 
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10
KUNT Michał Bolesław, lat 35, zam. Kostrzyn nad Odrą, 
zgłoszony przez KWW ANDRZEJA KUNTA - Lista nr 13
BULICZAK Marcin, lat 31, zam. Kostrzyn nad Odrą, 
zgłoszony przez KWW ŁUKASZA DOMBKA - Lista nr 14

Okręg wyborczy Nr 5
MARSZAŁEK Elżbieta Maria, lat 61, zam. Kostrzyn nad Odrą, 
zgłoszona przez KKW SLI) LEWICA RAZEM - Lista nr 5
BOGDAŃSKI Adam Czesław, lat 61, zam. Kostrzyn nad Odrą,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10
GĘZIKIEWICZ Bożena, lat 60, zam. Kostrzyn nad Odrą,
zgłoszona przez KWW ANDRZEJA KUNTA - Lista nr 13

Okręg wyborczy Nr 6
WALCZAK Przemysław Piotr, lat 34, zam. Kostrzyn nad Odrą, 
zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM - Lista nr 5
FICNER Katarzyna Regina, lat 46, zam. Kostrzyn nad Odrą,
zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10
SĄDEJ Monika Irena, lat 43, zam. Kostrzyn nad Odrą,
zgłoszona przez KWW ANDRZEJA KUNTA - Lista nr 13

Okręg wyborczy Nr 7
SOBCZAK Elżbieta, lat 61, zam. Kostrzyn nad Odrą, 
zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM - Lista nr 5
MARZEC Renata Rozalia, lat 51, zam. Kostrzyn nad Odrą,
zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10
SUSKI Bartłomiej Marcin, lat 38, zam. Kostrzyn nad Odrą,
zgłoszony przez KWW ANDRZEJA KUNTA - Lista nr 13
ŚWIERCZEK Tomasz, lat 28. zam. Kostrzyn nad Odrą,
zgłoszony przez KWW ŁUKASZA DOMBKA - Lista nr 14

Okręg wyborczy Nr 8
BOCZARSKI Edward, lat 69, zam. Kostrzyn nad Odrą, 
zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM - Lista nr 5
PASZKIEWICZ Wiesław Szczepan, lat 55, zam. Kostrzyn nad Odrą, 
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10
DZIEKAN Piotr, lat 52, zam. Kostrzyn nad Odrą, 
zgłoszony przez KWW ANDRZEJA KUNTA - Lista nr 13

Okręg wyborczy Nr 9
CHILIŃSKI Mirosław Stanisław, lat 37, zam. Kostrzyn nad Odrą,
zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM - Lista nr 5
RZEPKA Aleksandra Urszula, lat 68. zam. Kostrzyn nad Odrą, 
zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10
RUDANIECKA Helena Józefa, lat 61, zam. Kostrzyn nad Odrą, 
zgłoszona przez KWW ANDRZEJA KUNTA - Lista nr 13
DOMBEK Łukasz Szymon, lat 30, zam. Kostrzyn nad Odrą,
zgłoszony przez KWW ŁUKASZA DOMBKA - Lista nr 14

Okręg wyborczy Nr 10
KACZMARCZYK Jan, lat 66. zam. Kostrzyn nad Odrą,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10
STANISZEWSKI Mariusz, lat 48, zam. Kostrzyn nad Odrą, 
zgłoszony przez KWW ANDRZEJA KUNTA - Lista nr 13
JAWORSKI Grzegorz Roman, lat 36, zam. Kostrzyn nad Odrą,
zgłoszony przez KWW ŁUKASZA DOMBKA - Lista nr 14

Okręg wyborczy Nr 11
ŻDŻAŃSKA-BIELAK Justyna, lat 33, zam. Kostrzyn nad Odrą, 
zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM - Lista nr 5
KOTOWICZ Bogumiła, lat 63, zam. Kostrzyn nad Odrą, 
zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10
NAUMOWICZ Leszek, lat 56, zam. Kostrzyn nad Odrą, 
zgłoszony przez KWW ANDRZEJA KUNTA - Lista nr 13

Okręg wyborczy Nr 12
BĄK Zenon Mieczysław, lat 59, zam. Kostrzyn nad Odrą, 
zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM - Lista nr 5
KĘPA Karolina, lat 19, zam. Kostrzyn nad Odrą, 
zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10
ŁYSIAK Tadeusz, lat 70, zam. Kostrzyn nad Odrą, 
zgłoszony przez KWW ANDRZEJA KUNTA - Lista nr 13
MULARSKI Piotr Józef, lat 49, zam. Kostrzyn nad Odrą, 
zgłoszony przez KWW ŁUKASZA DOMBKA - Lista nr 14

Okręg wyborczy Nr 13
GRABARSKA Joanna, lat 40, zam. Kostrzyn nad Odrą, 
zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10
ANDRYS Ryszard, lat 58, zam. Kostrzyn nad Odrą, 
zgłoszony przez KWW ANDRZEJA KUNTA - Lista nr 13
NIEWIAROWSKA Edyta, lat 42, zam. Kostrzyn nad Odrą, 
zgłoszona przez KWW ŁUKASZA DOMBKA - Lista nr 14

Okręg wyborczy Nr 14
URBAN Łukasz Marcin, lat 39, zam. Kostrzyn nad Odrą,
zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM - Lista nr 5
JACEK Monika Ewa, lat 32, zam. Kostrzyn nad Odrą, 
zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10
ŻOŁNA Antoni, lat 61, zam. Kostrzyn nad Odrą, 
zgłoszony przez KWW ANDRZEJA KUNTA - Lista nr 13
W dniu 15 stycznia 2008 roku kandydat złożył oświadczenie lustracyjne o treści, źe nie pracował, nie pełnił służby 
ani nie był współpracownikiem w rozumieniu art. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji 
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U.2017.2186 t.j. 
z późn. zmianami), organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 powołanej ustawy, w okresie od dnia 22 
lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku. Sąd Okręgowy w Szczecinie prawomocnym wyrokiem z dnia 22 paździer-
nika 2012 roku sygn. akt III K 161 / 12 stwierdził, że oświadczenie to było niezgodne z prawdą.

Okręg wyborczy Nr 15
SZYMANIUK Jacek, lat 53, zam. Kostrzyn nad Odrą, 
zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM - Lista nr 5
PASZKIEWICZ Barbara Janina, lat 54, zam. Kostrzyn nad Odrą, 
zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10
SROKOWSKA Krystyna, lat 59, zam. Kostrzyn nad Odrą, 
zgłoszona przez KWW ANDRZEJA KUNTA - Lista nr 13
ŻYGIELEWICZ Rafał Paweł, lat 39, zam. Kostrzyn nad Odrą, 
zgłoszony przez KWW ŁUKASZA DOMBKA - Lista nr 14

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej

w Kostrzynie nad Odrą

(-) Marian Romaszko



SK   10/2018  -9-1918 - 2018
100 lecie NIEPODLEGŁOŚCI

W wyborach do rad gmin liczących do 20 tys. mieszkańców:
głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak 
„X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) 
na karcie do głosowania w kratce z lewej strony obok nazwiska 
kandydata,
przyczyną nieważności głosu będzie: 
• postawienie znaku „X” w kratce przy nazwisku więcej niż 

jednego kandydata,
• niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce,
• postawienie znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku 

kandydata skreślonego przez gminną komisję wyborczą.
Miasto Kostrzyn nad Odra jest podzielone na 15 okregów jed-
nomandatowych. W każdym z nich wybierzemy tylko jednego 
radnego – tego, który otrzymana najwięcej głosów ważnych. 
Wyborca, którego miejsce zamieszkania znajduje się w okręgu 
wyborczym nr 1 będzie gosował na innego radnego niż wybor-
ca w okregu nr 2,3,4 -15. Na karcie do głosowania w okręgu 
będą 3 lub 4 nazwiska kandydatów  umieszczone wg nume-
rów list wylosowanych centralnie przez Państwową Komisję 
Wyborczą (Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem 
– lista nr 5 i Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość – li-
sta nr 10) oraz Miejską Komisję Wyborczą w Kostrzynie nad 
Odrą, która wylosowała nr listy 13 dla Komitetu Wyborczego 
Wyborców Andrzeja Kunta i nr 14 dla KWW Łukasza Domb-
ka. Będzie tak dlatego, że na kartach do głosowania na radnych 
najpierw będą nazwiska kandydatów obu parti- jako pierwsze 
nazwisko kandydata KKW SLD, na drugim miejscu będzie 
nazwisko kandydata KW PiS, następnie KKW ANDRZEJA 
KUNTA i  KKW ŁUKASZA DOMBKA. Inaczej będzie w 
okręgach nr 1, 10 i 13 gdzie KKW SLD Lewica Razem nie zgło-
sił kandydatów na radnych – w tych okręgach na kartach do 
głosowania na pierwszym miejscu będzie kandydat KW Prawo 
i Sprawiedliwość., następnie KKW Andrzeja Kunta i KWW 
Łukasza Dombka. Ponieważ ten ostatni komitet nie zgłosił 
kandydatów w okręgach nr 5,6,8,11,14, to w tych okręgach na 
ostatnim miejscu będą kandydaci KWW Andrzeja Kunta. W 
sumie do wyborów na radnych Rady Miasta zgłosiło się 52 kan-

dydatów. 21 października 2018 roku wybierzemy 15 radnych 
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą.
W wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak 
„X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) 
na karcie do głosowania w kratce z lewej strony obok nazwiska 
kandydata,
przyczyną nieważności głosu jest: 
• postawienie znaku „X” w kratce przy nazwisku więcej niż 

jednego kandydata,
• niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce,
• postawienie znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku 

kandydata skreślonego przez gminną komisję wyborczą. 
W Kostrzynie nad Odrą o mandat burmistrza miasta zgłoszo-
nych zostało czterech kandydatów, którzy na karcie do głosowa-
nia będą umieszczeni w kolejności alfabetycznej – Dombek Łu-
kasz, Kunt Andrzej, Prętnicki Krzysztof, Walczak Przemysław. 
Wybieramy jednego z kandydatów. Ten , który uzyska najwięk-
szą liczbę głosów i więcej niż  50% głosów ważnych zostanie wy-
brany burmistrzem Kostrzyna nad Odrą w kadencji 2018-2023.
W wyborach do rad powiatów
głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając 
znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie 
kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kan-
dydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do 
uzyskania mandatu,
przyczyną nieważności głosu jest: 
• postawienie znaku „X” w kratkach obok nazwisk kandy-

datów umieszczonych na więcej niż jednej liście,
• niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce,
• postawienie znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku 

kandydata z listy unieważnionej przez powiatową komisję 
wyborczą. 

Kostrzyn nad Odrą w powiecie gorzowskim jest okręgiem nr 1. 
Sześć komitetów wyborczy zgłosiło 42 kandydatów. Na kartach 
do głosowania będziemy mieli wszystkich kandydatów ułożo-
nych wg numerów list jakie wylosowała PKW : nr 2 to PSL i ten 

komitet będzie jako pierwszy na karcie do głosowania,  nr 4 ma 
KW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska – jego kan-
dydaci będą jako drudzy, trzeci komitet ma nr 5 – SLD Lewica 
Razem , czwarty ma nr 10 i jest to KW Prawo i Sprawiedliwość, 
nr 11 ma Komitet Wyborczy RAZEM DLA POWIATU i  nr 12 
DOBRY POWIAT. Na karcie do głosowania szukamy najpierw 
komitetu na który chcemy zagłosować, następnie wybieramy 
nazwisko przy którym stawiamy znak X.  Pamiętajmy stawiamy 
tylko jeden znak X na całej karcie do głosowania. Wybierzemy 
5 radnych do rady powiatu gorzowskiego. W tych wyborach 
obowiązuje inny system liczenia głosów niż do rady miasta. 
Dlatego nasz głos ma podwójną moc i jest głosem oddanym 
na wybrany komitet i osobę kandydującą z tego komitetu. Je-
żeli komitet wyborczy osiągnie próg wyborczy wówczas bierze 
udział w podziale mandatów.
W wyborach do sejmików województw 
głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając 
znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie 
kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kan-
dydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do 
uzyskania mandatu,
przyczyną nieważności głosu jest: 
• postawienie znaku „X” w kratkach obok nazwisk kandy-

datów umieszczonych na więcej niż jednej liście,
• niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce,
• postawienie znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku 

kandydata z listy unieważnionej przez wojewódzką komi-
sję wyborczą. 

Zasada liczenia głosów – jak w wyborach do rady powiatu. Na 
karcie do głosowania będą komitety wg wylosowanych nu-
merów list. Okręg wyborczy obejmuje miasto Gorzów Wlkp., 
powiaty gorzowski i strzelecko-drezdenecki, co oznacza, że na 
kandydatów z Kostrzyna nad Odrą można głosować w wyżej 
wymienionych powiatach i w Gorzowie Wlkp.
ZAPAMIĘTAJMY – idąc na wybory otrzymamy cztery karty 
do głosowania. Na każdej karcie  oddajemy tylko 1 głos – znak 
X stawiamy w kratce przy nazwisku jednej osoby.

JAK GŁOSOWAĆ, BY GŁOS BYŁ WAŻNY
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KOMUNIKACJA MIEJSKA
W TWOIM TELEFONIE

Już jest! Od teraz każdy może sprawdzić on-line kiedy zja-
wi się jego autobus komunikacji miejskiej w Kostrzynie nad 
Odrą. Można tego dokonać za pośrednictwem strony inter-
netowej kostrzyn.kiedyprzyjedzie.pl lub aplikacji na smart-
fona „kiedyPrzyjedzie.pl”. Można tam sprawdzić aktualny 
rozkład jazdy, za ile dojedzie nasz autobus na konkretny 
przystanek, sprawdzić trasę danego autobusu oraz gdzie są 
ulokowane przystanki w mieście. Zachęcamy do korzystania!

BRUDZIMY, ŚMIECIMY
I NARZEKAMY…

Wrzesień 2018r. okazał się miesiącem robienia porządków 
na prywatnych nieruchomościach. Część mieszkańców 
ochoczo zabrała się do pracy. Jednak nie wszyscy miesz-
kańcy zebrane przez siebie śmieci czy gruz, odwieźli do 
PSZOK-u  przy ul. Sportowej lub umieścili w odpowied-
nich pojemnikach do tego przeznaczonych. Okazało się, 
że jeden z właścicieli porzucił worek pełen śmieci w obrę-
bie garaży przy ul. Targowej, natomiast drugi mieszkaniec 
wysypał gruz w rejonie Osiedla Leśnego. Straż Miejska 
przy udziale życzliwych mieszkańców ustaliła sprawców 
wykroczeń, którzy na co dzień są przykładnymi ojcami, 
dziadkami czy wujkami a nieoficjalnie zaśmiecają Ko-
strzyn. Oburzenie jest tym większe, iż są to osoby sześć-
dziesięcioparoletnie, a więc takie, z których młodsze po-
kolenia powinny brać przykład. Pytanie tylko jaki to ma 
być przykład? Często narzekamy na służby porządkowe, 
że nie reagują, narzekamy na dzieci i młodsze pokolenia, 
że śmiecą. Jednak już od przedszkola dzieci uczą się ekolo-
gii, uczą się jak segregować śmieci i do jakiego pojemnika 
można je wrzucać.  Wszystkie powyższe działania przy-
niosą kiedyś pożądany efekt, jednak przy pomocy miesz-
kańców, którzy nie zgadzają się z tym, aby niektórzy za-
śmiecali ich miasto, efekt będzie szybszy i każda para oczu 
przyczyni się do tego, aby miasto nie było zaśmiecane 
przez nieodpowiedzialnych mieszkańców. Każdy sygnał 
będzie sprawdzony a zły uczynek przykładnie ukarany. 

Komendant S.M.
Wiesław Płończak

NIEPODLEGŁA DO HYMNU
W 2018 świętujemy setną rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości. W związku ze zbliżającą się datą 11 listopa-
da - jedną z najważniejszych w naszej historii – Biuro Pro-
gramu „Niepodległa” zaprasza do współtworzenia wyjątko-
wego wydarzenia, które w bezprecedensowy sposób zachęci 
Polaków do wspólnego i radosnego świętowania. 
„Niepodległa do Hymnu” to inicjatywa, której podstawowym 
celem jest zaangażowanie Polek i Polaków do wspólnego za-
śpiewania hymnu 11 listopada dokładnie o godzinie 12:00.
Do akcji zapraszamy zarówno najważniejsze instytucje 
państwowe, jak i najmniejsze społeczności lokalne. O godz. 
12:00 podczas oficjalnych obchodów na Pl. J. Piłsudskiego 
w Warszawie do hymnu staną przedstawiciele Państwa. O 
tej samej godzinie stacje radiowe w całej Polsce wyemitują 
hymn naszego Państwa, tak by każdy Polak mógł się dołą-
czyć do wspólnego śpiewania.
Zapraszamy również Państwa i kierowane lub nadzorowane 
przez Państwa instytucje do włączenia się do akcji „Niepod-
legła do Hymnu”. Zapraszamy do zarezerwowania w pro-
gramie oficjalnych uroczystości albo mniej oficjalnych spo-
tkań, które Państwo przygotowujecie, kilku minut w samo 
południe na odśpiewanie hymnu. Prosimy też o zapropono-
wanie Państwa mieszkańcom miejsc, w których wspólnie z 
bliskimi, przyjaciółmi, sąsiadami mogliby się zebrać i przy-
łączyć do wykonania Mazurka Dąbrowskiego. 
Zapraszamy również do wykorzystania hashtagu #niepod-
legladohymnu i zamieszczania informacji zarówno na Pań-
stwa stronach internetowych, profilach w mediach społecz-
nościowych, jak i zachęcenie wszystkich uczestników do 
tego samego.
Do akcji można dołączyć wypełniając formularz na stronie 
https://niepodlegla.gov.pl/dodaj-wydarzenie/ i wśród rodza-
jów wydarzenia wybierając akcję „Niepodległa do hymnu”.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod 
adresem email: hymn@niepodlegla.gov.pl.

Zapraszamy do udziału w akcji mieszkańców wojewódz-
twa lubuskiego – szczególnie szkoły, przedszkola, świetlice, 
gminy, organizacje pozarządowe, wspólnoty i spółdzielnie 
mieszkaniowe. 
28 października rozpocznie się głosowanie internetowe na 
zgłoszone lokalizacje, które potrwa do 5 grudnia. Wyniki 
zostaną ogłoszone 6 grudnia br. 100 czujników zostanie za-
montowanych w lokalizacjach z największą liczbą głosów. 
Im więcej głosów zdobędą miejsca z województwa lubu-
skiego, tym więcej czujników zostanie zamontowanych w 
regionie. 
Dodatkowo, 50 szkół podstawowych z największą liczbą 
głosów w skali kraju otrzyma wewnętrzne sensory jakości 
powietrza.
– Kontynuujemy naszą inicjatywę, bo widzimy potrzebę 
uzupełnienia białych plam na mapie czujników oraz edu-

WYGRAJ CZUJNIKI SMOGU 
DLA LUBUSKIEGO

kacji. Duży wzrost świadomości na temat smogu, jego źró-
deł i szkodliwości wpłynął na to, że walka z nim stała się 
sprawą ogólnospołeczną, mobilizując do działania władze i 
społeczności lokalne – mówi Monika Kulińska, prezes Fun-
dacji Aviva.    
Od 1 do 6 października trwają Dni Spirometrii, czyli akcja 
bezpłatnych badań płuc w całej Polsce, której partnerem 
strategicznym jest Aviva. 
Spirometria polega na pomiarze objętości i pojemności 
płuc oraz przepływu powietrza przez płuca i oskrzela. To 
najprostszy sposób na sprawdzenie układu oddechowego. 
Badanie trwa kilka minut, nie wymaga przygotowania, jest 
bezbolesne, a wynik dostępny jest od razu. Bezpłatne bada-
nia można przeprowadzić w 236 placówkach zdrowotnych 
w całej Polsce. Ich lista jest dostępna pod linkiem: http://
www.astma-alergia-pochp.pl/ 

Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą prowadzi akcję inwentaryzacji kotłów i systemów grzewczych na 
terenie miasta. Celem akcji jest rozpoznanie, jakimi rodzajami kotłów mieszkańcy miasta ogrzewają 
swoje mieszkania.
Na stronie internetowej Urzędu Miasta można znaleźć link do ankiety inwentaryzacyjnej.
Zebrane informacje pozwolą zidentyfikować potrzeby mieszkańców i zaplanować przyszłe dofinan-
sowanie do wymiany źródeł ciepła.
Uzupełnienie ankiety jest warunkiem koniecznym do starania się o dofinansowanie do wymiany 
źródeł ciepła w przyszłości.

1 października startuje druga odsłona kampanii Avivy „Wiem, czym oddycham”. Dzięki niej w 
Polsce przybędzie kolejnych 100 zewnętrznych czujników jakości powietrza. Po pierwszej edycji 
konkursu w województwie lubuskim pojawiło się już 6 urządzeń. Do 27 października mieszkańcy 
regionu mogą zgłaszać kolejne lokalizacje czujników. Można je zdobyć w konkursie Fundacji Avi-
va „Wiem, czym oddycham”, skierowanym do lokalnych społeczności. Od 1 do 27 października br. 
na stronie www.wiemczymoddycham.pl każdy może zgłosić proponowaną lokalizację czujnika. 
Urządzenia te „na żywo” przesyłają dane dotyczące stężenia zanieczyszczeń, które można śledzić 
na komputerze (www.airly.eu) lub smartfonie.
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1 października 2018  r. w Zespole Szkół po raz 15 uroczyście ob-
chodzono Europejski Dzień Języków. Ustanowiony on został przez 
Radę Europy w 2001 r. W tym dniu niemal wszystkie klasy w różno-
rodny sposób prezentowały państwa europejskie ukazując ich tra-
dycje, kulturę oraz język. 

-Jaki był główny cel tych obchodów ?- z 
tym pytaniem zwróciliśmy się do dyrektora 
szkoły Leszka Naumowicza. 
Główna idea to promowanie języków oraz 
ukazanie różnorodności kulturalnej stare-
go kontynentu. Uczniowie poszczególnych 
klas losowali jedno państwo z zadaniem 
do realizacji w dwóch kategoriach  :najlep-
sze stoisko kulinarne lub najlepszy występ 
publiczny. Jury stanowili wszyscy ucznio-
wie , którzy w głosowaniu zdecydowali, 
ze najlepszy występ publiczny przedsta-
wiający Rumunię  zaprezentowała  klasa 3 
technikum logistycznego ex aequo z klasą 
1 językową, która zaprezentowała Rosję. W 
kategorii najlepsze stoisko kulinarne przy-
gotowała klasa 3 biologiczno-chemiczna 
z potrawami kuchni francuskiej. Zwycięz-
cy otrzymali  nagrody ufundowane przez 
K-SSSE, które   wręczył dyrektor marke-
tingu strefy, radny powiatu gorzowskiego 
Andrzej Kail.  Udział uczniów w tej uro-
czystości to nie tylko wspaniała zabawa, ale 
również rozbudzanie motywacji do nauki 
języków.  O tym, że przynosi to wspania-
łe efekty, świadczą bardzo dobre wyniki 
uczniów na egzaminie maturalnym z języka 
angielskiego i niemieckiego. 
-Egzamin maturalny jest bardzo ważny, 
szczególnie dla uczniów liceum, ale do szko-
ły uczęszczają także uczniowie technikum i 
szkoły zawodowej. Czy szkoła posiada inte-
resujące  propozycje wobec tych uczniów?
Matura jest również ważnym egzaminem 
dla uczniów technikum, ale równie waż-
nym dla uczniów technikum i szkoły za-
wodowej jest egzamin z kwalifikacji, który  

potwierdza umiejętności zawodowe i jest 
uznawany w całej Europie. W szkole od 
dwóch lat  jest realizowany projekt „Moder-
nizacja kształcenia zawodowego w powiecie 
gorzowskim”. W ramach projektu młodzież 
może uczestniczyć w stażach zawodowych,  
obozach naukowych, zdobywać umiejęt-
ności w zawodzie kelner, barista, uczyć się 
układania kompozycji kwiatowych. Do-
datkowe kwalifikacje , które może zdobyć 
uczeń to także uprawnienia na wózki wi-
dłowe, prawo jazdy, obsługa kas fiskalnych 
czy też kursy komputerowe kończące się 
egzaminem ECDL. Szczególnie ciekawa i 
interesująca dla przyszłych ekonomistów 
jest praca w szkolnej firmie symulacyjnej 
„Heban”.
-Co jeszcze ważnego chciałby  Pan  powie-
dzieć swoim obecnym i przyszłym uczniom?
Zachęcam do odwiedzania naszej strony 
internetowej  www. liceum-kostrzyn.com, 
gdzie na bieżąco informujemy o istotnych 
wydarzeniach z życia szkoły. Myślę jednak, 
że warto w tym momencie uspokoić rodzi-
ców uczniów  8 klasy szkoły podstawowej 
i 3 klasy gimnazjum, którzy we wrześniu 
2019 r. będą ubiegać się o przyjęcie do szko-
ły średniej. Szkoła posiada wystarczającą 
liczbę sal lekcyjnych, żeby przyjąć w jed-
nym roku zwiększoną liczbę uczniów. Do-
datkowo 2 wnęki adoptujemy na pracownie 
zawodowe i wszyscy uczniowie , którzy za-
kwalifikują się do szkoły zostaną przyjęci. 
Proszę także  o zapamiętanie daty 24 kwiet-
nia 2019 r. w tym dniu organizujemy Dzień 
Otwarty, na który zapraszamy już dzisiaj 
wszystkich uczniów i ich rodziców.

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW

Okres jesienno-zimowy to czas szczególnie 
trudny dla uczestników ruchu drogowego. 
Szybki zmierzch, złe warunki atmosferycz-
ne często są przyczyną wypadków. Wiele z 
nich nigdy nie miałoby miejsca, gdyby kie-
rowca w porę dostrzegł idącego człowieka. 
Zbawienny może okazać się błyszczący od-
blask, który zwraca uwagę innych użytkow-
ników ruchu drogowego.
Z taką właśnie misją, zapewnienia bezpie-
czeństwa najmłodszym uczestnikom ruchu 
drogowego, pojawili się w dniu 25 września 
2018 r. w Szkole Podstawowej nr 1,  Szko-
le Podstawowej nr 4, a w dniu 26 wrze-
śnia 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 3 i w 
Szkole Podstawowej nr 2, Burmistrz Miasta 
Kostrzyn nad Odrą Andrzej Kunt oraz po-
licjanci z Komisariatu Policji w Kostrzynie 
nad Odrą. 
Uczniowie klas pierwszych oraz oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych  

Klub Młodego Chemika to zajęcia ekspe-
rymentalne w Szkole Podstawowej nr 3 im. 
Integracji Europejskiej w Kostrzynie nad 
Odrą. Główną ideą zajęć jest umożliwie-
nie uczniom aktywnego poznawania i do-
świadczania świata oraz zainspirowanie go 
do samodzielnego poszukiwania odpowie-
dzi na nurtujące go pytania. W trakcie zajęć 
uczniowie przenoszą się do prawdziwego 
laboratorium i zamieniają się w naukow-
ców. Dzięki urozmaiconemu programowi, 
uczniowie przekonają się, że nauka to fan-
tastyczna zabawa.

Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą wraz z Komisariatem Policji w 
Kostrzynie nad Odrą już po raz szósty zorganizował akcję „Bez-
pieczna droga do szkoły”, której podstawowym celem jest zwiększe-
nie bezpieczeństwa dzieci poruszających się po drogach.

otrzymali dziecięce kamizelki odblaskowe. 
Policjanci przestrzegali o bezpieczeństwie 
na drodze, a dzieci obiecywały, że będą no-
sić wręczone kamizelki. Dzieci mogły przy-
mierzyć je od razu, co wywołało szczery i 
szeroki uśmiech na ich twarzach. Dzieci w 
podziękowaniu recytowały wierszyki o bez-
pieczeństwie, śpiewały piosenkę również 
w tej tematyce, których nauczyły się już w 
szkole. Burmistrz apelował do dzieci, aby 
zwracali uwagę rodziców i przypominali im 
o zakładaniu kamizelek odblaskowych, w 
szczególności w nadchodzące jesienne po-
ranki i wieczory, gdy na dworze jest szaro, 
często pojawia się mgła i widoczność jest 
mocno ograniczona. Tradycyjnie pierwszo-
klasiści otrzymali również od burmistrza 
mały upominek na dobry start przygody 
zwanej szkołą. 
Wszystkim dzieciom rozpoczynającym na-
ukę życzymy samych dobrych ocen.

Każdy ma swoje święto, nawet przedszko-
laki mają jeden dzień w roku, który jest 
właśnie ich dniem. W naszym przedszko-
lu obchodziliśmy ten wyjątkowy dzień 20 
września. 
Wyjątkowy, także dla naszych najmłod-
szych przedszkolaków, dla których to była 
pierwsza przedszkolna uroczystość.  W tym 
roku obchodziliśmy Dzień Przedszkolaka 
na sportowo w barwach naszej ojczyzny pt. 
„Biało – czerwoni”. Dzieci brały udział w 
zmaganiach sportowych w ramach współ-
pracy ze Szkołą Podstawową nr 2, zorga-
nizowanych przez nauczyciela wychowa-
nia fizycznego, Pana Pawła. Różnorodne 
konkurencje wymagały od dzieci zwinno-
ści, szybkości i skoczności. Przedszkolaki 
świetnie poradziły sobie w niniejszych za-
wodach. Oprócz zmagań sportowych, dzie-
ci miały także okazję wykazać się podczas 
kibicowania naszym Ekoludkowym spor-
towcom. Przed każdymi zawodami naj-

PIERWSZOKLASIŚCI

MŁODZI CHEMICY

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

ważniejsza jest rozgrzewka! Dzieci wzięły 
udział także w aerobiku, podczas którego 
rozgrzały się i odpowiednio przygotowały 
do rozgrywek sportowych. Nasze przed-
szkolaki odwiedziły również dwie ważne 
osoby. Dzieci miały okazję najpierw posłu-
chać jak Pan Jacek, prezes Stowarzyszenia 
Sportów Wodnych opowiada o bezpie-
czeństwie na wodzie, a także poznać praw-
dziwego sportowca – kanadyjkarza pana 
Grzegorza, który opowiedział dzieciom o 
swoich treningach i wodnych zawodach 
sportowych. Na koniec wszystkich kon-
kurencji i swobodnej zabawy na świeżym 
powietrzu, nastąpiło uroczyste zakończenie 
Dnia Przedszkolaka, zumba oraz wręczenie 
medali. Wszystko odbywało się w naszych 
polskich barwach. Tyle radości i tyle zaba-
wy na świeżym powietrzu, blisko przyrody, 
mnóstwo słońca – Dzień idealny! 

Agata Kuza
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POCZDAMSKIE PAŁACE

W ramach wycieczek muzealnych nasze muzeum zaplanowało wycieczkę do stolicy Bran-
denburgii Poczdamu. Ze względu na ogromne zainteresowanie wysłaliśmy we wrześniu 
(02. i 23.) dwie grupy autokarowe, łącznie 80 osób, a i tak nie wszyscy chętni mogli skorzy-
stać z naszej oferty. Było to bardzo intensywne zwiedzanie. Rozpoczęliśmy od pałacu Ce-
cilienhof, ostatniego pałacu wzniesionego przez ród Hohenzollernów, w którym to w 1945 
r. toczyły się obrady Konferencji Poczdamskiej. Konferencja podzieliła Europę na strefy 
wpływów i na dziesięciolecia uzależniła nasz kraj od Związku Radzieckiego. Po zwiedzeniu 
wnętrz pałacowych (w tym sali plenarnej i gabinetów trzech przywódców mocarstw świato-
wych – Stalina, Trumana i Churchilla) obejrzeliśmy otoczenie pałacu a następnie udaliśmy 
się do kompleksu pałacowo-ogrodowego Sanssouci. Jest to przepiękna rezydencja letnia 
króla pruskiego, znanego nam bardzo dobrze Fryderyka II Wielkiego. Zwiedzanie objęło 
nie tylko pałac główny i rozległe założenie ogrodowo-parkowe, ale również kilka innych 
obiektów znajdujących się na tym terenie, m. in. kościół pokoju, pawilon chiński, pałac 
Neue Kammern, pałac Nowa Oranżeria, oraz grób Fryderyka Wielkiego. Nie obyło się bez 
tradycyjnego zdjęcia grupowego przy Wielkiej Fontannie u stóp tarasów winnych Sansso-
uci. Na zakończenie czekała nas jeszcze krótka wyprawa na Stare Miasto ze Starym Ryn-
kiem i Bramą Brandenburską. Pilotami wycieczki byli pracownicy MTK Ryszard Skałba 
oraz Zbigniew Piotrowski, a naszym przewodnikiem pani Małgorzata Ganowska z Berlina, 
która ze swej roli wywiązała się znakomicie znacznie przekraczając czas i zakres uzgodnio-
nego zwiedzania. 
14 października udajemy się na ostatnią tegoroczną wycieczkę szklakiem pałaców i ogro-
dów Nowej Marchii, ale myślimy o przyszłorocznych wyprawach muzealnych, na które już 
dzisiaj zapraszamy miłośników krajoznawstwa i historii.

„MUZEUM UTRACONE”
W KINIE ZA ROGIEM

Muzeum Twierdzy Kostrzyn przyłączyło się po raz kolejny do obchodów Europejskich Dni 
Dziedzictwa obchodzonych w Polsce od roku 1992. W ich ramach zaprosiliśmy miłośników 
historii, eksploratorów, poszukiwaczy skarbów i łowców sensacji na spotkanie poświęcone 
zabytkom i dziełom sztuki zrabowanym w Polsce i zaginionym podczas II Wojny Świato-
wej. Spotkanie miało miejsce w kostrzyńskim Kinie za rogiem i składało się będzie z dwóch 
części. W pierwszej z nich została zaprezentowana projekcja filmowa „Arrasy” dotycząca 
zabezpieczania i ratowania przed zniszczeniem i grabieżą zbiorów zgromadzonych na Wa-
welu. W kolejnej części zaprosiliśmy na prelekcję znanego autora książek Bogusława Wró-
bla, który przez kilkanaście lat zbierał nieliczne zachowane dokumenty, zeznania świadków, 
wertował polskie i niemieckie archiwa. Dzięki temu powstała niezwykła, dobrze udoku-

mentowana opowieść o prawdziwym poszukiwaniu ukrytych skarbów. Tytuł prelekcji był 
tożsamy z tytułem książki „Ukryte skarby. Niezwykłe losy dzieł sztuki na Dolnym Śląsku w 
latach 1942-1950”. Była to pasjonująca, ilustrowana opowieść. Należy tylko żałować, że ten 
pasjonujący wykład zgromadził tylko malutką grupkę kostrzynian. A podobno w Kostrzy-
nie nic się nie dzieje…

KOSTRZYŃSKIE POLONIKA
SPACER 20.10.2019 R.

Z racji 700-letniej niemieckiej przeszłości miasta w Kostrzynie występuje niemalże całko-
wity brak wątków historycznych dotyczących osób narodowości polskiej. Wszak twierdza 
od zawsze była silnie związana z pruską i niemiecką tradycją historyczną. Jednakże histo-
ryczny obraz  jej dziejów ma kilka polskich drobnych epizodów, zdecydowanie wartych 
przypomnienia. W części przypadków jesteśmy w stanie wskazać miejsca, gdzie rozegrały 
się te małe polskie historie.
Nawiązując do trwających obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości Muzeum Twier-
dzy Kostrzyn zaprasza na wędrówkę przez Stare Miasto szlakiem kostrzyńskich poloników. 
Spacer odbędzie się 20 października, a start przewidujemy na godz. 11:00 spod Bramy Ber-
lińskiej. Na koniec wędrówki, przy Bastionie Filip, czekać będzie na uczestników ognisko 
wraz z poczęstunkiem. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (nie tylko kostrzynian) w 
wieku od 0 do 100 lat na wspólne odnajdowanie polskich śladów w niemieckiej twierdzy.

KONIEC SEZONU TURYSTYCZNEGO
Informujemy, iż obiekty Muzeum Twierdzy Kostrzyn (Bastion Filip i Brama Berlińska) 
otwarte będą do 21 października, po czym nastąpi jak co roku przerwa zimowa, która po-
trwa do kwietnia 2019 r. To ostatnie dni, gdzie można obejrzeć naszą multimedialną eks-
pozycję. Jak zawsze przejdzie ona gruntowną renowację, aby od kwietnia przyszłego roku 
ponownie cieszyć oko odwiedzających nas turystów. Na Stare Miasto zapraszamy zaś przez 
cały rok – o każdej porze ma ono swój jedyny i niepowtarzalny urok.
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W lipcu utonęło 75 osób, w sierpniu 
ponad 100. Tragedia w Darłówku, nie-
odpowiedzialne zachowania nad wodą 
opisywane w mediach. Nie umiemy wy-
poczywać nad wodą?
Marcin Kleczkowski: Nie chcę generali-
zować i być fatalistą. Bez wątpienia lubimy 
wypoczywać na wodą. Widać to po tłu-
mach, które latem pojawiają się na plażach. 
Zaryzykuję jednak stwierdzenie, że więk-
szość tych osób, to rozsądni plażowicze, 
którzy przestrzegają regulaminu, słuchają 
ratowników. Jednym słowem w odpowie-
dzialny sposób korzystają z uroków wypo-
czynku nad wodą. Ostatnie lato było wy-
jątkowo upalne i naturalne jest, że wśród 
tłumu wypoczywających nad woda poja-
wiają się osoby, które zachowują się sposób 
nieodpowiedzialny. I to właśnie głównie o 
nich słyszymy w mediach. 
Posłużę się takim przykładem, przenosząc 
się na chwilę znad wody w góry. Tatry w 
2017 roku odwiedziło ok. 3 mln turystów. 
Wśród nich był pewien procent ludzi, któ-
rzy wyszli na szlak nieprzygotowani, prosząc 
się o wypadek. Oczywiście to głównie o nich 
można było przeczytać na portalach infor-
macyjnych. Przez to łatwo odnieść wrażenie, 
że gdziekolwiek nie pojedziemy, czy w góry 
czy nad wodę, pakujemy się w kłopoty.
Wszystkim, którzy odnoszą takie właśnie 
wrażenie podpowiem, że u naszych sąsia-
dów zza Odry, którzy uchodzą za wyjąt-
kowo zdyscyplinowanych, do końca lipca 
utonęło 280 osób. Oczywiście uprzedzę 
pytanie i powiem, że wiem ilu jest obywa-
teli Niemiec, ale chcę pokazać, że wypadki 
zdarzają się wszędzie. Żebyśmy się dobrze 
zrozumieli i nie popadli w euforię – u nas 
nie jest dobrze i mamy sporo za uszami, 
stąd biorą się te przerażające liczby.

Nasze grzechy główne na plaży?
Niedawno Rzeczpospolita przeprowadzi-
ła badania, z których wynika, że ponad 71 
proc. osób, które potrafią pływać, twierdzi, 
że w wodzie radzi sobie bardzo dobrze lub 
dobrze. Zapominamy przy tym, że pływa-
nie to sport. Jeśli całą zimę przesiedzimy na 
kanapie, to nie przychodzi nam do głowy, 
żeby wiosną wystartować w półmaratonie. 
Nawet jeśli pobiegniemy, to gdy się zmęczy-
my, po prostu się zatrzymamy, odpocznie-
my i odpuścimy.
W wodzie to nie przejdzie. Nawet jeśli ktoś 
zimą okazjonalnie bywał na basenie, to przy 
braku większej aktywności latem po prze-
płynięciu 100 lub 200 metrów straci siły. 
Gdy okaże się, że przecenił swoje możliwo-
ści, to będąc w pewnej odległości od brze-
gu, nie zatrzyma się i nie usiądzie na ławce, 
żeby odpocząć. Jeśli do tego kąpielisko jest 
niestrzeżone i nie ma ratownika, pojawia 
się poważny problem.  
Lubimy kusić los nad morzem. Przychodzi-
my na kąpielisko, gdzie wisi czerwona flaga 
i jest zakaz kąpieli. Naturę mamy przekor-
ną, więc przenosimy się obok plaży strze-
żonej, gdzie nikt nie będzie nam mówił, co 

mamy robić. Tymczasem ten zakaz z czegoś 
wynika. Zaręczam, że 200 metrów obok 
będą tak samo duże fale i prądy wsteczne 
będą tak samo silne. Fakt, nikt z nas z wody 
nie wygoni, ale może okazać się, że jesteśmy 
poza zasięgiem wzroku ratownika, które-
go uwaga skupia się na obszarze, za który 
odpowiada. Przykłady można mnożyć. Na 
plażę od rana przychodzimy z zapasami al-
koholu – nie mówię tutaj tylko o piwie. Nie 
pilnujemy dostatecznie dzieci. Wszystkie te 
złe zachowania ktoś opisał jako ABC – al-
kohol, brawura i cwaniactwo.

Skoro w Kostrzynie nie ma plaży i kąpie-
liska to oznacza, że WOPR nie ma zbyt 
dużo zajęć?
Miasto leży nad dwoma dużymi rzekami. 
Od kilku lat rośnie zainteresowanie wypo-
czynkiem nad wodą. Przystań w Delfinie 
pęka w szwach. Do tego turyści z Polski i 
Niemiec. Dlatego staramy się być na wo-
dzie, żeby w przypadku kłopotów być w 
stanie jak najszybciej pomóc. Czasem są to 
akcje czysto techniczne, bo ze względu na 
niski stan wody jednostki osiadają na mie-
liźnie. Do tego dochodzą zabezpieczenia, 
np. Przystanku Woodstock. W tym roku, 
ze względu na pogodę, sporo uczestni-
ków Pol’and’Rock Festival przychodziło 
nad Wartę szukać ochłody. Wspólnie z 
kolegami z Zielonej Góry dbaliśmy rów-
nież o bezpieczeństwo kilkuset uczestni-
ków Ośno Triathlon Weekend. W ostatni 
weekend sierpnia w Kostrzynie odbyły 
się zawody kajakowe na dystansie 10 km, 
które również zabezpieczaliśmy. Nasi ra-
townicy byli w tym roku nad morzem, 
gdzie współpracowali z Hufcem ZHP Ła-
giewniki. Przez dwa tygodnie zapewniali 
bezpieczeństwo podczas kąpieli około 200 
uczestnikom obozu. Podobne zadania wy-
konywaliśmy dla Hufców ZHR Trzebnica 
i Oborniki Śląskie, które organizowały 
swoje obozy w Lubuskiem. Wszystko, co 
robimy dokładnie opisujemy na naszym 
profilu facebookowym. Wystarczy wpisać 
WOPR KOSTRZYN i polubić. Do czego 
zachęcam.

Ratownicy narzekają na niskie zarobki 
– są problemy, żeby obsadzić plaże. Tym-
czasem WOPR to jak sama nazwa wska-
zuje – to ochotnicy. Można się w tym tro-
chę pogubić. 
My w WOPR Kostrzyn wszyscy działamy 
jako wolontariusze. Patrole, które wykonu-
jemy w rejonie dzikich kąpielisk, to praca 
społeczna. Zabezpieczenia  imprez w mie-
ście, które odbywają się przy wodzie, robi-
my darmo. Nieodpłatnie przeprowadzamy 
też zajęcia edukacyjne. Każdy z nas gdzieś 
pracuje, ma swoje obowiązki rodzinne, a 
działalności w WOPR poświęca swój wolny 
czas. Trudno jednak oczekiwać od ratowni-
ka pracującego na plaży 8 godzin dziennie 
przez 7 dni w tygodniu, aby robił to za dar-
mo. Zatrudnia go właściciel kąpieliska, bo 
tego wymagają od niego przepisy. W wie-

lu przypadkach są to plaże przy ośrodkach 
wypoczynkowych, które prowadzą działal-
ność komercyjną. Tym bardziej niezrozu-
miałe jest oczekiwanie, że taki ratownik bę-
dzie pracował nieodpłatnie. A wymagania 
płacowe rosną we wszystkich segmentach 
zatrudnienia, dlatego nie ma się co dziwić, 
że ludzie, który odpowiadają za bezpieczeń-
stwo kilkuset osób, upominają się o wyższe 
zarobki. My, nawet jeśli dostajemy za nasze 
działania jakieś pieniądze, to finansujemy z 
nich zakup sprzętu czy paliwa.

Kiedyś sprzęt ratownika kojarzył się gwizd-
kiem, łódką wiosłową i spraną pomarań-
czową koszulką. Dziś się dużo zmieniło?
Myślę, że wszystko. Dziś ratownictwo wodne 
to szybkie łodzie, skutery i sprzęt ratownic-
twa medycznego. Niestety wszystko kosztu-
je, ale staramy się jakoś sobie radzić. W tym 
sezonie pracowaliśmy na szybkiej i nowej 
łodzi, która jest własnością MOSiR. Dzięki 
przychylności dyrektora Zygmunta Mendel-
skiego, na podstawie umowy, łódź dostali-
śmy w użyczenie. Ze starostwa gorzowskiego 
otrzymaliśmy kompletną torbę reanimacyj-
ną i radiotelefony. Środki finansowe przeka-
zał urząd miasta w Kostrzynie i Kostrzyńsko 
Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. 
Czyli sprzętowo jesteście zabezpieczeni?
Kluczowa jest dla nas kwestia zakupu wła-
snej łodzi. Chcemy, żeby była to jednostka 
z kabiną, umożliwiająca działanie od wcze-
snej wiosny do późnej jesieni. Szukamy 
możliwości sfinansowania jej zakupu, co 
nie jest proste.  Chcielibyśmy również pozy-
skać automatyczny defibrylator zewnętrzny, 
który kosztuje około 6 tys. zł. Powoli roz-
glądamy się za samochodem. W zamian za 
wsparcie jesteśmy w stanie przeprowadzić 
szkolenia z pierwszej pomocy lub ratownic-
twa wodnego dla firm, które chciałyby nas 
wspomóc. To nie tylko cenna wiedza, ale 
i możliwość zintegrowania pracowników. 
Możemy umieścić logo firm na odzieży, a 
banery prezentować podczas imprez. Jeste-
śmy otwarci na wszelkie formy współpracy. 
To nie jest tak, że chcemy coś za darmo.

Plany na najbliższe rok? 
Jeśli uda nam się pozyskać łódź, to chcieliby-
śmy wejść w strukturę numeru ratunkowego 
nad wodą 601 100 100. Oznacza to, że kiedy 
w rejonie Kostrzyna nad Odrą coś złego wy-
darzy się nad wodą i ktoś wybierze ten nu-
mer, to będziemy dysponowani do działań 
ratowniczych. Pewnie wystąpimy do Urzędu 
Miasta o przydział pomieszczenia, gdzie mo-
glibyśmy prowadzić szkolenia i mieć swoje 
biuro. Będziemy prosili o przekazanie 1% z 
podatku. Jednak najważniejsze to nowi lu-
dzie. Jeśli ktoś lubi wodę, ma trochę wolnego 
czasu i ochotę na działalność społeczną, to 
zapraszamy w nasze szeregi.

Marcin Kleczkowski 
- prezes WOPR w Kostrzynie nad Odrą, 
- pedagog w ZS w Kostrzynie nad Odrą 

- Ratownik wodny, instruktor ZHP

ZOSTAŃ RATOWNIKIEM!

W ubiegły weekend 21-22 udaliśmy się do 
oddalonego o 360 km. Żukowa na Ogólno-
polskie Mistrzostwa Makroregionu Młodzi-
ków, które były centralną imprezą organizo-
waną przez Polski Związek Zapaśniczy. W 
turnieju startowali zawodnicy z klubów re-
prezentujących cztery województwa: lubu-
skie, wielkopolskie, zachodniopomorskie i 
pomorskie.                                                                                                                                                 
Cenny uwagi jest fakt, iż nasi medaliści au-
tomatycznie trafili do Kadry Województwa 
Lubuskiego oraz szerokiej Kadry Polski ju-
niorów młodszych. I właśnie z tego cieszy-
my się najbardziej ponieważ reprezentacja 
UKS „Jedynka” wywalczyła trzy medale i 
tyle samo miejsc w kadrze. Zdobyliśmy jed-
no srebro, które wywalczył Filip Iwaszko 38 
kg oraz dwa brązy, jeden Konrada Adam-
czewskiego 41kg, a drugi Mateusza Boryse-
wicz-Woźnickiego      52 kg O krok od trze-
ciego miejsca byli także Oskar Piekutowski 
41 kg i Myusret Myusret    75 kg, którzy na 
punkty przegrali swoje pojedynki zajmując 
piąte lokaty.     
Szczególne słowa pochwały należą się naj-
młodszym chłopcom z rocznika 2006, któ-
rzy po raz pierwszy mieli prawo startu w 
takiej imprezie, gdzie mierzyli swoje siły z 
zawodnikami rocznika 2004-2005. Należą 
do nich: Wojciech Cudak, Kacper Sobczyk, 
Filip Iwaszko i Konrad Adamczewski. Ci 
dwaj ostatni udowodnili wszystkim, że już 
w pierwszym roku startu można wywalczyć 
awans do Kadry Województwa. Wszystkim 
chłopakom gratulujemy dobrych walk w 
tak ważnych zawodach!
W najbliższym czasie przed nami jeszcze 
kilka międzywojewódzkich i ogólnopol-
skich zawodów, a na początku listopada 
najważniejsza impreza dla tej grupy wieko-
wej czyli Mistrzostwa Polski Młodzików w 
Janowie Lubelskim. Wierni kibice trzymaj-
cie za nas kciuki!
Rozwój naszego klubu i wysokie osiągnię-
cia sportowe nie byłyby możliwe, gdyby nie 
środki finansowe otrzymane od Burmistrza 
Miasta Andrzeja Kunta oraz naszego spon-
sora Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej S.A. Dziękujemy!!!                                                                                             

Artur Żołna
Mariusz Torbiczuk

TRZY MEDALE
MŁODZIKÓW!
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O godzinie 7.30 prezes Koła Wędkarskiego 
Arkadiusz Głowicki oraz dyrektor MOSiR 
Zygmunt Mendelski w imieniu burmistrza 
serdecznie powitali 45 wędkarzy (1 junior-
ka, 4 juniorów, 1 kobieta, 39 mężczyzn),  
życząc im osiągnięcia jak najlepszych wyni-
ków  i udanych połowów. Po sygnale „start” 
o godzinie 8.00  wszyscy udali się nad rzekę 
„Odra”. 
Wrześniowa sobotnia, piękna pogoda była 
sprzymierzeńcem  wędkarzy i tylko 8 z nich 
zameldowało się o godzinie 13.30 bez ryby.  
Oto wyniki:   
Seniorzy:
1 m. Marek Sulmiński
     - 10.170 pkt. (2 bolenie)
2 m. Adrian Kościelniak
     - 10.045 pkt. (2 bolenie)
  3 m. Maciej Osiński
      - 5.305 pkt. (2 szczupaki)
  4 m. Radosław Młodawski
      - 4.690 pkt. (1 boleń, 1 szczupak)
  5 m. Józef Czarnecki
      - 4.680 pkt. (10 okoni)
  6 m. Mariusz Domeracki
      - 4.060 pkt. (1 boleń, 1 jaź, 2 okonie)
  7 m. Mateusz Oziemkowski
      - 3.925 pkt. (2 szczupaki)
  8 m. Andrzej Dec
      -   2.900 pkt. (1 szczupak, 1 kleń,  8 okoni)
  9 m. Robert Tonowicz
      -   2.530 pkt. (10 okoni)
10 m. Stefan Chwirot
      -  2.300 pkt.  (1 szczupak, 1 kleń, 3 okonie)
Kobiety:
1 m. Mirosława Stańczak
      - 180 pkt. (1 okoń)
Juniorzy:
1 m. Piotr Siudy
      - 1.970 pkt. (1 boleń, 4 okonie)

 PUCHAR BURMISTRZA ZDOBYTY
W dniu 29 września br. Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego 
nr 1 oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji byli organizatorami spin-
ningowych zawodów wędkarskich o „Puchar Burmistrza” Andrzeja 
Kunta. Przed uroczystym otwarciem organizatorzy zawodów zaprosili 
wszystkich uczestników na smaczną smażoną z cebulką kiełbaskę.

2 m. Wiktoria Piniewska
      - 1.150 pkt. (10 okoni)
3 m. Szymon Samoszuk
      - 330 pkt.  (2 okonie) 
4 m. Marcin Nazarewicz
      - 100 pkt.  (1 okoń)
5 m. Kacper Żylewski
      - 0 pkt.
Po smakowitym dwudaniowym obiedzie 
organizatorzy przystąpili do ogłoszenia 
wyników i wręczenia nagród. Zwycięzcy 
w poszczególnych kategoriach  nagro-
dzeni zostali przez burmistrza  Andrzeja 
Kunta, z-cę burmistrza Zbigniewa Biedul-
skiego  oraz dyrektora MOSiR Zygmunta 
Mendelskiego  pięknymi pucharami oraz  
medalami.  Praktycznie wszyscy, którzy  
zdobyli punkty nagrodzeni zostali ufun-
dowanym przez Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji, przydatnym sprzętem wędkar-
skim.  Nagrodę – statuetkę  dla najstar-
szego uczestnika zawodów  odebrał pan  
Stefan Chwirot. Nagrodę – statuetkę „za 
największą rybę”, boleń o wadze 3.77 kg 
odebrał Marek Sulmiński.   Foto relację 
z zawodów przygotowali: Mariusz Stani-
szewski – z-ca dyrektora MOSiR.    
Burmistrz  Andrzej Kunt serdecznie po-
dziękował zarządowi Koła Wędkarskiego 
nr 1 panu Arkadiuszowi Głowickiemu,  
współorganizatorowi – kostrzyńskiemu 
MOSiR, a także panu  Piotrowi Krupie – 
sędziemu głównemu, Janowi Tomkowskie-
mu, Dariuszowi Zdzitowieckiemu,  – sędzia 
kontrolny oraz pani  Jolancie  Śliwińskiej 
- sekretarz,  za bardzo dobrą organizację 
oraz  za czuwanie nad  prawidłowym prze-
biegiem  spinningowych zawodów. Były to 
kolejne bardzo udane i wzorowo zorgani-
zowane zawody wędkarskie.

Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkar-
skiego nr 3 oraz Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą  w dniu 
23 września  br. w ramach Grand Prix  
Okręgu Gorzowskiego byli organizatora-
mi otwartych zawodów spinningowych 
o „Puchar Dyrektora MOSiR” Zygmunta 
Mendelskiego. Do zmagań wędkarskich 
przystąpiło  38 wędkarzy,  w tym czterech 
juniorów  i dwie  kobiety. 
O godzinie 7.00 dyrektor MOSiR, w obec-
ności prezesa KW nr 3 Edwarda  Kasper-
kiewicza,  serdecznie powitał uczestników 
życząc wszystkim „połamania kija”.  O 
godzinie  7.30 po sygnale „start”  wszyscy 
ruszyli na rzekę „Odra” w swoje upatrzone 
miejsca.  Łowiono przy chłodnej, ale chime-
rycznej pogodzie  i trzeba przyznać, że tego 
dnia „rybki”  żerowały „średnio” i 26 węd-
karzom udało się złowić rybkę. Największą 
rybą zawodów okazał się boleń o wadze 2,7  
kg złowiony przez  Ireneusza Wręczyckie-
go, który w nagrodę otrzymał pamiątkową 
statuetkę.  Najstarszą uczestniczą zawodów 
była Pani Zdzisława Cywińska, którą nagro-
dzono pamiątkową statuetką.
O godzinie 15.00 po skonsumowaniu go-
rącego obiadu ogłoszono wyniki i przy-
stąpiono do wręczenia nagród w postaci 
pucharów, dyplomów oraz  sprzętu węd-
karskiego ufundowanych przez Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
A uroczystym podsumowaniu zawodów 
burmistrz Andrzej Kunt, dyrektor MOSiR  
Zygmunt Mendelski, dyrektor marketingu 
K- S SSE Andrzej Kail prezes PZW Koło nr 
3 Edward Kasperkiewicz wręczyli najlep-
szym nagrody.  
Klasyfikacja w kategorii mężczyzn:
1 m. Mateusz Oziemkowski
     PZW 2 Słubice          5.505 pkt.
2 m. Jan Dudek
     PZW Nowiny W.       3.920 pkt.
3 m. Ireneusz Wręczycki
     PZW 3 Kostrzyn        3.850 pkt.
4 m. Henryk Pulkowski
     PZW Witnica             3.215 pkt. 
5 m. Sławomir Dybka

SPINNINGOWE ZAWODY WĘDKARSKIE

     PZW 3 Kostrzyn        2.520 pkt.
6 m. Stanisław Chiliński
     PZW 3 Kostrzyn        2.390 pkt.
7 m. Piotr Piniewski
     PZW 3 Kostrzyn        1.810 pkt.
8 m. Karol Szramka
                                           1.720 pkt.
          Marek Korpowski
      PZW 2 Kostrzyn         1.720 pkt.
10 m. Sylwester Szafrański
      PZW Witnica              1.270 pkt.
Klasyfikacja w kategorii kobiet:
1 m. Krystyna Kasperkiewicz
      PZW 3 Kostrzyn             280 pkt.
2 m. Zdzisława Cywińska
      PZW 3 Kostrzyn                0 pkt.
Klasyfikacja w kategorii juniorów:
1 m. Wiktoria Piniewska
      PZW 3 Kostrzyn          565 pkt.
2 m. Szymon Samoszuk
      PZW Witnica                190 pkt.
3 m. Dawid Borkowski
      PZW Witnica                100 pkt.
Uczestnicy kostrzyńskich zawodów chwa-
lili sobie wzorową organizację, wspaniałą 
atmosferę oraz pożyteczne i ładne nagrody. 
Dyrekcja kostrzyńskiego MOSiR składa 
serdeczne podziękowania dla prezesa PZW 
KW nr 3 pana Edwarda Kasperkiewicza, 
za całokształt działań w poczet organizacji 
zawodów, sędziemu głównemu  zawodów 
panu  Janowi Włodarczakowi - za wzoro-
we pełnienie obowiązków, za czuwanie nad 
prawidłowym przebiegiem zawodów i pro-
pagowanie wędkarstwa, sędziemu sekre-
tarzowi panu  Leopoldowi Budzińskiemu, 
sędziemu wagowemu panu  Ryszardowi Ku-
charskiemu -  za całokształt działań  i wkład 
pracy w organizację i przebieg zawodów. 
Słowa uznania i podziękowania  składam 
pani Krystynie Kasperkiewicz – za  smako-
wite  „domowe”  ciasto i  gorącą kawę dla 
uczestników turnieju (rano o 7.00 było tylko 
+ 7 stopni). 
Organizatorzy, MOSiR i PZW Koło nr 3, 
niedzielnych zawodów serdecznie dziękują 
wszystkim uczestnikom za udział  oraz  za 
propagowanie sportu wędkarskiego.

Jesienne miesiące każdego roku nacechowane są licznymi spinnin-
gowymi zawodami wędkarskimi w których z powodzeniem biorą 
udział  wędkarze kostrzyńskich kół nr 1, 2 i 3 oraz  miłośnicy węd-
karstwa z województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego.  
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W dniu 28 września na obiektach MOSiR 
Kostrzyn nad Odrą odbyły się międzysz-
kolne biegi dziewcząt i chłopców rocznika 
2011 – 2003 z okazji 100-lecia odzyskania 
Niepodległości. Celem imprezy było upa-
miętnienie obchodów 100 - lecia odzyskania 
Niepodległości oraz propagowanie czynnego 
wypoczynku wśród dzieci i młodzieży. Orga-
nizatorem biegów była Szkoła Podstawowa 
nr 4 w Kostrzynie nad Odrą przy współpracy 
z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. 
Oficjalnego powitania uczestników dokonał 
dyrektor MOSiR Zygmunt Mendelski a ofi-
cjalnego otwarcia międzyszkolnych biegów 
dokonała Marzanna Senger dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą. 
Na otwarciu gościliśmy także burmistrza 
Kostrzyna nad Odrą Andrzeja Kunta 
oraz grupę biegaczy, która uczestniczyła 
w projekcie socjalnym pt.:„ Bieg dooko-
ła Województwa lubuskiego – LUDZIE 
Z PASJĄ”.  Projekt tego biegu miał na celu 
integrację społeczną grup wykluczonych z 
powodu uzależnienia, przybliżenie proble-
mu i konsekwencji z tym związanych oraz 
promowanie życia wolnego od uzależnień. 
Kostrzyn nad Odrą był jednym z punktów 
na liczącej blisko 600 km trasie biegu.  O 
9.30 rozpoczęła się rywalizacja dzieci na dy-
stansach od 200 m do 800 m, łącznie odbyło 
się 18 biegów w poszczególnych rocznikach 

(od klas pierwszych szkół podstawowych 
do 3 klasy gimnazjum). Pogoda zdecydo-
wanie dopisała uczestnikom, więc wszyscy 
uczestnicy z ochotą przystąpili do „zaciętej” 
rywalizacji. Na początek nauczyciel wycho-
wania fizycznego przeprowadzili wspólną 
rozgrzewkę dla najmłodszych uczestni-
ków biegów, którzy następnie udali się na 
linie startu. Po zakończeniu biegów trzech 
pierwszych roczników zarówno dziewcząt 
jak i chłopców, dokonano dekoracji pierw-
szych trójek pamiątkowymi medalami i 
dyplomami, a dekoracji dokonali dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad 
Odrą Marzanna Senger, burmistrz Miasta 
Kostrzyn nad Odrą Andrzej Kunt, radna 
Rady Miasta, nauczycielka wf w SP 4 Kry-
styna Srokowska. Po zakończeniu dekoracji 
rozpoczęły się kolejne biegi po zakończe-
niu, których dokonano dekoracji pozosta-
łych zwycięzców.
Organizatorzy składają podziękowania dla 
wszystkich, którzy wsparli organizację bie-
gów a w szczególności nauczycielom z SP 4: 
Krystynie Srokowskiej, Katarzynie Jaszcz, 
Adamowi Bogdańskiemu, Robertowi Guź-
niczakowi, Gracjanowi Wierzbickiemu, 
Łukaszowi Kostowieckiemu, za obsługę 
sędziowsko – techniczną biegów oraz pra-
cownikom MOSiR za przygotowanie obiek-
tu sportowego do przeprowadzenia biegów.

UCZNIOWIE POBIEGLI Z PASJĄ!

W sobotę 22 września w Kostrzynie po raz 
kolejny siatkarki walczyły o Puchar Burmi-
strza. W hali sportowej Zespołu Szkół odbył 
się coroczny turniej siatkówki kobiet. W tego-
rocznych zawodach o Puchar Burmistrza Ko-
strzyna pana Andrzeja Kunta rywalizowało 
5 zespołów: LO Sulęcin, Akademia Siatków-
ki Słońsk, SP2 Kostrzyn, UKS Piast Pyrzyce, 
UKS Dwójka Kostrzyn. Uroczystego otwarcia 
turnieju dokonał dyrektor Zespołu Szkół Le-
szek Naumowicz. Zespoły rywalizowały sys-
temem „każdy z każdym” dwa sety. 
W trakcie turnieju miłośnicy siatkówki mo-
gli oglądać zacięte i wyrównane pojedynki. 
Oprócz efektownych akcji, na boisku oglą-
daliśmy bardzo ambitną walkę w wykona-
niu zawodniczek wszystkich zespołów.  W 
turnieju bezkonkurencyjny okazał się zespół 
LO Sulęcin, który odniósł komplet zwy-
cięstw. Wszystkie zespoły otrzymały okazałe 
puchary oraz zostały udekorowane pamiąt-
kowymi medalami, wręczanymi m.in. przez 

SIATKARKI WALCZYŁY
O PUCHAR BURMISTRZA

trenera Olimpii Sulęcin - Łukasza Chajca.
Klasyfikacja końcowa:
LO Sulęcin
Akademia Siatkówki Słońsk
UKS Dwójka Kostrzyn nad Odrą
UKS Piast Pyrzyce
SP 2 Kostrzyn nad Odrą
Dodatkowo prowadzona była klasyfikacja 
na najlepszą zawodniczkę turnieju oraz naj-
lepszą zawodniczkę w drużynie. Dziewczę-
ta otrzymały pamiątkowe statuetki.
SP 2 Kostrzyn –Magda Najda
AŚ Słońsk- Julia Kozioł
UKS Dwójka – Julia Hadrysiak
UKS Piast Pyrzyce – Nikola Krysiak
LO Sulęcin- Marta Lencewicz
Najlepszą zawodniczką turnieju została 
Hanna Łukowska z LO Sulęcin
Gratulujemy wszystkim zawodniczkom, 
trenerom, rodzicom i życzymy powodze-
nia. Organizator turnieju: UKS Dwójka Ko-
strzyn nad Odrą, MOSiR Kostrzyn nad Odrą
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