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27. FINAŁ WOŚP
W KOSTRZYNIE

RADNI JEDNOGŁOŚNIE PRZYJĘLI BUDŻET

Zaplanowano, że w 2019 roku Miasto zaciągnie kredyt 
w  maksymalnej wysokości 11 mln zł z przeznaczeniem 
na finansowanie zadań inwestycyjnych.
Na rok 2019 zaplanowano dochody ogółem w wysoko-
ści 98.935.915 zł, a poziom wydatków ogółem wyniesie  
112.830.423 zł, z  tego na inwestycje planuje przeznaczyć 
się kwotę 23.614.487 zł.
Zasada ostrożności zastosowana w planowaniu budże-
tu, pozwoli ograniczyć ewentualne  konsekwencje zma-
terializowania się potencjalnego, negatywnego ryzyka                             
i wystąpienia niekorzystnych uwarunkowań dla budżetu 
Miasta. Budżet został przygotowany w oparciu o wytyczne                
Ministerstwa Finansów z uwzględnieniem czynników      
makroekonomicznych, tj. planowanego wskaźnika inflacji, 
nominalnego wskaźnika wynagrodzeń w gospodarce naro-
dowej i minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Istotnym elementem dla społeczności miasta, realizującej 
zrównoważony rozwój, jest względna stabilność i szeroko 
pojęte poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Oznacza 
ono możliwość życia w godziwych warunkach. 
Aby nie utracić wiarygodności finansowej i utrzymać 
wskaźniki na poziomach wymaganych przepisami prawa, 
monitoruje się zadania i podejmuje decyzje o rezygnacji 
z  prowadzenia  niektórych z nich - w szczególności tych, 
które nie należą do zadań obowiązkowych - jak również 
ograniczyć środki na te, które pozostają do realizacji. 

Na III sesji Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą, która odbyła się 20 grudnia 2018 roku, radni jednogłośnie przyjęli budżet Miasta na 2019 rok. Budżet                        
zaprezentował burmistrz dr Andrzej Kunt: „wydatki Miasta wyniosą prawie 113 mln. zł.  Deficyt budżetu w kwocie 13.894.508 złotych pokryjemy z wolnych      
środków i planowanych kredytów. Obawiamy się, że bieżące wydatki na utrzymanie miasta mogą rosnąć szybciej niż dochody. Przygotowujemy się 
na każdy wariant”.

Zawsze wprowadzenie do budżetu nowych zadań poprze-
dzone jest analizą oczekiwań mieszkańców.
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej nadal umożliwia 
pozyskiwanie środków  finansowych na realizację kluczo-
wych i niezbędnych w mieście inwestycji, co konsekwent-
nie związane jest z koniecznością  pozyskiwania środków 
na wkład własny. Udział wkładu własnego w finansowaniu 
większości zadań  stanowi  maksymalnie 50% ich wartości. 
W celu podjęcia realizacji tych przedsięwzięć miasto sięga-
ło na przestrzeni lat i zamierza sięgać w bieżącym roku po 
zewnętrzne źródła finansowania, co jest jednak związane 
z ponoszeniem kosztów obsługi długu (prowizje, odsetki), 
a co z kolei może skutkować ograniczeniem w przyszłych 
okresach wydatków z budżetu Miasta. Podjęcie takich     
działań, przy jednoczesnej możliwości korzystania z ze-
wnętrznych źródeł finansowania jest jednak niezbędne, aby 
móc realizować perspektywiczne przedsięwzięcia służące 
lokalnemu rozwojowi.
Przy opracowaniu projektu budżetu dla Miasta Kostrzyn 
nad Odrą na rok 2019 oparto się na założeniach przyjętych 
przez rząd. Dochody i wydatki w projekcie budżetu starano 
się oszacować w realnych do zrealizowania wielkościach, 
uwzględniając wszystkie możliwości i wyznaczając priory-
tety w realizacji zadań.

Mirella Ławońska
Skarbnik Miasta
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PRZYPOMINAMY
Sesje Rady Miasta kadencji 2019-2023 można już oglądać 
online, na poratlu You Tube za pośrednictwem kanału 
Miasta Kostrzyn nad Odrą 

PLANOWANE INWESTYCJE NA ROK 2019
Budżet Miasta Kostrzyn nad Odrą na rok 2019 po 
stronie wydatków majątkowych wynosi 23.614.487 zł                       
(21% ogólnego planu wydatków) z przeznaczeniem na 
zadania inwestycyjne. Poniżej prezentujemy wybrane.

Budowa krytej pływalni w Kostrzynie nad Odrą
KWOTA ZAPLANOWANA: 7.000.000 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 1.500.000 zł

Kostrzyńskie Centrum Szkolenia Zapaśniczego
KWOTA ZAPLANOWANA: 4.700.000 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 2.200.000 zł

Miejsca pamięci - Odry i Warty (remont i adaptacja dawnej 
Willi Wagener)  KWOTA ZAPLANOWANA: 3.000.000 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 2.250.000 zł

Przebudowa ul. Asfaltowej w Kostrzynie nad Odrą (jest to 
dotacja dla Powiatu Gorzowskiego).

KWOTA ZAPLANOWANA: 1.180.000 zł

Budowa dróg na Osiedlu Kostrzyn Południe (ulice Dębowa, 
Zaułek Klonowy i Klonowa).

KWOTA ZAPLANOWANA: 1.000.000 zł

Budowa infrastruktury rekreacji dla dzieci i młodzieży    
(skate park w ramach projektu Zielona Dolina)

KWOTA ZAPLANOWANA: 700.000 zł
KWOTA DOFINANSOWANIA: 318.014 zł

Remont wieży na budynku Straży Pożarnej.
KWOTA ZAPLANOWANA: 600.000 zł

Szkoła Podstawowa Nr 1 - wymiana pokrycia dachu oraz 
opierzenia, wykonanie elewacji łącznika z płytek klinkiero-
wych, remont muru,  rozbiórka.

KWOTA ZAPLANOWANA: 300.000 zł

Szkoła Podstawowa Nr2 - wymiana instalacji wodno-ka-
nalizacyjnej i CO w starej części szkoły wraz z remonem 
sanitariatów damskich na I i II piętrze szkoły.

KWOTA ZAPLANOWANA: 450.000 zł

Budowa placów zabaw na terenie miasta Kostrzyn nad 
Odrą (przy Szkole Podstawowej Nr1, Osiedlu Leśnym oraz 
przy ul. Słonecznej).

KWOTA ZAPLANOWANA: 210.000 zł

Budowa dróg tymczasowych na terenie miasta (Zacisze,    
Leśna, Środkowa, Willowa, Osiedle Szumiłowo (dz. Nr 
236/2), Osiedle Drzewice (dojazd do dz. Nr 230/8-230/5), 
Widokowa, Łączna, M. Reja 36B, 36C i 38B, Brzozowa, 
Grzybowa, Odrzańska).

KWOTA ZAPLANOWANA: 100.000 zł
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10 stycznia w Kostrzynie nad Odrą, jak co roku przedsiębiorcy zainaugurowali nowy rok w gospo-
darce. Podczas wydarzenia Burmistrz Miasta dr Andrzej Kunt wręczył Kostrzyńskie „Anioły Biznesu” 
w podziękowaniu za zaangażowanie w życie społeczne naszego Miasta oraz wsparcie działalności 
edukacyjnych, naukowych i kulturalnych.

O godzinie 17:00 wszystkich uczestników przywitał Jerzy 
Korolewicz - prezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Han-
dlowej. Następnie swój wykład wygłosił główny ekonomista 
Krajowej Izby Gospodarczej - Piotr Soroczyński. Burmistrz 
Miasta Kostrzyn nad Odrą dr Andrzej Kunt zaprezento-
wał Miasto jako dogodne miejsce do lokowania inwestycji,             
a prezes K-S S.S.E. Krzysztof Kielec wyjaśnił nowe zasady 
inwestowania w specjalnej strefie ekonomicznej, jaką obec-
nie jest terytorium naszego państwa. Część oficjalną zakoń-
czył dyrektor ZIP-H - Stanisław Owczarek przedstawiając 
nową ofertę na 2019 rok.
Podczas wydarzenia następujące firmy zlokalizowane na    
terenie Kostrzyna nad Odrą zostały nagrodzone „Kostrzyń-
skim Aniołami Biznesu”:
1) Kostrzyńsko – Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
2) ICT Poland Sp. z o.o.
3) Arctic Paper Kostrzyn S.A.
4) IKAA Suchomel
5) Dominik Polska Sp. z o.o.
6) Polchar Sp. z o.o.
7) Telemond Holding
8) Filius-Metal

Burmistrz dr Andrzej Kunt został wyróżniony również     
statuetką „Przyjaciel Izby”. W wydarzeniu zorganizowa-
nym przez Izbę wspólnie z Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną    
Strefą Ekonomiczną oraz Urzędem Miasta w Kostrzynie 
wzięło udział ponad 200 gości, w tym również reprezentanci 
z Niemiec, z naszych miast partnerskich: burmistrz Seelow 
Jörg Schröder oraz burmistrz Peitz Jörg Krakow.
Po części oficjalnej odbył się koncert kwartetu smyczkowe-
go muzyków Filharmonii Gorzowskiej, następnie zaproszeni 
goście mogli zasmakować w regionalnych wyrobach.

Jednostka Centralna Polsko-Niemieckiej współpracy Młodzieży ogłasza nabór projektów                       
w zakresie wymiany szkolnej i pozaszkolnej. Kompletne i wypełnione wnioski oraz planowany    
program wymiany należy składać do 15 marca 2019 roku. Formularze wniosku oraz instrukcje 
dostępne są na stronie www.euroregion-viadrina.pl. 
Do składania wniosków są uprawnione: jednostki samorządu terytorialnego, szkoły, przedszko-
la, stowarzyszenia, towarzystwa, związki, kluby, oraz inne podmioty prowadzące działalność na 
rzecz współpracy młodzieży polskiej oraz niemieckiej. Podmioty składające wniosek muszą przy-
należeć terytorialnie do Euroregionu „Pro Europa Viadrina”.
Wszelkie pytania, potrzebę zorganizowania szkolenia dot. wnioskowania i rozliczani projektów    
proszę kierować do:

Piotr Boboryk 
tel. 95 735 84 47

boboryk@euroregion-viadrina.pl



Nr 1/2019  - Styczeń 2019  3

HARMONOGRAM
ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

W MIESIĄCACH II-VI 2019 ROKU
ODPADY KOMUNALNE NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE)

PONIEDZIAŁEK
Akacjowa,  Asfaltowa, Banaszaka, Chopina, Chrobrego, Czarnieckiego, Czereśniowa, 
Drzewicka, Dworcowa, Gorzowska, Jana Pawła II, Jaśminowa, Kościuszki, Królowej      
Jadwigi, Krótka, Kutrzeby, Osiedlowa, Os. B, Os. Mieszka I, Orła Białego, Moniuszki,    
M. Konopnickiej, Narutowicza, Niepodległości, Os. 3-go Maja, Oś. C, Oś. Parkowe,            
Os. Słowiańskie, Oś. Leśne, Różana, Słoneczna,  Saperska, Sienkiewicza, Targowa, Tuli-
panowa, Wędkarska, Wojska Polskiego, Wyszyńskiego, Zielona, Złota, Żeglarska.

WTOREK
Boczna, Brzoskwiniowa, Brzozowa, Bukowa, Dębowa, Diamentowa, Familijna, Grzy-
bowa, Jagodowa, Jasna, Jaworowa, Jeżynowa, Jodłowa, Karskiego, Klonowa, Kopernika, 
Kostrzyńska, Kościelna, Książęca, Leśna, Lipowa, Łączna, Miła, Mostowa, Na Skarpie, 
Nadbrzeżna, Ogrodowa, Os. Nad Wartą, Os. Warniki, Pogodna, Południowa, Przyjazna, 
Radości, Rzeczna, Sikorskiego, Skałby, Szczęśliwa, Świerkowa, M. Reja, Namyślińska, 
Nowa, Odrzańska, Piaskowa, Polna, Poziomkowa, Szkolna, Szumiłowska, Środkowa, 
Tarasowa, Tartaczna, Topolowa, Ustronie, Wąska, Wesoła, Lawendowa, Widokowa, Wil-
lowa, Wilcza,  Wodna, Wschodnia, Zakole, Zaułek Klonowy, Zaułek Wodny, Zacisze.

ŚRODA
Cmentarna, Chemików, Drzewna, Główna, Fabryczna, Jagiellońska, Kwiatowa, Łódzka, 
Malinowa, Mickiewicza, Morelowa, Orzechowa, Os. Kolejowe, Owocowa, Papierników, 
Plac Grunwaldzki, Prosta, Rzemieślnicza, Sadowa, Solidarności, Spokojna, Sportowa, 
Sosnowa, Turkusowa, Tysiąclecia, Wiśniowa, Zawadzkiego.

DRUGI ODBIÓR W TYGODNIU (TYLKO W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ 
ZAMIESZKAŁEJ PRZEZ POWYŻEJ 50 OSÓB)

CZWARTEK
Akacjowa 1-7; Asfaltowa 12; Asfaltowa 1,3,5; Asfaltowa 2 A,B,C; Chopina 1-3; Chopina 5-7; 
Chopina 9-11; Czarnieckiego Stefana 4-10; Czereśniowa 2-6; Drzewicka 1-7; Drzewicka 
8-10; Drzewicka 2 A,B,C; Drzewicka 50-60; Dworcowa 1,3,5; Gabriela Narutowicza 2;    
Gorzowska 12-22; Gorzowska 24-36; Gorzowska 60-70; Gorzowska 7 A,B; Gorzowska 
72-80; Gorzowska 82-92; Gorzowska 9 A,B;  Jana Pawła II 9-17; Jana Pawła II 38 A,B,C; 
Jana Pawła II 40-48; Jana Pawła II 50 A,B,C; Jaśminowa 5-15; Konopnickiej Marii 1-15;          
Konopnickiej Marii 4-14; Konopnickiej Marii 16-24; Konopnickiej Marii 26-34; Konop-
nickiej Marii 36-46; Konopnickiej Marii 48-62; Kościuszki 16 A,B; Kościuszki 5 A,B; 
Krótka 1 A,B; Kutrzeby 2A-2B; Stanisława Moniuszki 2, Stanisława Moniuszki 4, Naruto-
wicza 5; Narutowicza 4a; Niepodległości 13-15; Niepodległości 6 A,B,C,D; Orła Białego19 
A,B; Orła Białego 21 A,B; Orła Białego 31 A,B,C,D,E,F;  Osiedle 3 Maja 1-4; Osiedle 3 -go 
Maja 5-8; Osiedle 3-go Maja 9-11; Osiedle 3-go Maja 12-15; Osiedle B 1 A,B,C; Osiedle 
Leśne 7; Osiedle Leśne 9; Osiedle Leśne 10; Osiedle Leśne 1 A,B,C,D; Osiedle Leśne 3A-
3C; Osiedle Leśne 4A-4C; Osiedle Leśne 8-8A; Osiedle Mieszka I 24; Osiedle Mieszka I 
25; Osiedle Mieszka I 28; Osiedle Mieszka I 29; Osiedle Mieszka I 30; Osiedle Mieszka I 31; 
Osiedle Mieszka I 1-7; Osiedle Mieszka I 8-14; Osiedle Mieszka I 15-17; Osiedle Mieszka 
I 18-20; Osiedle Mieszka I 21-23; Osiedle Mieszka I 26-27;  Osiedle Mieszka I 33-36; 
Osiedle Mieszka I 37-40; Osiedle Parkowe, Osiedle Słowiańskie 1-2; Osiedle Słowiań-
skie 3-4; Osiedle Słowiańskie 5-6;  Osiedle Słowiańskie 7-8; Osiedle Słowiańskie 9-10; 
Osiedle Słowiańskie 11-12; Osiedle Słowiańskie 13-14; Osiedle Słowiańskie 15-16 Osie-
dle Słowiańskie 17-18; Osiedle Słowiańskie 19-22; Osiedlowa 2 A,B,C; Osiedlowa 3 A,B;          
Osiedlowa 5A-5B; Osiedlowa 6A-6C; Radości 30-34; Różana 2-12; Saperska 2-4; Słoneczna 
1,3,5; Wędkarska 2-14; Wędkarska 16-22; Wojska Polskiego 1-9; Wodna 16; Żeglarska 
27; Wojska Polskiego 49-59; Wyszyńskiego 27-41; Wyszyńskiego 51 A,B; Wyszyńskiego 6 
A,B; Zielona 33,35, Złota 1-7; Żeglarska 3-9; Żeglarska 18-22;Żeglarska 24-28; Żeglarska 
31-39; Żeglarska 32-40.

W przypadku gdy dany dzień tygodnia jest dniem świątecznym następuje zmiana terminu odbioru:
1) Zamiast w poniedziałek 22.04.2019r. odpady niesegregowane(zmieszane) będą odbierane w dniu 23.04.2019r. 
2) Zamiast we wtorek 23.04.2019r. odpady niesegregowane(zmieszane) będą odbierane w dniu 24.04.2019r.
3) Zamiast w środę 24.04.2019r. odpady niesegregowane(zmieszane) będą odbierane w dniu 25.04.2019r
4) Zamiast w czwartek 25.04.2019r. odpady niesegregowane(zmieszane) będą odbierane w dniu 26.04.2019r
5) Zamiast w środę 01.05.2019r. odpady niesegregowane(zmieszane) będą odbierane w dniu 02.05.2019r
6) Zamiast w czwartek 02.05.2019r. odpady niesegregowane(zmieszane) będą odbierane w dniu 04.05.2019r
7) Zamiast w czwartek 20.06.2019r. odpady niesegregowane(zmieszane) będą odbierane w dniu 21.06.2019r

ODPADY BIODEGRADOWALNE
CZWARTEK

Wszystkie nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej

PIĄTEK
Wszystkie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej

Pojemniki i worki należy wystawić do trasy przejazdu 
do godziny 6.00 rano w dniu wywozu

W przypadku gdy dany dzień tygodnia jest dniem świątecznym następuje zmiana terminu odbioru:
1) Zamiast w czwartek 20.06.2019r. odpady biodegradowalne będą odbierane w dniu 21.06.2019r. 
2) Zamiast w piątek 03.05.2019r. odpady biodegradowalne będą odbierane w dniu 04.05.2019r.

Zakończona została rekrutacja pracowni-
ków Żłobka. Zatrudnienie znalazły osoby 
na stanowiskach: opiekun, pielęgniarka, 
intendent/dietetyk, księgowa, referent,                
kucharka, pracownik gospodarczy.
W okresie listopad/grudzień 2018 roku     
odbyła się rekrutacja dzieci do Żłobka. Na 
60 miejsc w Żłobku złożono 120 wniosków 
o przyjęcie dzieci. Te nie przyjęte zosta-
ły wpisane na listę rezerwową. Rekrutacja 
dzieci jest prowadzona w sposób ciągły.
13 grudnia Wojewoda Lubuski Władysław 
Dajczak skorzystał z zaproszenia Burmi-
strza i udali się na wizję lokalną m.in.Żłobka 

Miejskiego.  Wojewoda spotkał się tam rów-
nież z wykonawcą robót oraz inspektorami 
nadzoru budowlanego.
7 stycznia br. osoby, które zostały zatrud-
nione do pracy w Żłobku, odbyły pierwsze 
szkolenia w zakresie udzielania pierwszej 
pomocy, BHP i ppoż. 
15 stycznia br. odbyło się również spotkanie 
organizacyjne z rodzicami dzieci przyjętych 
do Żłobka. Ponadto zaplanowano 4 dni ada-
ptacyjne dla dzieci w terminie od 28 do 31 
stycznia 2019 roku
Żłobek Miejski w Kostrzynie nad Odrą roz-
pocznie pracę 1 lutego 2019 r. o godz. 6:30.

RUSZA ŻŁOBEK
Trwają przygotowania związane z rozpoczęciem działalności Żłobka       
Miejskiego w Kostrzynie nad Odrą. 

DLA NIEPODLEGŁEJ

Ogłaszaliśmy też konkurs, w którym wy-
starczyło przesłać swoje zdjęcie i/lub opisać 
swoje wspomnienie związane z obchodami 
100-lecia niepodległości. 

Nagrodziliśmy zdjęcie przesłane nam przez 
Panią Malwinę Nowacką, na którym jej syn       
Michał śpiewa wspólnie z mieszkańcami 
naszego miasta polski hymn narodowy.

Michał odebrał już swoją piękną, patrio-
tyczną nagrodę, dwie gry: pamięciowa oraz 
planszowa, związane z naszym krajem.

Serdecznie gratulujemy wygranej i zapra-
szamy do udziału w kolejnych konkursach.

Rok 2018 to 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Mieliśmy                   
mnóstwo okazji do świętowania. Wiele z  naszych miejskich wydarzeń       
odbywało się pod hasłem 100-lecia odzyskania niepodległości.
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HARMONOGRAM
ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 

W MIESIĄCACH II-VI 2019 ROKU
ODPADY KOMUNALNE SEGREGOWANE - ZABUDOWA JEDNORODZINNA

SYSTEM WORKOWY (WORKI W KOLORACH: ŻÓŁTY, NIEBIESKI, ZIELONY)
04.02.2019 r., 18.02.2019 r., 04.03.2019 r., 18.03.2019 r., 08.04.2019 r., 23.04.2019 r., 
06.05.2019 r., 20.05.2019 r., 03.06.2019 r., 17.06.2019 r.,
Akacjowa, Asfaltowa, Banaszaka, Chemików, Chopina, Cmentarna, Czereśniowa,     
Drzewicka, Drzewna, Fabryczna, Główna, Jagiellońska, Jana Pawła II, Jaśminowa,     
Kwiatowa, Malinowa, Moniuszki, Morelowa, Narutowicza, Orła Białego, Orzechowa, 
Owocowa,  Papierników,  Różana,  Rzemieślnicza,  Sadowa,  Słoneczna,  Solidarności, 
Sosnowa, Spokojna, Turkusowa, Tysiąclecia, Wiśniowa, Zawadzkiego, Zielona, Złota.
05.02.2019 r., 19.02.2019 r., 05.03.2019 r., 19.03.2019 r., 09.04.2019 r., 4.04.2019 r.,
07.05.2019 r., 21.05.2019 r., 04.06.2019 r., 18.06.2019 r.,
Bukowa, Chrobrego, Dębowa, Dworcowa, Gorzowska, Jaworowa, Jodłowa, Klonowa, 
Kopernika, Królowej Jadwigi, Łódzka, Mickiewicza, Miła, Mostowa, Na skarpie, Nad-
brzeżna, Niepodległości, Ogrodowa, os. Nad Wartą, os. Słowiańskie, os. Leśne, Pogodna, 
Południowa, Prosta, Przyjazna, Radości, Rzeczna, Saperska, Sienkiewicza, Sikorskiego, 
Skałby, Sportowa, Szczęśliwa, Targowa, Tulipanowa, Wędkarska, Wodna, Wojska Pol-
skiego, Wschodnia, Wyszyńskiego, Zakole, Zaułek Klonowy, Zaułek Wodny, Żeglarska.
06.02.2019 r., 20.02.2019 r., 06.03.2019 r., 20.03.2019 r.,10.04.2019 r.,25.04.2019 r., 
08.05.2019 r., 22.05.2019 r., 05.06.2019 r., 19.06.2019 r.
Boczna, Brzoskwiniowa, Brzozowa, Diamentowa, Familijna, Grzybowa, Jagodowa, Ja-
sna, Jeżynowa, Karskiego, Kostrzyńska, Kościelna, Lawendowa, Leśna, Lipowa, Łączna, 
M. Reja, Namyślińska, Nowa, Odrzańska, Os. Warniki, Piaskowa, Polna, Poziomkowa, 
Szkolna, Szumiłowska, Środkowa, Świerkowa, Tarasowa, Tartaczna, Topolowa, Ustronie, 
Wąska, Wesoła, Widokowa, Wilcza Willowa, Zacisze.
Wywóz gabarytów z zabudowy jednorodzinnej tylko po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym na jeden 
z numerów:
- w MZK Sp. z o.o.: 95 727 96 41 lub 95 727 96 39, 
- w Urzędzie Miasta: 95 727 81 87 

ODPADY KOMUNALNE SEGREGOWANE - ZABUDOWA WIELORODZINNA
POJEMNIKI - PLASTIK I PAPIER

04.02.2019 r., 18.02.2019 r., 04.03.2019 r., 18.03.2019 r., 08.04.2019 r., 
23.04.2019 r., 06.05.2019 r., 20.05.2019 r., 03.06.2019 r., 17.06.2019 r.
Os. 3-go Maja, Czarneckiego, Gorzowska, Krótka, Kutrzeby, M. Konopnickiej, Kościuszki, 
Mieszka I-go, Osiedle B, Osiedle C, Osiedlowa
05.02.2019 r., 19.02.2019 r., 05.03.2019 r., 19.03.2019 r., 09.04.2019 r.,
24.04.2019 r., 07.05.2019 r., 21.05.2019 r., 04.06.2019 r., 18.06.2019 r.
Mickiewicza, Os. Leśne, Os. Kolejowe, Oś. Parkowe,  Os. Słowiańskie, Plac Grunwaldzki, 
Prosta, Różana, Sportowa, Wędkarska, Wodna, Wojska Polskiego, Wyszyńskiego, Żeglarska
06.02.2019 r., 20.02.2019 r., 06.03.2019 r., 20.03.2019 r., 10.04.2019 r.,
25.04.2019 r., 08.05.2019 r., 22.05.2019 r., 05.06.2019 r., 19.06.2019r.
Akacjowa, Asfaltowa, Chemików, Chopina, Drzewicka, Główna, Jana Pawła II, Moniuszki, 
Narutowicza, Niepodległości, Orła Białego, Wiśniowa, Zielona, Złota

ODPADY KOMUNALNE SEGREGOWANE - ZABUDOWA WIELORODZINNA
POJEMNIKI - SZKŁO - WSZYSTKIE ADRESY

07.02.2019 r., 21.02.2019 r., 07.03.2019 r., 21.03.2019 r., 11.04.2019r.,
26.04.2019 r., 09.05.2019 r., 23.05.2019 r., 06.06.2019 r., 21.06.2019r.

 
ODPADY WIELKOGABARYTOWE

13.02.2019 r., 27.02.2019 r., 11.03.2019 r., 27.03.2019 r., 10.04.2019 r.,
24.04.2019 r., 13.05.2019 r., 29.05.2019 r., 12.06.2019 r., 26.06.2019 r., 
Bukowa, Chrobrego, Czarnieckiego, Dębowa, Dworcowa, Gorzowska, Jasna, Jaworowa, 
Jodłowa, Karskiego, Klonowa, Kopernika, Konopnickiej Marii, Kościuszki, Książęca, 
Krótka, Kutrzeby, Królowej Jadwigi, Łódzka, Mickiewicza, Miła, Mostowa, Nadbrzeżna, 
Na Skarpie, Niepodległości, Ogrodowa, Oś. Nad Wartą, Oś. Słowiańskie, Oś. Leśne, 
Osiedle Parkowe,  Osiedle 3-go Maja, Osiedle B, Osiedle C, Osiedle Kolejowe, Osiedle 
Mieszka I, Osiedle Słowiańskie, Osiedle Warniki, Osiedlowa, Plac Grunwaldzki, Pogodna, 
Południowa, Prosta, Przyjazna, Radości, Rzeczna, Saperska, Sienkiewicza, Sikorskiego, 
Skałby, Sportowa, Świerkowa, Szczęśliwa, Tarasowa, Targowa, Tulipanowa, Wędkarska, 
Widokowa, Wodna, Wojska Polskiego, Wschodnia, Wyszyńskiego, Zakole, Zaułek Klo-
nowy, Zaułek Wodny, Żeglarska.
14.02.2019 r., 28.02.2019 r., 12.03.2019 r., 28.03.2019 r., 11.04.2019 r., 25.04.2019 r., 
14.05.2019 r., 30.05.2019 r., 13.06.2019 r., 27.06.2019 r.
Akacjowa, Asfaltowa, Banaszaka, Boczna, Brzoskwiniowa, Brzozowa, Chemików,       
Chopina, Cmentarna, Czereśniowa, Diamentowa, Drzewicka, Drzewna, Fabryczna,     
Familijna, Główna, Grzybowa, Jagiellońska, Jagodowa, Jana Pawła II, Jaśminowa, Jeży-
nowa, Kwiatowa, Kostrzyńska, Kościelna, Lawendowa, Leśna, Lipowa, Łączna,  Malino-
wa, M. Reja, Moniuszki, Morelowa, Namyślińska, Narutowicza, Nowa, Odrzańska, Orła 
Białego, Orzechowa, Owocowa, Papierników, Piaskowa, Polna, Poziomkowa, Różana, 
Rzemieślnicza, Sadowa, Słoneczna, Solidarności, Sosnowa, Spokojna, Szkolna, Szu-
miłowska, Środkowa, Tartaczna, Topolowa, Turkusowa, Tysiąclecia, Ustronie, Wąska,                      
Wesoła, Wilcza Willowa, Wiśniowa, Zacisze, Zawadzkiego, Zielona, Złota.
Odpady wielkogabarytowe należy wystawić w dniu  zbiórki przed godziną 6:00.

ODDAJ BEZPŁATNIE
SWOJE ODPADY DO PSZOK 

W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) są 
przyjmowane bezpłatnie wszystkie, za wyjątkiem zmieszanych niepo-
segregowanych, powstające w gospodarstwach domowych odpady         
komunalne. 

CO MOŻNA ODDAĆ PSZOK?
Można w nim deponować pochodzące 
z  nieruchomości zamieszkałych odpady: 
opakowaniowe z tworzyw sztucznych, szkła 
oraz papieru i tektury, biodegradowalne 
kuchenne, zielone, remontowo-budowla-
ne, niebezpieczne (np. świetlówki, prze-
terminowane lekarstwa, środki ochrony 
roślin, farby, lakiery, przepracowane oleje),           
meble i inne wielkogabarytowe, zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte 
opony, tekstylia i wszystkie inne odpady    
komunalne za wyjątkiem zmieszanych. 
Każdemu Mieszkańcowi Miasta deponują-
cemu odpady w PSZOK zostanie wystawione 
potwierdzenie zdania odpadów. 

JAK DOJECHAĆ?
PSZOK jest usytuowany przy ul. Sportowej 
za byłą bazą GOBEX.  Dojazd do niego wie-
dzie drogą wzdłuż garaży, które znajdują się 
obok przejazdu kolejowego. 

GODZINY PRACY:
wtorki-piątki w godz. 10:00-18:00
soboty w godz. 10:00-15:00
Jeżeli w swoim gospodarstwie domowym:
• wytwarzasz znaczne ilości odpadów 

komunalnych i nie masz miejsca na ich 
gromadzenie,

• przeprowadzasz remont mieszkania 
w wyniku którego powstają odpady re-
montowo-budowlane lub rozbiórkowe,

• przeprowadzasz gruntowne porządki,
• wymieniasz meble, sprzęt RTV lub 

AGD na nowy i pozostaje stary,
• nie kompostujesz odpadów zielonych 

z ogrodu przydomowego
• nie chcesz czekać na wyznaczony 

w  harmonogramie termin odbioru    
odpadów posegregowanych  

to odwiedź PSZOK!

Wiesław Biskowski

Ceny rosną, drożeje wszystko - od paliwa, 
po koszty pracy. Rosną również opłaty za 
składowanie odpadów - opłata marszał-
kowska. Podwyżka nie ominęła również 
kwestii odpadów komunalnych w naszym 
mieście, których koszt odbioru z terenu 
miasta również wzrósł. 
Odbył się już jeden przetarg, który został 
unieważniony ze względu na zbyt wyso-
kie koszty przedstawione w ofertach. Przy 
drugim przetargu cena była już niższa, ale 
konieczne było podniesienie opłat. 

Rada Miasta w Kostrzynie nad Odrą ze-
brała się 21 stycznia br. aby ustalić kwestie 
określania opłat za gospodarowanie odpa-
dami oraz ich wysokości, a co za tym idzie, 
dokonać zmian w budżecie na 2019 rok:
• jeśli segregujemy śmieci, zapłacimy    

tylko 15 zł za osobę, 
• za zmieszane (jeśli nie segregujemy) 

już 25 zł za osobę.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 
2019 roku.

ZMIANA OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
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ZASADY
Od 1 stycznia 2019 r. właściciele mieszkań w blokach oraz 
domów jednorodzinnych stojących na gruncie oddanym 
w użytkowanie wieczyste, uwłaszczą się z mocy prawa.             
Poniższa informacja ma na celu przybliżenie zasad przyję-
tych przez ustawodawcę.
5 października 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 
2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo wła-
sności gruntów (Dz.U. z 2018 r. poz.1726 ze zm.). Zgodnie 
z art.1 ust.1 wskazanej ustawy, z dniem 1 stycznia 2019 r. 
prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na 
cele mieszkaniowe - tj.:
• budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi;
• budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi (co naj-

mniej połowa lokali to lokale mieszkalne);
• budynkami, o których mowa w pkt 1 lub pkt 2, wraz 

z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiek-
tami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, 
umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie 
z budynków mieszkalnych.

przekształca się w prawo własności tych gruntów.

POTWIERDZENIE PRZEKSZTAŁCENIA: Z URZĘDU
Potwierdzeniem faktu przekształcenia będzie zaświadcze-
nie wydane przez  Burmistrza Miasta Kostrzyna nad Odra  
z urzędu w ciągu 12 miesięcy, licząc od 1 stycznia 2019 r. 
Zaświadczenia będą wydawane sukcesywnie.

POTWIERDZENIE PRZEKSZTAŁCENIA: NA WNIOSEK
Właściciel może złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia. 
W tym przypadku należy wraz z wnioskiem wnieść opłatę 
skarbową w wysokości 50 zł. Termin na wydanie zaświad-
czenia na wniosek wynosi, co do zasady, 4 miesiące od dnia 
otrzymania wniosku. W sytuacji gdy wniosek właścicie-
la lokalu uzasadniony jest potrzebą dokonania czynności 
prawnej mającej za przedmiot lokal albo wniosek właści-
ciela gruntu uzasadniony jest potrzebą ustanowienia odręb-
nej własności lokalu Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą      
wydaje zaświadczenia w terminie 30 dni od dnia otrzyma-
nia wniosku.

CZY ZAŚWIADCZENIE NALEŻY ZŁOŻYĆ DO SĄDU / 
EWIDENCJI GRUNTÓW?
Nie. Zaświadczenia są z urzędu przekazywane zarówno do 
Sądu Rejonowego -Wydział Ksiąg Wieczystych, jak i do 
Ośrodka dokumentacji Starostwa Powiatowego w Gorzowie 
Wielkopolskim geodezyjne.

OPŁATY
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego jest odpłat-
ne. Nie rodzi to jednak za sobą żadnych nowych skutków 
finansowych poza tymi, które ponosili państwo do tej pory.

Roczna opłata przekształceniowa odpowiada wysokości 
opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste jaka obowiązywa-
łaby w 2019 r. 
Opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do dnia 
29.02.2020 r., a pozostałe opłaty w terminie 31 marca         
każdego roku, począwszy od 2020 r.
Opłatę wnosi się przez okres 20 lat.
Opłatę można też wpłacić jednorazowo - płatność „z góry”.
Zamiar wniesienia opłaty jednorazowej należy zgłosić           
na piśmie, po otrzymaniu zaświadczenia.

CAŁKOWITA SPŁATA
Po wniesieniu wszystkich opłat albo opłaty jednorazowej 
właściwy organ wydaje z urzędu, w terminie 30 dni od dnia 
wniesienia opłat albo opłaty jednorazowej, zaświadczenie o 
wniesieniu opłat albo opłaty jednorazowej, które właściciel 
gruntu załącza do wniosku o wykreślenie w dziale III księgi 
wieczystej wpisu roszczenia o opłatę.
Od wniosku o wykreślenie ww. wpisu pobiera się opłatę     
stałą w wysokości:
•      250 zł - w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej;
•      75 zł - w pozostałych przypadkach.

A CO, JEŚLI MAM WSZCZĘTE POSTĘPOWANIE NA POD-
STAWIE „STAREJ” USTAWY O PRZEKSZTAŁCENIU?
Postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowa-
nia wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkanio-
we, [...], wszczęte na podstawie ustawy [z 2005 r.] i nieza-
kończone decyzją ostateczną do dnia 31 grudnia 2018 r., 
umarza się, jeżeli użytkownik wieczysty lub współużytkow-
nicy wieczyści, których suma udziałów wynosi co najmniej 
połowę, nie złożą do dnia 31 marca 2019 r. [...] oświadczenia 
o zamiarze prowadzenia dalszego postępowania na podsta-
wie [dotychczasowych przepisów].
Wobec powyższego, każdy kto chce aby jego nierucho-
mość została przekształcona na podstawie ustawy z 2005 
roku powinien złożyć, w terminie do 31 marca 2019 r., 
oświadczenie, w którym wyrazi wolę kontynuacji prowa-
dzenia postępowania na podstawie dotychczasowej pod-
stawy prawnej, tj. ustawy z 29 lipca 2005 r. Warunkiem 
dalszego prowadzenia takiego postępowania jest złożenie 
oświadczeń przez taką ilość współużytkowników, których 
suma udziałów wynosi co najmniej połowę. Brak takiego 
oświadczenia będzie podstawą do umorzenia postępowania 
i do wydania z urzędu zaświadczenia o przekształceniu z 
mocy prawa w trybie nowych przepisów, tj. ustawy z dnia 
20 lipca 2018 r.

KORZYŚCI
• nie będziesz płacić za użytkowanie wieczyste - będziesz 

właścicielem, a nie użytkownikiem wieczystym,
• nie będzie aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie 

wieczyste.

PRZEKSZTAŁCENIE
UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WE WŁASNOŚĆ 

ZMIANY W KARCIE DUŻEJ RODZINY OD 1 STYCZNIA 2019 ROKU 
Od 1 stycznia 2019 r. o przyznanie Karty Dużej Rodziny będą mogli ubiegać się nie tylko członko-
wie rodzin,  w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, 
ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje 
dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.
W związku z powyższym modyfikacji ulegnie wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub      
wydanie jej duplikatu – aby umożliwić rodzicom i małżonkom rodziców wykazanie na wniosku 
także tych dzieci, które nie spełniają już warunków ustawy, na nowym formularzu dodana została 
nowa rola osoby w rodzinie: „dziecko, które było na utrzymaniu rodzica/rodziców lub małżonka 
rodzica, niespełniające obecnie warunków wskazanych  w ustawie o Karcie Dużej Rodziny”. 
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.kostrzyn.pl oraz
na serwisie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

NIE PRZEGAP!
Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą ogłasza              
II konkurs ofert na realizację zadań publicznych 
w zakresie:
a) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
b) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dzie-
dzictwa narodowego.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Ko-
strzyn nad Odrą przy ul. Graniczna 2, osobiście lub drogą 
pocztową na adres: 

Urząd Miasta
ul. Graniczna 2

66-470 Kostrzyn nad Odrą 
(decyduje data wpływu do urzędu) w terminie do dnia 
13.02.2019 roku, do godz. 15:00.
Formularz oferty dostępny jest w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą (BIP) w zakład-
ce Współpraca z organizacjami pozarządowymi, a także 
w Wydziale Oświaty, Kultury i Opieki, gdzie można również 
uzyskać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące składa-
nia ofert.
Pełna treść ogłoszenia stanowiącego załącznik do Zarządze-
nia nr 24/2019 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 
22 stycznia 2019 roku do pobrania w BIP.
Pełna treść Rocznego Programu Współpracy Miasta Ko-
strzyn nad Odrą z Organizacjami Pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego                   
i o wolontariacie, na 2019 rok, w którym opisane są priory-
tetowe zadania publiczne oraz wysokość środków przezna-
czonych na ich realizację dostępna w BIP.

Działając na podstawie uchwały nr XXXIV/284/17 
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 21 grudnia 
2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu fi-
nansowania rozwoju sportu przez Miasto Kostrzyn 
nad Odrą (Dz.Urz.Woj.Lub. z 2017 r. poz. 2819 t.j.), 
Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą ogłasza kon-
kurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju 
sportu.

Rodzaj zadania: dofinansowanie zadań z zakresu rozwo-
ju sportu w ramach współzawodnictwa sportowego grup        
seniorów.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na reali-
zację zadania w 2019 roku: na realizację zadań planuje się 
przeznaczyć kwotę 150 000,00 zł.
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Ko-
strzyn nad Odrą przy ul. Graniczna 2, osobiście lub drogą 
pocztową na adres: 

Urząd Miasta 
ul. Graniczna 2, 

66-470 Kostrzyn nad Odrą 
w terminie do dnia 13 lutego 2019 roku, do godz. 15:00 
(decyduje data wpływu).
Formularz oferty na realizację zadania dotyczącego rozwo-
ju sportu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą w zakładce współpraca z 
organizacjami pozarządowymi, a także w Wydziale Oświaty, 
Kultury i Opieki, gdzie można również uzyskać wszelkie do-
datkowe informacje dotyczące składania ofert).
Pełna treść ogłoszenia stanowiącego załącznik do zarzą-
dzenia nr 25/2019 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą            
dostępna w BIP.
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Park Narodowy „Ujście Warty” serdecznie zaprasza na Akcję Karmnik. 
Akcja odbywać się będzie pod nazwą „Niedziela przy karmniku”. 
Co dwa tygodnie przy naszym karmniku, w siedzibie Parku w Chyrzynie, pracujący 
w Parku obrączkarz będzie rozstawiał sieci ornitologiczne aby złapać odwiedzające 
karmnik ptaki. Następnie będzie określał jaki to gatunek, ważył, mierzył i zakładał 
im obrączkę. Jeśli masz ochotę zobaczyć jak wygląda obrączkowanie, nauczyć się od-
różniać gatunki, które odwiedzają nasze karmniki i zobaczyć je z bliska - serdecznie 
zapraszamy na spotkania. 
Spotkania będą się zaczynać o wschodzie słońca i trwać ok 5h. Można się dołączyć 
do nich w dowolnym momencie ale pamiętajcie, że ptaki są najaktywniejsze wcześnie 
rano, więc prawdopodobnie najwięcej będzie ich na początku spotkania. Na spotkania 
nie trzeba się na nie zapisywać.

  Terminy kolejnych spotkań:
  - 10 lutego 2018 od 7.30 do 12.30
  - 24 lutego 2018 od 7.00 do 12.00

UWAGA! 
TERMINY MOGĄ ULEC ZMIANOM! 

PRZED PRZYJAZDEM SPRAWDŹ DATĘ SPOTKANIA!

Oprócz obserwacji obrączkowania odpowiemy sobie na pytania:
- Po co obrączkować ptaki?
- Jak dokarmiać ptaki zimą?
- Co mówi dziób o jego właścicielu?
oraz wszystkie inne, które przyjdą nam do głowy.

Będzie można też samodzielnie przygotować przysmaki do karmnika.

Przez całe spotkanie będzie się palić ognisku, przy którym będzie można się ogrzać. 
Pamiętajcie jednak o ciepłym ubraniu! Warto również wziąć ze sobą prowiant, który 
będzie można podgrzać na ognisku. 
Na spotkania zapraszamy turystów indywidualnych i rodziny z dziećmi. Dzieci mogą 
uczestniczyć w spotkaniu jedynie z dorosłymi opiekunami!
Spotkania będą się odbywać w wiacie przy ognisku w siedzibie Parku Narodowego 
„Ujście Warty”, Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca.
Więcej informacji można uzyskać: telefonicznie pod nr tel. 95 752 40 26 
lub mailowo edukacja@pnujsciewarty.gov.pl 

AKCJA KARMNIK

BURMISTRZ MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

na oddanie w dzierżawę na czas nieokreślony z jednomiesięcznym               
okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowe-
go lokal użytkowy położony w Kostrzynie nad Odrą przy Osiedlu Leśnym 1     
o powierzchni użytkowej 74,10 m2: 
• lokal położony jest na działce o numerze ewidencyjnym 11/13 dla której Sąd Rejono-

wy w Słubicach prowadzi księgę wieczystą KW nr GW1S/00011483/4,
• lokal przeznaczony jest na prowadzenie nieuciążliwej działalności gospodarczej,
• z tytułu użytkowania lokalu ponoszone będą opłaty za dzierżawę lokalu oraz opłaty    

za media dostarczane do lokalu (energia elektryczna, woda, ścieki, c.o.),
• termin wnoszenia opłat za lokal - do 20 każdego miesiąca,
• oferent zobowiązany jest opłacać podatek od nieruchomości wg. obowiązujących   

stawek,
• oferent przystępujący do przetargu nie może zalegać z opłatami na rzecz Miasta        

Kostrzyn nad Odrą,
• waloryzacja czynszu następować będzie co roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu 

cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego,

Wywoławcza, miesięczna stawka czynszu dzierżawnego wynosi odpowiednio 
800,00 zł + 23% VAT.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie do dnia 15.02.2018 
do godz.15.00 wadium w wysokości 160,00 zł przelewem na konto Urzedu Miasta: 
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku Oddział w Kostrzynie nad Odrą
86 8355 0009 0024 2963 2000 0005
lub gotówką w kasie Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachu-
nek Urzędu Miasta. Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej 
do wglądu dokument stwierdzający ich tożsamość oraz dowód wpłaty wadium. Jeżeli 
uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie orygi-
nału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania 
przetargowego.

Pisemna oferta powinna zawierać: 
1. imię, nazwisko, adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem             

jest osoba prawna lub inny podmiot,
2. datę sporządzenia oferty, 
3. oferowaną miesięczną stawkę czynszu dzierżawnego, przy czym zaoferowana kwota 

musi być wyższa od wywoławczej nie mniej niż o 50 zł netto,
4. określenie rodzaju działalności, jaka będzie prowadzona w lokalu, 
5. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te  warunki 

bez zastrzeżeń,
6. dowód wpłaty wadium.

Przetarg odbędzie się, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określo-
ne w ogłoszeniu o przetargu. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej (bez udziału 
oferentów).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem OSIEDLE LEŚNE 1 w sekre-
tariacie Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą ul.Graniczna 2, II piętro budynku, w terminie         
do dnia 19.02.2018 do godz.15.00.

Część jawna przetargu odbędzie się dnia 20.02.2018 o godz.10.00 w obecności oferen-
tów w Urzędzie Miasta Kostrzyn nad Odrą ul.Graniczna 2, pokój nr 34, I piętro budynku. 
Część niejawna przetargu odbedzie się dnia 20.02.2018 o godz.10.30.

Wadium wpłacone przez uczestnika wygrywającego przetarg zalicza się na poczet 
czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone                                  
po rozstrzygnięciu przetargu nie później niż przed upływem 3 dni.

Podpisanie umowy dzierżawy nastąpi w ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu 
(wzór umowy do wglądu w Urzędzie Miasta, pokój nr 32).

W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy dzierżawy           
lokalu użytkowego w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, wadium ulega 
przepadkowi a przetarg czyni niebyłym.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Kostrzynie nad 
Odrą przy ul.Granicznej 2, pokój nr 34 lub 32 oraz pod numerem telefonu 957278118  
i 957278140.

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkol-
wiek  z ofert.

W przypadku złożenia równorzędnych ofert, zostanie przeprowadzony dodatkowy        
przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty.

Termin dodatkowego przetargu ustnego jak i czas i miejsce zapoznania się oferentów z 
treścią równorzędnych ofert ustala Komisja Przetargowa, o czym powiadomi uczestników 
przetargu.

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.



Nr 1/2019  - Styczeń 2019  7

Konsultacje 
FORMULARZ ZGŁOSZENIA PROPOZYCJI ZMIAN DO PROJEKTU 

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
 na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą na rok 2019”.

Dane organizacji zgłaszającej propozycję zmian
 Nazwa organizacji:
….........................................................................................................................................................
…........................................................................................................................................................
Siedziba organizacji, nr telefonu:
….........................................................................................................................................................
…........................................................................................................................................................
Adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej
…........................................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................................
Dane osoby wypełniającej formularz (imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu)
…........................................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................................
Lp. Sugerowana zmiana (konkretna propozycja zapisu paragrafu, ustępu 

i punktu)
Uzasadnienie propozycji

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą

ogłasza konsultacje społeczne dotyczących projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt         
na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą na rok 2019. Termin konsultacji określony został na okres  od 15 stycznia 2019 roku do 5 lutego 2019 roku
Organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na obszarze gminy mogą przedkładać swoje uwagi 
i propozycje zadań do programu na 2019r. Propozycje powinny być wnoszone do dnia 5 lutego 2019 roku w oparciu o projekt Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą na rok 2019 na udostępnionym formularzu 
w siedzibie Urzędu Miasta, pocztą lub drogą elektroniczną na adres e-mail: komunalna@kostrzyn.um.gov.pl 

19 stycznia na Placu Wojska Polskiego zebrali 
się mieszkańcy Kostrzyna nad Odrą, aby uczcić 
pamięć tragicznie zmarłego prezydenta Miasta 
Gdańsk - Pawła Adamowicza. Plac zapełniał 
się już przed godziną 12:00... 

Ponad 200 osób w ciszy zapaliło znicze pod zdjęciem 
śp.  Pawła Adamowicza. Głos zabrał burmistrz Miasta       
Kostrzyn nad Odrą - dr Andrzej Kunt, który wspomi-
nał prezydenta Gdańska ze wspólnej pracy przy projekcie     
Baltic Fort Route, w którym nasze miasto było liderem oraz 
ze współpracy w ramach Związku Miast Polskich. 
Po emocjonalnym wystąpieniu, wybrzmiał utwór „Sound 
of Silence”, który nabrał w całej Polsce bardzo symboliczne-
go znaczenia.  A w niedzielę, 20 stycznia o godzinie 20:00 
mieszkańcy spotkali się ponownie na placu by wypuścić 
symboliczne „Światełko do nieba”. 
Znicze mieszkańców    paliły się aż do poniedziałku. Bardzo 
dziękujemy mieszkańcom za ich oddolne inicjatywy!

KOSTRZYN SOLIDARNY Z GDAŃSKIEM

Po wielu godzinach walki o życie, zmarł prezydent Miasta 
Gdańsk - Paweł Adamowicz. Stało się to po ataku i kilku-
krotnym pchnięciu nożem przez szaleńca, który wdarł się 
na scenę podczas 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Łączymy się w bólu z rodziną.
Chciałbym przekazać najszczersze kondolencje dla                  
bliskich śp. Pawła Adamowicza, mieszkańcom Gdańska 
oraz wszystkim dotkniętym tą tragedią. Mam nadzieję,        
że ta niepotrzebna śmierć pomoże zjednoczyć nasz kraj,        
aby już nigdy więcej nie miały miejsca takie zbrodnie, za-
sługujące na najwyższe potępienie.

Cześć jego pamięci!
dr Andrzej Kunt

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą
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URZĄD STANU CYWILNEGO
Za nami rok 2018. W związku z tym, pora 
na podsumowanie minionych dwunastu 
miesięcy pod kątem tego, co działo się 
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kostrzy-
nie nad Odrą. Ilu ślubów udzielono? Ilu 
mieszkańców nam przybyło? Jakie imiona 
najczęściej nadawano noworodkom?

NARODZINY
Jak wynika z oficjalnych danych USC              
w Kostrzynie nad Odrą, w 2018 roku               
zarejestrowano 268 noworodków (w tym 
66 mieszkańców naszego miasta, a 202 
mieszkańców okolicznych miejscowości). 
Natomiast 91 naszych obywateli  przyszło 
na świat w innych miejscowościach, przede 
wszystkim  w Słubicach, Gorzowie  Wlkp. 
Dębnie, Szczecinie, Frankfurcie nad Odrą. 
W sumie, nowych mieszkańców urodziło się 
157,  w tym 69 chłopców i 88 dziewczynek.
Poza granicami RP przyszło na świat 88 
dzieci. Dla tych dzieci sporządzono akty 
urodzenia w naszym USC, ale funkcjonu-
ją one wraz z rodzicami, poza granicami       
naszego kraju. Aż w piętnastu przypad-
kach jeden z rodziców jest cudzoziemcem              
pochodzącym m.in. z Niemiec, Czech, 
Włoch, Wielkiej Brytanii, Indii, Hiszpanii, 
Ukrainy, Syrii, Nepalu, Turcji, Pakistanu. 
Pozostałe dzieci pochodzą od rodziców 
obywatelstwa polskiego z obu stron.
Jak wynika z rejestracji aktów urodze-
nia, ponad 54,5 %, dzieci, nie pochodzi                    
ze związku małżeńskiego. W Urzędzie 
Stanu Cywilnego w Kostrzynie nad Odrą           
na 180 typowych aktów urodzenia przyjęto 
108 oświadczeń o uznaniu ojcostwa.  
Najpopularniejszymi imionami nadanymi 
nowo narodzonym chłopcom są: Antoni, 
Jakub, Filip  oraz Franciszek. Jeśli chodzi o 
dziewczynki, to świeżo upieczeni rodzice 
najczęściej wybierali imiona: Alicja, Maja, 
Emilia, Lena, Oliwia oraz Zuzanna. Do 
imion nietypowych lub tych, które wystę-
pują najrzadziej USC zaliczył: Susane, Lara, 
Adele, Lilia, Inga, Annabelle Tola oraz Mia 
- to wśród dziewczynek. A wśród chłopców: 
Luis, Aiden, Vincent,  a także Mieszko.
Najmłodsze matki w 2018 roku były z rocz-
nika 2000, a najmłodszy ojciec z 1997 roku, 
natomiast najstarszą matką została kobieta 
z rocznika 1974, a najstarszy ojcem męż-
czyzna urodzony w  1970 roku. Najwięk-
szą liczbę stanowiły matki, które rodziły 
drugie dziecko, była to grupa  42,9 % ogółu          
urodzeń, następnie matki, które rodziły 
pierwsze dziecko – 38% , trzecie dziecko to 
13,8 % kobiet, czwarte, piąte i szóste, to od 
1% do 3% ogółu urodzeń. Był też przypadek 
kobiety, która urodziła ósme dziecko.
Największą liczbę aktów urodzeń, spo-
rządzono odpowiednio w lipcu i  styczniu, 
natomiast najmniej dzieci urodziło się w 
sierpniu i listopadzie. Najwięcej dziewczy-
nek urodziło się w marcu, styczniu  i lipcu, 
natomiast najwięcej chłopców w maju.

MAŁŻEŃŚTWA I ROZWODY
W ubiegłym roku sporządzono w kostrzyń-
skim USC 126 akty małżeństw, w tym 50 to 
śluby cywilne, 34 konkordatowe i 42 zawar-
tych małżeństw zostało poza granicami RP 
m.in.: Wielka Brytania, Islandia, Pakistan, 
Turcja, Szwajcaria, Francja, Niemcy.
Zarejestrowaliśmy 63 wyroki rozwodowe, 
co stanowi 50 % liczby małżeństw  zareje-
strowanych w roku ubiegłym.
Nieco mniej osób, niż rok wcześniej, po-
brało z tutejszego Urzędu Stanu Cywilnego 
zaświadczenie, potrzebne do zawarcia ślubu 
za granicą. W tym roku było to 37 osób, 
a rok wcześniej wydanych zostało 48 za-
świadczeń o zdolności prawnej. Jednak po-
branie zaświadczenia jeszcze nie świadczy    
o zawarciu związku małżeńskiego.

Najstarsza para, która stanęła w tym roku na 
ślubnym kobiercu, liczyła w sumie 145 lat. 
Oboje z małżonków liczyli sobie odpowied-
nio: mężczyzna 80 lat, a  kobieta 65 lat. 
Z kolei najmłodsza para młoda liczyła            
w sumie 38 lat. Małżeństwo zostało zawarte 
pomiędzy osobami w wieku 18 i 20 lat.
Najwięcej związków małżeńskich było           
zawartych w czerwcu, lipcu i wrześniu,     
natomiast najmniej par zdecydowało się na 
ślub w miesiącach maju i listopadzie.
Wśród ogólnej liczby 126 zawieranych mał-
żeństw największy odsetek stanowiły pary 
o stanie cywilnym kawaler-panna, była to 
liczba 65 %, natomiast pary, gdzie małżon-
kowie powtórnie zawierali związek małżeń-
ski, to 35 %  ogółu zawieranych małżeństw.
Roczniki, które najczęściej zawierały zwią-
zek małżeński, to mężczyźni urodzeni           
w latach 80-tych oraz kobiety urodzone 
w rocznikach 90-tych.
Jeśli chodzi o wybór nazwiska noszonego 
po zawarciu związku małżeńskiego, to 4,7 % 
kobiet zostało przy swoim dotychczasowym 
nazwisku, 9,5 % kobiet połączyło nazwisko 
rodowe z nazwiskiem męża. Pozostałe panie 
tradycyjnie przyjęły nazwisko mężczyzny.
W 2018 roku 2 kobiety postanowiły po-
wrócić do nazwiska poprzedniego, które 
nosiły przed zawarciem małżeństwa. Taka 
możliwość istnieje, w ciągu 3 miesięcy od 
uprawomocnienia się orzeczenia o rozwo-
dzie, trybem  przez złożenie oświadczenia 
do protokołu przed Kierownikiem USC.
Nasze zestawienie podsumowujące minio-
ny rok w temacie małżeństw kończymy 
kolejnym pozytywnym i miłym akcentem. 
Otóż, w 2018 roku doczekaliśmy się rów-
nież kilku bardzo szczególnych jubileuszy 
obchodów 50-lecia pożycia małżeńskiego, 
które świętowało 18 małżeństw.
ZGONY
Mniej pozytywną informacją jest niestety 
ta, o liczbie zgonów.  Otóż w minionym roku 
pożegnaliśmy 214 mieszkańców        nasze-
go miasta  (112 mężczyzn, 100 kobiet oraz 
dwoje dzieci), z czego 69 naszych miesz-
kańców zmarło w innych miejscowościach. 

PODSUMOWUJEMY MINIONY ROK 2018 W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ - CZĘŚĆ I
Najwięcej zgonów zarejestrowano w Gorzo-
wie Wielkopolskim, Szczecinie, Sulęcinie, 
Dębnie i innych miejscowościach.
Wśród ogólnej liczby aktów zgonów, spo-
rządzonych w USC w Kostrzynie nad Odrą 
w 2018 roku, zarejestrowano 125 aktów 
zgonu mężczyzn i 122 akty zgonu kobiet, 
osób zmarłych na terenie naszego miasta.

Najwięcej osób zmarło urodzonych w latach 
1930-1939,  oraz  w latach 1950-1959. Naj-
więcej zgonów odnotowano w miesiącach 
marcu oraz lutym.
Dokonano również 5 wpisów aktów zgo-
nu, które nastąpiły poza granicami naszego 
kraju m.in.: Niemcy i Dania.
Wśród ogólnej liczby osób zmarłych w 2018 
roku  najwięcej aktów  sporządzono dla osób 
o stanie cywilnym wdowa, były to aż 82 akty, 
mężczyzn żonatych - 64 akty) wdowców - 29 
aktów,  kobiet zamężnych - 21,  panna - 10, 
kawalerów - 18, rozwiedzionych mężczyzn 
było 14, najmniej zmarłych kobiet, było     
stanu cywilnego  rozwiedziona - 8.

DECYZJE ADMINISTRACYJNE
Czynności z zakresu rejestracji stanu cywil-
nego dokonane przez USC Kostrzyn nad 
Odrą w formie decyzji administracyjnych, 
to 31 wydanych decyzji o zmianie imienia 
i nazwiska, kolejne to 2 zezwolenia  z art. 4 
kodeksu rodzinnego i opiekuńczego doty-
czących skrócenia miesięcznego terminu 
oczekiwania na zawarcie małżeństwa.  
Podsumowując, w ubiegłym roku sporzą-
dzono łącznie 644 akty, w tym sporządzone 
zostały  dwa nowe akty urodzenia na pod-
stawie wyroku sądowego o przysposobieniu 
dziecka.  Wydano łącznie 3.711 odpisów 
skróconych, zupełnych i wielojęzycznych 
aktów urodzenia, małżeństwa i  zgonu 
z ksiąg stanu cywilnego. Dokumenty te były 
wydawane interesantom przy sporządza-
niu aktów urodzenia, małżeństwa i  zgonu 
oraz do celów spadkowych, alimentacyj-
nych, emerytalno-rentowych, zasiłków                   
rodzinnych, paszportu, nauki i szkolnictwa,         
zatrudnienia, świadczeń socjalnych.
Wpisano do rejestru  BUSC 7.421 aktów. 
Wydanych zostało 17 zaświadczeń o stanie 
cywilnym.
Wydanych zostało 2.559 dowodów osobi-
stych oraz 349 zaświadczeń o utracie lub 
zniszczeniu  dokumentu.

RUCH MELDUNKOWY
Na dzień 31 grudnia 2018 roku, było nas 
16.760 zameldowanych na pobyt stały 
i 587 na pobyt czasowy, głównie obywateli    
Ukrainy. W gronie naszych mieszkańców 
są dwie panie z rocznika 1920, które w tym 
roku będą obchodziły swoje 99 urodziny 
oraz kolejnych 97 mieszkańców powyżej 
90 roku życia. W zróżnicowaniu na płeć jest 
to 22 mężczyzn i 75 kobiet.

Dane przygotował : 
USC w Kostrzynie nad Odrą

31 grudnia 2018 roku żegnaliśmy mijający rok i witaliśmy nowy, 2019 rok. Zgodnie z naszą 
tradycją, w styczniowym numerze „Samorząnego Kostrzyna” przygotowaliśmy dla Pań-
stwa podsumowanie minionego roku. W tym numerze prezentujemy dane statystyczne 
za rok 2018 przygotowane przez Urząd Stanu Cywilnego w Kostrzynie nad Odrą, piszemy 
o placówkach oświatowych w naszym mieście, informcje o obsłudze inwestorów oraz 
podsumowujemy działalność Wydziału Gospodarki Komunalnej. Zapraszamy do lektury, 
w kolejnym numerze kolejne działy.

ŻŁOBKI
W 2018 roku na terenie Miasta Kostrzyn 
nad Odrą funkcjonowały 3 żłobki niepu-
bliczne, które oferowały opiekę 98 dzieciom 
w wieku do lat 3 w tym: 
żłobek „Kraina Marzeń” - 30 miejsc, 
Żłobek „Kwiatek” - 28 miejsc, 
Żłobek „Super Dziecko” - 40 miejsc ).
Od 1 lutego 2019 roku rozpocznie dzia-
łalność Żłobek Miejski, do którego będzie 
uczęszczało 60 dzieci.
Zatem obecnie jest 158 miejsc w żłobkach 
niepublicznych i publicznym.

PRZEDSZKOLA
W placówkach publicznych w siedemnastu 
oddziałach jest 418 miejsc dla dzieci:
Przedszkole Miejskie Nr1 -100 miejsc,
Przedszkole Miejskie Nr2 -100 miejsc,
Przedszkole Miejskie Nr3 -118 miejsc,
Przedszkole Miejskie Nr4 -100 miejsc.
W placówkach niepublicznych natomiast 
jest dostępne 392 miejsc: 
PN „Mali Europejczycy” - 175 miejsc,
PN „Super Dziecko” - 50 miejsc,
PN „Stonoga” - 155 miejsc,
Niepubliczny Punkt Przedszkolny
„Cztery pory roku”- 12 miejsc 
Ponadto funkcjonuje jeszcze Przedszkole 
Niepubliczne dla dzieci z autyzmem lub 
spektrum autyzmu, które obejmuje opieką 
17 dzieci ze specjalnymi potrzebami eduka-
cyjnymi. 
Ogółem w naszym mieście placówki pu-
bliczne i niepubliczne posiadają 827 miejsc 
dla dzieci w wieku przedszkolnym.

SZKOŁY
W Kostrzynie nad Odrą funkcjonują cztery 
szkoły podstawowe. W Szkole Podstawowej 
Nr 1 i Nr 3 funkcjonują jeszcze klasy gim-
nazjalne. 
Do kostrzyńskich szkół uczęszcza 1.932 
uczniów do 92 oddziałów (są to uczniowie 
szkół podstawowych i klas gimnazjalnych). 

Wydział Oświaty, Kultury i Opieki
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PODSUMOWUJEMY MINIONY ROK 2018 W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ - CZĘŚĆ I
31 grudnia 2018 roku żegnaliśmy mijający rok i witaliśmy nowy, 2019 rok. Zgodnie z naszą 
tradycją, w styczniowym numerze „Samorząnego Kostrzyna” przygotowaliśmy dla Pań-
stwa podsumowanie minionego roku. W tym numerze prezentujemy dane statystyczne 
za rok 2018 przygotowane przez Urząd Stanu Cywilnego w Kostrzynie nad Odrą, piszemy 
o placówkach oświatowych w naszym mieście, informcje o obsłudze inwestorów oraz 
podsumowujemy działalność Wydziału Gospodarki Komunalnej. Zapraszamy do lektury, 
w kolejnym numerze kolejne działy.

Wiele nowych firm w dalszym ciągu po-
wstaje na terenie naszego miasta. W minio-
nym roku rozpoczęła się budowa zakładu 
opakowań drewnianych - RAVEN Sp. z 
o.o. Na terenie strefy K-S S.S.E. powstaje 
również pralnia przemysłowa z niezbędną             
infrastrukturą. Que Pasa Foods Sp. z o.o. 
buduje halę produkcyjno-magazynową 
wraz z instalacjami i infrastrukturą towa-
rzyszącą niezbędną do produkcji wyrobów 
spożywczych na bazie mąki kukurydzanej. 
Otwarta została również hala produkcyjno-
-magazynowa z częścią socjalno-biurową 
przy ul. Milenijnej firmy SDE Sp. z o.o.

Rozwój gospodarczy w Kostrzynie nad 
Odrą determinuje rozwój infrastruktury ży-
cia społecznego. Powstają nowe mieszkania, 
które bardzo szybko znajdują swoich na-
bywców. W planach budowy są cztery bloki 
mieszkalne przy ul. Jana Pawła II z towarzy-
szącym zagospodarowaniem terenu o  po-
wierzchni zabudowy kompleksu do około 
4200 m2. Wydaliśmy już decyzję o warun-
kach zabudowy, obecnie inwestor tworzy 
projekt osiedla. Kolejny inwestor złożył 
wniosek o pozwolenie na budowę budyn-
ków wielorodzinnych z pomieszczeniami 
usługowymi na parterze przy ul. Drzewic-
kiej i Kwiatowej. W projekcie ma znaleźć się 
80 mieszkań. Na osiedlu Parkowym skoń-
czony jest pierwszy budynek (60 mieszkań), 
trwa budowa kolejnego. Przy ul. Moniusz-
ki oraz ul. Wyszyńskiego powstały kolejne    
budynki wielorodzinne.

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Ob-
sługi Inwestora jest w trakcie opracowania 
zmiany studium i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Miasta Kostrzyn nad 
Odrą, które obejmuje obszar całego miasta 
oraz 6 miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego  w tym:
• w rejonie strefy Śródmiejskiej w Ko-

strzynie nad Odrą na powierzchni 
ok. 66 ha 

• w rejonie ulic: Asfaltowa, Włoska, 
Belgijska, Cmentarna w Kostrzynie 
nad Odrą na pow. 101 ha 

• w rejonie ulicy Sportowej, Prosta II 
w Kostrzynie nad Odrą na powierzch-
ni ok. 62 ha 

• w rejonie ul. Jana Pawła II w Kostrzynie 
nad Odrą pow. ok. 6,13 ha 

• dla obszaru przy ul. Kostrzyńska 17 
w Kostrzynie nad Odrą – pow. 0,22 ha

• w rejonie Osiedla Warniki II w Ko-
strzynie nad Odrą pow. ok. 160 ha 

Kolejną ciekawostką na temat naszego mia-
sta jest zestawienie zbiorcze gruntów. Z po-
danych informacji wiemy, że mamy 2.808 
działek o powierzchni 10.143.527 m2, z cze-
go 1.791 stanowi własność Miasta, 2 z kolei 
są w użytkowaniu wieczystym Miasta, 1.015 
zostało oddanych w wieczyste użytkowanie 
osobom fizycznym i prawnym. 

Wydział Gospodarki Przestrzennej 
i Obsługi Inwestora
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Różność zadań Wydziału Gospodarki   
Komunalnej powoduje, że poprzedni rok 
podsumowujemy w podziale na zadania.

TERENY REKREACYJNE
Na terenie miasta jest jedenaście ogólnodo-
stępnych placów zabaw administrowanych 
przez Miasto Kostrzyn nad Odrą. Znajdu-
ją się one na: Osiedlu Mieszka I, Osiedlu       
Leśnym, Osiedlu Warniki, Osiedle Drze-
wice, Osiedle Szumiłowo, ul. Chemików, 
ul. Słonecznej, Parku EKO (2 place), Parku 
Miejskim (2 place), Parku Lwa, ul. Kutrzeby.
W 2018 roku wybudowano plac zabaw przy 
SP 3, który także udostępniliśmy mieszkań-
com miasta. Utrzymujemy 6 boisk przy:     
ul. Tysiąclecia, Osiedlu Warniki, Osiedlu 
Leśnym, Osiedle Szumiłowo, ul. Sienkiewi-
cza, Osiedlu Mieszka I.
Na terenie miasta jest około 30 ha zorganizo-
wanej zieleni, w tym parki, zieleńce, osiedlo-
we tereny zielone, zieleń w pasie drogowym. 

ZWIERZĘTA
W 2018 r. interweniowaliśmy w sprawie 
zwierząt łącznie 89 razy, w tym także zwie-
rząt poszkodowanych w zdarzeniach dro-
gowych: 17 kotów, 58 psów, 14 innych zwie-
rząt. 28 psów oddaliśmy ich właścicielom,   
8 psów poszło do adopcji, 19 kotów również 
znalazło nowy dom. Pomocy weterynarza 
udzielono 71 psom oraz 156 kotom. 12 pie-
sków trafiło do schroniska. 49 psów zostało 
oznakowanych, 13 kocurów wykastrowano, 
a sterylizacji poddano 45 kotek.

OCHRONA ŚRODOWISKA
Realizując zadania służące poprawie             
jakości powietrza w Kostrzynie nad Odrą         
w 2018 roku ogłosiliśmy dwa nabory wnio-
sków o udzielanie dotacji celowej z budżetu 
miasta  i podpisaliśmy 13 umów.  W wyni-
ku realizacji zadania zlikwidowano 3 piece 
kaflowe i 11 piecy węglowych. Z danych           
zawartych we wnioskach o udzielenie        
dotacji wynika, że w wymienianych piecach 
spalano rocznie ok. 59 ton paliwa stałego 
w postaci węgla i ok. 30 m3 drewna.
Jednym z istotnych instrumentów kształtu-
jących rozwój miasta jest procedura związa-
na z oceną oddziaływania przedsięwzięcia 
na środowisko. Poprzez procedurę opartą 
na decyzjach środowiskowych mamy moż-
liwość udziału w procesie kształtowania go-
spodarki i w  planowaniu inwestycji, by jak 
najbardziej to możliwe - chronić środowisko.
W 2018 roku prowadziliśmy postępowa-
nia w  sprawie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach nowych inwestycji 
m.in. uzbrojenia terenów inwestycyjnych 
kompleksu nr 2 podstrefy K-S SSE, budo-
wy pralni przemysłowej, budowy mostu        
drogowego, budowy części północnej        
obwodnicy, budowy hali do produkcji wy-
robów z laminatu poliestrowo-szklanego, 
budowy rurociągów pary i kondensatu, bu-
dowy magazynów w obr. 3 miasta. Prowa-
dziliśmy również postępowania w sprawie 
rozbudowy istniejących zakładów przemy-
słowych m.in. rozbudowa hali maszyn pa-
pierniczych oraz magazynu węglanu wap-
nia na terenie Arctic Paper Kostrzyn S.A., 
rozbudowa zakładu rozbioru grubej i drob-
nej zwierzyny łownej oraz królików.
Liczba wydanych decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach stanowi w pewnym za-
kresie informację o poziomie rozwoju go-
spodarczego gminy. 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Na terenie miasta jest 437 hydrantów 
przeciwpożarowych, które utrzymujemy                
w stanie pełnej sprawności technicznej. 
Dzięki temu zapewnione są wymagane     
parametry wodne sieci wodociągowej, ta-
kie  jak wydajność i ciśnienie na zaworach 
hydrantów, co jest elementem niezbędnym 
do prowadzenia skutecznych działań ratow-
niczo-gaśniczych przez jednostki ochrony 
przeciwpożarowej.

OŚWIETLENIE ULICZNE
W roku 2018 na terenie miasta mieliśmy 
2.446 szt. lamp ulicznych. Funkcjonowa-
nie oświetlenia ulicznego na terenie miasta     
zapewniała:
• Enea Oświetlenie Sp. z o.o. - 1456 

lamp stanowiących własność spółki lub 
Miasta, ale powiązanych z siecią stano-
wiącą własność spółki,

• P.H.U. ELEKTROCENTRUM Stani-
sław Gontarz - 990 lamp oświetlenia 
ulicznego stanowiących własność Mia-
sta niepowiązaną z siecią spółki.

W minionym roku przyjęliśmy 547            
zgłoszeń awarii oświetlenia ulicznego:
• 496 zgłoszeń dotyczących awarii na 

urządzeniach oświetlenia ulicznego 
stanowiących własność ENEA Oświe-
tlenie sp. z o.o., której konserwacją zaj-
muje się ENEA Oświetlenie sp. z o.o.

• 51 zgłoszeń dotyczących awarii na 
urządzeniach oświetlenia uliczne-
go stanowiących własność Miasta            
Kostrzyn nad Odrą, której konserwa-
cją zajmuje się P.H.U. ELEKTROCEN-
TRUM Stanisław Gontarz.

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
Burmistrz Miasta, na podstawie art. 5 
ust. 1 ustawy z dnia 10 marca 2006 roku                      
o zwrocie podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego wykorzystywa-
nego do produkcji rolnej (t.j. Dz.U. z 2015r, 
poz. 1340), na wniosek producenta rolnego, 
przyznaje zwrot podatku. W 2018 roku na 
wniosek rolników wydano 12 decyzji przy-
znających łącznie kwotę 17.797,58 zł.
Zwrot producentom rolnym przedmio-
towego podatku jest zadaniem zleconym 
z zakresu administracji rządowej w związku 
z czym jego wykonanie następuje po uzy-
skaniu dotacji z budżetu państwa. 

DROGI
Miasto administruje 36,4 km dróg gmin-
nych, 16,9 km dróg powiatowych i około 
43 km dróg wewnętrznych.
Na bieżąco utrzymywane są rowy przydroż-
ne oraz stanowiące własność miasta rowy 
melioracyjne na: 
• ul. Gorzowskiej o łącznej dł. ok. 2300 m,
• ul. Kostrzyńskiej (Osiedle Szumiłowo)

o łącznej dł. 4648 m,
• ul. Asfaltowej o łącznej dł. ok. 500 m,
• ul. Sosnowej o łącznej dł. ok. 216 m.
Dla zapewnienia prawidłowego funkcjono-
wania urządzeń i przepływu wody wykonu-
jemy co roku prace konserwacyjne rowów 
melioracji szczegółowej. Podpisaliśmy w 
dniu 5 czerwca 2018 r. umowę na meliorację 
z Zakładem Usług Melioracyjnych     „HY-
DROMEL” Wioleta Kujawska, na kwotę 
40.024,92 zł brutto.
Wysłaliśmy informacje do rolników, któ-
rzy posiadają grunty sąsiadujące z rowami 
i czerpią korzyści z ich prawidłowego funk-

cjonowania, o obowiązku ich utrzymywa-
nia i zachowania ich funkcji. Jednocześnie 
przypominając, iż zgodnie z art. 206 ustawy 
Prawo Wodne: jeżeli obowiązek utrzymania 
urządzeń wodnych nie jest wykonywany, 
właściwy organ Wód Polskich ustala w dro-
dze decyzji oraz proporcjonalnie do odno-
szonych korzyści przez właścicieli gruntów 
przyległych do rowu, szczegółowe zakresy 
i terminy jego wykonania.

DRZEWA I NASADZENIA
W 2018 roku wykonaliśmy plan nasadzeń 
rekompensacyjnych na terenach zieleni 
miejskiej Kostrzyna nad Odrą. Nasadzono 
łącznie 255 szt. drzew ozdobnych w tym 
grusz drobnoowocowych, śliw wiśniowych, 
lip drobnolistnych, co niewątpliwie pod-
niesie walory estetyczne miasta. Podpisana 
umowa obejmuje również pielęgnację nasa-
dzeń do 2021 roku. Tym zadaniem zajmu-
je się Gospodarstwo Szkółkarskie Henryk 
Hinca z Dobrzycy. Łączny koszt nasadzeń 
oraz ich pielęgnacji to 94.122 zł brutto.
W 2018 roku wpłynęło 15 zgłoszeń od na-
szych mieszkańców o zamiarze usunięcia 
drzew na cele niewiązane z działalnością 
gospodarczą w łącznej ilości 77 szt. W tej 
sytuacji, zgodnie z obowiązującym prawem, 
nie potrzebne było wydawanie decyzji.
Wydaliśmy jednak również 23 decyzje        
zezwalające na usunięcie łącznie 124 szt. 
drzew, w tym 3 ze zobowiązaniem finan-
sowym do nasadzenia kompensacyjne-
go w ciągu 3 lat. Wydaliśmy też 3 decyzje           
odmowne - nie zezwalającą na usunięcie      
3 szt. drzew. Wykonaliśmy nasadzenia uzu-
pełniające oraz prace pielęgnacyjne drzew 
w Parku Miejskim, Parku Fabryczna i Parku 
Lwa. Nasadzono łącznie 73 drzewa , 4.661 
krzewów, 11.821 bylin.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Na koniec 2018 r. mieliśmy 43 licencje na 
wykonywanie transportu drogowego tak-
sówką, a na terenie miasta były 103 punkty 
sprzedaży napojów alkoholowych, w tym 52 
z przeznaczeniem do spożycia poza miej-
scem sprzedaży i 51 do spożycia w miejscu 
sprzedaży

SKWEREK
Inwestycję pn. wykonanie zagospodarowa-
nia terenu skweru u zbiegu ulic Solidarno-
ści, Jana Pawła II i Orła Białego w Kostrzy-
nie nad Odrą – labirynt, realizowaliśmy 
w ramach projektu pn.: „Poprawa jakości 
środowiska miejskiego poprzez renowację 
i rozwój wybranych terenów zieleni w Go-
rzowie Wlkp., Kostrzynie nad Odrą i Dęb-
nie” W ramach tej inwestycji wykonaliśmy 
i zamontowaliśmy ekrany dekoracyjne z 
cortenu oraz nasadziliśmy mnóstwo no-
wej roślinności. Ponadto zamontowaliśmy          
7  ławek, na których można odpocząć. Po-
wstał labirynt z artystyczną mozaiką.

Wydziału Gospodarki Komunalnej
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PRZYJACIELEM MTK
W tegorocznym plebiscycie Gazety Lubuskiej „Osobowość roku” Muzeum Twier-
dzy Kostrzyn ma swego przedstawiciela. W kategorii kultura w powiecie gorzowskim         
nominowany został muzealny archeolog Krzysztof Socha.

Nominacja nie jest przypadkowa. Jego dokonania archeologiczne, promowanie historii 
i osiągnięcia w samym roku 2018 to: odkrycie cmentarzyska germańskiego z pierwszych 
wieków naszej ery, odkrycie śladów osadnictwa z epoki kamienia, cmentarzyska ludności 
kultury łużyckiej z epoki brązu, osady ludności grupy górzyckiej kultury łużyckiej w Gó-
rzycy, badania archeologiczne na terenie ICT w Kostrzynie, nadzór archeologiczny przy 
budowie wału przeciwpowodziowego w Słubicach, wydanie publikacji na temat archeologii 
i architektury kościoła na Starym Mieście, organizacja wycieczki do dwóch siedzib biskup-
stwa lubuskiego w Górzycy i Lebus, współorganizacja wystawy archeologicznej „Między 
wojną a pokojem”, wystąpienia na sesjach archeologicznych, wywiad dla „National Geo-
graphic”, artykuły w prasie specjalistycznej, nawiązanie kontaktów i współpraca z kilkoma 
stowarzyszeniami poszukiwaczy i historyków oraz zaangażowanie wolontariuszy do prac 
na wykopach.
Zwracamy się z prośbą o oddanie głosów na tę kandydaturę, gdyż jesteśmy przekonani,     
że  w pełni zasługuje na ten tytuł. To właśnie dzięki niemu możecie Państwo śledzić na 
naszej stronie internetowej i na FB informacje na temat odkryć, znalezisk, jakie są naszym 
udziałem. Jak oddać głosy i dodatkowe informacje znajdziecie Państwo na stronie GL i na 
stronie Muzeum Twierdzy Kostrzyn.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn

DARIUSZ DE LORMKRZYSZTOF SOCHA
NOMINOWANY

Sześć lat temu dyrektor MTK postanowił nadawać osobom bądź organizacjom wspiera-
jącym bezinteresownie naszą placówkę tytuł „Przyjaciela Muzeum Twierdzy Kostrzyn”.

Od roku 2012 tytuł ten otrzymało 15 osób (w tym czterech obcokrajowców) oraz jedno 
stowarzyszenie, które wspierają nas i pomagają nam w bardzo różnorodny sposób (m. in. 
udostępnianie materiałów i informacji, przekazywanie zabytków, propagowanie działalno-
ści muzeum, pomoc w rozwiązywaniu problemów, publikowanie artykułów o naszej pracy, 
czy też wykonywanie prac eksploracyjnych i fizycznych na nasza rzecz). Ubiegłorocznym 
laureatem został wybrany pan Dariusz de Lorm. Informacja o tym fakcie została poda-
na publicznie podczas tradycyjnego spotkania przedświątecznego w MTK 21 grudnia br.     
Laureat otrzymał pamiątkowy dyplom i upominek. Wierzymy w to, że nigdy nie zabrak-
nie nam kandydatów do tego zaszczytnego tytułu i że grono laureatów będzie się ciągle              
powiększać.
Dariusz de Lorm v-ce prezes Stowarzyszenia „Tempelburg” z siedzibą w Czaplinku.            
Podróżnik, zawodowy nurek specjalizujący się w archeologii podwodnej, od niedawna 
zapalony rekonstruktor. Od ośmiu lat związany z miesięcznikiem „Odkrywca”. Pomysło-
dawca akcji „Jezioro Tajemnic”, uczestnik wielu akcji poszukiwawczych. Od tego roku na-
wiązał intensywną współpracę z Muzeum Twierdzy Kostrzyn. Aktywnie jako wolontariusz 
wspomagał nas osobiście w wielu pracach archeologicznych (Górzyca, okolice Kostrzyna)            
oraz organizował przyjazd i pobyt wolontariuszy z wielu miejscowości, stowarzyszeń i or-
ganizacji z całego kraju.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn

FERIE W TWIERDZY
Już po raz trzeci Muzeum Twierdzy przygotowało dla młodzieży kostrzyńskich szkół 
ofertę na spędzenie czasu podczas ferii zimowych. Ferie w twierdzy miały miejsce w 
dniach 21-25 stycznia br.

Muzeum przygotowało dla uczestników szereg atrakcji. Oprócz zajęć  warsztatowych       
(konserwacja oraz zabezpieczanie muzealiów, materiały archiwalne), czy prelekcji na temat 
materiałów niebezpiecznych oraz zachowania środków bezpieczeństwa przeprowadzonej 
przez żołnierzy 2. Stargardzkiego Batalionu Saperów, odbywały się też zajęcia terenowe. 
W ramach ferii zorganizowana została też wycieczka autokarowa do Muzeum Oręża Pol-
skiego i Parku Drogowskazów w Witnicy oraz wycieczka szlakiem forsowania Odry przez 
I Armię Wojska Polskiego (Czelin, Gozdowice, Siekierki, Stare Łysogórki). Na zakończenie 
uczestnicy mogli wziąć udział w wydarzeniu przygotowanym przez harcerzy gorzowskich 
i kostrzyńskich „Noc Styczniowa”. 

Muzeum Twierdzy Kostrzyn

Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego z siedzibą w Zielonej Górze to nowa jednostka 
budżetowa podległa Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Lubuskiego. Jej celem jest 
m.in. propagowanie spuścizny produktów regionalnych wytwarzanych wg tradycyjnych 
sposobów, organizowanie promocji rolnictwa i wsi, wspomaganie inicjatyw gospodarczych 
oraz prowadzenie szeroko rozumianego doradztwa w zakresie promocji produktów re-
gionalnych. W związku z tym, że jest to jednostka istniejąca od września ubiegłego roku,               
a  baza danych zawierająca zestawienie producentów regionalnych i rękodzielników może 
być niekompletna, Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego organizuje cykl spotkań in-
formacyjnych, na których można dowiedzieć się więcej o samej jednostce i prowadzonych 
przez nich działaniach. Zachęcamy do nawiązywania kontaktów, dzięki czemu będą Pań-
stwo mogli dotrzeć do o wiele szerszego grona odbiorców i potencjalnych klientów. 

Zapraszamy Państwa również na spotkanie, które odbędzie się 06.02.2019 r. o godzinie 
13.00 w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wielkopolskim.

CENTRUM ZAPRASZA!
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Tradycyjnie już kolędą „Bóg się rodzi” w wykonaniu           
chóru „Echo z Dębowego Lasu” z DPS „Dom Seniora” 
z Kostrzyna nad Odrą rozpoczęło się spotkanie świąteczno-
-noworoczne członków i sympatyków Klubu Towarzystwa 
Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. 
Kolędy w Polsce już od XVI wieku cieszyły i nadal cieszą się 
niesłychaną popularnością. Ich autorami byli głównie po-
eci i znani duchowni. Wielu twórców tych kolęd pozostaje 
anonimowych. 
Autorem kolędy „Bóg się rodzi”, królowej wszystkich        
polskich kolęd, jest Franciszek Karpiński, Kresowianin               
z Pokucia - najpiękniejszej krainy w II Rzeczpospolitej.    
Autor napisał ją w Dubiecku nad Sanem na prośbę księżnej 
Izabeli Czartoryskiej, a po raz pierwszy została wykonana    
w Starym Kościele Farnym w Białymstoku w 1792 roku. 
Do czasów nam współczesnych w różnych śpiewnikach    
odnotowano ponad 500 kolęd i pastorałek. Już jest ich     
więcej, bo Bernadetta Suchocka, mieszkanka DPS „Dom 
Seniora” w Kostrzynie nad Odrą, dołożyła kolejne dwie. 
Muzykę do nich skomponował Jan Piśko, a chór „Echo           
z Dębowego Lasu” po raz pierwszy zaśpiewał jedną z nich 
na naszym spotkaniu.  Kolęda i jej wykonanie zostało przy-
jęte rzęsistymi brawami. 
Na spotkanie, do pięknie udekorowanej rotundy w Zespo-
le Szkół, przybyli też szanowni goście. Wśród nich byli:          
Zbigniew Biedulski - zastępca burmistrza miasta, Marek 
Tatarewicz - przewodniczący Rady Miasta, ks. dr Wojciech 
Skóra - proboszcz Parafii pw. NMP Matki Kościoła, Roman 
Dziduch - dyrektor K-SSSE, Maria Bożek - prezes Oddzia-
łu TMLiKP-W w Gorzowie Wlkp., Leszek Naumowicz 
- dyrektor ZS i radny Rady Miasta, Krystyna Budzińska 
- prezes UTW w Kostrzynie nad Odrą, Zbigniew Łukasie-
wicz - radny gminy Santok.
W wykonaniu chóru zabrzmiały kolejne kolędy, a po 
nich Emilia Hładka odczytała wspomnienia Czesławy               
Stefanowicz z obchodów świąt Bożego Narodzenia w ich               
rodzinnym domu w Wołkowie koło Lwowa. Była wtedy 
małą dziewczynką.
Oto jej relacja: „Święta Bożego Narodzenia to długi okres 
przygotowań, a później radosnego świętowania. Z chwilą 
nastania adwentu wchodziło się w atmosferę świąt. Mama 
znosiła ze strychu pudło z choinkowymi ozdobami, prze-
glądało się bombki i dowiązywało nitki. Z kolorowej bibuły 
robiło się jeżyki, gwiazdki, aniołki, łańcuchy z wykorzy-
staniem pociętej słomy. Robienie przepięknych cudeniek 
przez babcię, mamę i starsze rodzeństwo zajmowało kilka 
wieczorów. 

Młodsze dzieci z radością w oczach oglądały przepiękne 
wytwory. W trudnych czasach robiono jeszcze choinko-
we cukierki. W papierki, złotka - zbierane przez cały rok, 
zawijano kawałek marchewki i takie cukierki wieszano                  
na drzewku obok jabłek, orzechów i pierniczków. 
Kolejne wieczory adwentu spędzano przy przebieraniu 
pszenicy na kutię. Przyniesioną w „reszocie”, pszenicę 
mama rozsypywała na stole i trzeba było oddzielić ziar-
no od zanieczyszczeń. Oczyszczoną pszenicę suszyło się,      
otłukało z łusek i tak przygotowana oczekiwała na przygo-
towanie jej na wigilijną potrawę. 
Bliżej świąt robiło się świąteczne porządki, a tuż, tuż przed 
wigilią wypiekano przeróżne ciasta, obowiązkowo zawi-
jane makowce, pierniki i wyplatane strucle. Jedną z nich,     
tę  najbardziej wyplecioną i wypieczoną, układano pod 
choinką i tu leżała aż do święta Trzech Króli. Często po-
rastała pleśnią i nie nadawała się już do spożycia. W wi-
gilię przygotowywano różne potrawy, m.in.: barszcz, zupę 
grzybową, gołąbki, pierogi z różnym nadzieniem, także na 
słodko groch z kapustą, śledzie i wspomnianą wcześniej 
kutię. Mak do kutii w dużej donicy ucierał zawsze dziadek 
albo tata. Robili to najlepiej. Dzisiaj żadne urządzenie nie 
utrze tak maku, jak męskie, spracowane ręce. Do utartego 
maku dodawano ugotowaną pszenicę, słodzono miodem i 
cukrem, dodawano orzechy, rodzynki, figi, suszone morele 
i czasem podlewano słodką śmietaną. Najmłodsi czatowa-
li nad makutrą, by w chwili nieuwagi mieszającego, liznąć 
choć trochę rarytasu. Po południu tato przynosił drzewko, 
które stroił  z najmłodszymi dziećmi. Mama i siostry nakry-
wały stół obrusem, pod którym było siano. Jako pierwszy 
na stole ustawiony był porcelanowy talerz z czarno-czerwo-
ną obwódką, na którym leżał opłatek. Nie wiem dlaczego, 
ale ten talerz dobrze pamiętam. Nie ma go już wśród moich 
pamiątek.
Później na stole ustawiano chleb, kutię i inne potrawy.        
Zawsze przy stole było wolne miejsce dla nieznajomego. 
Pod wieczór tato wnosił słomę, którą rozścielał po całej 
podłodze. W tej słomie dzieci buszowały przez całe święta. 
W kącie ustawiano „dziada”, tj. snop owsa, który obdaro-
wywano wigilijnymi potrawami. Do wieczerzy zasiadano 
w świątecznych ubraniach. Najpierw była wspólna modli-
twa, a potem najstarszy z rodu brał opłatek do odgryzie-
nia, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej hierarchii.     
Dzielenie się opłatkiem każdy z każdym przyszło później. 
Nie było prezentów w czasie świąt. Tylko mama albo babcia 
przynosiła w „zapasce” jabłka, orzechy, cukierki i obdaro-
wywała dzieci, które już buszowały w słomie. 

Wigilia nie mogła obejść się bez kolęd. Tak było do pasterki, 
na którą wszyscy szli z wielką ochotą. Po pasterce młodzież 
schodziła się w domach, gdzie były panny, siadała przy sto-
łach, także na słomie, bawiła się i długo kolędowała. Małe 
dzieci w czasie uroczystości kościelnych prowadzono do 
żłobka i tam opowiadano im o narodzinach Jezusa.
W świąteczne wieczory od domu do domu chodzili kolęd-
nicy z szopką i przedstawiali sceny z życia świętej rodzi-
ny. Wśród nich był zawsze Herod, Diabeł, Śmierć, Dziad 
i Anioł. Diabeł zwykle pastwił się nad panienkami, one 
donośnie piszczały, a w izbie robiło się wesołe zamiesza-
nie. Kolędników goszczono, obdarowywano wypiekami,                 
a nawet częstowano nalewkami, byli to bowiem dorośli 
ludzie. Znany był też zwyczaj obsypywania się w kościele 
owsem. Było to w dniu świętego Szczepana. W Nowy Rok 
przychodzili też sąsiedzi i składali życzenia, winszowali 
i także sypali ziarnem na szczęście.”

Ten nastrój wspomnieniowy, pełen zadumy a może i no-
stalgii ożywiły kolejne kolędy  w wykonaniu młodziutkich       
solistów z Kostrzyńskiego Centrum Kultury pod kierow-
nictwem Jana Piśko. 
W wykonaniu grupy muzycznej „Cantos” usłyszeliśmy:
„Dziś w stajence” - w wyk. Marceliny Raduj,
„Skrzypi wóz” - w wyk. Amelii Abrasowicz,
„Dzisiaj w Betlejem” - w wyk. Franka Żuka
„Pójdźmy wszyscy do stajenki” - w wyk. Klaudii Szuciak.
Wykonawcy tych kolęd byli bardzo serdecznie przyjęci 
przez uczestników spotkania, którzy nie szczędzili im braw. 
Życzenia noworoczne wszystkim członkom Klubu TM-
LiKP-W złożyli: Zbigniew Biedulski i Maria Bożek. „Pamię-
tam obraz tamtych Wigilii - mówiła pani Maria, Tatuńcio, 
Mamuńcia, rodzeństwo i ja. Łamiąc opłatek rodzice mówili: 
Ta bądźcie zdrowi, szczęśliwi jak tylko długo się da”. Tak, ta 
bądźcie zdrowi - zwróciła się do uczestników - szczęśliwi, 
jak tylko długo się da. 
Po części artystycznej zebrani tradycyjnie już dzielili się 
opłatkiem i składali sobie życzenia wigilijne. Najczęściej 
padały słowa: „Życzę Ci zdrowia, szczęścia i pomyślności”, 
które były też uzupełniane innymi życzeniami. Oby się one 
spełniły w roku 2019. 
W tym tak serdecznym nastroju zasiedliśmy do wieczerzy 
wigilijnej, do konsumpcji tradycyjnych dań wigilijnych.  
Nad przygotowaniem tego spotkania pracowało wiele osób. 
Pragnę podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się 
do jego zorganizowania,  a w szczególności dyrektorowi   
Zespołu Szkół Leszkowi Naumowiczowi i jego pracowni-
kowi Henrykowi Piątkowi, zespołowi „Echo z Dębowego 
Lasu”, młodziutkim wykonawcom kolęd, Emilii Hładkiej      
i prowadzącej spotkanie Bogusławie Strojnowskiej. 
Wszystkim uczestnikom spotkania życzę szczęśliwego No-
wego Roku. 

Tekst: J. Żarski
Zdjęcia: H. Kochanowska

KRESOWIANIE: Z KOLĘDĄ W NOWY ROK
Tradycyjnie już kolędą „Bóg się rodzi” w wykonaniu chóru „Echo z Dębowego Lasu” z Domu Pomocy Społecznej „Dom Seniora” z Kostrzyna nad Odrą 
rozpoczęło się spotkanie świąteczno-noworoczne członków i sympatyków Klubu TMLiKP-W. 
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Ten Finał był wyjątkowy z kilku względów. Uwzględniając fatalne pro-
gnozy pogody, pierwszy raz w historii postanowiliśmy zorganizować fina-
łowe działania w naszej „Kręgielni”. Okazało się to strzałem w dziesiąt-
kę, bowiem deszcz i silny wiatr był tego dnia wyjątkowo dokuczliwy. Tuż                     
po zakończeniu naszego Finału dotarła do nas smutna, przygnębiająca  
wiadomość o tragicznym w skutku  zdarzeniu w Gdańsku. Nie ukrywa-
my, że podcięło nam to skrzydła i zabrało radość z tego co zdarzyło się 
tego niedzielnego popołudnia u nas, w Kostrzynie nad Odrą. Czas goi 
rany, więc mamy nadzieję, że podczas następnego Finału WOŚP zagramy 
z jeszcze większa energią.

W tym roku graliśmy na zakup sprzętu do specjalistycznych szpitali dziecięcych. Grali-
śmy radośnie i bez focha. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przy-
gotowanie i przeprowadzenie 27. Finału WOŚP w naszym mieście. Dziękujemy wolonta-
riuszom, którzy mimo fatalnej pogody, zebrali na ulicach miasta spore kwoty pieniędzy, 
dziękujemy sponsorom, firmom, instytucjom, zakładom usługowym, stowarzyszeniom, ar-
tystom  i osobom prywatnym za przekazanie gadżetów, przedmiotów, obrazów, voucherów                           
na licytacje i do finałowego sklepiku. Dziękujemy przedstawicielom Związku Emerytów 
i Rencistów oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku za prowadzenie loterii i kawiarenki, dzię-
kujemy paniom kucharkom z SP 1 za ugotowanie pysznej grochówki i bigosu, właścicielowi 
Baru Gucio za przekazane potrawy. Dziękujemy Miejskiej Bibliotece Publicznej za kiermasz 
książek, wreszcie dziękujemy Wszystkim Mieszkańcom  Kostrzyna nad Odrą za hojność, 
za udział w naszym Finale, za licytacje, za dobre serce... Do wszystkich, którzy nas wsparli 
dotrzemy niebawem z imiennymi podziękowaniami. Szczególne podziękowania kierujemy 
do firm: ICT Poland i IKAA Suchomel, za wpłaty pokaźnych sum na konto naszego sztabu. 

Teraz czas na szczegółowe rozliczenia, na przekazanie dokumentacji do Fundacji Wiel-
ka Orkiestra Świątecznej Pomocy. A jest co rozliczać, zebraliśmy (wstępna deklaracja) 
98.311,77 zł plus 385 Euro w banknotach i ok 20 kg bilonu obcych walut, którego nie zlicza-
liśmy. Na pewno więc łączna kwota przekroczy, po raz drugi w historii, 100.000 zł.

Kostrzyńskie Centrum Kultury

REPERTUAR LUTY 
2019

01.02.     g. 18.30 303. Bitwa o Anglię 

02.02.     g. 16.00 Dudi. Cała naprzód 

02.02.     g. 18.00 Gotowi na wszystko. 

                                   Exterminator 

03.02.     g. 15.00 Pan Kleks w kosmosie cz. I 

03.02.     g. 17.00 Dziennik maszynisty 

07.02.     g. 18.30 CZWARTKI Z WOODYM  

                                  ALLENEM:   Na karuzeli życia 

08.02.     g. 18.30 Lato w Prowansji 

09.02.     g. 16.00 Pan Kleks w kosmosie cz.II 

09.02.     g. 18.00 Imagine 

10.02.     g. 15.00 Biały kieł 

10.02.     g. 17.00 2 URODZINY KINA ZA ROGIEM:  

                                 Seans niespodzianka 

14.02.     g. 18.30 Miłość aż po ślub 

15.02.     g. 18.30 Zawsze jest czas na miłość  

16.02.     g. 16.00 Balerina 

16.02.     g. 18.00 Zimna wojna 

17.02.     g. 15.00 Sarila 

17.02.     g. 17.00 Porady na zdrady 

17.02.    g. 19.00 BALET: Dziadek do orzechów 

21.02.     g. 18.30 CZWARTKI Z WOODYM  

                                  ALLENEM:  Nieracjonalny mężczyzna  

22.02.     g. 18.30 Juliusz 

23.02.     g. 16.00 Biały kieł 

23.02.     g. 19.00 BALET: Dziadek do orzechów 

24.02.     g. 15.00 Goryl Śnieżek w Barcelonie 

24.02.     g. 17.00 Dobrze się kłamie  

                                  w miłym towarzystwie 

28.02.     g. 18.30 Śmietanka towarzyska  

DATA   GODZINA                 TYTUŁ                GATUNEK/ 
                                                                  CZAS TRWANIA

wojenny/1h 42min. 

dla dzieci/1h 28min. 

komedia/1h 52min. 

 

dla dzieci/1h 22min. 

komediodramat/1h 28min. 

dramat/1h 36min. 

 

komedia/1h 39min. 

dla dzieci/1h 6min. 

dramat/1h 44min. 

dla dzieci(przygodowy)/1h 28min. 

 

 

komediai/1h 30min. 

komedia/1h 38min. 

dla dzieci/1h 25min. 

dramat/1h 24min. 

dla dzieci/1h/29min. 

komedia/1h 36min. 

balet 

komediodramat/1h 34min. 

 

komedia/1h 37min. 

dla dzieci (przygodowy)/1h 28min. 

balet 

dla dzieci/1h 26min. 

komediodramat/1h 36min. 

 

komedia/1h 31min. 

 

"Kręgielnia" ul. Fabryczna 5 
Kostrzyn nad Odrą 

tel: 600 983 828

27. FINAŁ WOŚP
W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ
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13 stycznia Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą był organizatorem kolejnej już 
edycji kostrzyńskiego Biegu „Policz się z Cukrzycą”, który już po raz trzynasty odbywa się w całej 
Polsce, przy okazji zbiórki orkiestry serc Jerzego Owsiaka. Mimo fatalnej pogody również w tym roku 
nie zawiedli biegacze, wśród których najmłodszy miał zaledwie kilka miesięcy a najstarsi grubo 
ponad siedemdziesiąt. Na wszystkich bez wyjątku  na mecie czekały medale, które pozostaną dla 
biegaczy miłą pamiątką z tego wydarzenia. Nie brakowało także innych niespodzianek, co tylko 
pokazuje, że w Kostrzynie nad Odrą nie brakuje ludzi o wyjątkowo gorących sercach!

Tuż po godzinie 15:00 na Stadionie Sportowym MOSiR 
przy ul. Niepodległości wesołą, kolorową i serdeczną gru-
pę Mieszkańców przywitał Dyrektor Zygmunt Mendelski. 
Dyrektor podziękował wszystkim gorąco za wsparcie akcji 
WOŚP i przybyciu na Stadion, pomimo niesprzyjających 
warunków pogodowych, aby wziąć udział w Biegu „Policz 
się z Cukrzycą”. Niespodzianką dla biegaczy była obecność 
Dawida Marciniaka z saksofonem, który dał sygnał do star-
tu i uśmiechnięta grupa Kostrzynian, przy hymnie WOŚP 
ruszyła wzdłuż płyt piłkarskich. Dawid towarzyszył zresztą 
biegaczom przez cały dystans, dzielnie przygrywał też na 
mecie, podczas gdy Z. Mendelski w asyście radnych: Piotra 

Dziekana oraz Mariusza Staniszewskiego wręczał medale 
pamiątkowe, przygotowane przez kostrzyński MOSiR spe-
cjalnie na tę okazję. Była też chwila na wykonanie pamiąt-
kowych zdjęć i satysfakcja z tego, że wszyscy, niezależnie 
od wieku, wzięliśmy udział w Biegu „Policz się z Cukrzycą” 
- wspierając tą jakże piękną ideę. W tym miejscu dziękuje-
my wszystkim biegaczom za udział w biegu, pracownikom 
MOSiR za jego sprawny przebieg, radnym P. Dziekanowi 
i M. Staniszewskiemu za podkreślenie rangi naszej imprezy 
a Dawidowi Marciniakowi za przepiękny akcent muzyczny. 
Dziękujemy i do zobaczenia za rok! 

Bartłomiej Suski

TO BYŁ BIEG GORĄCYCH SERC

MIKROMUSIC
Już 16 lutego koncert w ramach cyklu Strefa Dobrej 
Muzyki, wspieranego przez  Kostrzyńsko Słubicką 
Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A.

Mikromusic to polski zespół grający muzykę określa-
ną jako avant pop lub art pop. W ich twórczości  sły-
chać inspiracje słowiańskim folkiem, jazzem, rockiem i 
elektroniką. Na koncie mają sześć płyt studyjnych i trzy 
albumy koncertowe. Grali na najważniejszych polskich 
festiwalach i koncertowali za granicą. 
Zespół został dwukrotnie nominowany do najważ-
niejszej polskiej nagrody muzycznej czyli Fryderyków          
w kategorii Alternatywna Płyta Roku, a teledyski do 
ich utworów wielokrotnie otrzymały wyróżnienia na 
takich festiwalach jak Yach Film Festival, Camerimage,         
Berlin Music Video Awards. Oglądalność teledysków 
Mikromusic na Youtube sięga kilkudziesięciu milionów. 
Ostatnia płyta „Tak mi się nie chce” oraz wyprzedane 
sale koncertowe plasują zespół w gronie najbardziej     
popularnych zespołów w Polsce roku 2018.

MIKROMUSIC
16 lutego godz. 19.00

KCK „Kręgielnia”

BURMISTRZ MIASTA
KOSTRZYN NAD ODRĄ

zgodnie z art.35 ust.1 ustawy o gospodarce       
nieruchomościami informuje, że podany       
został do publicznej wiadomości na okres 
21 dni wykaz lokali użytkowych przeznaczo-
nych do użyczenia. 

UKS „Czwórka” Kostrzyn nad Odrą, rocznik 2007/2008 po raz drugi będzie reprezentować                             
Województwo Lubuskie oraz Miasto Kostrzyn nad Odrą w halowym, piłkarskim turnieju o Puchar            
Prezesa PZPN Zbigniewa Bońka. 6 stycznia w Gorzowie Wlkp. odbył się finałowy turniej (poprzedzony 
eliminacjami), który wyłonił mistrza naszego województwa. W rozgrywkach, w kategorii U-12,wzięły 
udział zespoły: „Warta” Gorzów Wlkp., „Falubaz” Zielona Góra, „Perła” Cybinka oraz UKS „Czwórka” 
Kostrzyn nad Odrą.
W meczach między zespołami nie zabrakło emocji o czym 
świadczy fakt, iż przepustką do Wielkiego Finału w War-
szawie (który odbędzie się 16-17 lutego) decydował bilans 
bramkowy. Drużyny UKS „ Czwórki” i „Warty” Gorzów 
zgromadziły po 7 punktów. Tutaj lepszy okazał się zespół     
z Kostrzyna, który zgromadził o jedną bramkę więcej.
Skład drużyny: 
Detmer Antoni (bramkarz),
Sikorski Kacper, 
Krysiński Alan (król strzelców), 
Górecki Hubert, 
Wnuk Aleksander, 
Potomski Oliwier, 
Dybka Oskar, 
Sieniuć Filip, 
Luchwa Olaf, 
Wasiuk Konrad.
Trenerzy: 
Adam Bogdański, Sebastian Grabarski.
Wyniki spotkań:
UKS Czwórka - Falubaz 4:2 
(Krysiński-2, Kacper Sikorski, Dybka)
UKS Czwórka - Warta Gorzów 0:0
UKS Czwórka - Perła Cybinka 3:1
(Krysiński -2, Sikorski)

Jesteśmy najlepszą drużyną w Województwie Lubuskim 
w kategorii U-12 i 16 lutego jedziemy do Warszawy na Wiel-
ki Finał reprezentować województwo lubuskie oraz Miasto     
Kostrzyn nad Odrą - powiedział Adam Bogdański - A zespół 
ten jest bardzo utytułowany. W finałach krajowych wystąpi 
już po raz piąty! Brawo! gratulacje!

ZOBACZ NA CO STAĆ „CZWÓRKI”
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POGOŃ SZCZECIN TRIUMFUJE!
19 stycznia piłkarze rocznika 2010-2011 (grupa wiekowa żaki) walczyli w Kostrzynie nad Odrą o Główną Nagrodę 
Starosty Gorzowskiego Michała Wasilewskiego oraz Puchar Dyrektora MOSiR Zygmunta Mendelskiego. Nowo-
roczny turniej halowy żaków odbywał się w ramach Ogólnopolskiego Programu „Piłkarski Laur” i był współorga-
nizowany przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wielkopolskim, Miasto Kostrzyn nad Odrą oraz Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą. W turnieju wzieło niemal stu młodych piłkarzy, reprezentująch barwy 
ośmiu klubów piłkarskich.

Punktualnie o godzinie 10:00, podczas uro-
czystego otwarcia turnieju, radny Powiatu 
Gorzowskiego Andrzej Kail w imieniu Sta-
rosty Powiatu serdecznie powitał uczestni-
ków, zgromadzonych kibiców, życząc bli-
sko 100 młodym piłkarzom uzyskania jak 
najlepszych wyników. Następnie minutą 
ciszy uczczono pamięć Prezydenta Gdań-
ska Pawła Adamowicza. A. Kail przedstawił 
sylwetkę bestialsko zamordowanego samo-
rządowca i zauważył, że ten turniej jest rów-
nież hołdem dla Jego pamięci. Oficjalnego 
otwarcia turnieju dokonał dyrektor MOSiR 
Zygmunt Mendelski, życząc wszystkim           
piłkarskich emocji i jak najlepszej postawy  
podczas turnieju. Po tym jakże ważnym     
akcencie chłopcy przystąpili do rozgrywek 
w dwóch grupach. 
W Grupie A zmierzyły się ze sobą ekipy: 
Łucznika Strzelce Krajeńskie, Lech Poznań 
FA 2010, Stilonu Gorzów Wielkopolski 
i Warty Słońsk. Bezapelacyjnie w tej grupie 
najlepsza była ekipa Łucznika, która wyda-
wała się tego dnia nie do zatrzymania, by 
w półfinale ulec Polonii Słubice 0:1. Bardzo 
dobrze spisała się także drużyna LPFA 2010, 
która w meczu o trzecie miejsce ponownie 
zmierzyła się ze zwycięzcą swojej grupy   
wygrywając w karnych 2:1 i plasując się „na 
pudle”.

Tabela Grupy A:
1. Łucznik Strzelce Kraj. 3     9     6:2
2. Lech Poznań 2010 3     6     7:2
3. Stilon Gorzów Wlkp. 3     3     4:8
4. Warta Słońsk  3     0     2:7

W Grupie B walka była bardziej wyrów-
nana, a zagrały w niej: Pogoń Szczecin,           
Polonia Słubice, Czarni Browar Witnica i 
Lech Poznań FA 2011. Mecze w tej grupie 
były niezwykle zacięte, ale pierwsze skrzyp-
ce grała Pogoń Szczecin, która była w tym 
dniu poza zasięgiem rywali. Meczami, które 
należały do najpiękniejszych było spotkanie 
grupowe, a następnie rewanż w wielkim fi-
nale pomiędzy Szczecinianami a Słubicza-
nami, gdzie emocji nie brakowało. 
W obu meczach wygrała co prawda Pogoń 
Szczecin, ale Polonia nie oddała łatwo pola!

Tabela Grupy B:
1. Pogoń Szczecin  3     9     12:1
2. Polonia Słubice  3     6     8:2
3. Czarni Browar Witnica 3     3     1:10
4. Lech Poznań FA 3     0     0:8

W dwunastu meczach grupowych padło 
aż czterdzieści (!) bramek, a byłoby pewnie 
więcej, gdyby nie świetnie dysponowani 
bramkarze, dokonujący cudów pomiędzy 
słupkami! Ostatecznie, jak już wspomniano, 
„Nagrodę Starosty Gorzowskiego” (kom-
plet strojów piłkarskich), zdobyła Pogoń 
Szczecin, na drugim miejscu uplasowała się        
Polonia Słubice, a na trzecim Lech Poznań 
FA rocznik 2010.
   

Wyniki gier finałowych:
Pogoń Szczecin - Polonia Słubice 2:0
LPFA 2010 - Łucznik Strzelce 0:0, karne 2:1
Stilon Gorzów - Czarni Browar Witnica  3:1
Warta Słońsk - Lech Poznań 2011 5:0

Uroczystego wręczenia nagród i dekoracji 
zespołów biorących udział w turnieju do-
konali radni powiatu gorzowskiego w oso-
bach: Andrzej Kail, Rafał Karmelita i Zyg-
munt Mendelski, radny miejski Mariusz 
Staniszewski i Mirosław Wrzesiński - ini-
cjator ogólnopolskiego programu „Piłkarski 
Laur”. Oprócz medali dla zawodników oraz 

pucharów  dla każdej drużyny, trzy najlep-
sze zespoły otrzymały nagrody rzeczowe 
w postaci sprzętu piłkarskiego, statuetkami 
uhonorowano także najlepszych piłkarzy: 
Królem Strzelców został Bartosz Czerski 
(Pogoń Szczecin) z 5 golami, Najlepszym 
bramkarzem turnieju wybrano Jakuba 
Ryszczuka (Polonia Słubice) a Najlepszym 
zawodnikiem został Karol Suchocki (Po-
goń Szczecin). Można więc śmiało napisać, 
że  Pogoń  Szczecin tego dnia była poza 
zasięgiem rywali i nie ma się co dziwić,              
że również trener, Marvin Podlecki, został 
wyróżniony statuetką Trener zwycięskiej 
drużyny. Warto w tym miejscu pochwalić 
trenera, (a także wszystkich pozostałych 
z grających zespołów), że każdy mecz prze-
żywał ze swoją drużyną, wspierając swoich 
podopiecznych i nie szczędząc im pochwał, 
nawet po mniej udanym zagraniu. Spokój, 
opanowanie i kontrola gry - te cechy trene-
ra pozwoliły szczecińskiej Pogoni wyjechać 
z naszego miasta ze złotymi medalami, z Na-
grodą Starosty Gorzowskiego i z głównym 
trofeum „Pucharem Dyrektora MOSiR”. 
Uczestnicy turnieju chwalili sobie bardzo 
dobrą organizację turnieju oraz  panującą 
wzorową atmosferę. Organizator turnieju 
oraz fundator nagród w postaci pucharów, 
medali, statuetek oraz nagród dla zespołów 
za zajecie II i III miejsca, MOSiR w Kostrzy-
nie nad Odrą składa serdeczne podziękowa-
nia Staroście Gorzowskiemu Michałowi 
Wasilewskiemu za objęcie patronatu oraz 
za wsparcie finansowe turnieju, sędziom       
Rafałowi Odwrotowi i Robertowi Ma-
zurkiewiczowi,  za wzorowe prowadzenie 
wszystkich spotkań, pracownikom MOSiR 
Romanowi Bućkowskiemu, Antoniemu 
Żołnie, Władysławowi Kędziorowi, Ma-
riuszowi Staniszewskiemu i Bartłomiejo-
wi Suskiemu, za wkład pracy w organizację 
turnieju i czuwanie nad jego prawidłowym 
przebiegiem, kibicom, za stworzenie ser-
decznej atmosfery i za  gorący doping dla 
grających zespołów, dyrektorowi Zespołu 
Szkół Leszkowi Naumowiczowi, za udostęp-
nienie obiektu sportowego oraz  właścicie-
lom bufetu szkolnego Monice i Romanowi 
Juszkiewiczom – za przygotowane  bardzo 
smaczne posiłki dla uczestników turnieju. 

Pod koniec grudnia w Kostrzynie 
nad Odrą gościliśmy sztab szkole-
niowy Mobilnej Akademii Młodych 
Orłów (Mobilne AMO) w osobach 
trenerów PZPN: Tomasza Pawlicza-
ka i Wojciecha Kochanowskiego. 
Celem tej roboczej wizyty było 
szkolenie, którego odbiorcami byli 
głównie trenerzy kostrzyńskich sto-
warzyszeń piłki nożnej, a więc Lecha 
Poznań Football Academy Dariusza 
Dudki, MUKS-u „Przyjaciół Sportu”, 
UKS Celulozy, UKS „Czwórki” oraz 
gości spoza naszego miasta: Go-
rzów Wlkp., Rzepin, Słońsk, Górzyca. 
Szkolenie składało się z części teo-
retycznej oraz praktycznej, w której 
udział wzięły młodziczki z lubuskich 
stowarzyszeń piłkarskich.
Pierwsza część szkolenia odbywała się w auli 
Szkoły Podstawowej Nr1. Tomasz Pawliczak 
zgromadzonym na sali trenerom starał się 
przekazać praktyczne wskazówki dotyczące 
nauczania piłki nożnej w kategoriach wie-
kowych: Skrzat, Żak, Młodzik i Orlik. Tre-
nerzy mogli oczywiście w trakcie szkolenie 
zadawać pytania oraz otrzymali materiały 
szkoleniowe. W tej części kluczowe było 
uzmysłowienie sztabowi szkoleniowemu, 
jak ważny jest jednolity system szkolenia, 
zgodny z unifikacją wprowadzaną przez 
PZPN, oparty na najnowszych trendach w 
tym zakresie.

W drugiej części T. Pawliczak i W. Kocha-
nowski spotkali się z młodymi adeptkami 
sztuki piłkarskiej w hali sportowej MOSiR 
przy ulicy Wojska Polskiego. Podczas bli-
sko dwugodzinnego treningu zawodnicz-
ki doskonaliły takie umiejętności jak gra 
1x1, drybling czy panowanie nad piłką. 
Otrzymały również praktyczne wskazówki 
o sposobach kierunkowego przyjmowania 
piłki, a także starały się opanować założenia 
taktyczne podczas meczy. A to tylko z nie-
których zadań postawionych przed piłkar-
kami, które zmęczone, ale przede wszyst-
kim uśmiechnięte i zadowolone z efektów 
swoich wysiłków schodziły do szatni. War-
to nadmienić, że trenerzy Mobilnej AMO 
uważnie przyglądały się zawodniczkom, 
wystawiając im oceny. Kto wie, może wyło-
wili jakiś nowy, piłkarski talent?

Realizacja zadania odbywała się przy wydat-
nej pomocy organizacyjnej kostrzyńskiego 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dy-
rekcja MOSiR składa serdeczne podzięko-
wania dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 
Panu Janowi Moczulskiemu za nieodpłatne 
udostępnienie auli w celu przeprowadzenia 
szkolenia teoretycznego.

Mobilne AMO to bezpłatna inicjatywa 
Polskiego Związku Piłki Nożnej, która 
wychodzi naprzeciw potrzebie podniesie-
nia poziomu szkolenia młodych piłkarzy 
w Polsce. W odróżnieniu od AMO projekt 
realizowany jest na miejscu, w mniejszych 
miejscowościach, a trenerzy mogą pod-
nieść swoje kwalifikacje i obserwować 
treningi, prowadzone przez ich kolegów. 
Projekt opiera się bowiem na dwóch fila-
rach: edukacji trenerów i selekcji młodych 
piłkarzy. 

Bartłomiej Suski

AMO SZKOLI
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Anna Denczew dyrektorem Biblioteki została w 2009 roku, 
kiedy Bibliotekę wydzielono jako samodzielną jednostkę      
ze struktury Kostrzyńskiego Centrum Kultury. Mieściła się 
ona wówczas na piętrze budynku przy ulicy Dworcowej 7 
(na parterze były sklepy, niewielkie muzeum i punkt intro-
ligatorski). 
W latach 2009-2014 pod rządami Anny Denczew Biblioteka 
powiększyła się o pomieszczenie na parterze budynku, do 
którego przeniesiony został Oddział dla Dzieci i Młodzieży. 
Część pomieszczeń na piętrze została wyremontowana oraz 
wyposażona w nowe meble i sprzęt komputerowy. Wydłu-
żone zostały dni i godziny otwarcia Biblioteki, a księgozbiór 
skatalogowano w elektronicznym systemie bibliotecznym 
Mak+, dzięki czemu Biblioteka zaczęła być dostępna online.
W tym samym czasie do oferty Biblioteki na stałe weszły 
spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, Młodzieżowego 
Klubu Książki, Klubu Młodych Książkożerców i Dziecię-
cego Klubu Książki, a także spotkania autorskie, lekcje              
biblioteczne, Laboratorium Młodego Odkrywcy i pierwsze 
Warsztaty Scrapbookingu. Biblioteka zaczęła też wycho-
dzić w plener, podczas takich wydarzeń jak Święto Miasta           
Kostrzyn na Fali oraz Narodowe Czytanie. 
Rok 2015 był rokiem największego rozkwitu działalności 
Biblioteki. Do już i tak bogatej oferty imprez promujących 
czytelnictwo dołączy kolejne. Wielkim sukcesem okazało 
się uruchomienie zajęć Pracowni Robotyki, czyli warszta-
tów konstruowania i programowania dla dzieci i młodzieży.       
Zaczęło od zajęć wakacyjnych, a skończyło na całorocznych 
zajęciach dla czterech grup. 

Z dniem 15 stycznia 2019 roku swoją pracę na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad 
Odrą zakończyła pani dyrektor Anna Denczew, którą żegnały władze miasta, dyrektorzy instytucji 
kulturalno-oświatowych oraz czytelnicy.

Również w 2015 roku powiększyła się Pracownia Rękodzieła, 
w której oprócz Warsztatów Scrapbookingu pojawiły się 
Warsztaty Decoupage, a okresami również szydełko, haft 
i zajęcia praktyczno-techniczne. Odbywały się również za-
jęcia Klubu Początkującego Internauty, a dzięki inicjatywie      
czytelników - których pani dyrektor zachęcała do aktyw-
ności - także spotkania Dojrzałych Wspaniałych i Klubu 
Miłośników Kultury Japońskiej.
Dzięki staraniom dyrektor Anny Denczew w roku 2016 
rozpoczęła się największa inwestycja w historii Biblioteki:    
projekt jej przebudowy i adaptacji dla potrzeb osób nie-
pełnosprawnych dofinansowany ze środków ministerial-
nych oraz z budżetu miasta Kostrzyn nad Odrą. Remont to 
nie tylko budowa, ale również podniesienie Biblioteki do         
wymogów Certyfikatu Biblioteka+. Dzięki temu dotych-
czasowy 36-tysięczny księgozbiór powiększył się o kolejne 
10.000 książek, czasopisma w stałej prenumeracie obejmują 
ponad 20 tytułów, w ofercie można znaleźć również audio-
booki, książki dla niewidomych, książki w językach obcych 
oraz bogaty księgozbiór regionalny.
Pani dyrektor Anna Denczew doprowadziła remont do koń-
ca, zorganizowała otwarcie jako nowy rozdział w historii 
Biblioteki, przeprowadziła instytucję przez pierwszy, wyjąt-
kowo trudny rok i zakończyła pracę, pozostawiając miesz-
kańcom Kostrzyna nad Odrą nową Bibliotekę. Dyrektorem 
Biblioteki była przez prawie 10 lat. W 2018 roku została     
odznaczona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
Nowym dyrektorem Biblioteki została Joanna Tarabuła.

DEKADA ANNY DENCZEW

Biblioteka zaprasza na kolejny semestr             
zajęć, spotkań, warsztatów i wykładów Tuż po 
feriach zapraszamy do Biblioteki dzieci, mło-
dzież, dorosłych i seniorów - w naszej ofercie 
imprez promujących czytelnictwo znajdują 
się propozycje dla wszystkich grup wieko-
wych oraz różnych grup zainteresowań.

DZIECIĘCY KLUB KSIĄŻKI
- klub książki dla dzieci 6-9 lat, 
- spotkania raz w tygodniu we wtorki 16.00-17.30, 
- dla wszystkich chętnych - bez zapisów. 
Najbliższe spotkania:  
29 stycznia, 5 lutego, 12 lutego, 19 lutego, 26 lutego,            
5 marca, 12 marca, 19 marca, 26 marca

KLUB MŁODYCH KSIĄŻKOŻERCÓW
- klub książki dla dzieci 10-14 lat, 
- spotkania raz w tygodniu w czwartki 16.00-17.30, 
- dla wszystkich chętnych - bez zapisów. 
Najbliższe spotkania:  
31 stycznia, 7 lutego, 14 lutego, 21 lutego, 28 lutego,           
7 marca, 14 marca, 21 marca, 28 marca.

MŁODZIEŻOWY KLUB KSIĄŻKI 
- klub książki dla młodzieży, 
- spotkania raz w miesiącu w środy 16.00-17.30, 
- dla wszystkich chętnych - bez zapisów. 
Najbliższe spotkania: 20 lutego, 20 marca.

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI 
- klub książki dla dorosłych, 
- spotkania raz w miesiącu w środy 16.00-17.30, 
- dla wszystkich chętnych - bez zapisów. 
Najbliższe spotkania: 6 lutego, 6 marca.

DOJRZALI WSPANIALI
- spotkania/wykłady dla seniorów, 
- raz w tygodniu w piątki 16.00-17.30, 
- dla wszystkich chętnych - bez zapisów.
Najbliższe spotkania:
1 lutego, 15 lutego, 22 lutego, 1 marca, 8 marca, 22 mar-
ca, 29 marca,  

JĘZYKI OBCE DLA DZIECI 
- nauka języków obcych w formie animacji dla dzieci 
7-12 lat (przemiennie raz j. niemiecki, raz j. angielski), 
- spotkania co dwa tygodnie w piątki 16.00-17.30,
- dla wszystkich chętnych - bez zapisów.  
Najbliższe zajęcia:  
1 lutego, 15 marca (język niemiecki), 
1 marca, 29 marca (język angielski), 

INDYWIDUALNE KONSULTACJE Z PIELĘGNIARKĄ
„Masz w domu osobę w podeszłym wieku lub przewlekle 
chorą? Potrzebujesz podstawowych informacji w zorgani-
zowaniu opieki? Służę poradą” - mgr Helena Rudaniecka
- druga sobota miesiąca 11.00 - 12.00,
- dla wszystkich chętnych - bez zapisów.
Najbliższe konsultacje: 9 lutego, 9 marca.

MAMUŚKI Z KOSTRZYNA 
- spotkania grupy mam z dziećmi, 
- raz w tygodniu w środy 16.00-8.00, 
- dla wszystkich chętnych - bez zapisów,
Najbliższe spotkania: 
30 stycznia, 6 lutego, 13 lutego, 20 lutego, 27 lutego,           
6 marca, 13 marca, 20 marca, 27 marca.

DECOUPAGE
- warsztaty rękodzieła dla dorosłych i młodzieży, 
- spotkania w soboty: 9 lutego, 9 marca
- dwie grupy: 11.00-13.30 i 14.30-17.00. 
Zapisy od wtorku przed danymi warsztatami 
w godzinach 11.00-18.00

SCRAPBOOKING
- warsztaty rękodzieła dla dorosłych i młodzieży, 
- spotkania w soboty: 23 lutego, 23 marca.
- dwie grupy: 11.00-13.30 i 14.30-17.00. 
Zapisy od wtorku przed danymi warsztatami 
w godzinach 11.00-18.00.

ZAPRASZAMY!
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W Y N I K I
12.01.2019 r. - startowało 85 zawodników

Kategoria do 30 lat
1. Kuźbiński Michał
2. Lewaszkiewicz Filip
3. Igor Franc
4. Ziska Wiktor
5. Jakub Kowalczyk
6. Mateusz Stańczuk
7. Damian Gruszka
8. Radosław Bortnowski

Kategoria do 31-45 lat
1. Jakub Perek
2. Radosław Żabski
3. Paweł Kibała
4. Tomasz Lubik
5. Marcin Truszkowski
6. Paweł Hajkowicz
7. Maciej Dopierała
8. Robert Czarnak

Kategoria do 46-60 lat
1. Artur Sawoch
2. Andrzej Kuderski
3. Marek Szuplak
4. Dariusz Franc
5. Sylwester Grzęda
6. Jacek Barabas
7. Marek Kowalczyk
8. Mirosław Baraniecki

Kategoria powyżej 60 lat
1. Roman Wączek
2. Andrzej Gryczan
3. Janusz Żukowski
4. Jan Nowak
5. Marek Kibała
6. Janusz Panasiuk
7. Eugeniusz Helm
8. Roman Lisowski

13.01.2019 r. - startowało 28 zawodników
Kategoria Open
1. Jakub Perek
2. Daniel Bąk
3. Szymon Marciniak
4. Karol Żarski
5. Patryk Dziuba
6. Piotr Chłodnicki
7. Filip Lewaszkiewicz
8. Jakub Krzywniak

11 stycznia 2017 roku w szpitalu w Szczecinie na raka 
trzustki zmarł Marcin Bąk, wychowanek, zawodnik sekcji 
tenisa stołowego UKS „Warta” Kostrzyn nad Odrą, jeden 
z najlepszych tenisistów stołowych grających w I lidze. Miał 
30 lat. W czasie swojej bogatej kariery sportowej reprezen-
tował barwy klubowe Warty Kostrzyn nad Odrą, Gorzovii 
Gorzów Wlkp., Pełcz Górki Noteckie i ZKS Drzonków. Był 
wielokrotnym medalistą mistrzostw Polski w kategoriach 
młodzieżowych. Największym sukcesem drużynowym było 
wywalczenie brązowego medalu w męskiej Superlidze wraz 
z zespołem Pełcz Górki Noteckie. Był jednym z  trenerów 
w Akademii Tenisa Stołowego Lucjana Błaszczyka...

Nie przypadkowo więc wybrano datę tej imprezy sportowej, 
będącej hołdem dla kostrzyńskiego sportowca. Otwierając 
II Memoriał Marcina Bąka zarówno jego ojciec (prezes 
UKS Warta Kostrzyn nad Odrą) - Henryk Bąk i Zygmunt 
Mendelski (dyrektor MOSiR w Kostrzynie nad Odrą)    
podkreślali, że nie wynik tutaj jest najważniejszy, ale wła-
śnie samo uczestnictwo, samo przybycie i uhonorowanie 
pamięci sportowca. Już na samym początku uczestnicy 
minutą ciszy uczcili Jego pamięć a w oczach wielu pojawi-
ły się skrycie otarte łzy. W kostrzyńskiej hali pojawili się 
bowiem jego koledzy, przyjaciele a zarazem rywale z wielu 
lubuskich, zielonogórskich i zachodniopomorskich klubów. 
Silna był reprezentacja choćby Witnicy, Dębna, Gorzowa, 
Górek Noteckich, Słubic czy Zielonej Góry. 
Podczas pierwszego dnia zmagań niemal setka zawodni-
ków walczyła o Puchar Dyrektora MOSiR Zygmunta Men-
delskiego w kategoriach do lat 30, 31-45 lat, 46-60 lat i kat. 
wiekowej powyżej 60 lat. Na dwunastu stołach miłośnicy 
tenisa stołowego nie mogli narzekać na nudę, zarówno w 
najmłodszych kategoriach wiekowych, jak i starszych, gdzie 
nie brakowało zawodników z ekstraklasy czy pierwszej ligi 
tenisa stołowego. I choć nie wynik był najważniejszy, wiele 
pojedynków przypominało walkę o życie, jakby zawodnicy 
chcieli przywołać swoją postawą to, jaki był Marcin, kiedy 
stawał do pojedynku - skoncentrowany, ambitny i zawsze 
walczący o każdy mały punkt. Dla mnie osobiście wielkim 
przeżyciem było to, że po zakończeniu pojedynku, gdzie za-
wodnicy walczyli niczym najwięksi wrogowie następowa-
ły serdeczne uściski, podziękowania za grę i wspólne fotki 
na pamiątkę.  Świetnie oddaje to ducha Marcina, który przy 
stole był niczym rozjuszony byk, a poza nim świetny kolega 
i przyjaciel, który nigdy nie odmówił nikomu pomocy. 

Pierwszy dzień zmagań przyniósł nam więc wiele nieza-
pomnianych chwil zarówno pod względem sportowym 
jak i  sentymentalnym, gdzie nieraz, tam gdzieś w kąciku 
oka, pojawiła się łezka na myśl, że Marcina nie ma tutaj już 
z  nami. A może jednak był? Zarówno podczas rozpoczę-
cia jak i podczas ceremonii dekoracji najlepszych miało się 
wrażenia, jakby uśmiechał się do nas ze zdjęcia i cieszył się, 
że wciąż o nim pamiętamy…
Drugi dzień zmagań to walka w kategorii OPEN, gdzie  
również nie brakowało wielu znamienitych tenisistów      
stołowych, ale ze względu na WTK (Wojewódzkie Turnie-
je Klasyfikacyjne) w walce o Puchar Burmistrza Miasta        
Andrzeja Kunta przy stołach stawiło się około trzydzie-
stu sportowców. Dużą dramaturgią charakteryzowały się 
zwłaszcza pojedynki w wykonaniu medalistów Mistrzostw 
Polski Seniorów Jakuba Perka i Daniela Bąka, którzy zmie-
rzyli się zresztą ze sobą w finale.  Tak jak pierwszego dnia 
emocji jednak nie brakowało. Dekoracji najlepszej ósem-
ki dokonali Zygmunt Mendelski, Henryk Bąk i Łukasz 
Szyszkowski i szkoda tylko, że to co dobre, kiedyś musi się 
skończyć… My jednak rozstajemy się w doskonałych hu-
morach i obiecujemy sobie spotkać się tutaj, na arenie Mar-
cina Bąka, ponownie za rok!

TENISIŚCI STOŁOWI UCZCILI PAMIĘĆ KOLEGI
W dniach 12-13 stycznia 2019 roku miał miejsce II Memoriał Marcina Bąka. Tenisiści stołowi uczcili w ten sposób swojego tragicznie zmarłego kolegę, 
wybitnego kostrzyńskiego sportowca o wielkich ambicjach, który kochał tenis stołowy i ludzi, przez co był niezwykle lubiany. Dwudniowa impreza to 
ponad setka zawodników, ponad dziesięć godzin sportowych zmagań i niezwykle zacięte pojedynki w miejscu, które było drugim domem Marcina 
Bąka - Hali Sportowej MOSiR przy ul. Wojska Polskiego 6 w Kostrzynie nad Odrą. I Myślę, że Jego duch był z nami i z uśmiechem patrzył na zmagania 
swoich             kolegów oraz młodych zawodników, którzy przyszli oddać mu hołd mimo tego, że nie było dane im go poznać osobiście…
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