
str. 3 

IPN ANALIZUJE 
NAZWĘ SP NR4

str. 5 

ZAPROSZENIE:
KONFERENCJA

str. 8-9 

MARZEC 
W BIBLIOTECE

str. 11 

ROK 2018
W SPORCIE

nr
 2 

/2
01

9
lu

ty
 20

19

IS
NN

 17
34

-1
73

6

DRUGA KARETKA DLA KOSTRZYNA? 

OBECNA SYTUACJA
Szeroko pojęte bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców 
Kostrzyna nad Odrą jest uzależnione w dużej części od 
funkcjonowania kostrzyńskiego szpitala, prowadzonego 
przez Grupę Nowy Szpital Holding S.A. Niestety, w szpitalu 
nie ma oddziału ratunkowego (S.O.R.), są także odczuwal-
ne braki kadrowe wśród lekarzy i co za tym idzie, poczu-
ciem braku odpowiedniego zabezpieczenia zdrowia pośród 
Mieszkańców. Od dłuższego czasu głośno jest także o tym, 
że zabezpieczające nasze miasto i okolice zaledwie dwie     
karetki pogotowia są ilością niewystarczającą, co również 
potwierdza Andrzej Kail w swoim opracowaniu dotyczą-
cym tej kwestii: „Rejon, który zabezpiecza kostrzyński szpital 
to miasto Kostrzyn nad Odrą, miasto i gmina Witnica, gmina 
Słońsk (Powiat Sulęciński) i gmina Górzyca (Powiat Słubic-
ki). Jest to teren charakteryzujący się dużymi odległościami 
i zamieszkały przez ok 40 tys. ludzi. Zabezpieczenie to jeden 
zespół ratownictwa medycznego podstawowy, dyżurujący w 
Witnicy i jeden zespół specjalistyczny stacjonujący w szpitalu 
w Kostrzynie nad Odrą. (…) Rejon operacyjny obsługiwany 
przez dwa Zespoły Ratownictwa Medycznego jest bardzo roz-
legły, podzielony zarówno naturalnymi (rzeki), jak i sztucz-
nymi (liczne przejazdy kolejowe, wąskie drogi dojazdowe) 
przeszkodami uniemożliwiającymi właściwą realizację    
obowiązków. Czynniki te znacząco wydłużają czas dojazdu.”

CZAS NA ZMIANY?
W listopadzie 2018 roku wybraliśmy nowe władze samorzą-
dowe. W Radzie Powiatu Gorzowskiego znalazło się pię-
ciu rodowitych Kostrzynian: Mieczysław Jaszcz, Andrzej 
Kail, Rafał Karmelita, Zygmunt Mendelski oraz Anna 
Wichlińska. Co więcej, wszyscy oni znaleźli się w składzie 
Komisji Zdrowia Publicznego Rady Powiatu Gorzowskie-
go, a jej przewodniczącym został A. Kail. To właśnie z jego         
inicjatywy doszło do roboczego spotkania Starosty Go-
rzowskiego Michała Wasilewskiego z Wojewodą Lubuskim 
Władysławem Dajczakiem. 4 stycznia 2019 roku w siedzi-
bie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego zapadły decyzje 
o powołaniu grupy roboczej, której celem jest rozwiązanie 
sprawy szeroko pojętego bezpieczeństwa Mieszkańców 
m.in. naszego miasta. Pierwsze spotkanie, w którym udział 
wzięli  radni powiatowi (M. Jaszcz, A. Kail i  R. Karmeli-
ta) oraz przedstawiciele Wojewody (pracownicy Wydziału 
Zdrowia oraz Ratownictwa Medycznego) poświęcone było, 
jak podaje serwis internetowy Starosty: „kwestii podnie-
sienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Powiatu 
Gorzowskiego, w tym zapewnienie w Systemie Ratownictwa 
Medycznego dodatkowej karetki pogotowia, która miałaby 
stacjonować w Kostrzynie nad Odrą.”

Dodatkowa karetka w naszym mieście jest z pewnością potrzebna. Nie mają wątpliwości Mieszkańcy, nie mają żadnych wątpliwości radni miejscy            
i powiatowi. Niestety, zakup odpowiedniego sprzętu nic tu nie da - potrzebne są decyzje na wyższych szczeblach władz samorządowych i wprowadze-
nie jej do systemu. Dlatego też po wyborach w roku 2018 podjęte zostały po raz kolejny działania, których celem jest próba przekonania Wojewody 
Lubuskiego do decyzji, mających na celu przydzielenie karetki właśnie dla Kostrzyna nad Odrą. 

MIASTO RAMIĘ W RAMIĘ Z POWIATEM
1 lutego 2019 roku Rada Powiatu Gorzowskiego uchwaliła 
stanowisko w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa zdro-
wotnego Powiatu Gorzowskiego. Pozwolę je sobie zacyto-
wać w całości: „Rada Powiatu Gorzowskiego dostrzegając 
problem mieszkańców powiatu związany z niewystarczającą 
liczbą karetek pogotowia ratunkowego działających na na-
szym terenie postanawia zwrócić się do Wojewody Lubuskie-
go o podjęcie działań zmierzających do przeanalizowania 
niniejszego problemu i rozważenia możliwości zwiększenia 
zabezpieczenia zdrowotnego mieszkańców wykorzystując 
możliwości jakie daje obecne prawo oraz warunki zarówno 
sprzętowe, jak i osobowe.
Rada Powiatu deklaruje ponadto wolę włączenia się w 
proces organizacyjny oraz wsparcie prac stosownego zespo-
łu roboczego powołanego przy urzędzie Wojewody w celu                     
wypracowania jak najlepszych rozwiązań systemowych 
w  omawianej kwestii.” Do w/w stanowiska załączone jest 
obszerne uzasadnienie opracowane przez Andrzeja Kaila 
prezentujące obecną sytuację zakończone słowami: 
„Wnioskujemy o kolejną karetkę pogotowia dla zabez-
pieczenia naszego miasta. Wychodząc naprzeciw moż-
liwościom finansowym Wojewody oraz możliwościom                
organizacyjnym szpitali prosimy o zamianę karetki typu 
S na dwie karetki pogotowia typu P. To działanie w sposób 
pozytywny wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w mieście 
naszego Powiatu.„ 
W dniu 7 lutego 2019 roku podczas Sesji Rady Miasta       
Kostrzyn nad Odrą radni jednogłośnie przyjęli następujące 
stanowisko: „Rada Miasta Kostrzyn nad Odrą dostrzegając 
problem mieszkańców miasta związany z niewystarczającą 
liczbą karetek pogotowia ratunkowego działających na  na-
szym terenie zwraca się do Wojewody Lubuskiego o podjęcie 
działań zmierzających do przeanalizowania niniejszego pro-
blemu i rozważenia możliwości zwiększenia zabezpieczenia 
zdrowotnego mieszkańców Kostrzyna nad Odrą wykorzystu-
jąc możliwości jakie daje obecne prawo oraz warunki zarów-
no sprzętowe, jak i osobowe. 
Rada Miasta Kostrzyn nad Odrą pragnie zwrócić uwagę,       
że podobne starania w niniejszej sprawie podejmowały i po-
dejmują Burmistrz Kostrzyna nad Odrą, Powiat Gorzowski, 
miejscowy szpital  i wiele innych instytucji. Świadczy to o ran-
dze problemu i wskazuje na konieczność jego rozwiązania.” 

ŚWIATEŁKO W TUNELU
Po raz pierwszy od kilku lat pojawiło się światełko w tu-
nelu. Działania zainicjowane przez Radę Powiatu Gorzow-
skiego zostały wsparte przez radnych miejskich. Kwestia ta 
jest także ostatnio głównym tematem spotkań Wojewody 

Lubuskiego Władysława Dejczaka ze Starostą Gorzowskim 
Michałem Wasilewskim i Burmistrzem Miasta Kostrzyn 
nad Odrą Andrzejem Kuntem. Jest duża szansa, że samo-
rządowcy ramię w ramię znajdą rozwiązanie problemu, 
którym ma być drugi ambulans stacjonujący przy kostrzyń-
skim szpitalu. Póki co został powołany zespół, który już 
wkrótce spotka się ponownie. 

Sprawa dodatkowej karetki pogotowia dla naszego mia-
sta spędza sen z powiek samorządowców już od wielu lat.      
Burmistrz Andrzej Kunt zabiega o dodatkowe wsparcie 
w  tej formie od co najmniej kilkanastu lat, ja natomiast       
zajmuję się problemem już drugą swoją kadencję. Nie 
wiem, czy dobrze to o nas świadczy, że przez tyle lat nie po-
trafiliśmy poradzić sobie z tym problemem, ale jak to zwy-
kle w życiu bywa prawda leży gdzieś po środku. W chwili 
obecnej trwa wymiana argumentów pomiędzy powiatową 
Komisją Zdrowia Publicznego, którą kieruję, a Wydzia-
łem Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego i Nowym Szpita-
lem w Kostrzynie nad Odrą. Mieszkańcy nie zdają sobie 
do końca sprawy z tego, że ktoś kiedyś oddał za bezcen 
ten szpital w prywatne ręce, przez co spowodował lawinę 
problemów, z którymi wszyscy dzisiaj muszą się mierzyć. 
Brak możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na 
remonty i nastawienie spółki na zysk powodują, że szpital 
kostrzyński znalazł się w gronie szpitali pierwszego stop-
nia referencyjności, bez oddziałów takich jak ortopedia, 
kardiologia itp. Brak tych oddziałów oraz coraz mniejsza 
liczba pracowników (pielęgniarek i lekarzy) powoduje, że 
dzisiejsze dwie karetki muszą wozić pacjentów do Gorzo-
wa. Obawiam się, że nawet, gdyby było pięć karetek, dalej 
musiałyby wozić pacjentów do innych szpitali. To trzeba 
zmienić. Karetka jest konieczna, ale konieczne są również 
zmiany w szpitalu. Jako radny powiatowy będę do tego dą-
żył wspierając ten szpital i ludzi tam zatrudnionych.

Andrzej Kail
Przewodniczący Komisji Zdrowia Publicznego

Rady Powiatu Gorzowskiego
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14 lutego br. Burmistrz Kostrzyna nad Odrą Andrzej Kunt, 
Z-ca Burmistrza Zbigniew Biedulski oraz Przewodniczący 
Rady Miasta Kostrzyna nad Odrą – Marek Tatarewicz prze-
kazali na ręce Komendanta Komisariatu w Kostrzynie nad 
Odrą kluczyki do nowego, oznakowanego radiowozu. Ko-
mendant Komisariatu Policji w Kostrzynie nad Odrą pod-
kom. Mariusz Kowalewski podkreślił, że auto będzie służyć 
mieszkańcom naszego miasta, pomagać w zapewnieniu im 
bezpieczeństwa oraz pozwoli funkcjonariuszom jeszcze le-
piej wykonywać zadania na rzecz obywateli. Szef kostrzyń-
skiej jednostki  zaznaczył również, że dzięki możliwości 
pracy w lepszych warunkach i na doskonalszym sprzęcie, 
jest możliwa dalsza poprawa skuteczności pracy policjan-
tów, tak aby mieszkańcom żyło się spokojnie i bezpiecznie. 
Komendant Miejski Policji w Gorzowie Wlkp. nadkom. Fa-
bian Rogala również podziękował Burmistrzowi za okazane 
wsparcie finansowe. Funkcjonariuszom w nowym aucie ży-
czymy jak najmniej interwencji i spokojnych służb.

NOWY RADIOWÓZ DLA POLICJI
Funcjonariusze z Komisariatu Policji w Kostrzynie nad Odrą zostali doposażeni w nowoczesny, ozna-
kowany radiowóz VW Transporter. To efekt porozumienia lokalnych władz samorządowych i Policji.



Nr 2/2019  - Luty 2019  3

Konferencja projektowa „Miejsca pamięci nad Odrą i Wartą”
Dofinansowane przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

z Programu Współpracy INTERREG VA BB-PL 2014-2020
Inwestycje w celu rozszerzenia tematycznego, podniesienia atrakcyjności, 

nowoczesnej komunikacji i skutecznej promocji kultury pamięci

Wtorek, 5. Marca 2019 rok, godz. 10.00 Schweizerhaus 1, 15306 Seelow
09:30 - rejestracja
10:00 - powitanie i otwarcie
 Jörg Schröder / Burmistrz miasta Seelow

CZĘŚĆ I: TRANSGRANICZNY PROJEKT TURYSTYCZNY „Miejsca pamięci nad Odrą i Wartą”
10:10 - słowo wstępne
 Ursula Bretschneider / Kierownik Referatu IV.3, Europejska Współpraca Terytorialna (INTERREG) 
10:20 - słowo wstępne
 Tadeusz Jędrzejczak - Członek zarządu Województwa Lubuskiego 
 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego - Członek Komitetu Monitorującego Interreg VA
10:30 - Thomas Drewing / Miasto Seelow
 Informacje o projekcie (ogólnie) : Partnerzy, cel, treść / realizacja
10:45 - Dr. Christian Hirte
 Cel projektu: Pracownia historyczna i Centrum Dokumentacji – Dworzec Seelow
11:00 - Agnieszka Żurawska-Tatała / Miasto Kostrzyn nad Odrą
 Cel projektu: Centrum promocji historii kultury przemysłu - „Willa Wagnera” w Kostrzynie nad Odrą
11:15 Dominika Piotrowska-Kuipers / Gmina Słońsk
 Cel Projektu: Europejskie Centrum Edukacji Historycznej i Spotkań - dawny dom kultury w Słońsku
11:30 - przerwa kawowa
PIERWSZE EFEKTY PROJEKTU
12:00 - Dirk Röder, ECCOFORT e.V.
 Cel Projektu: Transgraniczny klaster turystyczny „Miejsca pamięci nad Odrą i Wartą“
12:15 - Hartmut Röder, ECCOFORT e.V.
 Metodyka i instrumenty identyfikacji i analizy istniejących miejsc pamięci
12:30 - Martin Kaule, ECCOFORT e.V.
 Stan i analiza miejsc lokalizacji / zidentyfikowane lokalizacje / bank danych
MIEJSCA PAMIĘCI PREZENTUJĄ SIĘ
12:45 - Anita Wolodzik / Muzeum Martyrologii Słońsk
12:55 - Schweizerhaus Seelow
13:05 - Ryszard Skalba / Muzeum Twierdzy Kostrzyn
13:15 - obiad / rozmowy z prasą

CZĘŚĆ II: 
NARADA NT. ORGANIZACJI PROJEKTU I ZAANGAŻOWANIA SIĘ POTENCJALNYCH PARTNERÓW PROJEKTU
14:00 - KOMUNIKACJA - Przepływ informacji / Transgraniczna wymiana doświadczeń
14:30 - MOŻLIWOSCI PREZENTACJI MIEJSC PAMIĘCI W KLASTRZE TURYSTYCZNYM
15:00 - NASTĘPNE KROKI I DZIAŁANIA

Transgraniczny region europejski Viadrina jest 
krainą historyczną o szczególnym znaczeniu, 
na której to przede wszystkim wiek XX. odcisnął 
największe piętno. Szaleństwa Trzeciej Rzeszy, 
II Wojny Światowej, a w następstwie tego, przy-
musowa migracja milionów Polaków i Niemców 
są tu widoczne i odczuwalne w wielu miejscach. 
Następnie okres Zimnej Wojny pozostawił tu 
także swój ślad, a w ostatnim czasie pokojowy 
proces jedności europejskiej doprowadził dopo-
wstania nowych miejsc pamięci. Przed wieloma 
stuleciami region ten został ukształtowany przez 
godne upamiętnienia dziedzictwo kulturowe, 
którego nie można zaprzepaścić. 
Miejsca pamięci, takie jak Wzgórza Seelow-
skie (Seelower Höhen) i Muzeum Martyrologii, 
zniszczone stare miasto Küstrin/Kostrzyn są 
także znaczącymi miejscami pamięci, tak jak 
to ma miejsce w przypadku dziedzictwa pru-
skiego, industrializacji, powiększania obszarów 
czy katastrof przyrodniczych. Byłe już przejście 
graniczne Küstrin/Kostrzyn tworzy obecnie          
najnowszą historię Europy. 
Celem projektu europejskiego pt. „Miejsca pa-
mięci nad Odrą i Wartą”, który przyświeca jego 
partnerom, Miastu Seelow, Miastu Kostrzyn 
nad Odrą i Gminie Słońsk jest pielęgnowanie 
i wzmacnianie jedynej w swoim rodzaju krainy 
historycznej w Regionie Europejskim Viadrina, 
jak również Regionu Odry i Warty, a także wy-
korzystanie tej wyjątkowej zalety turystycznej 
pod względem gospodarczym. Pamięć odnosi 
się przy tym do trzech historycznych epok: 
• „wspólnego historycznego obszaru kultu-

rowego” po obu stronach Odry, 
• „obszaru losu” nieludzkiego okresu faszy-

zmu i jego skutków, 
• „obszaru spotkań” jako początku przyja-

znego sąsiedztwa ze zjednoczoną Europą. 

Dzięki realizacji trzech projektów inwestycyj-
nych (budynek dworca w Seelow, historycz-
ny dom kultury w Słońsku i Willa Wagnera                 
w Kostrzynie nad Odrą) zostanie poszerzona 
oferta turystyczna miejsc pamięci oraz zostanie 
stworzone transgraniczne połączenie dokumen-
tacji, komunikacji i akcji. Poprzez to powstaną 
nowe miejsca informacji turystycznej dla marki 
kulturowo-turystycznej, dzięki którym turyści 
będą mogli uzyskać informacje o tym regionie 
i zostać zachęceni do jego odwiedzenia.
Projekty inwestycyjne uzupełniają się wzajemnie 
i tworzą nową jakość w kontekście atrakcyjnego 
poznawania i nauki, dokumentowania i komuni-
kowania o najnowszej historii regionu. Oferta ta 
skierowana jest przede wszystkim do pokolenia, 
które obecnie dorasta wraz ze zmieniającymi się 
zachowaniami w komunikowaniu się i nowymi 
wymaganiami w stosunku do sposobów przeka-
zywania informacji. 
Podstawowym celem projektu jest wzrost liczby 
turystów na obszarze kulturowym Odry i Warty 
poprzez rozwój i połączenie w sieć transgranicznej 
oferty turystycznej związanej z tymi miejscami.
Planowane działania w ramach projektu mają m. 
in. wzmocnić, uzupełnić i połączyć tematycznie 
transgraniczną ofertę turystyczną istniejących 
miejsc pamięci, a także wypromować te miej-
sca ponadregionalnie pod nową transgranicz-
ną marką turystyczną „Miejsca pamięci nad 
Odrą i Wartą”.  W ten sposób zostanie zwięk-
szona rozpoznawalność i liczba odwiedzają-
cych wszystkie te miejsca, przy jednoczesnych           
korzyściach ekonomicznych dla partnerów. 

„Barrieren reduzieren - gemeinsame Stärken nutzen” / „Redukować bariery - wspólnie wykorzystywać silne strony”

UNIA EUROPEJSKA
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

EUROPÄISCHE UNION
Europäischer Fonds für 

regionale Entwicklung

MIEJSCA PAMIĘCI ODRY I WARTY - KONFERENCJA 
Zapraszamy na inauguracyjną konferencję, która odbędzie się w mieście Seelow 5 marca, Spotkanie będzie poświęcone projektowi Interreg „Miej-
sca Pamięci Odry i Warty”. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na naszej stronie internetowej Kostrzyn.pl. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa                
w naszym projekcie. Szczegółowe informacje podajemy poniżej.

Partnerzy projektu: Miasto Seelow, Miasto 
Kostrzyn nad Odrą i Gmina Słońsk apelu-
ją do wszystkich instytucji prowadzących 
miejsca pamięci o aktywne włączenie się w 
realizację projektu w okresie jego realizacji, 
tj. do czerwca 2020 i poza tym okresem, tak 
aby stworzyć nowe impulsy w celu zachowa-
nia i rozpowszechnienia działalności każde-
go pojedynczego miejsca pamięci. 
Projekt umożliwia wymianę doświadczeń, 
nawiązanie współpracy pomiędzy miej-
scami pamięci, tworzenie materiałów pro-
mocyjnych, lepszą prezentację w interne-
cie i  tworzy ponadregionalną sieć miejsc           
pamięci w celu ugruntowania trwałej 
współpracy transgranicznej.



4Samorządny Kostrzyn 

Program jest formą pomocy dla osób       
starszych, z niepełnosprawnościami i dzieci 
z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji. 
W ramach programu przewidziano wspar-
cie finansowe gmin w udzieleniu pomocy 
w formie posiłku, świadczenia pieniężnego 
(w postaci zasiłku celowego na zakup posił-
ku lub żywności) oraz świadczenia rzeczo-
wego w postaci produktów żywnościowych. 
Pomoc taka na terenie naszego miasta trafi 
do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych - 
spełniających warunki otrzymania pomocy 
wskazane w ustawie  o pomocy społecznej 
i kryterium dochodowe. 
Ze środków przekazanych  przez Wojewo-
dę w formie dotacji Miastu Kostrzyn nad 
Odrą  w ramach programu dofinansowane 
zostaną posiłki wydawane w stołówkach 
i te dowożone z Jadłodajni Ośrodka Pomo-
cy Społecznej  osobom dorosłym, w tym 
nieopuszczającym domu (np. ze względu 
na podeszły wiek, czy niepełnosprawność), 
które nie są w stanie same przygotować     
sobie gorącego posiłku. Ponadto osoby 
i  rodziny będą mogły otrzymać zasiłki ce-
lowe z przeznaczeniem na zakup żywności, 
wypłacane gotówką w kasie, bądź w formie 
bonów żywnościowych. 

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej 
przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli do-
chód osoby samotnie gospodarującej lub 
dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 
kryterium dochodowego, o którym mowa 
w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. 
Kryterium to od dnia 1 października 2018 r. 
stanowią kwoty: 701 zł dla osoby samotnie 
gospodarującej oraz 528 zł na osobę w ro-
dzinie. Uchwałą Rady Miasta Kostrzyn nad 
Odrą z dnia 20 grudnia 2018 roku podwyż-
szono kryterium dochodowe uprawniające 
do przyznania pomocy w zakresie doży-
wiania w ramach wieloletniego rządowego       
Programu do 150% kryterium, o którym 
mowa w ustawie o pomocy społecznej. 
Podwyższenie przez Radę Miasta kryterium 
dochodowego pozwoli zapewnić tej formy 
pomocy większej liczbie osób potrzebują-
cych. W budżecie miasta na rok 2019 zapla-
nowano na realizację tego programu środki 
własne w wysokości 250.000 zł, tj. 41,4% 
wartości całego zadania. 
W roku 2018 z pomocy w formie posiłku 
w stołówkach szkolnych, przedszkolnych, 
Jadłodajni OPS, świetlicach, zasiłku celo-
wego na zakup artykułów żywnościowych 
skorzystało łącznie ponad 700 osób. 

PROGRAM POSIŁEK
1 stycznia 2019 r. ruszył  rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”        
na lata 2019-2023 i zastąpił dotychczasowy program pn. „Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania”

EARLY WARNING EUROPE

O wsparcie w ramach Projektu Early War-
nig Europe mogą ubiegać się mikro, mali 
lub średni przedsiębiorcy działający na 
terenie Polski, którzy na skutek dynamiki 
rynku, oddziaływania różnych czynników 
zewnętrznych lub wewnętrznych utra-
cili sprawność prowadzenia biznesu lub, 
w  opinii przedsiębiorcy, istnieje ryzyko 
spowolnienia rozwoju firmy w przyszłości. 
Skupieni w ramach projektu konsultanci, 
mentorzy oraz doradcy restrukturyzacyj-
ni, w bezpośrednim kontakcie pomagają 
przedsiębiorcom przejść przez sytuację kry-
zysową, ryzyko porażki i jej konsekwencje, 
wspólnie wypracowywać niezbędne zmia-
ny, wskazać najlepsze rozwiązania.
Przedsiębiorca po zgłoszeniu się za pośred-
nictwem formularza na stronie interneto-
wej www.parp.gov.pl/ewe kierowany jest 
do dostępnego i zlokalizowanego możliwie 
najbliżej konsultanta, który ma za zadanie 
przyjrzeć się firmie z lotu ptaka i pomóc 
zdiagnozować przyczynę problemów. Po 
zakończeniu diagnozy, w zależności od jej 
wyniku, można rozpocząć pracę z men-
torem – doświadczonym przedsiębiorcą, 
który przez maksymalnie 6 miesięcy bę-
dzie „prowadził ich pod rękę”, towarzysząc 

przedsiębiorcy w procesie zmiany. Inna 
możliwość to podjęcie współpracy z do-
radcą restrukturyzacyjnym, który pierwszej 
porady udzieli bezpłatnie. Są już pierwsi 
właściciele firm, którzy zakończyli udział w 
projekcie i teraz z nową energią i głową peł-
ną pomysłów prowadzą swoje przedsiębior-
stwa. I to właśnie oni są najlepszym dowo-
dem na to, że projekt Early Warning działa!
Jeśli znacie Państwo firmy, które borykają 
się z problemami, zachęcamy, aby wskazali 
im Państwo możliwość zgłoszenia się do ze-
społu Early Warning Europe już teraz! Nie 
ma sensu czekać, bo jak dobrze wiemy - le-
piej zapobiegać niż leczyć.
Usługi są całkowicie bezpłatne dla przed-
siębiorców, nie stanowią także pomocy 
publicznej (w tym pomocy de minimis). 
Ważne jest też to, że wymagamy minimum 
formalności, przedsiębiorca musi wypełnić 
tylko prosty formularz rejestracyjny a na-
stępnie potwierdzić podpisem liczbę godzin 
wsparcia otrzymanych od konsultantów czy 
mentorów.
Więcej informacji o projekcie można    
znaleźć na stronie www.parp.gov.pl/ewe, 
lub dzwoniąc bezpośrednio na infolinię 
projektu pod numer 664 316 709.

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą 
ogłasza wyniki konkursu na realizację zadań publicznych określonych 

w Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

w Kostrzynie nad Odrą w 2019 roku

1. Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - piłka nożna chłopców (skrzat, 
żak, orlik, młodzik)   - UKS „Czwórka” Kostrzyn nad Odrą - 28.000 zł

2. Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - piłka nożna dziewcząt 
MUKS „Przyjaciół Sportu” Kostrzyn nad Odrą - 15.000 z

3. Organizacja zajęć tańca nowoczesnego - rozwijanie pasji tanecznych wśród dzieci, 
młodzieży i dorosłych. - Klub Sportowy „Szkoła Tańca Quest” - 10.000 zł

Zarządzenie Nr 45/2019 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia   
18 lutego 2019 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację w 2019 
roku zadań publicznych znajduje się w BIP-ie Urzędu Miasta.

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą 
ogłasza wyniki konkursu na realizację zadań 

z zakresu rozwoju sportu na rok 2019

1. Udział w rozgrywkach Lubuskiej III ligi seniorów w sezonie 2018/2019 i w Wiel-
kopolskiej III lidze seniorów w I rundzie sezonu 2019/2020   
Uczniowski Klub Sportowy „Nukleon” - 10.000 zł

2. Udział w rozgrywkach Piłki Nożnej      
Towarzystwo Sportowe „Celuloza”- 45.000 zł

3. Realizacja zadań z zakresu rozwoju sportu w Kostrzynie nad Odrą ze szczególnym 
uwzględnieniem procesu szkolenia seniorów w tenisie stołowym i uczestnictwo 
seniorów w rozgrywkach ligowych oraz indywidualnych organizowanych przez  
Polski Związek Tenisa Stołowego i Lubuski Związek Tenisa Stołowego”  
Uczniowski Klub Sportowy „Warta” - 95.000 zł

Zarządzenie Nr 47/2019 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia   
19 lutego 2019 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację w 2019 
roku zadań publicznych znajduje się w BIP-ie Urzędu Miasta.
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IPN ANALIZUJE NAZWĘ SZKOŁY
Szkoła Podstawowa nr 4 w Kostrzynie nad Odrą, a właściwie jej patron: Wojska Ochrony Pogranicza, budzą     
skrajne emocje kostrzynian. Burmistrz Andrzej Kunt, którego nie było na komisji Rady Miasta w dniu 31 stycznia 
br. zajął stanowisko na sesji w dniu 7 lutego br. i zaproponował radnym dyskusję nad nazwą im. Żołnierzy Wojsk 
Ochrony Pogranicza.  Radni jednogłośnie propozycję przyjęli. W związku z powyższym A. Kunt wystąpił z pismem 
do Instytutu Pamięci Narodowej.

Aby móc rozmawiać dalej o zmianie na-
zwy naszej szkoły Burmistrz Andrzej Kunt      
wystąpił do Instytutu Pamięci Narodowej 
z pismem w którym czytamy m.in. 
„Proponując powyższą nazwę miałem na 
względzie trudną przeszłość naszego miasta 
i budowanie polskości Kostrzyna nad Odrą 
właśnie przez żołnierzy pograniczników, 
celników oraz pocztowców i kolejarzy, któ-
rzy byli pierwszymi polskimi mieszkańcami    
naszego miasta. Wojska Ochrony Pogranicza 
w Kostrzynie nad Odrą były zawsze, aż do 
powołania w 1990 roku Straży Granicznej, 
która funkcjonowała na drogowym przejściu 
granicznym Kostrzyn-Kietz.
W świadomości pierwszych polskich miesz-
kańców miasta oraz obecnych mieszkańców, 
żołnierze Wojsk Ochrony Pogranicza istnieją 
nadal, a młodsze pokolenia pamiętają WOP 
choćby z budowy Szkoły Podstawowej nr 4 w 
Kostrzynie nad Odrą. Pamięć o nich utrwala 
mieszkanka Kostrzyna nad Odrą w książ-
ce „Kostrzyńskie Dekady 1960-2010” Pani 
Alicja Kłaptocz, która pisze m.in. „ Po uru-
chomieniu papierni (…) liczba mieszkańców 
miasta wzrosła tak znacząco, że baza szkół 
podstawowych stała się niewystarczająca 
dla rosnącej liczby dzieci w naszym mieście. 
Zapadła decyzja o budowie czwartej szkoły 
podstawowej przy ul.Sienkiewicza 6. Ponie-
waż nic, co działo się w mieście nie odbywało 
się bez wsparcia i pomocy ze strony fabryki, 
na czele Społecznego Komitetu Budowy Szko-
ły stanął ówczesny dyrektor Kostrzyńskich 
Zakładów Papierniczych Kazimierz Rapacz. 
Nad bramą wjazdową na  plac budowy za-
wisł napis: „Budowa szkoły - czyn społeczny 
żołnierzy i mieszkańców miasta”. Dlaczego 
Żołnierzy? Ponieważ realizacji tego dzieła 
podjęła się Lubuska Brygada WOP. Stąd 
wzięła się nazwa szkoły im. Wojsk Ochrony 
Pogranicza (…) Nieistniejąca dziś formacja 
Wojsk Ochrony Pogranicza pozostawiła po-
sobie w Kostrzynie nie tylko wdzięczność pio-
nierów za zapewnienie im bezpieczeństwa w 
pierwszych powojennych latach, ale i trwałą 
pamiątkę w postaci szkoły” (str. 181-183). 

Również w tej samej książce czytamy: 
„Przez długie dziesięciolecia znaczącą rolę 
w  przygranicznym Kostrzynie odgrywa-
ła formacja Wojsk Ochrony Pogranicza 
(WOP), powołana w 1946 roku, a pełnią-
ca służbę na  wszystkich polskich granicach. 
Chłopcy w mundurach i czapkach z zielony-
mi otokami, stali się postaciami ściśle zwią-
zanymi z  naszym miastem, a kadra WOP 
wtopiła się w lokalne środowisko. Kostrzyń-
ska jednostka strzegła mostów i obszarów 
Starego Miasta oraz całej linii przygranicznej 
aż po Szumiłowo. Patrole wojskowe przemie-
rzały dniem i  nocą ulice Kostrzyna, dalsze 
rejony żołnierze patrolowali konno. Wopiści                        
przeprowadzali także kontrole dokumentów 
przy wyjściu ze stacji PKP. Przez ok. dziesięć 
powojennych lat, podróżnych, którzy nie po-
siadali specjalnego zezwolenia na przebywa-
nie w strefie przygranicznej, nie wpuszczano 
na teren miasta. Szlabany z punktami kon-
trolnymi WOP istniały początkowo także na 
rogatkach miasta i na ul. Sikorskiego przed 
mostem warciańskim. Mieszkańcom to nie 
przeszkadzało. Przeciwnie - dzięki stałemu 
monitorowaniu terenu przez wojsko, czuli się 
bezpieczniej. Żołnierze podejmowali także 
działania na rzecz ludności np. w 1946 roku 
pomogli pionierom Kostrzyna w przepro-
wadzeniu remontu kaplicy parafialnej. Naj-
większego dzieła podjęli się w latach 1981/84: 
Lubuska Brygada WOP wybudowała w czy-
nie społecznym przy udziale mieszkańców 
Szkołę Podstawową nr 4. Nie tylko pionierzy 
Kostrzyna, ale wszyscy mieszkańcy miasta 
darzyli wopistów uznaniem i sympatią. Tak 
było zawsze.” - pisze autorka. 
Mając na uwadze powyższe uprzejmie       
proszę Pana o szczegółową analizę i pozo-
stawienie imienia szkoły, bądź w przypadku 
negatywnej dla nas decyzji o wyrażenie opi-
nii na zmianę imienia SP nr 4 w Kostrzynie 
nad Odrą na Żołnierzy WOP”.

22 lutego z Instytutu Pamięci Narodowej w 
Szczecinie burmistrz otrzymał odpowiedź, 
że „pismo zostało przekazane do realizacji 

przez Biuro Upamiętniania Walk i Męczeń-
stwa IPN w Warszawie, które - po dokona-
niu analizy - prześle do Państwa odpowiedź 
wraz z opinią.”

DRUGA STRONA MEDALU
Tymczasem w internecie pojawiło się kilka 
wpisów, które sugerują, iż zmiana nazwy 
patrona jest sprawą polityczną, powiązaną 
z panią dyrektor SP nr 4, jest nawet nawoły-
wanie do wyjścia na ulicę. To niebezpieczne 
zachowania i mijające się z prawdą. Nazwa  
szkoły może być zmieniona w każdym cza-
sie, a mówią o tym przepisy prawa: Rozpo-
rządzenie MEN zamieszczone w Dzienniku 
Ustaw z 2018 roku pod pozycją 691 gdzie 
w  §2 czytamy : „szkole nadaje imię organ 
prowadzący szkołę na wniosek rady szko-
ły, a  w przypadku braku rady szkoły - na 
wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady             
rodziców i samorządu uczniowskiego”.  
Takie samo postępowanie w przypadku 
zmiany imienia lub uchylenia nadania 
imienia szkoły. Jeśli więc uczniowie, ro-
dzice  i nauczyciele wyrażają wspólną wolę 
zmiany imienia szkoły i wystąpią pisemnie 
w tej sprawie, to Uchwała Rady Miasta jest 
tylko formalnością, spełnieniem woli wnio-
skodawców. W naszym mieście wolę zmia-
ny nazwy zainicjował Wojewoda Lubuski 
na podstawie przepisów prawa. Jeżeli IPN 
potwierdzi konieczność zmiany imienia 
szkoły Rada Miasta powróci do procedowa-
nia nad zmianą imienia szkoły. Wówczas, to 
właśnie opinia uczniów, rodziców i nauczy-
cieli będzie najważniejsza. Jeżeli burmistrz 
otrzyma opinię zatwierdzającą zmianę na 
Żołnierzy WOP-u, to sprawa wróci do za-
opiniowania przez radę pedagogiczną, radę 
rodziców i samorząd uczniowski SP Nr 4. 
Tylko w przypadku zgody możliwa będzie 
zmiana imienia na proponowaną przez bur-
mistrza i uzgodnioną z IPN-em lub organy 
te zaproponują nową, własną nazwę, co też 
jest niewykluczone. To jednak jest sprawą, 
którą muszą rozważyć organy  wyłącznie 
uprawnione.

Polscy policjanci przypominają, 
że mowa nienawiści w Internecie, 
podobnie jak groźby, to prze-
stępstwo. Tylko od początku roku 
policjanci z pionu do walki z cy-
berprzestępczością zatrzymali w 
kraju już kilkadziesiąt osób podej-
rzanych o kierowanie gróźb pod 
adresem prezydentów, przedsta-
wicielI administracji publicznej, 
samorządowców, polityków. Po-
licjanci przypominają, że w  cy-
berprzestrzeni nie jesteśmy ano-
nimowi i bezkarni, a każde nasze 
działanie pozostawia ślad.

Policjanci w całym kraju od początku 
roku odnotowali wzmożoną ilość zgło-
szeń od obywateli dotyczących obraź-
liwych wpisów internetowych jak i też 
gróźb karalnych kierowanych telefonicz-
nie, publicznego znieważania oraz  na-
woływania do  popełnienia przestępstwa 
w stosunku do prezydentów, przedstawi-
cieli administracji publicznej, samorzą-
dowców, polityków z różnych ugrupowań    
politycznych.
Informacjami tymi, obok funkcjonariu-
szy z Komend Wojewódzkich Policji, 
niezwłocznie zajęli się policjanci z Biura 
dw. z Cyberprzestępczością KGP, które 
koordynuje działania wydziałów w całym 
kraju. Zebrane dane natychmiast były 
przekazywane policjantom, którzy doko-
nywali sprawdzeń i kolejnych ustaleń.
Na podstawie ustaleń oraz zgłoszeń         
zebranych od obywateli od początku roku 
praca tylko i wyłącznie policjantów z 
pionu do walki cyberprzestępczością do-
prowadziła do zatrzymania już 20 osób.  
Po przekazaniu zgromadzonych w tych 
sprawach materiałów dowodowych pro-
kuratorom zatrzymani usłyszeli zarzuty. 
Decyzją sądów 4 osoby zostały tymcza-
sowo aresztowane, a wobec 6 pozostałych 
zastosowano dozory, poręczenia majątko-
we, czy zakazy utrwalania i rozpowszech-
niani treści videofonicznych za pośred-
nictwem Internetu.
To tylko część wyników pracy poli-
cjantów z pionu cyber. Wiele spraw jest 
w  fazie ustaleń, inne nie zostały jeszcze 
zamknięte, a nowe napływają. Funkcjo-
nariusze nie ustają w swojej pracy. Jedno-
cześnie apelują do wszystkich o rozsądne 
i odpowiedzialne korzystanie z portali i 
komunikatorów internetowych.
Policjanci przypominają o odpowiedzial-
ności za każde bezprawne zachowanie, 
a  także słowa kierowane wobec innych   
ludzi różnymi drogami. Wśród często 
niepoważnie traktowanych przestępstw 
ściganych na wniosek osoby poszkodo-
wanej są znieważenia, czy kierowanie 
gróźb karalnych, zwłaszcza, gdy są po-
pełniane za pośrednictwem telefonu, czy 
mediów elektronicznych. W każdej takiej 
sytuacji osoby podejrzewane nie mogą 
czuć się bezkarnie. Funkcjonariusze w 
całym kraju na bieżąco monitorują sieć i 
mają możliwości ustalenia i zatrzymania 
sprawców tego typu przestępstw i pocią-
gnięcia ich do odpowiedzialności karnej.

#StopPrzemocy

#StopPrzemocy
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Na minionej sesji Rady Miasta 7 lutego                           
w Kostrzynie nad Odrą, radna Elżbieta Sobczak 
prosiła o interwencję na prywatnym terenie    
byłego Zespołu Szkół. Radna zgłaszała m.in. 
to, że w budynkach wybijane są szyby, w nocy 
wzywana jest policja, że na tym terenie koczu-
ją bezdomni i narkomani, że nikt tego terenu 
nie pilnuje, a teren ten nie oświetla już wiaty na 
śmieci przy Osiedlu Słowiańskim 7-8.

Jest to grupa obywatelska składająca się już z kilku osób, posiada swój        
zarząd i zamierza działać partnersko z różnymi podmiotami oraz  

z  instytucjami miasta. Będziemy wspólnie pracować na rzecz 
mieszkańców miasta oraz na rzecz zwierząt, będziemy wi-

doczni i aktywni w sporcie. Chcemy, a nawet będziemy skła-
dać wnioski obywatelskie dotyczące naszego osiedla i nie        

tylko. Bardzo się cieszę, że na Osiedlu Leśnym udało się 
utworzyć coś oryginalnego, swojskiego,a zwłaszcza nie-
zależnego - mówi założyciel grupy, znany Kostrzyński 
działacz, radny Rady Miasta Piotr Dziekan - To grupa 
młodych i ambitnych ludzi. Grupa z doświadczeniem 
samorządowym i wielkim poczuciem odpowiedzialno-
ści. Będę ściśle z grupą współpracował, będę wspierał 
ich w działaniu, bo jestem również rdzennym mieszkań-
cem Osiedla Leśnego, będziemy bardzo widoczni.

Nawiązujemy już partnerską współpracę, niebawem na-
wiążemy kolejną. W swoich działaniach odcinamy się od

polityki i nie będziemy nikomu przeszkadzać w działaniu.

Zatem, do zobaczenia w plenerze,
Rdzenni Mieszkańcy Osiedla Leśnego
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W dniu 16 stycznia 2019 roku na Osiedlu Leśnym powstała nieformalna grupa o nazwie Rdzenni 
Mieszkańcy Osiedla Leśnego i Przyjaciele.

RDZENNI MIESZKAŃCY OSIEDLA LEŚNEGO I PRZYJACIELE

W wyniku wizji lokalnej pracowników Urzędu Miasta 
stwierdzono, że zawalił się fragment zewnętrznego nad-
szańca od strony północno-zachodniej (na którym wiele lat 
temu zamocowane były tablice z nazwiskami poległych żoł-
nierzy Armii Czerwonej). Nie można wskazać konkretnej 
daty osunięcia muru, jednak podejrzewa się, że zdarzenie 
to było wynikiem złego stanu technicznego obiektu. Obiekt 
ten wyłączony był ze zwiedzania oraz objęty był całkowitym 
zakazem wstępu dla turystów. Na chwilę obecną trudno jest 
ustalić stopień degradacji obiektu (zniszczenia materialne 
muru). Uszkodzenie muru obejmuje około 7 metrów ścia-
ny, na całej wysokości. Nastąpiło rozwarstwienie się jego 
warstw - oddzielona została warstwa muru pierwotnego od 
warstwy wymurowanej w późniejszym okresie (prawdopo-
dobnie w 1945 r.) Na pozostałych fragmentach muru widać 
liczne pęknięcia i uwypuklenia, co może skutkować kolej-
nym osunięciem się muru. Warstwa, która się osunęła, nie 
jest pierwotną substancją Twierdzy Kostrzyn nad Odrą, nie 
ma wartości historycznej, a gdyby doszło do rewitalizacji, 
miała być rozebrana. Wznieśli ją najprawdopodobniej czer-
wonoarmiści, by osłonić i ochronić pierwotny mur, który 
teraz wystawiony jest na działanie warunków atmosferycz-
nych. Poinformowane zostały już służby konserwatorskie, 
które sprawują pieczę nad fortyfikacją w Kostrzynie nad 
Odrą. Również o całym zdarzeniu został poinformowany 

- UWAGA - KU PRZESTODZE !
20 lutego br. dotarła do nas informacja o osuniętym murze nadszańca Bastionu Król, który stanowi 
zabytek nieruchomy pod nazwą Bastion Król z Małym Nadszańcem.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, w dniu 22 
lutego br. odbyło się również w Urzędzie Miasta spotkanie 
robocze, którego celem było omówienie działań pozwala-
jących na zabezpieczenie terenu, na którym znajduje się 
Bastion Król z Małym Nadszańcem. Miasto Kostrzyn nad 
Odrą, wielokrotnie składało wnioski o dofinansowanie 
rewitalizacji bastionu Król, jednakże dotychczas uzyska-
no jedynie środki na remont grodzy między Odrą, a fosą 
twierdzy, na zabezpieczenie budowlane lewej flanki bastio-
nu oraz na doraźne naprawy muru. Wcześniej Miasto pozy-
skało środki m.in. na rewitalizację Bastionu Filip, Bastionu 
Brandenburgia, Bramę Chyżańską, czy Bramę Berlińską.

Mimo znaków zakazu wstępu znajdujących się przy ba-
stionie od czasu do czasu można zaobserwować na tarasie 
bastionu Król nierozważnych turystów i spacerowiczów. 
Podobny zakaz dotyczy Fortu Sarbinowo. Wartości histo-
ryczne tych obiektów, jak również ciekawość obejrzenia 
elementów twierdzy pierścieniowej w Kostrzynie nad 
Odrą (m.in. Fort Sarbinowo) powodują częste odwiedza-
nie tych miejsc. Tam również istnieje niebezpieczeństwo 
utraty życia lub zdrowia. Przestrzegamy zatem po raz 
kolejny przed niebezpieczeństwem i prosimy o rozsądek. 
Niech ten przypadek będzie przestrogą, iż tablice ostrze-
gawcze nie są ustawiane w tych miejscach przypadkowo.

CO DALEJ?
Z TERENEM LICEUM

Burmistrz obiecał na sesji, że Miasto zajmie się tą        
sprawą i sprawdzi  te doniesienia. Już kolejnego dnia w 
godzinach porannych na miejsce udał się patrol Straży 
Miejskiej. Funkcjonariusze obeszli teren i stwierdzili,        
że jest odpowiednio ogrodzony i zabezpieczony, na 
bramie nawet znajduje się łańcuch zamknięty na 
kłódkę.     W związku z tym, iż teren był zabezpieczo-
ny, nie udało się wejść na teren posesji. Druga kontrola 
została przeprowadzona w godzinach późnowieczor-
nych/nocnych 13 lutego br. Tym razem również nie 
stwierdzono czyjejś obecności. Okna widać było, że 
są pozabezpieczane. Trzecia kontrola odbyła się już w 
obecności administratora budynku, który jak zapewniał 
o teren dba, kosi, sprząta i wszelkie usterki takie jak np. 
dziury w płocie na bieżąco zabezpiecza. Zarządca nie-
ruchomości dobrowolnie wpuścił patrol Straży Miejskiej 
na ten teren, aby udowodnić, że zachowany jest ład i po-
rządek. Teren ponadto jest monitorowany kamerami, 
a budynki zabezpieczone są alarmem. Teren podle-
ga również ochronie, którą zapewnia firma „Kastor”. 
Jedyną możliwością jest wtargnięcie na prywatny teren 
pokonując płot, lecz ani administrator, ani właściciel 
nie zgłaszali na policję takich zdarzeń. Z informacji ja-
kie otrzymaliśmy z Komisariatu Policji w Kostrzynie nad 
Odrą, od stycznia 2018 roku do dnia dzisiejszego Policja 
nie przeprowadzała żadnej interwencji na terenie 
byłego zespołu szkół przy ul. Dworcowej. W przypad-
ku oświetlania terenu prywatnego – właściciel nie ma 
takiego obowiązku, tym bardziej jeśli chodzi o doświe-
tlanie sąsiadujących nieruchomości. Straż Miejska pozo-
staje w kontakcie z administratorem terenu. 
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SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA
Na każdej Sesji Rady Miasta, burmistrz dr Andrzej Kunt dokonuje podsumowania zadań jakie wykonał Urząd Miasta w okresie pomiędzy sesjami.            
Tak było również na Sesji w dniu 7 lutego br. na której burmistrz złożył sprawozdanie z działań wykonanych w miesiącu styczniu br. Poniżej przedsta-
wiamy fragmenty sprawozdania.
INWESTYCJE I REMONTY
W styczniu 2019 roku wykonane zostały 
m.in. następujące zadania:
• z firmą Elektrocentrum Stanisław Gon-

tarz podpisaliśmy roczną umowę na 
realizację zadania „Konserwacji oświe-
tlenia drogowego i parkowego, stano-
wiącego własność miasta Kostrzyn nad 
Odrą nie powiązanego z siecią stanowią-
cą własność ENEA Oświetlenie Sp. z o.o”, 

• rozstrzygnięto przetarg na realizację 
usługi pn.„Utrzymanie w czystości ulic 
na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą”. 
Przetarg został podzielony na cztery 
zadania - trzy z nich wygrały Miejskie 
Zakłady Komunalne Sp. z o.o. , a  zada-
nie nr 4 - usuwanie substancji ropopo-
chodnych powstałych wskutek wypad-
ków komunikacyjnych wygrała firma 
Handlowo-Usługowa Pogotowie Wete-
rynaryjne Klaudia Górecka z Gryfic, 

• przetarg na „Odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych oraz or-
ganizacja i prowadzenie Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  
na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą”, 
okres realizacji zamówienia to 13 mie-
sięcy od daty podpisania umowy, naj-
korzystniejszą ofertę złożyły  MZK Sp.   
z o.o.  w cenie ogółem brutto 3 mln zł 
(zadanie 1) oraz 580.190 zł (PSZOK). 

• ogłoszono przetarg nieograniczony pn 
„Budowa krytej pływalni w Kostrzynie 
nad Odrą”. Przetarg odbył się  11.02.br. 
i został unieważniony - w marcu czeka 
nas kolejny przetarg,

• 16.01.br odbył się przetarg na zadanie 
inwestycyjne „Przebudowa Willi Wage-
nera w Kostrzynie nad Odrą w ramach 
projektu Miejsce Pamięci Odry i Warty”. 
Postępowanie unieważniono ze wzglę-
du na to, iż cena najkorzystniejszej 
oferty przewyższa kwotę, którą zama-
wiający może przeznaczyć na sfinanso-
wanie zamówienia,

• 25.01.br. ogłoszono trzeci przetarg nie-
ograniczony pn „Budowa infrastruk-
tury rekreacji (skate park)  dla dzieci 
i młodzieży w Kostrzynie nad Odrą”, 
który odbył się w dniu 12.02.2019 r.                
i zakończył wynikiem pozytywnym. 
Inwestycja będzie realizowana.

• 28.01.br. zawarliśmy umowę na zadanie 
pod nazwą „Remont wieży na budynku 
Straży Pożarnej oraz budowa masztu 
antenowego w Kostrzynie nad Odrą”, 
Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład 
Ogólnobudowlany KAMAR ze Świe-
bodzina. Termin wykonania inwestycji 
ustalono na 12.09.2019 r.

Prowadziliśmy również procedurę zapytań 
ofertowych dotyczącą:
• wykonania dokumentacji projektowo-   

-kosztorysowej zagospodarowania 
terenu Szkoły Podstawowej nr 1 przy           
ul. Kościuszki 7. Zakres dokumentacji 
obejmuje: zagospodarowanie terenu 
szkoły z przebudową placu apelowego, 
budowę bieżni tartanowej 4 torowej       
o dł. ok 70 m, budowę boiska wie-
lofunkcyjnego, budowę placu zabaw, 
terenów zieleni z automatycznym sys-
temem nawadniania, elementów małej 

architektury, ciągów pieszych, oświe-
tlenia zewnętrznego. Najkorzystniejszą 
ofertę złożyło biuro projektów M&K 
Dawid Mołdrzyk. Termin wykonania 
31.05.2019r.

• wykonania dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowej określającej zakres 
prac remontowych bloku żywienio-
wego w Przedszkolu Miejskim nr 2 
przy ul.  Czereśniowej 1. Wybrano                
wykonawcę, który do dnia 20 marca br.     
zrealizuje zadanie.

W dniu 30.01.br. do Urzędu Miasta wpłynę-
ła dokumentacja techniczno-kosztorysowa 
dla zamierzenia inwestycyjnego polegające-
go na „Remoncie pomieszczeń sanitarnych I 
i II piętra w Szkole Podstawowej nr 2 w Ko-
strzynie nad Odrą”. Zadanie do wykonania 
w okresie wakacyjnym.

PRZESTRZEŃ MIEJSKA
Wydział  Gospodarki Przestrzennej i Ob-
sługi Inwestora UM rozpoczął procedurę 
opracowania miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla obszaru poło-
żonego przy ul. Kostrzyńskiej 17 w  Kostrzy-
nie  nad Odrą - zmiana planu ma umożliwić 
zmianę sposobu użytkowania istniejącego 
lokalu użytkowane na lokal mieszkalny.
Wszczęta została procedurę opracowania 
nowego planu dla Os. Warniki. Projektan-
tem planu jest Przedsiębiorstwo Projekto-
wo-Inwestycyjne AKWADRAT z  Gorzowa 
Wlkp. Wszystkich zainteresowanych prosi-
my o składanie wniosków do tego planu.
W dniu 5 lutego została zawarta umowa 
sprzedaży działki 1/10 obr.3, przeznaczo-
nej pod inwestycję polegającą na budowie 
stacji elektroenergetycznej GPZ 110/15 kV 
Kostrzyn- dochód 482.500 zł ,
Przygotowano 12 zarządzeń i wykazów nie-
ruchomości wchodzących w skład gminne-
go zasobu nieruchomości przeznaczonych  
do sprzedaży i dzierżawy,
Zawarto 33 umowy dzierżawy/najmu               
i 2 umowy użyczenia,
Na dzień 5 marca br. zostały ogłoszone dwa 
przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż :
• 3 działek przy ul. Polnej - zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna, 
• działki przy ul. Świerkowej - zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna. 

OCHRONA ŚRODOWISKA
Ogłoszono nabór wniosków o udzielenie 
dotacji celowej z budżetu Miasta na  zada-
nia służące poprawie jakości powietrza.
Wydano 5 decyzji zezwalających  na usu-
nięcie 33 szt. drzew, które w większości 
stwarzają zagrożenie dla mienia i funkcjo-
nowaniu urządzeń o których mowa w art. 
49 § 1 Kodeksu cywilnego  (art. 86 ust. 1 
pkt. 4)  i zagrażające ludziom i mieniu , nie 
rokujące szans na przeżycie  (art. 86 ust. 1 
pkt. 4, 10)  
Rozpoczęto procedurę wydania decyzji 
o  środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia pn. Przebudowa (pogłębia-
nie o ok. 0,5 m) ziemnych bezodpływowych 
stawów rybnych, na działkach o nr. ewid. 
65, 66, 67 w obrębie 5 miasta Kostrzyn nad 
Odrą, a także rozpoczęto procedurę oceny 
oddziaływania na środowisko dla następu-
jących przedsięwzięć: 
• rozbudowa istniejącego magazynu wę-

glanu wapnia na terenie Arctic Paper 
Kostrzyn S.A.

• rozbiórka i budowa mostu drogowego 
w km 107+211 drogi krajowej nr 31 
w Kostrzynie nad Odrą (km 2,45 rzeki 
Warty) realizowane w ramach Projektu 
Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorze-
czu Odry i Wisły Zadanie 1B.5 Prze-
budowa mostów w celu zapewnienia        
minimalnego prześwitu. 

ZARZĄDZENIE DROGAMI
w związku z wykonywaniem prac w pasie 
drogowym wydano 7 zezwoleń na prowa-
dzenie prac w pasie dróg publicznych oraz 
uzgodniono 13 projektów lokalizacji urzą-
dzeń infrastruktury technicznej niezwiąza-
nych z potrzebami zarządzania drogami lub 
potrzebami ruchu drogowego lub lokaliza-
cji zjazdów z dróg publicznych.
Zawarto umowę na utrzymanie drogowych 
sygnalizacji świetlnych na 2019 rok. 
Wykonawca Jerzy Jabłoński Firma Elster 
z Gorzowa Wlkp.

OCHRONA ZWIERZĄT
Podpisano umowę na okres od 1 stycznia do 
31 grudnia 2019 roku z lekarzami wetery-
narii Karoliną Kalwa oraz Tomaszem Bil na: 
• zapewnienie całodobowej opieki wete-

rynaryjnej w przypadku zdarzeń dro-
gowych z udziałem zwierząt, jakie mają 
miejsce na terenie miasta,

• zapewnienie całodobowej opieki zwie-
rzętom przebywającym w miejscu tym-
czasowego przetrzymywania zwierząt 
przed przewiezieniem do schroniska, 
usługę weterynaryjną  

• szukanie opiekunów adopcyjnych oraz 
umieszczanie na stronach interneto-
wych (np. Facebooku) informacji o 
bezdomnym zwierzęciu wraz z opisem.

W ramach całodobowej opieki weteryna-
ryjnej lekarze zobowiązują się na wezwa-
nie odpowiednich służb (Policji, Straży 
Miejskiej, Straży Pożarnej, Urzędu Miasta)      
wykonać interwencyjną usługę polegającą 
w szczególności na:
• udzieleniu pomocy lekarskiej rannemu 

zwierzęciu (np. podczas wypadku), a w 
przypadku konieczności wykonanie 
eutanazji itp.

• przewiezieniu psa do kojca przy ul. Gra-
nicznej oraz powiadomienie, o tym fak-
cie przedstawiciela Urzędu Miasta lub 
przekazanie psa właścicielowi

• codzienne karmienie zwierząt i za-
pewnienie im przez cały czas dostępu 
do świeżej wody,

• codzienne mininmum 15-minutowego            
wyprowadzanie zwierząt na spacer,

• obserwacja zwierząt i informowanie 
o  konieczności dokonania konsultacji 
z lekarzem weterynarii,

• utrzymanie czystości w kojcu (m.in. 
usuwanie odchodów, wygrabianie pia-
sku, usuwanie starego pokarmu),

• transport psa do Schroniska w Górzycy

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 
Przekazano nowym najemcom trzy lokale 
socjalne (ul. Zielona i ul. Wyszyńskiego) 
oraz jeden lokal komunalny (ul.Asfaltowa).
Podpisano umowę po rozstrzygniętym      
postępowaniu ofertowym na realizację 

usługi pn.: „Eksploatacja i dozór trzech ko-
tłowni gazowych w budynkach należących do 
Miasta Kostrzyn nad Odrą”  od 01.01.2019 r. 
do 30.06.2021 r.”
Podpisano umowę na realizację usługi pn.: 
„Bieżąca obsługa techniczna budynków 
i  lokali komunalnych Miasta Kostrzyn nad 
Odrą w 2019 roku”.
Podpisano umowę na realizację usługi pn.: 
„Utrzymaniu czystości i porządku w budyn-
kach komunalnych i ich bezpośrednim oto-
czeniu w 2019 roku”.                                                                                                                                     
Wydano:
• 28 decyzji przyznających dodatek 

mieszkaniowy,
• decyzję odmowną ze względu na prze-

kroczenie dochodu,
• w w/w okresie wypłacono administra-

cjom mieszkaniowym  138  dodatki na 
kwotę  28.493,45 zł

• 10 decyzji przyznających dodatek ener-
getyczny i wypłacono wnioskodawcom 
68 dodatków  na kwotę 969,38zł.

OŚWIATA, KULTURA I OPIEKA 
Dnia 30 stycznia dokonano wpisu do reje-
stru żłobków i klubów dziecięcych Żłobek 
Miejski w Kostrzynie nad Odrą. Żłobek 
rozpoczął działalność 1 lutego 2019 r. 
Przeprowadzono 15 postępowań w sprawie 
wydania decyzji potwierdzających prawo 
do korzystania ze świadczeń zdrowotnych 
finansowanych ze  środków publicznych dla 
osób nieubezpieczonych,
Miejska Komisja Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych wobec 10 osób podjęła 
czynności związane z ustaleniem stopnia 
uzależnienia 
Dokonano zwrotu kosztów dojazdów 
do ośrodków uczniom realizującym obowią-
zek szkolny lub obowiązek nauki w specjal-
nych ośrodkach szkolno-wychowawczych. 
Zwrot kosztów otrzymało 13 uczniów.
Zarządzeniem Burmistrza został określony 
harmonogram rekrutacji do przedszkoli, 
oddziałów przedszkolnych i klas pierw-
szych szkół podstawowych na rok szkolny 
2019/2020. Rekrutacja do klas pierwszych 
rozpoczęła się 28 stycznia, a do miejskich 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
rozpocznie się 1 marca 2019 roku. 

STRAŻ MIEJSKA
w styczniu br. przeprowadziła m.in.: 
• 96 interwencji i 259 kontroli,
• ujawniła 37 wykroczeń,
• nałożyła 19 mandatów karnych na 

kwotę 1.750 zł., 
• udzieliła 5 pouczeń,
• udzieliła 4 asyst, 
• 10-krotnie konwojowała wartości pie-

niężne,
• 5 wspólnych patroli z Policją, w trakcie 

których podjęła 10 interwencji i prze-
prowadziła 21 kontroli, 

• 13 kontroli na terenie targowiska miej-
skiego przy ul. Mickiewicza oraz przy 
ul. Sikorskiego pod kątem przestrzega-
nia Regulaminu,  

• 7 interwencji dot. psów i odłowiła 2 psy,
• 7 interwencji dot. spalania w piecach 

c.o. materiałów powodujących duże 
zadymienie i nieprzyjemny zapach, nie 
stwierdzono nieprawidłowości,

• zabezpieczała 27. Finał WOŚP.
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PODSUMOWUJEMY MINIONY ROK 2018 W KOSTRZYŃSKIM SPORCIE
W minionym roku 2018 Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą 
był organizatorem i współorganizatorem 
81 imprez, akcji i zajęć sportowo-rekreacyj-
nych. W I półroczu 51 imprez z udziałem 
blisko 5 tysięcy osób, a w II półroczu 30     
imprez z udziałem blisko 2,7 tysiąca osób
W ramach prowadzonej działalności, 
obiekty sportowe MOSiR przy ul. Wojska 
Polskiego 6 i ul. Niepodległości 11 były           
gospodarzem blisko 260 imprez sporto-
wych (w tym 174 piłkarskie, 52 tenisa stoło-
wego), odbywających się ramach rozgrywek 
szkolnych, rozgrywek mistrzowskich pro-
wadzonych przez okręgowe związki spor-
towe w piłce nożnej, w tenisie stołowym, w 
zapasach w stylu klasycznym. W zawodach, 
meczach i turniejach brali udział sportow-
cy reprezentujący następujące kostrzyńskie 
stowarzyszenia: 
TS „Celuloza” Kostrzyn nad Odrą (piłkar-
ska grupa seniorska - klasa „A” oraz w I pół-
roczu 2018 roku II Liga Futsalu),
UKS „Czwórka” (piłka nożna chłopców),
UKS „Dwójka” (piłka siatkowa dziewcząt),
UKS „Celuloza” (piłka nożna chłopców), 
MUKS „Przyjaciół Sportu” (piłka nożna: 
dziewczęce grupy, III liga kobiet),
UKS „Lech Poznań Football Academy 
Dariusz Dudka” (piłka nożna chłopców),
UKS „Warta” (tenis stołowy)
SKF „Olimp” (zapasy styl klasyczny: grupy 
dziecięco - młodzieżowe), 
UKS „Jedynka” (zapasy styl klasyczne: gru-
py młodzieżowe), 
SKF Aikido Renshu (aikido - grupa mło-
dzieżowa i seniorska), 
Kostrzyński Klub Karate 
UKS „Nukleon”, który zajęcia sportowe 
oraz mecze mistrzowskie rozgrywał w hali 
widowisko-sportowej Zespołu Szkół. 
W 2018 roku Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji nieodpłatnie udostępniał obiekty 
sportowe dla potrzeb wszystkich kostrzyń-
skich stowarzyszeń. Dążono i utrzymano 
wysoki poziom organizacyjny wszelkich 
zawodów i imprez sportowych i rekre-
acyjnych. Kontynuowana była współpraca 
z  kostrzyńskimi zakładami pracy i instytu-
cjami w celu organizowania, integrowania 
oraz propagowania czynnego wypoczyn-
ku, a prowadzona współpraca przyniosła        
wymierne korzyści także dla kostrzyńskie-
go ośrodka sportu i rekreacji. 
Rok 2018 nacechowany zorganizowaniem 
przez MOSiR kilkunastu imprez ogólno-
polskich, w tym dwóch o randze Między-
narodowych Mistrzostw Polski. W okresie 
pierwszego kwartału 2018 roku bardzo 
dużym zainteresowaniem wśród kibiców 
cieszyły się rozgrywki II Ligi Futsalu, me-
cze w ramach Pucharu Polski na szczeblu 
Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz mecze 
mistrzowskie zespołu UKS „Warta” w eks-
traklasie tenisa stołowego mężczyzn. Gra-
jący pod nazwą zespół IKAA MOSiR TS 
„Celuloza” w rozgrywkach o mistrzostwo            
II ligi w grupie wielkopolsko-lubuskiej 
sklasyfikowany został ostatecznie na bardzo 
dobrym II miejscu będąc dosłownie o krok 
o gry w udziałach barażowych o I ligę (ze-
spół prowadząc w Koninie stracił bramkę 
na 5:5 na kilka sekund przed zakończeniem 
meczu). Bardzo dużym wydarzeniem cie-
szył się mecz 1/32 Pucharu Polski w futsalu, 
gdzie kostrzynianie grali z utytułowanym 
zespołem I ligi SRS „Gwiazda” Ruda Śląska.

W hali sportowej MOSiR przy ul. Wojska 
Polskiego wielkimi wydarzeniami były me-
cze tenisa stołowego w ekstraklasie męż-
czyzn, gdzie zespół UKS „Warta” Kostrzyn 
nad Odrą podejmował czołowe zespoły 
grające w najwyższej klasie rozgrywkowej 
w Polsce w tej dyscyplinie sportu. Gościli-
śmy medalistów Igrzysk Olimpijskich, mi-
strzostw Świata, Europy, Polski, czołowych 
zawodników m.in. z Rosji, Ukrainy, Czech, 
Niemiec, Francji, a rozgrywane mecze teni-
sowe stały na bardzo wysokim i widowisko-
wym poziomie sportowym.

 
Rok 2018, rok 20 lat działalności Miejskie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji był udanym 
rokiem pod względem podjętych inicjatyw 
budowy i modernizacji obiektów sporto-
wych. W grudniu zakończono budowę 
trzech szatni na terenie stadionu sporto-
wego przy ul. Niepodległości. Inwestycja 
ta pozwoli dziecięcym i młodzieżowym 
grupom piłkarskich zapewnić odpowiedni 
warunki do przygotowania się do wszelkich 
zajęć treningowych oraz udziału w  roz-
grywkach mistrzowskich. W minionym 
roku kontynuowano nakłady finansowe na 
rzecz kompleksu sportowo - rekreacyjnego 
stadionu sportowego. Widomym znakiem 
tych inwestycji są dwie nowe murawy tra-
wiste (płyta boisk nr 3 i nr 4), o ogólnej 
powierzchni prawie 12.000 m2. Ich wy-
posażenie dopełniają zakupione komplety 
nowych aluminiowych bramek piłkarskich 
o wymiarach: 5 x 2 m, oraz 3 x 1,5 m. 
W celu podniesienia standardu boiska 
i  wydarzeń piłkarskich zakupiono rów-
nież nowe boksy dla zawodników rezer-
wowych gości i gospodarzy: 14 osobowe 
oraz boks dla obsługi medycznej, dla ce-
lów bezpieczeństwa młodych piłkarzy, jak 
i uczestników ruchu przy ulicy Sybiraków 
zakupiono i zamontowano przy płytach 
piłkarskich piłkochwyty (o łącznej dłu-
gości 100 mb i wysokości 6 m.). Realizacja 
tych zadań potwierdza gotowość obiektu 
do rozgrywek wiosennych w 2019 roku, 
gdzie blisko pół tysiąca dzieci, młodzieży 
i dorosłych piłkarzy będzie mogło trenować 
i walczyć w rozgrywkach mistrzowskich we 
wszystkich kategoriach wiekowych. 
Dla potrzeb sekcji zapaśniczej zakupiono 
dwa nowe pokrowce na maty zapaśnicze o 
wym. 10 x 10 metrów, dwa manekiny zapa-
śnicze jednonożne oraz dwa duże materace 
gimnastyczne zeskokowe o wym. 3 x 2 m. 

Dla potrzeb służb medyczno-ratowni-
czych zakupiono dwie kompletne torby 
ratownicze PSP R1 wraz z wyposażeniem 
(wg. zakresu czynności i zapisów standardu 
KSRG z 26 lipca 2013 r.):
• dla zapewniania bezpieczeństwa pod-

czas imprez piłkarskich, zapaśniczych, 
imprez sportowo-rekreacyjnych, 

• dla potrzeb służb WOPR przy realizacji 
zadań przy basenie odkrytym.

W celu realizacji zadań na ośrodku                 
rekreacyjnym-przystań wodna zakupiono 
8 sztuk modułu podstawowego pływaka 
NP-D (podesty pływające) wraz z łącznika-
mi pływaka, zakupiono nowe okna i drzwi 
do pomieszczeń socjalnych ośrodka oraz 
zamontowano na terenie ośrodka nowe 
dwa słupy oświetleniowe. W nawiązaniu 
do współpracy Kostrzyńsko – Słubicka Spe-
cjalna Strefa Ekonomiczna zleciła wykona-
nie nowej automatycznej bramy wjazdowej 
na teren ośrodka przystani wodnej „Delfin” 
przy ul. Sikorskiego.
W celu zapewnienie bezpieczeństwa 
i ewentualnym nadużyciom wandalizmu na 
terenie ośrodka rekreacyjnego przy basenie 
odkrytym przy ulicy Fabrycznej 5 oraz na 
terenie stadionu sportowego przy ul. Nie-
podległości 11 zamontowane zostaną ka-
mery IP DAHUA wraz z rejestratorami. 
Mając na uwadze planowane oddanie w 
użytkowanie przez MOSiR nowej hali wi-
dowiskowo-sportowej przy Szkole Podsta-
wowej nr 1, z wypracowanych dochodów 
oraz z posiadanych środków budżetowych 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:
• zakupił nowy kompletny podest sce-

niczny o wymiarze 6 x 4 m., 
• zakupił 1.080 m2 wykładziny ochron-

nej Bateco firmy Gerflor na podłoże  
parkietu hali widowiskowo-sportowej, 

• zakupił dwie maszyny czyszczące o na-
pędzie bateryjnym i sieciowym,

• zlecił wykonanie instalacji ściany dio-
dowej wraz ze sterowaniem,  okablo-
waniem i wykonaniem konstrukcji no-
śnej (zakup telebimu).

Realizacja wszelkich, bardzo licznych zadań 
sportowo-rekreacyjnych nie byłaby moż-
liwa gdyby nie wsparcie i pomoc ze strony 
sponsorów. 
W 2018 roku zamierzenia kostrzyńskie-
go MOSiR realizowane były dzięki m.in.: 
Miastu Kostrzyn nad Odrą, Kostrzyńsko 
– Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej, Arctic Paper Kostrzyn, GBS Barlinek, 
Miejskim Zakładom Komunalnym Sp. 
z o.o., POLCHAR Sp. z o.o., „Multibor”, 
„Drewform”, Starostwu Powiatowemu w 
Gorzowie Wlkp., RAVEN Sp. 
z o.o., FILIUS Metal, FELGEO.Pl, PHU 
IKAA Suchomel, BGŻ BNP PARIBAS, Re-
stauracji- Pizzerii „HEJ”, Intermarche, Bri-
comarche, OK-STYL, Wendre Polska, ICT 
Poland, Hanke Tissue, PAVLUS, BU3EK, 
TELEMOND Teleskop. 

WAŻNIEJSZE IMPREZY I WYDARZENIA SPORTOWE W ROKU 2018
ORGANIZOWANE I WSPÓŁORGANIZOWANE PRZEZ MOSiR

• organizacja 37. Mistrzostw Kostrzyna nad Odrą w halowej piłce nożnej o „Puchar     
Burmistrza” - jednej z najstarszych imprez halowych na Ziemi Lubuskiej,  

• współorganizacja z zarządem TS „Celuloza” rozgrywek w ramach II Ligi Futsalu oraz 
meczów o mistrzostwo Klasy „A”

• X Bieg rekreacyjny dzieci, młodzieży i dorosłych „Policz się z cukrzycą”  
• współorganizacja z zarządem UKS „Warta” rozgrywek w ramach Ekstraklasy i I ligi 

tenisa stołowego mężczyzn
• organizacja Międzynarodowych Mistrzostw Polski Kadetów w zapasach w stylu kla-

sycznym w Hali Sportowej MOSiR przy ul. Wojska Polskiego,
• festyn sportowo-rekreacyjny „Od przedszkola do seniora”, 
• turniej piłki siatkowej im. Zygmunta Ćwiekowskiego o „Puchar Burmistrza” 
• organizacja powiatowego turnieju piłki nożnej chłopców szkół podstawowych    

„Tymbark Cup 2018”,
• współorganizacja antyrasistowskich Mistrzostw Polski w piłce nożnej drużyn podczas 

festiwalu POL’and’ROCK o „Puchar Burmistrza”,
• ogólnopolski turniej piłki nożnej orlików „Torneo Lubuskie” o „Puchar Prezesa K-S SSE 

i Puchar Burmistrza”,
• organizacja XXXIII. międzynarodowego biegu ulicznego kobiet i mężczyzn                           

„Kostrzyńska Dziesiątka” - jedna z najstarszych imprez biegowych na Ziemi Lubuskiej, 
• VIII Olimpiada Sportowa Przedszkolaków o „Puchar Burmistrza”
• współorganizacja z PZW nr 1 i nr 3 ogólnopolskich spinningowych zawodów wędkar-

skich o „Puchar Burmistrza” i „Puchar Dyrektora MOSiR”,
• organizacja ogólnopolskiego 41. turnieju brydża sportowego „Złoty Liść Jesieni” 

o „Puchar Burmistrza” - jedna z najstarszych imprez brydżowych na Ziemi Lubuskiej, 
• zawody wędkarskie dzieci i młodzieży z okazji Dnia Dziecka oraz w ramach akcji 

„Wakacje z wędką” – współorganizacja z PZW Koło nr 3,
• współorganizacja z MUKS „Przyjaciół Sportu” spotkań piłkarskich III ligi kobiet,
• organizacja halowych oraz na wolnym powietrzu spartakiad sportowo – rekreacyj-

nych emerytów i osób niepełnosprawnych
• organizacja międzyszkolnych zawodów sportowych - „Dzień Sportu Szkolnego” oraz 

finałów Powiatowej Spartakiady Młodzieży. 
• patriotyczny turniej halowej piłki nożnej drużyn amatorskich o „Puchar Burmistrza” - 

współorganizacja z Samorządem Mieszkańców Osiedla Leśnego
• mikołajkowo-gwiazdkowe turnieje karate o „Puchar Burmistrza”  i zapasów o „Puchar 

Dyrektora MOSiR”
• oraz wielu, wielu innych imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym...
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W 2018 roku MOSiR prowadził bardzo sze-
roką działalność w zakresie sportu szkol-
nego poprzez organizację wielu finałów w 
ramach Powiatowej Spartakiady Młodzieży, 
eliminacji rejonowych Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej oraz eliminacji do Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży. Dużym zaintereso-
waniem cieszyły wśród dzieci i młodzieży 
również imprezy sportowo-rekreacyjne 
organizowane w ramach akcji „Zima’2018” 
oraz „Lato’2018”.
Jak co roku zainteresowaniem cieszyły się 
turnieje piłkarskie i siatkarskie, zajęcia 
sportowo-rekreacyjne na wolnym powie-
trzu (zajęcia z tenisa ziemnego, plażowa 
piłka siatkowa i plażowa piłka nożna). 
W 2018 roku dążono i utrzymano bardzo 
wysoki poziom organizacyjny wszelkich 
imprez sportowych i rekreacyjnych. Pro-
wadzona była szeroka współpraca z ko-
strzyńskimi firmami i instytucjami w celu 
organizowania i propagowania czynnego 
wypoczynku.
Rok 2018 był nacechowany licznymi impre-
zami rangi międzynarodowej, ogólnopol-
skiej, regionalnej, wojewódzkiej i lokalnej. 
Uczestnicy tych imprez mieli możliwość 
do skorzystania z ciekawych propozycji, 
propagujących czynny wypoczynek wśród 
dzieci, młodzieży i dorosłych oraz popula-
ryzacji indywidualnych i zespołowych dys-
cyplin sportu.
Warto nadmienić, że w 2018 roku Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji odprowadził na 
rachunek Urzędu Miasta dochody budżeto-
we w wys. 155.511 zł (dochody planowane - 
24.000 zł) oraz z realizacji zadań projektów 
unijnych (Euroregion Pro Europa Viadrina) 
kwotę 2.599,54 Euro.
W 2018 roku Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji spełnił swoje oczekiwania realizując 
podstawowe cele i zadania, będąc gwaran-
tem zabezpieczenia całości spoczywając na 
nim zadań, propagując czynny wypoczy-
nek wśród młodych i dorosłych mieszkań-
ców miasta Kostrzyn nad Odrą. Zgodnie 
z comiesięcznym planem imprez i akcji 
zrealizowano wszystkie zadania. Wszelkie 
informacje oraz ofertę MOSiR można było 
śledzić m.in. na stronach: 

www.mosir-kostrzyn.pl
www.naszkostrzyn.pl 

7 lutego w Wojewódzkim Ośrodku 
Sportu i Rekreacji w Drzonkowie 
dokonano ogłoszenia wyników 
we współzawodnictwie sportowym 
dzieci i młodzieży. W klasyfikacji 
gmin w województwie lubuskim 
Miasto Kostrzyn nad Odrą zajęło 
wysokie X miejsce. Marszałek Wo-
jewództwa Lubuskiego Elżbieta 
Polak na ręce burmistrza Andrzeja 
Kunta złożyła list gratulacyjny, dzię-
kując Gminie Kostrzyn nad Odrą za 
podjęte działania na rzecz kultury 
fizycznej oraz z uplasowanie się na 
wysokim miejscu we współzawod-
nictwie sportowym dzieci i mło-
dzieży w wydaniu ogólnopolskim 
i lubuskim. W klasyfikacji klubów w 
ogólnopolskim współzawodnictwie 
najwyższe miejsce z kostrzyńskich 
stowarzyszeń zajął SKF „Olimp”    
plasując się w gronie ponad 200 
klubów na 38. miejscu.
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Jak co roku prezentujemy Państwu kalendarz imprez organizowanych, bądź też współor-
ganizowanych przez Muzeum Twierdzy Kostrzyn, a także imprez organizowanych przez 
inne podmioty na terenie Starego Miasta i twierdzy. Jesteśmy pewni, że jak w latach      
minionych każdy znajdzie coś interesującego dla siebie i z chęcią weźmie udział w za-
planowanych przedsięwzięciach. O każdym z nich będziemy informować szczegółowo, 
oczywiście z odpowiednim wyprzedzeniem, w miarę zbliżania się terminu wydarzenia. 

30.03. - 74 rocznica zakończenia walk o Kostrzyn
27.04. - Manewry Militarne na Starym Mieście
27.04. - Miasta Nowej Marchii - wycieczka: Boleszkowice - Mieszkowice - Moryń
11.05. - Noc Muzeów
12.05. - 250 lat kostrzyńskich dzwonów - wycieczka: Eberswalde - Chorin - Niederfinow 
09.06. - Twierdza z wody: spływ kajakowy wokół Wyspy Odrzańskiej
13.06. - Międzyszkolny konkurs wiedzy o Kostrzynie
20-23.06. - Boleń-Camp: międzynarodowy zlot wędkarski

Celem wizyty złożonej na zaproszenie       
dyrektora MTK Ryszarda Skałby było zapo-
znanie się z działalnością naszego muzeum 
oraz sposobami prezentacji niemieckiej        
i polskiej historii naszego miasta. W czę-
ści oficjalnej w siedzibie muzeum, w której 
wziął również udział Burmistrz Kostrzyna 
nad Odrą Andrzej Kunt, zaprezentowano 
rys historyczny miasta oraz okoliczności 
powstania Muzeum Twierdzy. Następnie 
zorganizowano przejażdżkę po terenie Sta-
rego Miasta, podczas której przedstawiono 
najciekawsze miejsca oraz przeprowadzone 
prace renowacyjne twierdzy. Ekspozycja 
muzealna w Bastionie Filip wywarła na     
naszym gościu ogromne wrażenie, czemu 
wyraz dał wpis w naszej księdze pamiąt-
kowej. Cieszymy się, że mogliśmy gościć 
niemałej rangi dyplomatę niemieckiego               
w naszej placówce, który potwierdził, iż      
jesteśmy bardzo dobrze postrzegani jako 
instytucja dbająca o europejskie dziedzic-
two kulturowe. 

Muzeum Twierdzy Kostrzyn

NIEMIECKA KONSUL W TWIERDZY
W piątek, 01.02.2019 r. z wizytą do Muzeum Twierdzy Kostrzyn przybyła pani konsul Republiki Federalnej Niemiec 
w Polsce Jana Orlowski (zastępczyni konsula generalnego, szefowa referatu gospodarki i referatu prasowego 
konsulatu we Wrocławiu). Wcześniej tego dnia pani konsul wzięła udział w uroczystościach 74. rocznicy zagła-
dy więźniów hitlerowskiego obozu Sonnenburg w Słońsku (w obchodach wzięli również udział pracownicy MTK        
Zbigniew Piotrowski, Małgorzata Jaraczewska-Dreger i Jerzy Dreger).

Niski poziom wody nieznacznie ułatwił 
pracę, jednakże trudność sprawiała głębo-
ka warstwa mułu zalegającego na dnie fosy. 
Nie obyło się bez użycia specjalnej koparki. 
Wielogodzinna praca z udziałem pracow-
ników MTK przyniosła efekty w postaci 
znalezisk, które zostały przekazane mu-
zeum. Czy udało się natrafić na ślad wieży 
„Pantery”, która w 1945 r. usytuowana była 
w rejonie obecnego ronda „Twierdza”? O 
tym przekonacie się Państwo 9 kwietnia, 
na którego zaplanowano emisję kostrzyń-
skiego odcinka „Poszukiwaczy historii” w 
Polsat Play. 
To nie koniec poszukiwań, prace będą 
kontynuowane już bez towarzystwa kamer 
telewizyjnych w następnych miesiącach. 
Spodziewamy się pozyskania do naszych 
zbiorów jeszcze wielu artefaktów.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn

„POSZUKIWACZE HISTORII”
Po oczyszczeniu w styczniu br. fragmentu fosy otaczającej rawelin August-Wilhelm i po uzyskaniu odpowiednich 
zezwoleń można było przystąpić do przeprowadzenia zaplanowanych badań archeologicznych i eksploracyj-
nych w najpłytszej części fosy. Na nasze zaproszenie do Kostrzyna przybyli znani i lubiani „Poszukiwacze historii” 
Olaf Popkiewicz i Sebastian Witkowski wraz z ekipą telewizyjną Polsatu.

KALENDARZ IMPREZ MUZEUM W 2019 ROKU
20.06. - Wanderungen durch Mark Brandenburg 
              czyli śladami Fontanego po Łęgach  Odrzańskich
              Bad Freienwalde - Altranft - Wriezen - Letschin
30.06. - Historyczne elektrownie i urządzenia wodne - spływ kajakowy Myślą: 
               Dargomyśl - Chwarszczany - Gudzisz
01.-03.08. - Polandrockowe Pompeje
30.08-01.09. - XX Dni Twierdzy
01.09. - Szlakiem pomników wojennych i wojskowych w okolicach Kostrzyna (Witnica, 
              Mosina, Tarnów, Lubiszyn, Pszczelnik, Ostrowiec, Barnówko, Dębno)
15.09. - Droga Krzyżowa na Starym Mieście
29.09. - Frankfurt nad Odrą - wycieczka

Przypominamy również, że z różnych przyczyn impreza może zostać przełożona na inny 
termin lub odwołana. Prosimy śledzić nasze komunikaty na stronie:
www.muzeum.kostrzyn.pl

12.02. br. do zbiorów Muzeum Twier-
dzy Kostrzyn przekazany został nie-
zwykły dokument. 

Został on wystawiony w 1820 roku i doty-
czy nadania praw mieszczanina Johannowi 
Friedrichowi Ruß przez magistrat Kostrzy-
na. Otrzymał on prawo do zamieszkania 
w  Kostrzynie w nagrodę za dzielną służbę 
w czasie blokady miasta w latach 1813-1814. 
Dokument zawiera oprócz przywilejów 
również zobowiązania nowego mieszkańca, 
min. do wiernej służby państwu pruskiemu 
i do przestrzegania porządku miejskiego. 
Niestety, nie wiemy, w jakiej części miasta 
zamieszkał nowy obywatel wykonywujący 
zawód płatnerza. W księdze meldunko-
wej z roku 1939 nazwisko Ruß figuruje na 
Friedrichsstraße (obecna ul. Graniczna), 
ale było to 120 lat później. Właścicielka do-
kumentu, p. Margaret Jungfer, zgodziła się 
przekazać oryginalny dokument w zamian 
za wykonaną ręcznie wierną kopię. Jest to 
pierwszy dokument tego typu, jaki znalazł 
się w zbiorach naszego Muzeum. Doku-
ment opisuje jedynie fragment życiorysu 
przodka p. Jungfer, dla nas stanowi nato-
miast cenne źródło informacji i został prze-
tłumaczony na język polski. 
Dziękujemy bardzo ofiarodawczyni za tak 
cenny i bogaty w informacje dar.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn

CENNY DAR
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HARMONOGRAM ZAJĘĆ

1 marca (piątek), godz. 16.00-17.30 
Dojrzali Wspaniali

1 marca (piątek), godz. 16.00-17.30 
Język angielski dla dzieci

5 marca (wtorek), godz. 16.00-17.00 
Dziecięcy Klub Książki

6 marca (środa), godz. 16.00-17.30 
Dyskusyjny Klub Książki

6 marca (środa), godz. 16.00-18.00 
Mamuśki z Kostrzyna

7 marca (czwartek), godz. 16.00-17.30 
Klub Młodych Książkożerców

8 marca (piątek), godz. 16.00-17.30 
Dojrzali Wspaniali

9 marca (sobota), godz. 11.00-12.00 
konsultacje z pielęgniarką środowiskową

9 marca (sobota), godz. 11.00-13.30 
Decoupage

9 marca (sobota), godz. 14.30-17.00
Decoupage

12 marca (wtorek), godz. 16.00-17.00 
Dziecięcy Klub Książki

13 marca (środa), godz. 16.00-18.00 
Mamuśki z Kostrzyna

14 marca (czwartek), godz. 16.00-17.30 
Klub Młodych Książkożerców

16 marca (sobota), godz. 11.00-13.30 
Dzień z kulturą włoską - warsztaty kulinarne

16 marca (sobota), godz. 14.30-17.00 
Dzień z kulturą włoską - warsztaty kulinarne

19 marca (wtorek), godz. 16.00-17.00 
Dziecięcy Klub Książki

20 marca (środa), godz. 16.00-17.30 
Młodzieżowy Klub Książki

20 marca (środa), godz. 16.00-18.00 
Mamuśki z Kostrzyna

21 marca (czwartek), godz. 16.00-17.30 
Klub Młodych Książkożerców

22 marca (piątek), godz. 16.00-17.30 
Dojrzali Wspaniali

23 marca (sobota), godz. 11.00-13.30 
Scrapbooking mixed-media

23 marca (sobota), godz. 14.30-17.00 
Scrapbooking mixed-media

26 marca (wtorek), godz. 16.00-17.00 
Dziecięcy Klub Książki

27 marca (środa), godz. 16.00-18.00 
Mamuśki z Kostrzyna

28 marca (czwartek), godz. 16.00-17.30 
Klub Młodych Książkożerców

29 marca (piątek), godz. 16.00-17.30 
Dojrzali Wspaniali

29 marca (piątek), godz. 16.00-17.30 
Język angielski dla dzieci

MARZEC W BIBLIOTECE
Zapraszamy do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą na ko-
lejny miesiąc zajęć, spotkań, warsztatów, wykładów, lekcji i innych imprez.

DODATKOWE INFORMACJE

DZIECIĘCY KLUB KSIĄŻKI
- klub książki dla dzieci 6-9 lat, 
- dla wszystkich chętnych, bez zapisów

KLUB MŁODYCH KSIĄŻKOŻERCÓW
- klub książki dla dzieci 10-14 lat, 
- dla wszystkich chętnych, bez zapisów

MŁODZIEŻOWY KLUB KSIĄŻKI
- klub książki dla młodzieży, 
- dla wszystkich chętnych, bez zapisów

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
- klub książki dla dorosłych, 
- dla wszystkich chętnych, bez zapisów

DOJRZALI WSPANIALI
- spotkania/wykłady dla seniorów, 
- dla wszystkich chętnych, bez zapisów

JĘZYKI OBCE DLA DZIECI
- zajęcia dla dzieci 7-12 lat, 
- dla wszystkich chętnych bez zapisów
- przemiennie raz język niemiecki,
- raz język angielski

MAMUŚKI Z KOSTRZYNA
- spotkania grupy mam z dziećmi 

INDYWIDUALNE KONSULTACJE 
Z PIELĘGNIARKĄ
„Masz w domu osobę w podeszłym wieku 
lub przewlekle chorą?
Potrzebujesz podstawowych informacji       
w zorganizowaniu opieki? Służę poradą”
mgr Helena Rudaniecka

DECOUPAGE
- warsztaty rękodzieła 
- dla dorosłych i młodzieży
- dwie grupy: 11:00-13:30 i 14:30-17:00

zapisy od wtorku przed danymi 
warsztatami w godzinach 13:00-16:00

pod numerem +48 95 725 40 10
lub osobiście w Bibliotece

SCRAPBOOKING
- warsztaty rękodzieła 
- dla dorosłych i młodzieży
- dwie grupy: 11:00-13:30 i 14:30-17:00

zapisy od wtorku przed danymi 
warsztatami w godzinach 13:00-16:00

pod numerem +48 95 725 40 10 
lub osobiście w Bibliotece

DZIEŃ Z KULTURĄ WŁOSKĄ
- warsztaty kulinarne 
- dla dorosłych i młodzieży
- dla rodzin z dziećmi
- dwie grupy: 11:00-13:30 i 14:30-17:00

zapisy od 5 marca 
w godzinach 13.00 – 16.00

pod numerem +48 95 725 40 10 
lub osobiście w Bibliotece.

UWAGA:
W harmonogramie nie ujęto zajęć, na     
które listy uczestników są w tym semestrze 
już zamknięte:
Klub Początkującego Internauty – trzy grupy
Pracownia Robotyki - cztery grupy.
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WIADOMOŚCI Z SP3

11 oraz 14 lutego w Szkole Podstawowej nr 3 miały miejsce warsztaty chemiczne pod na-
zwą „Dzień Chemii”. Spotkanie dla wszystkich uczniów zainteresowanych chemicznymi 
eksperymentami, zostało zorganizowane przez Koło chemiczne działające w naszej szkole 
pod opieką Ewy Gzyl. Zajęcia odbywały się w dwóch turach: 11 lutego wzięli w nich udział 
uczniowie klas starszych ze szkoły podstawowej oraz uczniowie gimnazjum, natomiast 
w czwartek 14 lutego nasi najmłodsi chemicy z klas I – III. Warsztaty zostały poprowadzone 
przez panów z Centrum Chemii w Małej Skali z Torunia. Dzieci i młodzież mogli poznać 
różne chemiczne odczynniki oraz wziąć udział w rozmaitych chemicznych eksperymen-
tach.  Zajęcia bardzo się wszystkim podobały i w wielu uczniach wzbudziły jeszcze większe 
zainteresowanie chemią, która przecież każdego dnia nas otacza.

Wiele dzieci lubi Smerfy - więc uczennice naszej szkoły przygotowały dla swoich młod-
szych kolegów ciekawe, śmieszne i przede wszystkim z morałem przedstawienie ukazujące 
historię z życia niebieskich postaci. Śmiechu i tańca było co nie miara. Dzieci mogły współ-
pracować z aktorami i przy tym dobrze się bawić. Historia Smerfów pokazała też uczniom, 
jak niebezpieczne  jest zadawanie się z nieznajomymi. Uświadomiła, że współpraca ze sobą 
przynosi korzyści, a jeśli ktoś chce przeżyć jakąś przygodę lub poszukuje wrażeń to mnó-
stwo takich atrakcji znajdzie  na kartach książek.                                                     (Anna Pyć)

W czwartek 14 lutego obchodziliśmy w naszej szkole Walentynki - czyli święto wszystkich 
zakochanych i tych, którzy darzą się sympatią. W szkole działa poczta walentynkowa, dzięki 
której niektórzy uczniowie i nauczyciele otrzymali wiele sympatycznych kartek. Na długiej 
przerwie uczennice klasy ósmej poprowadziły dla wszystkich walentynkową zumbę. 
Pląsom i tańcom nie było końca, w końcu trwa karnawał. Uczniowie Oddziału Specjalnego 
przygotowali kartki dla wszystkich pracowników szkoły i osobiście im je wręczyli.  Z okazji 
Walentynek życzymy wszystkim dużo miłości i szacunku do drugiego człowieka.

Życzenia, łakocie, laurki, prezenty, całusy, 
uściski i wiele, wiele innych wspaniałości: 
tym wszystkim zostali obdarowani wy-
jątkowi goście, którzy odwiedzili naszych 
przedszkolaków. Babcie i dziadkowie to 
osoby, które szczególnie zasłużyły na tak 
wyszukany i cenny prezent jak miłość wnu-
ków. Ten szczególny dla nich dzień posta-
nowiliśmy uczcić w wyjątkowy sposób. 
Każda grupa przygotowała przedstawienia 
godne tak wspaniałej publiczności. 

DZIECI DLA DZIADKÓW
Jest taki jeden dzień w roku, w którym z głębi serc wnucząt płyną najser-
deczniejsze życzenia - Dzień Babci i Dziadka. 

Dzieci zachwyciły wszystkich rytmiczny-
mi tańcami, pięknymi wierszami, a także 
piosenkami rozgrzewającymi serca najbliż-
szych. Na koniec każde dziecko dumnie 
wręczyło laurkę, natomiast maluszki dołą-
czyły do swoich życzeń cytrynę jako oznakę 
zdrowia. 
Serdeczne podziękowania za trud i zaanga-
żowanie w wychowaniu, a także moc życzeń 
oraz całusów na cały rok dla wszystkich 
dziadków życzą Ekoludki!

W jakich sytuacjach dzwonić pod ten        
numer, a w jakich nie? Jak rozmawiać z dys-
pozytorem i jakich informacji mu udzielić? 
Nigdy nie wiadomo co może się wydarzyć, 
jakie zagrożenie może nas spotkać, ale naj-
ważniejsze aby uczyć dzieci co powinny 
wówczas zrobić i aby bez paniki potrafiły 
wezwać pomoc. 
W naszym przedszkolu 6  latki utrwalały te 
zasady podczas Międzynarodowego Dnia 
Numeru Alarmowego, który rozpoczęły wy-
słuchaniem opowiadania „Kuba i Cukierki”,  
podczas którego dzieci potrafiły  dokonać 
oceny zagrożenia sytuacji, zadawały istotne 
pytania oraz udzielały odpowiedzi. Wyko-
nały samodzielnie tel. komórkowy który 
wykorzystały podczas odgrywania  scenek , 
gdzie  doszło do potrącenia pieszego,  wzy-

NR 112 NA KŁOPOTY
Międzynarodowy Dzień Numeru Alarmowego 112 w tym roku przypada na 
dzień 11 lutego . Święto ma na celu przede wszystkim rozpowszechnianie 
wiedzy na temat korzystania z niego we właściwy sposób. „112” to numer 
alarmowy, który obowiązuje we wszystkich krajach europejskich.

wały pomoc, utrwalając zasady przekazy-
wania informacji dla dyspozytora, udzielały 
pierwszej pomocy jako świadek zdarzenia 
i jako profesjonalny lekarz.
W czasie spotkania wychowawca  przypo-
mniał również dzieciom  czego nie wolno 
robić bawiąc się w czasie zabaw zimowych.
Nauka przez zabawę zawsze działa najlepiej. 
Oczywiście ważne jest tłumaczenie, że to 
nie zabawa i że nigdy, przenigdy nie wolno 
prawdziwym telefonem wykręcać numerów 
alarmowych jeśli sytuacja nie jest naprawdę 
poważna.

„112” to numer alarmowy, który obowią-
zuje we wszystkich krajach europejskich. 
Obyśmy nigdy nie musieli z niego korzy-
stać, bo oznaczałoby to, że mamy kłopoty.
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Podczas zajęć instruktor opowiedział 
uczniom o technice druku 3D, tłumaczył 
i pokazał zasady działania drukarki 3D. 
Opowiedział o oprogramowaniu niezbęd-
nym do wykonywania projektów druku 3D 
oraz przedstawił strony internetowe z goto-
wymi projektami. Jeden z uczniów wybrany 
na ochotnika dokonał wyboru projektu do 
wykonania, a następnie grupa z pomocą 
instruktora przeszła cały proces tworzenia 
wydruku 3D aż do uzyskania końcowego 
efektu.
Warsztaty prowadzi nasz instruktor-infor-
matyk. Są one adresowane do młodzieży 
szkolnej i mogą stanowić uzupełnienie lekcji 
informatyki w szkole. W czasie warsztatów 
młodzież tworzy własne projekty druku 3D, 
ucząc się tym samym podstaw projektowa-
nia komputerowego, poznając technikę dru-
ku 3D oraz zasady działania drukarki 3D. 
W kolejnych miesiącach zaprosimy do       
Biblioteki uczniów z dwóch innych ko-
strzyńskich szkół podstawowych. 
A podczas wakacji zorganizujemy warsz-
taty projektowania 3D, na które młodzież    
będzie mogła zapisać się indywidualnie.

DRUK 3D W BIBLIOTECE
Warsztatów programowania 3D ciąg dalszy. W listopadzie i grudniu 2018 
roku skorzystali z nich uczniowie klas 7 ze Szkoły Podstawowej nr 2, a w 
lutym uczniowie klas 7 ze Szkoły Podstawowej nr 4

W ramach „Dnia Bezpiecznego Internetu”, 
bazując na obejrzanym spektaklu w teatrze 
pt. „Wirus Świrus” dzieci utrwalały zasady 
bezpiecznego korzystania z Internetu. Two-
rzyły mapę pojęciową, dokonywały analizy 
złego i dobrego wpływu Internetu na czło-
wieka, dokonywały własnych przemyśleń 
i udzielały bardzo mądrych i zaskakujących 
odpowiedzi, pytały o niezrozumiałe fakty.  
Zajęcia miały na celu zwrócenie uwagi na 
bezpieczeństwo w sieci. Dzieci wykazywały 
się wiedzą o Internecie i zasadach korzy-
stania z niego. Doskonale poradziły sobie 
w quizie dotyczącym Internetu i korzysta-
nia z niego. Każde dziecko zostało obda-
rowane naklejką DBI2019, a następnie w 
ramach zadania plastycznego samodzielnie 
projektowały laptopy i tablety. 

BEZPIECZNIE W SIECI
Ogólnoświatowy Dzień Bezpiecznego Internetu przypadł w tym roku na 
5 lutego. W Przedszkolu Miejskim nr 2 obchodziliśmy ten dzień aktywnie. 
Dzieci od samego rana same projektowały napis „DZIEŃ BEZPIECZNEGO 
INTERNETU”, który następnie przywiesiliśmy w centralnym miejscu sali. 

Dzień Bezpiecznego Internetu to kolejna 
z akcji przeprowadzonych w naszym przed-
szkolu mająca na celu uświadomienie dzie-
ciom niebezpieczeństw, jakie czekają na nie 
w sieci.
Dlatego też ta inicjatywa zostanie przedłu-
żona o cykl kolejnych zajęć. Zaplanowano 
indywidualne pogadanki z wychowawcami 
oraz grupowe prace plastyczne o tematy-
ce związanej z bezpiecznym korzystaniu                    
z Internetu. W trosce o dobro naszych     
dzieci apelujemy. 

RODZICU UWAŻAJ, 
CO TWOJE DZIECKO 

ROBI PRZY KOMPUTERZE

Anna Karpezo, Aneta Dmytryk, Małgorzata Pezowicz
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FELGEO.PL MISTRZEM JEST!
W dniu 27 stycznia już po raz siedemnasty rozpoczęły się zmagania piłkarzy biorących udział                       
w Mistrzostwachn Pracowników Zakładów Pracy w halowej piłce nożnej o „Puchar Dyrektora MOSiR”. 
W tegorocznej edycji na parkiecie Hali Sportowej MOSiR przy ul. Wojska Polskiego zmierzyły się na-
stępujące drużyny: Raven, Straż Pożarna, Algontec, Felgeo.pl oraz Metal-Art. 

W sportowo-rekreacyjnych zmaganiach uczestniczące ze-
społy grały systemem „każdy z każdym”, w czasie gry 2  razy 
po 8 minut. Zdecydowana większość spotkań była bardzo 
zacięta i wyrównana. W pierwszej rundzie najlepiej zapre-
zentował się zespół Straży Pożarnej gromadząc 9 pkt a tuż        
za nim uplasowały się zespoły Ravenu i Felgeo.pl z dorob-
kiem 7 pkt. Runda finałowa zapowiadała się więc ciekawie...
W rundzie rewanżowej (2 luty), nie do pokonania był          
zespół Felgeo.pl wygrywając wszystkie swoje spotkania 
i z kompletem punktów wygrał rundę rewanżową i zarazem 
cały turniej. O drugie miejsce zaciętą walkę stoczyły zespoły 
Straży Pożarnej oraz Metal-Art. Oba zespoły w klasyfika-
cji końcowej zgromadziły po 15 pkt jednak Metal-Art był       
lepszy zarówno w bezpośrednich pojedynkach jak w stosun-
ku bramowym i to temu zespołowi ostatecznie przypadło 2 
miejsce na podium a na trzecim stopniu stanęli „strażacy”. 

Podkreślić należy też znakomitą atmosferę 17. mistrzostw. 
Mecze dla poszczególnych zespołów miały bardzo duże 
znaczenie, gdzie do ostatniego gwizdka grano o jak naj-
korzystniejszy wynik i co najważniejsze - grano fair play.          
Po każdym zakończonym spotkaniu zawodnicy obu wal-
czących drużyn dziękowali sobie za stworzone emocje,                
życząc powodzenia w następnym spotkaniu. W rozegranych 
20 spotkaniach strzelono ogółem 112 goli, co daje średnią 
5,6 bramek w jednym spotkaniu.
Każda z drużyn biorących udział w mistrzostwach została 
nagrodzona pucharem, pamiątkowymi medalami oraz dy-
plomem, pamiątkowe statuetki wręczono także najlepszym 
zawodnikom z poszczególnych drużyn. Wręczenia pucha-
rów, dyplomów oraz pamiątkowych statuetek dokonali: 
dyrektor MOSiR Zygmunt Mendelski i radny rady Miasta 
Kostrzyn nad Odrą Mariusz Staniszewski.

Ostateczna klasyfikacja turnieju:
1. FELGEO.PL
2. Metal-Art
3. JRG PSP Kostrzyn nad Odrą 
4. RAVEN 
5. ALGONTEC

Ponadto pamiątkowymi statuetkami wyróżniono zawodni-
ków w następujących kategoriach:
• Najlepszy zawodnik:
   Przemysław Bobik (Metal-Art)
• Najlepszy bramkarz: 
   Waldemar Michałowski (Felgeo.pl)
• Najlepszy strzelec: 
   Mateusz Migdal (Felgeo.pl)

Najlepsi zawodnicy w każdym zespole:
• Raven - Valerii Popruha
• Straż Pożarna - Daniel Siroń
• Felgeo.pl - Marek Koczorowski
• Algontec - Maciej Bil
• Metal-Art - Norbert Kikosicki

Trzeba też nadmienić, że w pierwszy dzień mistrzostw    
ogłoszono konkurs dla kibiców, który polegał na wytypowa-
niu kolejności zespołów w ostatecznej klasyfikacji turnieju, 
a wyniki ogłoszono po dekoracji najlepszych zespołów i za-
wodników. Kibiców, którzy typowali najlepiej nagrodzono 
kalendarzami MOSiR a byli to: Natalia Kawalec, Jagoda 
Górska, Piotr Dziekan po 3 trafienia, a Karolina Walczak, 
Krzysztof Grala po 2 trafienia.

Oficjalnego zamknięcia mistrzostw dokonał dyrektor      
MOSiR Z. Mendelski, dziękując wszystkim zespołom za 
stworzone emocje oraz zapraszając zespoły do udziału            
w przyszłorocznej 18. edycji pracowniczych mistrzostw. Po 
ceremonii zamknięcia udanych mistrzostw wszyscy zawod-
nicy zaproszeni zostali na „rodzinny” obiad.

Dyrekcja MOSiR składa serdeczne podziękowania Mariu-
szowi Staniszewskiemu, Antoniemu Żołnie, Bartłomie-
jowi Suskiemu, Władysławowi Kędziorowi, Romanowi           
Bućkowskiemu, - za obsługę techniczno - organizacyjną 
turnieju, sędziom – za wzorowe prowadzenie spotkań, 
sympatykom sportu i rekreacji - za klimat i gorący doping, 
uczestnikom - za stworzone sportowe emocje. 

MOSiR w Kostrzynie nad Odrą

ŚWIETNY POCZĄTEK SEZONU ZAPAŚNIKÓW
Dla kostrzyńskich zapaśników przyszedł czas na rozpoczęcie nowego sezonu. W sobotę 9 lutego pojechaliśmy rywalizować na otwartych Mistrzostwach 
Miasta Poznania „VII Memoriale Bogdana Brody”. Szczerze mówiąc nie spodziewaliśmy się aż tak wysokiej frekwencji ponieważ wspólnie z naszą ekipą 
do rywalizacji stanęło 140 zawodników przedstawicieli grupy dzieci i młodzików. Było z kim powalczyć.

Cieszymy się bardzo, że wszyscy chłopcy stoczyli po kilka wartościowych pojedynków i wy-
walczyli jedenaście medali. Śmiało możemy rokować, że ten rok będzie równie obiecujący 
i udany jak poprzedni gdzie wywalczyliśmy dwa medale na Mistrzostwach Polski Młodzi-
ków w Janowie Lubelskim. Nasza młoda ekipa jest bardzo silna co wynika z poważnego 
podejścia do treningów i wspaniałej atmosfery panującej w klubie. Tę atmosferę budują nie 
tylko chłopcy, ale również ich rodzice, trenerzy i oczywiście nasi sponsorzy.

W Poznaniu udało nam się wywalczyć następujące lokaty:
1 miejsce: Piotr Dąbrowski 28 kg, Wojciech Cudak 34 kg, Filip Iwaszko 36 kg, 
                   Julian Iwaszko 38 kg, Mateusz Borysewicz Woźnicki 59 kg.
2 miejsce: Kacper Sobczyk 34 kg, który w finale przegrał z naszym Wojtkiem Cudakiem.
3 miejsce: Seweryn Kunt 25 kg, Dawid Kopka i Aleks Kusyń 46 kg, 
                   Artur Zalewski 48 kg, Fabian Grzywacz 59 kg.
5 miejsce: Sebastian Adamczewski 38 kg, Damian Nowak 40 kg, Bartosz Jankowski 73 kg.

Ciągły rozwój UKS „Jedynka” i wysokie osiągnięcia sportowe nie byłyby możliwe, gdyby 
nie środki finansowe otrzymane od Burmistrza Miasta Dr Andrzeja Kunta oraz naszych 
sponsorów: Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. oraz Telemond 
Holding Dziękujemy !!!
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się wyśmienicie z pełnym uśmiechem na 
twarzy.
I choć była to przede wszystkim wspaniała 
zabawa to najlepszych uhonorowano pa-
miątkowymi statuetkami za miejsca I-III 
i dyplomami uczestnictwa dla wszystkich 
uczestników, dekoracji dokonali radny 
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą Mariusz 
Staniszewski oraz Jerzy Wanat.
Seniorzy zmagali się w sześciu konkuren-
cjach takich jak:
• Rzut woreczkami do celu,
• Rzut piłki tyłem do celu,
• Rzuty do kręgli,
• Strzały piłką do bramki,
• Slalom biegowy,
• Rzut hula-hop do celu.

Wyniki spartakiady:
Panie do 70 lat:

1. Bożena Suchomel - 40 pkt
2. Genowefa Polowczyk - 39 pkt
3. Czesława Adamska - 37 pkt

Panie 71-75 lat
1. Weronika Niewęgłowska - 22 pkt

2. Helena Krzewińska - 21 pkt
3. Irena Fechner - 13 pkt

Panie powyżej 76 lat:
1. Franciszka Chocianowicz - 18 pkt

2. Jadwiga Kicenka - 18 pkt
3. Helena Żerdziewska - 15 pkt 

Panowie do 70 lat:
1. Witold Puzio - 11 pkt
2. Bogdan Kmieć - 8 pkt

Panowie 71 - 75 lat
1. Marian Jawin - 6 pkt

Powyżej 76 lat:
1. Jerzy Wanat - 10 pkt

2. Władysław Kosiorek - 10 pkt

W ZDROWYM CIELE...

MOSiR zapewnił nie tylko miejsce do    
sportowo-rekreacyjnych zmagań, ale tak-
że puchary oraz pomoc przy sędziowaniu. 
Całą resztą, czyli: zapewnieniem frekwencji 
uczestników, gadżetami, poczęstunkiem, 
napojami - Stowarzyszenie. Już od godziny 
dziesiątej na hali sportowej zaczęli pojawiać 
się pierwsi sportowcy czyniąc przygotowa-
nia do rywalizacji. O godz. 11:00 dyrektor 
MOSiR Zygmunt Mendelski oraz pre-
zes Stowarzyszenia Jerzy Wanat dokonali        
oficjalnego otwarcia spartakiady i zaprosili 
wszystkich do uczestnictwa w zmaganiach, 
życząc wszystkim przede wszystkim dobrej 
zabawy oraz dużo sił  i zdrówka do pokona-
nia wszystkich konkurencji. 
Do zmagań które trwały prawie dwie         
godziny przystąpiło 21 seniorów, najlicz-
niej reprezentowane były panie do 70 roku       
życia (8 seniorek). Każda z konkurencji była 
odpowiednio punktowana i na specjalnej 
liście zapisywano wynik i punkty każdemu 
z  uczestników dzięki czemu można było 
wyłonić najlepszych w poszczególnych ka-
tegoriach wiekowych. W tym roku rywali-
zacja była bardzo wyrównana a o kolejno-
ści w klasyfikacji końcowej decydowała nie 
tylko ilość zdobytych punktów bo w kilku 
przypadkach zawodnicy i zawodniczki  
zdobyły ich tyle samo ale także ilość zwy-
cięstw i drugich miejsc zdobytych w po-
szczególnych konkurencjach. Całość im-
prezy przeprowadzili pracownicy MOSiR 
Mariusz Staniszewski, Roman Bućkowski  
oraz Albert Semenchenko. Startującym nie 
brakowało wigoru, woli walki (której mógł-
by im pozazdrościć nie jeden młodzienia-
szek) ale co najważniejsze wszyscy bawili 

Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią im się płaci

Wiesława Szymborska

Radnemu Markowi Tatarewiczowi oraz jego najbliższym
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci żony

składa dyrektor oraz pracownicy
MOSiR w Kostrzynie nad Odrą 

Dnia 3 lutego 2019 roku w hali MOSiR w Kostrzynie nad Odrą odbyła 
się XI Halowa Spartakiada Sportowo-Rekreacyjna Seniorów o „Puchar                    
Dyrektora MOSiR”. Organizatorami imprezy byli: Kostrzyńskie Stowarzysze-
nie „Człowiekiem Jestem oraz MOSiR Kostrzyn nad Odrą. 



REPERTUAR MARZEC
2019

01.03. g. 18.30 Lęk wysokości
02.03. g. 16.00 Gnomy rozrabiają
02.03. g. 18.00 Kler
02.03. g. 20.30 Kler
03.03. g. 16.00 Miś Fantazy odc. 1-3
03.03. g. 17.00 Kler
03.03. g. 19.30 Kler
06.03. g. 18.00 OPLA          
06.03. g. 20.00 Film Andrzeja Wajdy (95 rocznica urodzin reżysera)
07.03. g. 18.30 CZWARTEK Z ANIMACJĄ: Twój Vincent
07.03. g. 20.30 Kler
08.03. g. 18.00 Baby są jakieś inne
08.03. g. 20.00 Gotowi na wszystko. Exterminator
09.03. g. 16.00 Między nami wampirami
09.03. g. 18.00 Zimna wojna
09.03. g. 20.00 Kler
10.03. g. 16.00 Miś Fantazy odc. 4-6
10.03. g. 17.00 Kler
10.03. g. 19.30 Madame Butterfly- OPERA
13.03. g. 18.30 OPLA
14.03. g. 18.30 CZWARTEK Z ANIMACJĄ: Droga na drugą stronę
15.03. g. 19.00 Dziadek do orzechów- BALET
16.03. g. 15.00 Dudi. Cała naprzód
16.03. g. 17.00 Kler
16.03. g. 20.00 Kler
17.03. g. 13.00 OPLA dla dzieci
17.03. g. 14.00 OPLA dla dzieci
17.03. g. 16.00 Miś Fantazy odc. 7-9
17.03. g. 17.00 Kler
17.03. g. 19.30 Zimna wojna
20.03. g. 18.30 OPLA
21.03. g. 18.30 CZWARTEK Z ANIMACJĄ: blok krótkiego metrażu animacji
22.03. g. 18.30 Alibi.com
23.03. g. 16.00 Misiek w Nowym Jorku
23.03. g. 19.00 Madame Butterfly- OPERA
24.03. g. 15.00 Miś Fantazy 10-12
24.03. g. 16.00 Kler
24.03. g. 19.00 Madame Butterfly
27.03. g. 18.00 OPLA
27.03. g. 20.00 Międzynarodowy Dzień Teatru: Między nami dobrze jest
28.03. g. 18.30 Kler
29.03. g. 18.30 Kler
30.03. g. 16.00 Mały Książę
30.03. g. 18.00 Podatek od miłości
31.03. g. 15.00 Szajbus i pingwiny
31.03. g. 17.00 Kler

DATA   GODZINA                 TYTUŁ                GATUNEK/
                                                                  CZAS TRWANIA

dramat/1h 26min.
dla dzieci/1h 21min.

dramat/2h 13min.
dramat/2h 13min.

dla dzieci/45min.
dramat/2h 13min.
dramat/1h 36min.

FESTIWAL ANIMACJI
-

dramat/1h 35min.
dramat/2h 13min.

komedia/1h 30min.
komedia/1h 52min.

dla dzieci/1h 18min.
dramat/1h 24min.
dramat/2h 13min.

dla dzieci/45min.
dramat/2h 13min.
OPERA/3h/40min.

FESTIWAL ANIMACJI
społeczny/1h 13min.

BALET/2h 15min.
dla dzieci/1h28min.

dramat/2h 13min.
dramat/2h 13min.

FESTIWAL ANIMACJI
FESTIWAL ANIMACJI

dla dzieci/45min.
dramat/2h 13min.
dramat/1h 24min.

FESTIWAL ANIMACJI
ok.1h 30min.

komedia/1h 25min.
dla dzieci/1h 26min.

OPERA/3h/40min.
dla dzieci/45min.

dramat/2h 13min.
OPERA/3h/40min.

FESTIWAL ANIMACJI
1h 13min.

dramat/2h 13min.
dramat/2h 13min.

dla dzieci/1h 41min.
komedia/1h 36min.

dla dzieci/1h 31min.
dramat/2h 13min.

"Kręgielnia" ul. Fabryczna 5
Kostrzyn nad Odrą

tel: 600 983 828


