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 BĘDZIE OSA
NA DRZEWICACH

Burmistrz Miasta dr Andrzej Kunt otrzy-
mał pismo od Prezesa Zarządu Fundacji 
Rozwoju Rynku Kapitałowego prof. nadz. 
UEP dr. hab. Pawła Śliwińskiego o treści:

„Szanowny Panie Burmistrzu!
Z prawdziwą przyjemnością pragniemy 
poinformować, że Kostrzyn Nad Odrą – 
gmina miejska uzyskała bardzo wysoką 
ocenę pre-ratingową, mieszczącą się na 
poziomie inwestycyjnym w przedziale 
pomiędzy AAA a BBB+.
Na 2792 jednostki samorządu terytorial-
nego w Polsce zaledwie 319 posiada oce-
nę równą lub wyższą od uzyskanej przez 
Państwa. Jest to dowodem, iż w sposób 
odpowiedzialny i racjonalny zarządzacie 
Państwo środkami publicznymi, w pełni 
wypełniając mandat zaufania uzyskany od 

wyborców w wyborach samorządowych.
Badanie pre-ratingowe wykonała na 
nasze zlecenie agencja ratingowa INC 
Rating Sp. z o.o. z Poznania, podlegają-
ca Europejskiej Komisji Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych w Paryżu, 
a której wysokie kwalilifikacje zostały 
potwierdzone przez Europejski Nadzór 
Bankowy w Londynie”.
Po otrzymaniu  pisma burmistrz dr An-
drzej Kunt powiedział: „zawsze ceniłem 
obiektywne i niezależne oceny wysoko 
wyspecjalizowanych firm, a taką jest oce-
na agencji INC RATING. Bardzo wysoka 
ocena pozwala nam spokojnie budować 
dobrą przyszłość miasta. Zapewniam, że 
zrobimy wszystko, by tę ocenę utrzymać 
i nadal odpowiedzialnie zarządzać na-
szym miastem. Jestem przekonany, że z 

WYSOKIE NOTY KOSTRZYNA NAD ODRĄ
takiej oceny wszyscy możemy być dum-
ni. Dziękuję moim współpracownikom 
i radnym, a szczególnie Mieszkańcom, 
którzy jak ja, są dumni z osiągnięć nasze-
go miasta a także pomagają nam swoimi 
propozycjami i uwagami, aktywnie włą-
czając się w życie Kostrzyna nad Odrą.
Rating jest pojęciem angielskojęzycz-
nym, które przyjęło się powszechnie w 
nomenklaturze finansowej. Oceny ratin-
gowe pogrupowane są w kilku katego-
riach. Są one z reguły kombinacją liter, 
cyfr i znaków. Ocenę ratingową przepro-
wadzają wyspecjalizowane agencje ratin-
gowe, które cechuje niezależność i obiek-
tywizm. Proces przydzielenia oceny 
emitentowi zakłada szczegółowe bada-
nie kondycji finansowej podmiotu oraz 
jego otoczenia, które może mieć wpływ 

na zdolność obsługi zobowiązań. Rating 
jest często wymogiem pożądanym przy 
uzyskiwaniu finansów dla podmiotów 
działających na globalnym rynku finan-
sowym.
Kategorie inwestycyjne według poziomu
• Bardzo wysoki AAA bardzo wysoka 

zdolność spłacania zobowiązań i od-
setek,

• Wysoki AA+, AA, AA- wysoka zdol-
ność spłacania zobowiązań i odse-
tek,

• Średni A+, A, A- możliwość obniże-
nia jakości długu w sytuacji pogor-
szenia koniunktury gospodarczej,

• Zadowalający BBB+, BBB, BBB- 
większa możliwość obniżenia jako-
ści długu w sytuacji pogorszenia ko-
niunktury gospodarczej. 
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Dziennikarze byli mocno podzieleni, w końcu w obliczu 
wydarzeń z minionych dwóch lat, kiedy to uznano, że im-
prezy masowe są obarczone podwyższonym ryzykiem, kie-
dy burmistrz musiał jednoosobowo decydować o wydaniu 
pozwolenia na imprezę i jednoosobowo ponosić ryzyko 
związane z wydaniem zgody - większość spodziewała się 
komunikatu o zakończeniu współpracy miasta z Fundacją 
WOŚP w temacie organizacji w naszym mieście Przystanku 
Woodstock. Atmosfera niepewności mocno gęstniała i była 
stopniowana. Takiej konferencji dawno w Urzędzie Mia-
sta nie było, na samym początku wybrzmiały słowa „Ara-
hja” z ubiegłorocznego Festiwalu. A wszystko zaczęło się 
w ostatnich dniach stycznia kiedy mieszkańcy Kostrzyna 
nad Odrą mieli możliwość udziału w telefonicznym bada-
niu opinii publicznej. Przedmiotem badań było pozyskanie 
opinii mieszkańców miasta na temat organizacji w Kostrzy-
nie nad Odrą imprezy masowej - Przystanku Woodstock. 
Badanie zostało przeprowadzone na próbie 600 dorosłych 
mieszkańców Kostrzyna nad Odrą w której 16,3% to osoby 
w wieku od 18 do 29 lat, 30% osoby w wieku 30 – 39 lat, 
18,5% respondentów jest w wieku 40-49 lat, 15,3% w wieku 
50-64 19,8% jest powyżej 65-tego roku życia. 8,5 % bada-
nych stanowiły osoby prowadzące działalność gospodarczą 
na terenie Kostrzyna nad Odrą. Ponad ¾ ankietowanych 
(77,7%) popiera organizację imprezy w naszym mieście! 
81,5% uważa, że festiwal jest dobrą promocją dla miasta na 
arenie ogólnopolskiej. Mieszkańcy z chęcią przyjęliby rów-
nież inną imprezę masową o charakterze ogólnopolskim. 
Burmistrz Miasta podkreślił, że to mieszkańcy są prawdzi-
wą władzą w mieście, dlatego to badanie było tak ważne. 
Dziś już wiemy, że mieszkańcy są za!

8 lutego w Sali konferencyjnej Urzędu 
Miasta w Kostrzynie nad Odrą miało 

miejsce niecodzienne spotkanie. O godzi-
nie 11:00 burmistrz Andrzej Kunt zorga-
nizował konferencję prasową z udziałem 
dziennikarzy i radnych Rady Miasta. Wia-
domo było, że tematem konferencji będzie 
Festiwal Przystanek Woodstock. Jednak 
atmosfera jaka towarzyszyła konferencji 
do samego końca była tajemnicza i  wręcz 
trudna do zniesienia.
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SPIS TREŚCI Od Redakcji

Szanowni Państwo,

Nazywam się Dawid Marciniak i od września ubiegłego 
roku w naszym mieście zajmuję stanowisko referenta do 
spraw promocji, na które wygrałem konkurs ogłoszony 
przez tutejszy Urząd Miasta. Wierzę, że poradzę sobie z wy-
zwaniami, które pojawiają się na mojej drodze służbowej. 
Będąc po raz pierwszy w Kostrzynie nad Odrą w 2011 roku, 
zakochałem się w tym mieście i jego mieszkańcach. Moż-
na powiedzieć, że jest to miłość od pierwszego wejrzenia. 
Przyjechałem na Przystanek Woodstock, zainteresowany 
koncertem zespołu z Niemiec. Do końca nie wiedziałem, 
czego spodziewać się po tym festiwalu. Słyszałem wcześniej 
tylko zdawkowe, aczkolwiek pozytywne informacje, a sam 
nigdy nie bywałem na tego typu festiwalach. To co prze-
żyłem, gdy przyjechałem do Kostrzyna i postawiłem swoje 
stopy na kostrzyńskich polach, jest niemożliwe do opisania 
w tak krótkim tekście. Od tej chwili, każdego dnia żałuję, 
że nie przyjechałem tutaj wcześniej. To w Kostrzynie po-
znałem mnóstwo swoich dzisiejszych przyjaciół, to właśnie 
tu moje życie nabrało nowych, pięknych wartości. Od tego 
czasu coś nieustannie przyciągało mnie do miejsca, które 
już zawsze będzie kojarzyć mi się z hasłami „Miłość, Przy-
jaźń i Muzyka”. Przyjeżdżałem do Kostrzyna wielokrotnie, 
nie tylko na Festiwal, ale często na spotkania z przyjaciółmi 
w ciągu roku, na koncerty organizowane przez KCK, chcia-
łem również wystartować w „Kostrzyńskiej Dziesiątce” jed-
nak ze względu na wcześniej wykonywaną pracę nie było mi 
to dane. Liczę, że w tym roku mi się to uda. Interesuję się 
historią naszego kraju. Bardzo zainspirowała mnie również 
historia Miasta - Twierdzy, tak okrutnie potraktowanego 
przez czas i los. Na szczęście po tylu latach można śmiało 
stwierdzić, że Kostrzyn, po burzliwych dziejach zapisanych 
w ciągu wieków na kartach historii, odrodził się niczym 
feniks z popiołu i dziś świetnie sobie radzi gospodarczo. 
Uważam, że obecnie Kostrzyn nad Odrą, z wielu wzglę-
dów, to MARKA znana w całym kraju, jak również zagra-
nicą, między innymi to było przyczyną, iż zdecydowałem 
się związać swój los z tym miastem. Pragnę odwdzięczyć 
się za całą życzliwość i dobroć, która mnie tu spotkała, przy 
każdej wizycie. Jestem zdeterminowany, aby przysłużyć 
się naszej lokalnej społeczności najlepiej jak tylko potra-
fię. Głęboko wierzę, że Kostrzyn z każdym rokiem będzie 
rozwijać się coraz lepiej i z każdym dniem będzie pięknieć, 
a o wszystkim będą Państwo mogli dowiedzieć się między 
innymi z naszej gazety.
Cały czas poznaję lepiej lokalną historię, mieszkańców, uczę 
się tego miasta, jego specyfikacji, zatem liczę na Państwa 
dalszą życzliwość, otwartość i współpracę.

Z wyrazami szacunku,
Dawid Marciniak.
Referent ds. Promocji
Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą
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Urzędnicy
na targach BUDMA

BUDMA czyli Międzynarodowe Targi Bu-
downictwa i Architektury, to jedno z naj-
ważniejszych miejsc spotkań producentów 
i dystrybutorów nowoczesnych techno-
logii i materiałów budowlanych z przed-
stawicielami handlu, architektami, wyko-
nawcami i inwestorami w Europie. Targi 
budowlane prezentują najnowszą ofertę 
produktową, technologiczną i usługową 
blisko 800 firm z Polski i zagranicy.
Pracownicy Urzędu Miasta zajmujący się 
inwestycjami, planowaniem przestrzen-
nym, rewitalizacją oraz architekt miej-
ski uczestniczyli w wydarzeniach mery-
torycznych podejmujących najbardziej 
aktualną problematykę w interesujących 
nas obszarach. Braliśmy udział m.in. w 
konsultacjach z reprezentantami Mini-
sterstwa Inwestycji i Rozwoju (projekto-
wanie budynków, Kodeks Urbanistycz-
no-Budowlany, Ustawa o rewitalizacji, 
proces inwestycyjno-budowlany) oraz 
innych panelach branżowych. Udział w 
targach nie tylko wzbogaca naszą wie-
dzę, ale pozwala również na zawarcie 
nowych kontaktów, które są ważne w 
bieżącej pracy i przydatne w podejmo-
waniu decyzji.

Gospodarcza
Inauguracja Roku

Gospodarcza Inauguracja Roku odbyła 
się już po raz 10-ty. W tym roku przed-
siębiorcy, samorządowcy oraz przedsta-
wiciele świata nauki na zaproszenie Za-
chodniej Izby Przemysłowo-Handlowej 
spotkali się w Międzyrzeczu. Celem spo-
tkania była prezentacja aktualnej kon-
dycji lubuskiej gospodarki oraz prognoz 
i  ewentualnych zagrożeń w  najbliższych 
dwunastu miesiącach. 
Prelekcji na temat: „Kierunki i  uwa-
runkowania rozwoju społeczno-ekono-
micznego województwa lubuskiego na 
tle przemian zachodzących w  Polsce. 
Uniwersalia i  osobliwości.” dr hab. inż. 
Piotra Kułyka prof. UZ wysłuchali m.in. 
burmistrz dr Andrzej Kunt i skarbnik 
Kostrzyna nad Odrą Mirella Ławońska. 
W debacie gospodarczej „Rozwój gospo-
darczy województwa lubuskiego w  2018 
r.” m.in. udział wziął Krzysztof Kielec – 
Prezes Kostrzyńsko-Słubickiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej S.A.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń - I piętro, w siedzibie Urzędu 
Miasta przy ul. Granicznej 2, zostało wywieszone niżej wymienione ogłoszenie o pu-
blicznym pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, oraz że 
jego treść została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kostrzynie nad 
Odrą: www.kostrzyn.pl i w zakładce BIP - Gospodarka Przestrzenna GP - Przetargi na 
zbycie gruntów lub w zakładce Przetargi i wykazy:

nr GP.0051.7.2018.AD na zbycie 1 działki położonej przy ul. Jaśminowej - Jana Pawła II;     
przeznaczonej  pod  zabudowę mieszkaniową wielorodzinną;
• przetarg odbędzie się w dniu:  18 kwietnia 2018r., o godz.1000;
• wadium płatne do dnia 13 kwietnia 2018r. 
• oferta do dnia 13 kwietnia 2018r. 

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w 
Kostrzynie nad Odrą, ul. Graniczna 2 pokój nr 27 lub telefonicznie pod nr 95 727 81 48.

Szanowni Mieszkańcy,
Informujemy, że do końca lutego br. 
dostarczone zostaną Państwu decyzje w 
sprawie wymiaru podatku od nierucho-
mości za rok 2018 oraz zawiadomienia 
o wysokości opłaty z tytułu użytkowa-
nia wieczystego gruntów z określeniem 
wysokości i terminów zapłaty.
Wpłat z powyższych tytułów można do-
konywać w kasie Urzędu Miasta od po-
niedziałku do piątku w godzinach od 8.00 
do 14.30. Informujemy, że wpłaty doko-
nywane mogą być również w oddziale 
banku GBS Barlinek przy ul. Kopernika 2 
w Kostrzynie nad Odrą bez prowizji.
Przy dokonywaniu wpłat w GBS Bar-
linek należy posiadać i przedłożyć do 
wglądu otrzymaną decyzję (zawiado-
mienie) – nie będzie wówczas koniecz-
ne wypełnienie druku wpłaty.
Zachęcamy Państwa do realizacji płatności 
za pośrednictwem obsługującego nas banku.

Enea Operator zakończyła kilkuetapową 
przebudowę Głównego Punktu Zasilające-
go (GPZ), który zapewnia dostawy energii 
dla Odbiorców działających na obszarze 
Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej (KSSSE). Inwestycja jest od-
powiedzią Enei Operator na dynamiczny 
rozwój gospodarczy nadgranicznej strefy, 
który przekłada się na potrzebę przyłączania 
nowych podmiotów do sieci oraz zwiększa-
jące się od kilku lat zapotrzebowanie na moc.
Decyzja o gruntownej modernizacji GPZ-
-u Kostrzyn wynikała z dużych przyro-
stów mocy przyłączeniowych na terenie 
Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. Pierwsze etapy rozbudowy 
zostały rozpoczęte jeszcze w 2001 roku i 
polegały m.in. na zainstalowaniu kolejnego, 
trzeciego transformatora o mocy 16 MVA 
(megawoltoamperów). W związku z rozwo-
jem KSSSE w 2008 roku transformator wy-
mieniono na większą jednostkę o mocy 25 
MVA. Kolejne etapy przebudowy dotyczyły 
już bezpośrednio realizacji umów przyłą-
czeniowych dla dużych Odbiorców energii 
elektrycznej, w tym podmiotów przyłącza-
nych na wysokim napięciu 110 kV.
Nakłady inwestycyjne poniesione na dalszą 
modernizację i rozbudowę stacji od 2013 
roku to ponad 22 mln zł. Ostatni etap, któ-
ry obejmował m.in. przebudowę rozdzielni 
wysokiego napięcia do układu dwusystemo-
wego, wymianę rozdzielnicy średniego na-
pięcia 15 kV oraz przebudowę rozdzielni 6 
kV, zakończony został pod koniec 2017 roku, 
a realizowany był przez firmę Mega-Pol S.A.
– Sprawna przebudowa i dostosowanie 

Enea Operator rozbudo-
wała strategiczną dla 

rozwoju strefy ekonomicz-
nej stację elektroenergetycz-
ną w Kostrzynie nad Odrą

GPZ-u Kostrzyn do rosnącego zapotrzebo-
wania na moc, związanego z rozwojem Ko-
strzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej, nie byłaby możliwa bez dobrej 
współpracy z władzami samorządowymi. 
Za to chciałbym serdecznie podziękować 
wszystkim Samorządowcom, z Urzędem 
Miasta Kostrzyn nad Odrą i Starostwem 
Powiatowym w Gorzowie Wielkopolskim 
na czele – powiedział podczas otwarcia An-
drzej Kojro, prezes Enei Operator. Prezes 
Kojro dodał, że dzięki przebudowie stacji 
Enea Operator zwiększyła bezpieczeństwo 
energetyczne w regionie i jest gotowa na 
przyłączenie nowych Odbiorców.
Stacja GPZ Kostrzyn została przebudowa-
na z zastosowaniem najnowocześniejszych 
rozwiązań technicznych, spełniających 
najwyższe standardy technologiczne. In-
westycja zapewni niezawodność oraz zmi-
nimalizuje liczbę koniecznych zabiegów 
eksploatacyjnych.
Prace budowlane były prowadzone w trud-
nych warunkach, ponieważ stacja przez 
cały czas zapewniała dostawy energii elek-
trycznej do istniejących Odbiorców.

Enea Operator

Według projektu Polityki Energetycznej Pol-
ski do 2030 roku planowane jest podwojenie 
zużycia energii elektrycznej. Dokument ten 
zakłada, że kluczowym surowcem do 2030r. 
pozostanie węgiel kamienny, jednak jego 
udział w produkcji elektryczności spadnie 
do 40%.Energia odnawialna ma zwięk-
szyć swój udział do 15% do 2020r., nawet 
do 10% zużywanej energii elektrycznej ma 
pochodzić z planowanej polskiej elektrowni 
atomowej o mocy 1200MW. W Kostrzynie 
nad Odrą bezpieczeństwo energetyczne ule-
gło znacznej poprawie. Z zastosowaniem 
nowoczesnych rozwiązań technicznych i 
ze spełnieniem najwyższych standardów 
technologicznych Enea Operator  przebu-
dowała w naszym mieście 6-tonowy Punkt 
Zasilania zapewniając tym samym dostawy 
energii elektrycznej dla odbiorców K-S SSE 
oraz mieszkańców oraz dostosowując go do 
rosnącego zapotrzebowania na moc. Dla 
mieszkańców naszego miasta inwestycja ta 
zwiększa pewność i niezawodność dostaw 
energii elektrycznej, tym samym zwiększa-
jąc poziom bezpieczeństwa energetycznego, 
które jest ściśle związane ze wzrostem bez-
pieczeństwa w innych obszarach jak choć-
by bezpieczeństwo zdrowotne czy osobiste. 
Inwestycja ta daje nam również możliwość 
na dalszy rozwój naszego miasta i pozwala 
z optymizmem patrzeć w przyszłość . Jako 
burmistrz Kostrzyna nad Odrą wyrażam 
podziękowanie wszystkim zaangażowanym 
w tą ważną dla nas inwestycję energetyczną  
i wyrażam przekonanie, że kolejna inwe-
stycja przebiegnie również sprawnie jak ta 
przy ul. Asfaltowej w Kostrzynie nad Odrą.

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą
 dr Andrzej Ludwik Kunt
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Rada Miasta Kostrzyn nad Odrą
2014 - 2018

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jolanta Szukała - Radna Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą w 
Okręgu Wyborczym Nr 2.  Kostrzynianka od urodzenia, od 
zawsze związana z harcerstwem. Od bardzo wielu lat wo-
lontariuszka WOŚP. Od trzech lat wolontariuszka Szlachet-
nej Paczki. A co mówi o sobie?
Zawodowo jestem związana z Ośrodkiem Pomocy Społecz-
nej w Górzycy. W kostrzyńskiej Radzie Miasta  mam przy-
jemność pracować w trzech komisjach: Komisji  Spraw Spo-
łecznych, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji  Mieszkaniowej. 
Szczególnie cenie sobie pracę w komisji mieszkaniowej, po-
nieważ pozwala na osobisty kontakt z mieszkańcami, którzy 
są często w bardzo trudnej sytuacji. Oddane na koniec ubie-
głego roku 16 mieszkań socjalnych na ul. Zielonej pozwoliło 
zabezpieczyć potrzeby najbardziej potrzebujących rodzin.
Uważam, że na szczególną uwagę zasługuje tworzenie do-
brych warunków dla działalności organizacji pozarządo-

wych na terenie naszego miasta. Wiele organizacji pozarzą-
dowych od lat znajduje miejsce dla swojej działalności na 
„Kręgielni”, a w ostatnim czasie również na ternie Miejskie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą. To 
przecież tutaj kostrzyńscy harcerze otrzymali piękną har-
cówkę, która bez ograniczeń będzie służyć do organizacji 
zbiórek zuchom, harcerzom i instruktorom.
Cieszy ogromie fakt, że po wielu latach starań udało się 
zrealizować postulat Mieszkańców i Miasto będzie miało 
krytą pływalnię, powstaje nowa sala sportowa przy Szko-
le Podstawowej Nr 1. Cieszę się, że jest pomysł na zago-
spodarowanie Starego Urzędu i że będzie tak potrzebny w 
mieście żłobek. Jeśli Miastu pozwolą na to środki finan-
sowe, zagospodarowany zostanie skwer przy ulicy Koper-
nika, aby z Parkiem i Placem Wojska Polskiego stanowiły 
centrum i wizytówkę miasta.

JOLANTA SZUKAŁA

To już V Kadencja Młodzieżowej Rady Miasta Kostrzyn 
nad Odrą. 8 lutego młodzieżowi radni na swoim pierw-
szym posiedzeniu zostali zaprzysiężeni i wybrali swoje 
prezydium. Obecny skład Rady tworzą (na zdjęciu od 
lewej): Daria Abrasowicz, Aleksander Orbach, Daria Pa-
nek, Mateusz Michalak (prezwodniczący), Joanna Kierz-

kowska (wiceprzewodnicząca), Natalia Tytusz (sekretarz), 
Laura Lehmann, Hanna Sądej, Julia Kozioł, Magdalena 
Truszkowska, Hubert Karpicki (na zdjęciu brakuje Natalii 
Rozalik i Aleksandry Żugaj) oraz Przewodniczący Rady 
Miasta Kostrzyn nad Odrą Marek Tatarewicz. Młodzieżo-
wym radnym życzymy samych sukcesów!

V KADENCJA
ROZPOCZĘTA!
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Lubuska
Unia Światłowodowa
 

Odwiedź Urząd Miasta i złóż deklarację 
podłączenia do najszybszej sieci światło-
wodowej. Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Lubuskiego, Zrzeszenie Gmin 
Województwa Lubuskiego i Orange Polska 
powołali Lubuską Unię Światłowodową, 
której celem jest budowa infrastruktury 
światłowodowej w całym województwie. 
Projekt jest współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej i Orange Polska. Do LUŚ 
przystąpiło również nasze miasto, a bur-
mistrz podpisał deklarację przystąpienia 
jako jeden z pierwszych włodarzy w woje-
wództwie lubuskim. Obecnie w Urzędzie 
Miasta każdy zainteresowany mieszkaniec 
może wypełnić deklarację budowy przyłącza 
światłowodowego – są one wyłożone na par-
terze Urzędu Miasta.
Po wypełnieniu deklaracji, prosimy ją wrzu-
cić do oznaczonej urny. Urzędnicy przekażą 
ją do firmy Orange. Deklarację zgody można 
również pobrać ze strony uniaswiatlowodo-
wa.pl i wysłać na adres  mailowy Orange. 
Dlaczego warto wypełnić taką deklarację?
By cieszyć się nowoczesnym internetem w 
domu czy w lokalu użytkowym, należy wy-
pełnić załączoną deklarację. Dzięki temu 
ultraszybkie łącze światłowodowe zostanie w 
pierwszej kolejności doprowadzone do naj-
bardziej zainteresowanych osób.
Co zrobić z wypełnioną deklaracją?
Wypełnioną deklarację wystarczy przeka-
zać w jeden z poniższych sposobów:
• przesyłając skan lub zdjęcie wypełnio-

nej deklaracji na adres: Lubuska.Unia@
orange.com

• wrzucając deklarację do urn stojących 
między innymi w punkcie informacyj-
nym Urzędu Miasta

• przekazując deklarację podczas wizyty 
przedstawiciela Orange

Zabytki pod ochronę

Dnia 06 listopada 2017 roku została przy-
jęta Gminna Ewidencja Zabytków Miasta 
Kostrzyn nad Odrą. Została ona podana 
do publicznej wiadomości w BIP w Zarzą-
dzeniu nr 253/2017. W 2018 roku zostanie 
przyjęty również Gminny Program Opieki 
nad Zabytkami Miasta Kostrzyn nad Odrą. 
Opracowanie takiego programu pozwo-
li nam na: podjęcie strategii ochrony za-
bytkowych obiektów w naszym mieście, 
wdrażanie projektów służących rozwijaniu i 
podnoszeniu walorów m.in. turystycznych i 
użytkowych wybranych obiektów, jak rów-
nież poprzez podejmowane działania edu-
kacyjne chcielibyśmy zwiększać świado-
mość mieszkańców i turystów nt. ochrony 
zabytków. 

W spotkaniu w Drzonkowie uczestni-
czyli także przedstawiciele naszego mia-
sta: Mariusz Staniszewski – z-ca dyrek-
tora MOSiR, Andrzej Kail – prezes SKF 
„Olimp” oraz Antoni Żołna – trener ko-
ordynator kostrzyńskich zapasów. Pod-
czas spotkania wręczone zostały nagrody 
dla najlepszych gmin, klubów, trenerów, 
zawodników, którzy osiągnęli wysokie 
wyniki we współzawodnictwie sporto-
wym i w sportowej rywalizacji. W ramach 
Systemu Współzawodnictwa Sportowego 
Dzieci i Młodzieży Województwo Lubu-
skie uplasowało się na 11 miejscu. Warto 
zaznaczyć, że w ramach współzawodnic-
twa sportu dzieci i młodzieży z uwzględ-
nieniem współczynnika liczby ludności, 
województwo lubuskie z wynikiem 2.135 
punktów zajęło I miejsce w Polsce.
W klasyfikacji gmin w województwie 
lubuskim zwyciężyła Zielona Góra z 
1.842,86 pkt., wyprzedzając Gorzów 
Wlkp. – 1.814,75 pkt. Na wysokim X miej-
scu sklasyfikowany został Kostrzyn nad 
Odrą z dorobkiem 86,5 pkt. Nasze Miasto 
w dowód uznania uhonorowane zostało 
specjalnym, pięknym dyplomem na pod-
kładzie drewnianym. Na ręce burmistrza 
Andrzeja Kunta, Marszałek Województwa 
Lubuskiego Elżbieta Polak złożyła list gra-
tulacyjny, dziękując Gminie Kostrzyn nad 
Odrą za podjęte działania na rzecz kultu-
ry fizycznej oraz za uplasowanie się na 

wysokim miejscu we współzawodnictwie 
sportowym dzieci i młodzieży w wydaniu 
ogólnopolskim i lubuskim. Dokonano 
też uhonorowania najlepszych lubuskich 
trenerów. Miło nam poinformować, że w 
gronie wyróżnionych był Antoni Żołna – 
trener koordynator zapasów styl klasycz-
ny, SKF „Olimp”.
W klasyfikacji klubów, które w ogólnopol-
skim współzawodnictwie zdobyły najwię-
cej punktów w województwie lubuskim w 
gronie ponad 200 klubów najwyżej z ko-
strzyńskich stowarzyszeń sportowych, bo 
na 37 miejscu sklasyfikowany został SKF 
„Olimp” - 36 pkt. Na 59 miejscu uplaso-
wał się UKS „Nukleon” – 18 pkt., na 68. 
miejscu – MUKS „Przyjaciół Sportu” - 12 
pkt. , na 74 m. UKS „Jedynka” – 11 pkt., 
na 79 m. – UKS „Warta” – 9,5 pkt. 
Trzeba zauważyć, że osiągnięcia zdobyczy 
punktowej przez poszczególne kostrzyń-
skie stowarzyszenia we współzawodnic-
twie sportowym dzieci i młodzieży są 
co raz wyższe. Od wielu lat kostrzyńskie 
zapasy wnoszą ogromny udział punkto-
wy (ogółem 48 punktów), do współza-
wodnictwa sportowego, co jest dobitnym 
przykładem, że Miasto Kostrzyn nad 
Odrą i Powiat Gorzowski klasyfikowani 
są w gronie najlepszych.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Kostrzynie nad Odrą

KOSTRZYN NAD ODRĄ
SPORTEM STOI

BEZPIECZNA 
RODZINA
PROJEKTUJEMY 
PRZYSZŁOŚĆ
Dnia 16 lutego br. Burmistrz Miasta Ko-
strzyn nad Odrą złożył do Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, za 
pośrednictwem Wojewody Lubuskiego, 
wniosek o dofinansowanie projektu w 
ramach rządowego Programu Osłono-
wego „Wspieranie jednostek samorzą-
du terytorialnego w tworzeniu systemu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
– edycja 2018”. Projekt jest spójny z ko-
strzyńskim Programem Przeciwdziała-
nia Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie, uchwalo-
nym przez Radę Miasta. 
Projekt zakłada zintensyfikowanie po-
mocy dla dzieci i młodzieży z rodzin 
zagrożonych i dotkniętych przemocą w 
rodzinie. Część zadań ujętych w projek-
cie dotyczy działań opartych na spotka-
niach i konferencjach ze specjalistami z 
zakresu prawa, psychologii i doradztwa 
zawodowego. Inicjatywy podejmowane 
w ramach projektu mają na celu wskaza-
nie adresatom poprawnych wzorców za-
chowań, m.in. poprzez formy spędzania 
wolnego czasu, uczestnictwo w zajęciach 
rozwijających indywidualne zaintereso-
wania czyli tworzenie prawidłowych re-
lacji społecznych opartych na szacunku i 
zrozumieniu drugiego człowieka. 
Zaplanowano również działania wspól-
ne, w które będą zaangażowane dzieci i 
ich rodzice lub opiekunowie, celem jest 
tworzenie i wzmacnianie dobrych relacji 
w rodzinie. 
W ramach projektu planowane są m.in. 
realizacja ciekawych zajęć pozalekcyj-
nych, animacji osiedlowych, spektakli te-
atralnych, a także warsztatów filmowych, 
czy też warsztatów latania dronami. Będą 
turnieje sportowo – rekreacyjne dla dzie-
ci i rodziców jak np. „Mój dom bez prze-
mocy”, konkurs dla dzieci i młodzieży, 
zajęcia dla młodzieży z doradcą zawodo-
wym i psychologiem „Projektujemy swoją 
przyszłość”. Zakończeniem działań bę-
dzie wielki letni festyn rodzinny. Projekt 
miasta wpisuje się doskonale w rządowe 
działania mające na celu troskę o bez-
pieczeństwo polskich rodzin. Kostrzyn 
nad Odrą nie po raz pierwszy przyłącza 
się do programów, których dobre efekty 
z pewnością zaprocentują w przyszłości, 
mówi burmistrz dr Andrzej Kunt. Na-
sze działania w zakresie bezpieczeństwa 
dzieci i młodzieży są doceniane na szcze-
blu centralnym – w grudniu wspólnie z 
p. Marzeną Brenk-Sułkowską mieliśmy 
przyjemność zaprezentować osiągnięcia 
naszego miasta podczas ogólnopolskiej 
konferencji w Warszawie.
Właśnie wówczas poznaliśmy sędzię 
Annę Marię Wesołowską, która przyje-
dzie do nas i będzie rozmawiać z mło-
dzieżą szkolną, a także spotka się z miesz-
kańcami w dniu 8 marca br. o godz. 17:00 
w Kręgielni (wstęp bezpłatny), tematem 
spotkania będzie „Jak zbudować szczęśli-
wą rodzinę”. Zapraszamy już dziś!

7 lutego w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji imienia 
Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie dokonano ogłoszenia 

wyników we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w 
2017 roku. Organizatorem spotkania był Departament Infrastruk-
tury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubu-
skiego oraz Lubuska Federacja Sportu. W uroczystościach wzięli 
udział m.in. Czesław Fiedorowicz - przewodniczący sejmiku, Ro-
bert Paluch – wicewojewoda lubuski, Bogusław Sułkowski - dyrek-
tor WOSiR w Drzonkowie, Bogusław Wontor – prezes LFS, Łukasz 
Poprycki - dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej. 
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NAJLEPSZY BURMISTRZ
10-LECIA

Z radością pragniemy poinformować, iż 
Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców 
i Pracodawców „Przedsiębiorcy.pl” pod-
jęła decyzję o nominacji Miasta Kostrzyn 
nad Odrą do nagrody specjalnej pt.: „Gmi-
na 10-lecia”, a Burmistrza naszego miasta 
– Andrzeja Kunta do nagrody specjalnej: 
„Najlepszy Burmistrz 10-lecia”. Nagrody 
są przyznawane w ramach Jubileuszowej 
X edycji Ogólnopolskiego Plebiscytu Orły 
Polskiego Samorządu. 
Tytuły te przyznawane są dotychczasowym 
laureatom, do których należy również nasze 
miasto (gmina roku 2017). Tytuł „Gminy 
10-lecia”  przyznawany jest gminom, któ-
re stale się rozwijają, stają się nowoczesne, 
atrakcyjne, otwarte dla biznesu i inwesto-
rów, a także dbają o podnoszenie jakości 
życia mieszkańców, zachowując przy tym 
troskę o środowisko naturalne. Tytuł „Naj-
lepszego Burmistrza Dziesięciolecia” przy-
znawany jest włodarzom, których wkład 
pracy i zaangażowanie przyczynia się do 
rozwoju gminy oraz przekłada się na lepsze 
warunki życia mieszkańców. To nagroda, 
która podkreśla dotychczasowe dokonania 
i osiągnięcia.
Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wrę-
czenie nagród odbędzie się 22 czerwca br. 
podczas Wielkiej Gali.

Maluch PLUS

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej przyznało miastu Kostrzyn nad 
Odrą w ramach programu „Maluch+” do-
finansowanie w kwocie 1.200.000 zł na bu-
dowę żłobka!
W nowym żłobku, który zostanie otwarty 
na początku 2019 r. opieką objętych zosta-
nie 60 maluszków z naszego miasta. Żłobek 
znajdować się będzie przy ul. Niepodległo-
ści, bezpośrednio przy Przedszkolu Miej-
skim nr 3. Całkowita wartość inwestycji to 
3 500 000,00 zł i obejmować będzie budowę 
obiektu o łącznej powierzchni 660 m2 wraz 
z jego kompleksowym wyposażeniem. O 
postępach w pracy nad inwestycją będzie-
my informować Państwa na bieżąco.

Rządowy program dla gmin, stowarzyszeń 
i spółdzielni mieszkaniowych - „Program 
rozwoju małej infrastruktury sportowo-re-
kreacyjnej o charakterze wielopokolenio-
wym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA)” 
dotyczy dofinansowania budowy placów 
zabaw połączonych z siłowniami plenero-
wymi. W dniach od 15 stycznia do 15 lutego 
2018 r. odbył się pierwszy nabór wniosków. 
Do Ministerstwa Sportu wpłynęło łącznie 
1401 wniosków, w ramach których zgło-
szono chęć budowy 2702 stref aktywności 
(wnioski mogły składać m.in. gminy, sto-
warzyszenia, spółdzielnie mieszkaniowe). 

Sport, rekreacja i odpoczynek
w każdym wieku
Otwarte Strefy Aktywności (OSA) to ogól-
nodostępne plenerowe miejsca sportu, 
rekreacji i odpoczynku, w skład których 
wejdą: urządzenia siłowni zewnętrznej, 
sprawnościowy plac zabaw dla dzieci, stre-
fa relaksu i gier, zagospodarowanie zieleni. 
Strefy mają sprzyjać integracji społecznej 
poprzez wspólne podejmowanie aktywno-
ści fizycznej i być skierowane do różnych 
grup wiekowych. mają szansę stać się miej-
scem pierwszej aktywności fizycznej dla 
dzieci, rodzin oraz osób starszych.

Dwa warianty Otwartych
Stref Aktywności
W ramach programu będzie można otrzy-
mać dofinansowanie na budowę stref w 
dwóch wariantach:
Wariant podstawowy: siłownia plenerowa 
i strefa relaksu. Szacowana wycena obiek-
tu to 50 tys. zł. Wysokość dofinansowania 
z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: do 
50% wydatków kwalifikowanych, nie więcej 
niż 25 tys. zł; lub do 70% wydatków kwali-
fikowanych zadania, nie więcej niż 35 tys. w 
najmniej zamożnych gminach.
Wariant rozszerzony to: siłownia plene-
rowa, strefa relaksu, sprawnościowy plac 
zabaw, ogrodzenie terenu wraz z zagospo-
darowaniem zieleni. Szacunkowa wycena 
obiektu to 100 tys. zł

OSA w Kostrzynie 
Miasto Kostrzyn nad Odrą przystąpiło do 
rządowego Programu Otwartych Stref Ak-
tywności składając wniosek na realizację 
budowy OSY i placu zabaw na terenie rekre-
acyjnym Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. 
M. Reja 32a. Uzasadniając wybór lokalizacji 
Burmistrz Andrzej Kunt powiedział:  „roz-
ważaliśmy budowę OSY w różnych częściach 

Kostrzyna. Ostatecznie po wielu spotkaniach 
i rozmowach z pracownikami i radnymi zde-
cydowałem o lokalizacji strefy aktywności na 
Osiedlu Drzewice. Uznałem, że rozbudowu-
jące się Osiedla Drzewice i Szumiłowo od-
dalone od centrum miasta powinny również 
mieć miejsca rekreacyjno-sportowe zwłasz-
cza, że pamiętam, iż mieszkańcy wcześniej 
zabiegali nie tylko o plac zabaw ale również 
o takie właśnie strefy sportowo-rekreacyjne. 
Obiekt będzie ogólnodostępny oraz bezpłat-
ny. Zaprojektowano plac zabaw z podziałem 
na trzy strefy: relaksu, o charakterze spraw-
nościowym oraz siłownię plenerową z sze-
ścioma urządzeniami wolnostojącymi. Sam 
plac zabaw będzie miał nawierzchnię bez-
pieczną - piaskową, betonową oraz trawiastą. 
Dla dzieci w różnym wieku zaprojektowane 
są atrakcyjne urządzenia   rozwijające ich 
sprawność fizyczną. Będzie tu m.in. wieża – 
3 szt., drabinka wejściowa – 2 szt., drabinka 
linowa skośna – 1szt., ścianka wspinaczkowa 
– 1 szt., most linowy – 1szt., przejście tubowe 
– 1 szt., ścianka linowa – 1szt., rura strażacka 
– 1szt., rura ze stopniami – 1 szt., liczydło – 1 
szt. , ślizgawka – 1 szt., stanie trampolina, bu-
jak, huśtawka wagowa i potrójna huśtawka, 
karuzela. Na nawierzchni trawiastej umieści-
my urządzenia siłowni m.in. orbitrek, ale też 
stół do gry w szachy. Nawierzchnia betono-
wa będzie miejscem na stół do gry w ping-
-ponga, kosz wielofunkcyjny do gry w piłkę 
nożną, siatkową i koszykową i inne ciekawe 
dla rozwoju sportowego całych rodzin urzą-
dzenia. Planujemy także nasadzenia, w celu 
oddzielenia strefy relaksu i zabawy. Jeżeli 
nasz pomysł uzyska akceptację Ministerstwa 
Sportu i Turystyki są realne szanse na jego 
powstanie jeszcze w tym roku. Trzymajmy 
więc kciuki za powodzenie naszego projektu. 

28 stycznia br. miałem przyjemność wziąć 
udział w Spotkaniu Noworocznym organi-
zowanym przez Samorząd Mieszkańców 
Osiedla Leśnego. Były występy artystycz-
ne, wyjątkowi goście, wspólne śpiewanie 
kolęd, profesjonalne porady kosmetyczne. 
Były też poruszane codzienne, ale ważne  
dla seniorów sprawy, które przeplatały się 
ze wspólnym, radosnym świętowaniem 
Nowego Roku. Organizatorzy przygotowa-
li pyszny poczęstunek, herbatę i kawę, przy 
których trzy godziny minęły jak mgnienie 
oka. Wszystko to za sprawą bogatego pro-
gramu artystycznego, przy którym trudno 
było się nudzić. Były życzenia, wśród któ-
rych dominowały te dotyczące zdrowia i 
pragnienia, aby spotkać się w co najmniej 
tak licznym gronie za rok…
Jeszcze przed godziną 17:00 przybywam 
do Klubu Osiedlowego KCK, gdzie zapla-
nowana jest dzisiejsza impreza. Sala powo-
li zapełnia się gośćmi, wśród których nie 
zabrakło przedstawicieli władz samorzą-
dowych z Kostrzyna nad Odrą (reprezen-
towanych przez radną Helenę Rudaniecką) 
ale i pobliskiej Witnicy (nowo wybrana 
radna w osobie Agnieszki Chudziak). Nie 
mogło również zabraknąć Zygmunta Men-
delskiego, dyrektora MOSiR ale i radnego 
powiatowego, który od lat wspiera Piotra 

Dziekana  - przewodniczącego Samorządu 
Mieszkańców Osiedla Leśnego. Wśród se-
niorów nie mogło zabraknąć Józefa Paweli 
– pierwszego przewodniczącego Samorzą-
du, wieloletniego działacza sportowego 
Tadeusza Czybuka czy Kazimiery Kusyk, 
która obecnie zasiada w Radzie Seniorów. 
Piotr Dziekan złożył także hołd swoim 
popzrednikom, którym wręćzył pamiątko-
we zdjęcia, wykonane  w ramach projektu 
„Porteru Osiedla Leśnego okiem Leszka 
Jampolskiego”. Obecni mogli skorzystać 
z obecności konsultantów Avon, którzy 
zupełnie bezpłatnie wykonywali zabiegi 
kosmetyczne, doradzali w wyborze ko-
smetyków, a także zorganizowali konkurs 
z nagrodami. Można było także wykonać 
pamiątkowe zdjęcie. Stoły uginały się od 
pysznych wypieków a organizatorzy ser-
wowali gorące i zimne napoje.
Na sali panowała serdeczna, radosna at-
mosfera a P. Dziekan, który prowadził 
całą imprezę co chwilę bądź to zachęcał 
do wspólnego kolędowania, bądź to za-
praszał na scenę osiedlowego klubu kolej-
nych artystów czy też wreszcie prosił o głos 
szanownych gości. Jeśli chodzi o program 
artystyczny, to był w tym roku naprawdę 
bogaty. Młodzież w osobach: Daniel Siroń, 
Dorota Wasiuk i Martyna Onisk wykony-

wała swoje własne wersje znanych i lubia-
nych piosenek, a Pani Janina zaprezento-
wała zebranym swoją twórczość. Podczas 
wspólnej zabawy P. Dziekan zapraszał na 
scenę gości. Z. Mendelski przypominał o 
niewątpliwym sukcesie obecnej kadencji 
radnych powiatowych, jaką było załatwie-
nia sprawy zaległych wypłat dla pracow-
ników kostrzyńskiego szpitala ale również 
przybliżył zebranym plany inwestycyjne 
MOSiR i Miasta Kostrzyn nad Odrą na naj-
bliższe miesiące jak budowa krytej pływal-
ni czy szeroko pojęta poprawa bazy sporto-
wej. A. Chudziak dziękując za zaproszenie 
wyraziła uznanie dla działania samorządu 
osiedlowego i życzyła wszystkim samych 
dobrych chwil w Nowym Roku. H. Ru-
daniecka zachęcała do udziału w akcji 
kostrzyńskiego samorządu pn. „Koperta 
Życia” a Avon zachęcał do regularnego 
badania piersi w ramach akcji walki z ra-
kiem. I tak sprawy ważne przeplatały się ze 
wspólną zabawą, gdzie wszyscy wspólnie 
śpiewali, rozmawiali czy podziwiali arty-
stów. Miło było spędzić na Osiedlu Leśnym 
ponad trzy godziny wśród ludzi, którzy tali 
się na ten czas wielką, szczęśliwą rodziną. 
Na pożegnanie mówimy sobie „Do zoba-
czenia!” i pewnie to nie ostatnie spotkanie 
na Osiedlu Leśnym...
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Na początku października ub. roku infor-
mowaliśmy o tym, że nasze miasto wspól-
nie z Gorzowem Wlkp. i Dębnem otrzy-
mało 85% dofinansowania do projektu 
pod nazwą  „Poprawa jakości środowiska 
miejskiego poprzez renowację i rozwój wy-
branych terenów zieleni w Gorzowie Wlkp., 
Kostrzynie nad Odrą i Dębnie” w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko.  Wówczas też poinformowali-
śmy naszych Mieszkańców o konieczności 
usunięcie drzew i krzewów, wykonaniu cięć 
pielęgnacyjnych na istniejącej zieleni, wy-
konanie nowych nasadzeń drzew, krzewów 
i bylin w Parku Miejskim, Parku Fabrycz-
na, Park Lwa oraz o powstaniu nowego 
Skweru Jana Pawła II. Nie otrzymaliśmy 
od Państwa ani jednego negatywnego gło-
su. Składając wniosek nie wiedzieliśmy, że 
nad Polską przejdzie orkan Ksawery, który 
także w naszym mieście spowodował straty 
m.in. w drzewostanie, a klimatolodzy za-
czną ostrzegać nas przed zmianami klima-
tycznymi, które coraz częściej będą przy-
nosić nam gwałtowne wichury, huragany i 
orkany. W trosce o bezpieczeństwo i my in-
formowaliśmy Państwa o zasadach zacho-
wania się podczas silnych wiatrów. Bo choć 
Polska i kraje sąsiednie przez wiele lat były 
w zasadzie wolne od huraganów, to będą 
się one pojawiać. Musimy przyzwyczajać 
się do zjawisk  nietypowych w tym również 
intensywnych burz i nawałnic a nawet let-
nich trąb powietrznych . Już w 2006 r. Pol-
skę nawiedziło ponad 50 trąb powietrznych 
. W sierpniu 2008 w Strzelcach Opolskich 
po raz pierwszy w historii naszego kraju 
zarejestrowaliśmy trąbę powietrzną kate-
gorii F4 w sześciostopniowej skali Fujity. 
Taki wir powietrza ma prędkość od 330 do 
415 km/h, po drodze niszczy zabudowania, 
unosi pojazdy, łamie drzewa, które niestety 
upadając powodują ofiary.   Projekt, który 
będziemy realizowali to nie tylko szansa 
na rewitalizację zieleni miejskiej, ale jak 
się okazuje, to również możliwość popra-
wy naszego bezpieczeństwa w miejscach 
uczęszczanych przez dzieci i dorosłych, 
gdzie niestety mamy stare i łamliwe gatunki 
drzew, które lepiej w porę usunąć. W celu 
bardzo dokładnego zinwentaryzowania 
stanu drzew w naszych parkach zleciliśmy 
dwie niezależne ekspertyzy specjalistyczne. 
Niestety obie potwierdziły pilną koniecz-

ność wycinki drzew w każdym z parków. 
Posiadając takie dokumenty Urząd Miasta 
wystąpił o zgodę na wycinkę drzew i ją uzy-
skał. Pracownia architektury krajobrazu 
Marty Miłosz wykonała dokumentację od-
nowienia zieleni w parkach naszego miasta. 
Posadzimy więcej drzew niż wytniemy i do-
datkowo prawie 5 tysięcy nowych krzewów 

NASZE PARKI ZAKWITNĄ FIOŁKAMI
i 12 tysięcy bylin.  Całość projektu będzie 
zrealizowana do września 2018 roku.

Park Miejski
zlokalizowany w miejscu skrzyżowania 
drogi krajowej nr 31 z drogą wojewódzką 
nr 132 jest ulubionym miejscem rekreacji i 
odpoczynku. Zrewitalizowana przestrzeń 
parkowa została oddana do użytkowania 
w 2011 roku. W nowym parku zwrócono 
szczególną uwagę na podkreślenie cen-
nych gatunków drzew – dębów, cisów oraz 
klonów. Szczególną uwagę przykuwa tu 
dąb pomnikowy z otaczającą go niską ro-
ślinnością. Układ komunikacyjny tworzą 
zaprojektowane promieniście ciągi piesze. 
Park posiada bogaty starodrzew - zinwen-
taryzowano 393 drzewa powyżej 10 lat. 
Ich stan zdrowotny oceniono jako dobry 
ale 62 przeznaczono do obserwacji a 42 do 
usunięcia (są to drzewa nierokujące i za-

grażające życiu i mieniu). Usunięte zostaną 
ze względu na zły stan – klon, jawor, wiąz 
szypułkowy, robinia akacjowa, cis pospoli-
ty i oliwnik wąskolistny oraz  kasztanowce 
zwyczajne z ubytkiem wgłębnym, klony 
zwyczajne, zamierające dwa jesiony, wiąz 
ze wypróchniałym pniem, obumarłe lipy...  
By zrekompensować ubytek drzew, zostaną 
posadzone nowe; łącznie 52 sztuki (w tym 
12 dębów szypułkowych, 9 wiązów, 7 lip 
drobnolistnych oraz jesiony, buki, lipy sze-
rokolistne, jawory) oraz 934 krzewy (m.in. 
róża dzika, brzoza karłowata, kalina koralo-

wa, bez koralowy) i 2622 byliny (śnieżyczka 
przebiśnieg, fiołek leśny, kokoryczka wielo-
kwiatowa). W okolicach małego placu za-
baw pojawią się nowe nasadzenia - paprocie 
i leszczyna pospolita. W otoczeniu dużego 
placu zabaw wprowadza się nasadzenia: de-
reń świdwę oraz porzeczkę alpejską. Nowe 
rośliny mają spełnić rolę izolującą place 

przed hałasem oraz sprawić, że staną się one 
bardziej kameralne.

Park Lwa
W centralnej części parku stoi pomnik do 
którego prowadzą trzy alejki gruntowe z 
chaotycznie nasadzonym żywopłotem z li-
gustru. W kierunku południowym od po-
mnika zlokalizowane są: ogrodzony plac 
zabaw, niewielki klomb oraz 5 dębów pa-
mięci. Środek terenu to spontanicznie roz-
mieszczone drzewa, głównie klony. Teren w 
całości pokrywa trawa. W Parku Lwa jest 61 
drzew w tym 13 przeznaczonych do obser-
wacji przyrodniczej, a 7 do usunięcia. Nowy 
układ roślinności  to gatunki rodzime wy-
stępujące na terenie Polski oraz gatunki 
ozdobne parkowe. Izolacja akustyczna od 
ul. Wyszyńskiego to kompozycje z wielopię-
trowych rodzimych gatunków róż dzikich 
oraz suchodrzewów, które będą stanowić 

idealne miejsce dla bytowania ptaków miej-
skim jak m.in. kosy i szpaki. Nasadzenia te 
będą tłem dla łąki kwietnej, która zastąpi 
tradycyjny trawnik. Łąka będzie wypełnio-
na 16 gatunkami roślin wieloletnich – raj 
dla motyli. W parku pojawią się też kaliny 
koralowe oraz bzy, tawuły szare, porzeczka 
alpejska, śnieguliczka. Pomnik otoczy niska 
roślinność - dąbrówka pospolita i żurawka 
ogrodowa. Łącznie w parku posadzonych 
zostanie 7 drzew (głównie klonów), 1863 
krzewy oraz 128 bylin.

Park Fabryczna
To znany starszym mieszkańcom teren 
rekreacyjny z dawnym amfiteatrem z wi-
downią oraz fontanną. Dzisiaj park posiada 
gęsty starodrzew składający się z wiązów, 
dębów i kasztanowców wrastających w 
dawne fontanny, schody, amfiteatr. Projekt 
zagospodarowania terenu zakłada m.in. 
zakrzewienie skarp z jaśminowca, śniegu-
liczki i bluszczu. W zachodniej i północnej 
części parku będą nowe krzewy jako nasa-
dzenia biotechniczne będące siedliskiem 
wielu gatunków ptaków. W parku usunię-
te zostaną drzewa uznawane za inwazyjne 
a w zamian nasadzone zostaną rodzime 
długowieczne dęby szypułkowe – architekt 
krajobrazu znalazł miejsce dla 15 nowych 
nasadzeń drzew oraz 1864 krzewów i 9071 
bylin. Parkowi zostanie przywrócona jego 
rola jako miejsca rekreacji i wypoczynku.  

Za oknami zima w pełni, choć śniegu jak na 
lekarstwo. Do wiosny pozostało jeszcze tro-
chę czasu, jednak niektórzy mieszkańcy po-
stanowili rozpocząć „wiosenne porządki”. 
Jeden z mieszkańców postanowił pozbyć się 
szyb, które pozostawił w ustronnym miej-
scu. Szyby pochodziły z wymiany witryn 
sklepowych z jednego ze sklepów na terenie  
miasta, gdzie przeprowadzany był remont. 
Patrol straży miejskiej powiadomiony o 
tym nielegalnym procederze szybko usta-
lił sprawcę wykroczenia, którego ukarano 
mandatem karnym, natomiast porzucone 
szyby sprawca usunął i zdał w punkcie od-
bioru odpadów za stosownym pokwitowa-
niem. Podczas wiosennych patroli strażnicy 
będą zwracali szczególną uwagę na porząd-
ki i „dzikie wysypiska śmieci”, a przyłapa-
ni sprawcy tych haniebnych czynów nie 
będą mogli liczyć na pobłażliwe traktowa-
nie, zwłaszcza że w mieście funkcjonuje 
PSZOK, gdzie mieszkańcy mogą nieodpłat-
nie przekazywać odpady. 
Drodzy mieszkańcy!
Pamiętajmy o tym, że „wiosenne porząd-
ki”, do których straż miejska wszystkich 
zachęca,  nie polegają na tym, aby po-
sprzątać na swoim podwórku a zaśmiecić 
sąsiednie. 

Komendant
Straży Miejskiej

WIOSENNE
PORZĄDKI
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Styczeń to wyjątkowy miesiąc, który ob-
fituje w imprezy- obchodzimy hucznie 
święto naszych kochanych seniorów: bab-
ci i dziadka oraz organizujemy kolorowe 
bale karnawałowe. Z okazji święta naszych 
dziadków w każdej z grup wiekowych dzie-
ci niecierpliwie przygotowywały programy 
artystyczne i  oczekiwały na swych gości. 
Podczas występów wzruszające wiersze, 
melodyjny śpiew, taniec i emocje dzieci 
wzbudziły w przybyłych gościach radość 
i dumę. Mali artyści niejednokrotnie byli 
nagradzani wielkimi brawami. Po części 
oficjalnej wszyscy goście bawili się  przy 
muzyce, nie zabrakło też słodkości, któ-
re umiliły wszystkim wspólnie spędzony 
czas. W międzyczasie nasi seniorzy oraz ich 
wnuki brały udział w konkursach oraz w za-

bawach z dawnych lat, które przypomniały 
szczególnie seniorom niezapomniane, mi-
nione dni. Wspólna zabawa była szalona i 
wprowadziła wszystkich w karnawałowy 
nastrój- kilka dni później nauczyciele zor-
ganizowali Bal Karnawałowy. 26 stycznia  
nasze przedszkolaki przybywały do przed-
szkola w najrozmaitszych strojach wcielając 
się w ulubione postacie z  bajek i komiksów. 
Rozpoznać dzieci było bardzo trudno, co 
sprawiało im wyjątkową radość. W pierw-
szej kolejności dzieci pozowały do zdjęć, 
wykonywanych przez profesjonalnego fo-
tografa. Następnie wszyscy uczestnicy balu 
bawili się przy muzyce, stałym elementem 
były konkursy i poczęstunek. To był niewąt-
pliwie niezwykle radosny czas.

Marta Smycz

MIESIĄC PEŁEN WRAŻEŃ POD TOPOLĄ

6 lutego grupa dzieci 6-letnich z Przedszkola 
Miejskiego nr 2 im. Kostrzyńskich Papier-
ników przyłączyła się do obchodów Dnia 
Bezpiecznego Internetu. Jak podają autorzy 
„Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) ob-
chodzony jest z inicjatywy Komisji Euro-
pejskiej od 2004r. Początkowo wydarzenie 
to świętowały jedynie państwa europejskie, 
ale już od lat DBI przekracza granice Europy 
angażując państwa z całego świata. (…) DBI 
ma na celu przede wszystkim inicjowanie i 
propagowanie działań na rzecz bezpieczne-
go dostępu dzieci i młodzieży do zasobów 
internetowych, zaznajomienie rodziców, 
nauczycieli i wychowawców z problematyką 
bezpieczeństwa online oraz promocję pozy-
tywnego wykorzystywania internetu” 
Przedszkolaki wykazały się niezwykle dużą 
wiedzą na temat Internetu. Wiedzą jakich 
informacji można w nim wyszukać oraz ja-
kie usługi internetowe na co dzień ułatwia-
ją nam życie. Podczas zajęć wykorzystano 
materiały otrzymane od Polskiego Centrum 
Programu Safer Internet. Dzieci tworzyły 
Kodeks bezpiecznego użytkownika Interne-

tu, ustaliły, że mogą korzystać z niego tylko 
pod kontrolą osób dorosłych i zawsze mogą 
się do nich zwrócić o pomoc, gdy czegoś 
nie wiedzą. Dzięki obejrzanemu filmikowi 
„Tajemniczy nieznajomy” wiedzą, że należy 
zachować ograniczone zaufanie wobec osób 
poznawanych w sieci. Starszaki tworzyły tak-
że „sieć internetową”, ta lubiana przez dzieci 
zabawa w przystępny sposób ukazuje, w jaki 
sposób informacje udostępniane w sieci, do-
cierają do użytkowników na całym świecie i 
jak ważne jest, by poważnie zastanowić się 
jakie informacje publikujemy w sieci. 
I choć jeszcze kilka lat temu, można było po-
wiedzieć, że temat ten jest trudny i mało od-
powiedni dla dzieci w wieku przedszkolnym, 
to obecne czasy pokazują, że to właśnie w 
tym okresie rozwoju, dzieci mają swe pierw-
sze kontakty z wirtualnym światem. Dlatego 
w myśl tegorocznego hasła przewodniego 
DBI- uczmy dzieci „Tworzenia kultury sza-
cunku w sieci” i bezpiecznego korzystania z 
jej zasobów od najmłodszych lat.

E. Strof

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU W PM 2

Zima to pora roku szczególnie lubiana przez 
dzieci, ponieważ właśnie wtedy odwiedza 
wszystkich Mikołaj, odbywają się wspaniałe 
bale karnawałowe, ale jest to również ciężki 
okres dla ptaków, które pozostają w kraju o 
tej porze roku. Nasze przedszkolaki wiedzą, 
że w okresie zimowym zwierzętom należy 
się szczególna uwaga ze strony człowieka i 
dlatego w przedszkolu Miejskim nr 4 „ Baj-
ka” gościliśmy przedstawiciela Parku Naro-
dowego Ujście Warty. Dzieci z wszystkich 
grup wiekowych wzięły udział w wyjątko-
wych zajęciach edukacyjnych. Zapoznały 
się ze sposobami przygotowywania ptaków 
do zimy, rozpoznawały i nazywały różne 
ptaki, miały też okazję obejrzenia i zbada-
nia różnorodnych ptasich piór. Przedszko-
laki dowiedziały się, czym należy karmić 

PRZYGÓD KILKA...

ptaki, aby im nie zaszkodzić, oraz jak wy-
gląda „pani wróbelkowa” i „pan wróbel”. 
Celem spotkania było pobudzenie świado-
mości dzieci na temat trudnych warunków 
bytowania ptaków w okresie zimowym i 
konieczności ich dokarmiania. Spotkanie 
to było jednym z elementów działalności 
naszego przedszkola związanej z opieką nad 
zwierzętami – w grudniu organizowaliśmy 
akcję zbiórki pożywienia i sprzętu dla fun-
dacji „Animals”, od kilku lat organizujemy 
zbiórkę suchego chleba dla zwierząt leśnych 
w nadleśnictwie, jesteśmy organizatorem 
konkursu plastycznego „Przedszkolaki po-
magają ptakom przetrwać zimę”, będziemy 
też realizować innowację pedagogiczną „ 
Kostrzyńska fauna i flora”.

Przedszkole Miejskie nr 4 „Bajka”

Karnawał to miła tradycja  - czas prze-
pełniony muzyką i zabawą. Ważnym ele-
mentem tego okresu są bale karnawałowe. 
Dzień balu to dla  przedszkolaków dzień 
niezwykły, często wyczekiwany przez wiele 
tygodni. Jest atrakcją bardzo lubianą przez 
dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć i ra-
dości. Tak też było u nas.
W dniach 6-7.02.2018 w Przedszkolu Nie-
publicznym nr 1 Mali Europejczycy od-
były się najpiękniejsze Bale Karnawałowe. 
Wszystkie panie z przedszkola dołożyły sta-
rań, by wystrój sal i muzyka wprowadziły 
dzieci w radosny nastrój, oraz zachęcały do 
wesołej zabawy.
Tego dnia  już od rana w przedszkolu po-
jawiały się kolorowe postacie. Dzieci prze-
brane były nie tylko za  bohaterów zna-
nych bajek - takich jak wróżki, królewny,  
czy rycerze, ale  można było także spotkać 
policjantów, szkieletorów, myszki, kotki  a 
nawet … pokemona. Pomysłowość rodzi-
ców nie miała granic, gdyż przygotowali dla 
swoich pociech tak bardzo ciekawe stroje, 

że trudno było zarówno dzieciom jak i sa-
mym nauczycielom,  rozpoznać w nich na-
szych kochanych przedszkolaków.
W pierwszej kolejności wszyscy „przebie-
rańcy” wzięli  udział w profesjonalnej sesji 
fotograficznej. Później tańcom i zabawie 
nie było już końca. Dzieci świetnie się ba-
wiły uczestnicząc wspólnie ze swoimi pa-
niami w tańcach oraz licznych konkursach 
zręcznościowych, ruchowych oraz tanecz-
nych. Oczywiście dla naszych spragnio-
nych i zmęczonych przedszkolaków, była 
też chwila relaksu przy wspólnym słodkim 
poczęstunku. 
Bal umożliwił dzieciom spędzenie czasu 
w miłej i bajkowej atmosferze. Wspólna 
zabawa przyniosła wiele radości naszym 
przedszkolakom, a to przecież było głów-
nym celem tego balu. Dziękujemy dzieciom 
i rodzicom za zaangażowanie w przygoto-
wanie pięknych balowych strojów. Kolejny 
bal karnawałowy już za rok.

Barbara Turek

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
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Akcja zbierania plastikowych nakrętek trwa 
nadal – zbiera w tej chwili cały Kostrzyn! 
Po udanej zbiórce nakrętek dla Mateusza i 
Damiana z Kostrzyna ,Agatki i Natalki przy 
współpracy Andrzeja Sowińskiego i Bartło-
mieja Bujnickiego z Fundacji „Nakrętki „ z 
Gorzowa Wlkp., postanowiliśmy pomagać 
dalej! Zasięg akcji wciąż rośnie, wraz z na-
szym zapałem i chęcią pomocy innym. W wy-
niku naszych starań z Przedszkola Miejskiego 
Nr 3 „Ekoludki”, po raz kolejny na początku 

lutego zostały zebrane nakrętki. Po I półroczu 
oddaliśmy 1150 kg. Do akcji zbierania nakrę-
tek dla 13 letniego Kacpra dołączyły również 
kostrzyńskie żłobki, przedszkola i szkoły oraz 
kościół parafialny Matki Bożej Rokitniańskiej. 
Akcja trwa i będzie trwała dopóki wśród nas 
są ludzie dobrego serca. Zbieramy w kostrzyń-
skich przedszkolach, szkołach i oznaczonych 
punktach w mieście. Pomóż i Ty!

Agata Kuza
Magdalena Jarek - Rogowska

EKOLUDKI POZYTYWNIE NAKRĘCONE!
Jest taki jeden dzień w roku, w którym z głębi 
serc wnucząt płyną najserdeczniejsze życze-
nia – Dzień Babci i Dziadka. Życzenia, ła-
kocie, laurki, prezenty, całusy, uściski i wiele, 
wiele innych wspaniałości – tym wszystkim 
zostali obdarowani wyjątkowi goście, którzy 
odwiedzili naszych przedszkolaków. Babcie i 
dziadkowie to osoby, które szczególnie zasłu-
żyły na tak wyszukany i cenny prezent jak mi-
łość wnuków. Ten szczególny dla nich dzień 
postanowiliśmy uczcić w wyjątkowy sposób. 
Każda grupa przygotowała przedstawienia 
godne tak wspaniałej publiczności. Dzieci 
zachwyciły wszystkich rytmicznymi tańcami, 

pięknymi wierszami, a także piosenkami roz-
grzewającymi serca najbliższych. Na koniec 
każde dziecko dumnie podeszło do swoich 
dziadków i wręczyło piękną, kolorową laur-
kę. Przejęcie i fascynacja nie opuszczały ani 
przedszkolaków, ani dziadków. W niesamo-
wicie miłej atmosferze minęło 5 dni święto-
wania Dnia Babci i Dziadka, a to wszystko po 
to, aby każdy z nich mógł poczuć się w tym 
dniu wyjątkowo. Serdeczne podziękowania za 
trud i zaangażowanie w wychowaniu, a tak-
że moc życzeń oraz całusów na cały rok dla 
wszystkich dziadków życzą Ekoludki! 

Agata Kuza

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą infor-
muje, że od dnia 12 lutego 2018 roku roz-
poczyna się proces rekrutacji do miejskich 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych na rok szkolny 
2018/2019. Do przedszkoli przyjmowane 
są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, zamiesz-
kałe na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą. 
Natomiast do oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych przyjmowane 
są dzieci realizujące roczne przygotowanie 
przedszkolne. 
W przypadku dzieci posiadających orze-
czenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

wychowaniem przedszkolnym może być 
objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie 
dłużej jednak niż do końca roku szkolnego 
w roku kalendarzowym, w którym dziecko 
kończy 9 lat. 
Przyjęcia dzieci spoza terenu Miasta Ko-
strzyn nad Odrą mogą mieć miejsce tylko                            
po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców. W 
przypadku większej liczby kandydatów, 
niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu 
( oddziale przedszkolnym ), w pierwszym 
etapie postępowania rekrutacyjnego brane 
są pod uwagę łącznie następujące kryteria 
ustawowe:

KRYTERIA I HARMONOGRAM REKRUTAC JI DO MIEJSKICH PRZEDSZKOLI
I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Kryteria ustawowe Liczba
punktów

1 Wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci) 5
2 Niepełnosprawność kandydata 5
3 Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 5
4 Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 5
5 Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 5

6

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (panna, kawaler, wdowa, 
wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyro-
kiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba  że taka osoba wychowuje wspól-
nie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem)

5

7 Objęcie kandydata pieczą zastępczą 5

W przypadku równorzędnych wyników 
uzyskanych w pierwszym etapie postępowa-
nia rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu 
tego etapu przedszkole (oddział przedszkol-

ny) nadal dysponuje wolnymi miejscami, w 
drugim etapie postępowania rekrutacyjne-
go brane są pod uwagę następujące kryteria 
określone przez Radę Miasta:

Kryteria dodatkowe Liczba
punktów

1
Pozostawanie obojga rodziców kandydata w zatrudnieniu lub prowadze-
nie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie 
dziennym

4

2 Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do przedszkola. 2

3 Kandydat, dla którego przedszkole, w którym składany jest wniosek jest 
najbliżej położonym przedszkolem publicznym od miejsca zamieszkania 1

4 Rodzeństwo bliźniacze 1

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także ter-
miny składania dokumentów do przedszkoli miejskich lub oddziałów przedszkolnych               
w szkołach podstawowych .

Od dnia Do dnia Do godz. Harmonogram czynności
31.01.2018 Podanie do publicznej wiadomości harmonogra-

mu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej
22.02.2018 28.02.2018 15:00 Składanie w przedszkolu deklaracji o kontynu-

owaniu wychowania przedszkolnego w roku 
szkolnym 2018/2019.

Rekrutacja
1.03.2018 30.03.2018 15:00 Składanie w przedszkolu podpisanych przez ro-

dziców lub opiekunów prawnych wniosków o 
przyjęcie do przedszkola.

3.04.2018 9.04.2018 Prace Komisji Kwalifikacyjnej.
10.04.2018 9:00 Opublikowanie w przedszkolach list kandyda-

tów zakwalifikowanych i list kandydatów nieza-
kwalifikowanych.

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola. 
11.04.2018 20.04.2018 15:00 Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub 

opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do 
przedszkola (zawieranie umów ).

23.04.2018 9:00 Opublikowanie w przedszkolach list dzieci 
przyjętych i nieprzyjętych.

Rekrutacja – nabór uzupełniający (na wolne miejsca)
23.04.2018 7.05.2018 15:00 Składanie w przedszkolu wniosków o przyjęcie do 

przedszkola wraz z dokumentami i oświadczenia-
mi potwierdzającymi spełnianie kryteriów. 

8.05.2018 11.05.2018 Prace Komisji Kwalifikacyjnej.
15.05.2018 9:00 Opublikowanie w przedszkolach list kandyda-

tów zakwalifikowanych i list kandydatów nieza-
kwalifikowanych.

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.
15.05.2018 22.05.2018 15:00 Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub 

opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do 
przedszkola (zawieranie umów).

23.05.2018 9:00 Opublikowanie w przedszkolach list dzieci 
przyjętych i nieprzyjętych.
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PODSUMOWANIE 
ROKU 2017

Minął kolejny rok funkcjonowania Muzeum 
Twierdzy Kostrzyn - kolejny rok wytężonej 
pracy naszego zespołu. Nie zabrakło w nim 
przedsięwzięć o skali międzynarodowej, kra-
jowej i lokalnej. W 2017 r. Muzeum Twierdzy 
Kostrzyn zorganizowało bądź współorganizo-
wało 14 tzw. imprez, czyli wydarzeń o charak-
terze historyczno-kulturalno-edukacyjnym. 
Największymi z nich było „Otwarcie przystani 
Twierdza Kostrzyn” oraz XVIII Dni Twierdzy 
Kostrzyn. W obu wydarzeniach wzięło udział 
szacunkowo ok. 4 tys. osób. W pozostałych 
imprezach wzięło udział ok. 500 osób. Ponad-
to w zorganizowanych przez MTK siedmiu 
wycieczkach muzealnych wzięło udział 200 
osób. W zajęciach edukacyjnych dla dzieci 
i młodzieży (ferie zimowe, lekcje muzeal-
ne, prelekcje, wykłady itp.) uczestniczyło ok. 
1.200 osób.

W roku 2017 ekspozycję muzealną w Ba-
stionie Król odwiedziły aż 11.484 osoby 
(7.762 Polaków i 3.722 obcokrajowców). 
Jest to wzrost o 30,5% w stosunku do roku 
2016.  Nasi pracownicy oprowadzili w mi-
nionym sezonie ok. 140 grup wycieczko-
wych z całej Polski i z zagranicy. Łącznie z 
oferty Muzeum skorzystało ok. 20 tys. osób 
(plus ok. 10 tys. zwiedzających samodziel-
nie Stare Miasto). 
Równie ciekawymi statystykami możemy po-
chwalić się jeśli chodzi o naszą aktywność in-
ternetową. Ilość tzw. „lajków” na Facebooku 
przekroczyła liczbę 4 tysięcy, co stawia nas w roli 
lidera wśród innych muzeów w regionie. Sporą 
popularnością cieszyła się również nasza oficjal-
na strona internetowa, która zanotowała ponad 
77 tysięcy wejść. Za jej pośrednictwem prze-
kazaliśmy internautom w minionym roku 172 
mniej lub bardziej obszerne informacje na te-
mat naszej działalności. Cieszymy się, że mamy 
sporą grupę sympatyków i przyjaciół i ciągle 
pozyskujemy nowych. Dziękujemy, że jesteście 
Państwo z nami!

KAMIEŃ GERDA
ODNALEZIONY!
Za nami pierwsza tegoroczna wycieczka 
muzealna. W sobotę 20.01. udaliśmy się 
na piesza wyprawę terenową w celu odszu-
kania uwidocznionego na starych mapach 

między Dąbroszynem a Fortem Sarbino-
wo „Kamienia Gerda”. Na starcie pojawiło 
się 30 uczestników-tropicieli w wieku od 
10 do 60 lat, w tym 8 harcerzy w strojach 
powstańców styczniowych, którzy poprze-
dzająca noc spędzili pod gołym niebem na 
terenie kostrzyńskiej twierdzy. Po krótkim 
powitaniu i wprowadzeniu udaliśmy się na 
wędrówkę. Trasa prowadziła po dąbroszyń-
skich „górach i dolinach”, czyli po polodow-
cowych wzniesieniach i jarach. Oczywiście 
nie była przypadkowa. Na szlaku udało nam 
się odwiedzić kilka interesujących obiek-
tów: zarówno stworzonych przez człowieka, 
jak i przez przyrodę. Zobaczyliśmy  m. in. 
tzw. świątynię Cecylii z posągiem Chrono-
sa, obelisk Henryka Pruskiego (brata króla 
Prus Fryderyka Wielkiego), głazy narzuto-
we, mauzoleum von Schwerina, jednego z 
przedstawicieli ostatniego rodu niemieckich 
właścicieli pałacu i dóbr dąbroszyńskich. 
Informacji o poszczególnych obiektach 
udzielali pracownicy Muzeum Twierdzy 
Jerzy Dreger i Ryszard Skałba, oraz znany 
regionalista gorzowski Zbigniew Miler. Po 
pokonaniu kilku kilometrów w zróżnicowa-
nym terenie i o różnym podłożu zaopatrzeni 
w mapy topograficzne dotarliśmy w końcu 
do celu naszej wędrówki. Nie było to łatwe, 
gdyż kamień jest nie dość, że przewrócony, 
to jeszcze dobrze ukryty w gałęziach obalo-
nego drzewa na wzgórzu. Po wykonaniu pa-
miątkowych fotografii uczestnicy powrócili 
do Dąbroszyna, gdzie Muzeum zafundowało 
wszystkim gorący posiłek. Cieszymy się z 
sukcesu wyprawy, uczestnikom dziękujemy i 
zapraszamy na kolejne imprezy organizowa-
ne przez MTK.

MUZEALNE FERIE
JUŻ ZA NAMI!

W dniach 12-16 lutego grupa młodzieży z 
kostrzyńskich szkół uczestniczyła w zajęciach 
edukacyjnych organizowanych przez Mu-
zeum Twierdzy Kostrzyn i finansowanych w  
przeważającej części ze środków Urzędu Mia-
sta Kostrzyn. Grupa około 15 osób przez 5 dni 
uczestniczyła w niezwykle zróżnicowanych 
tematycznie zajęciach. Były to zajęcia z numi-
zmatyki w trakcie których poznawali tajniki 
wyrobu monet, ich historię, zaprojektowali 
własne wzory i systemy oraz na koniec wybi-
li pamiątkową monetę w Bramie Berlińskiej. 
Uczestnicy wzięli również udział w spacerze 
śladami walk w 1945 roku po terenie Kostrzy-
na. Na innych zajęciach zapoznali się z histo-

rią broni palnej, poznali zasady bezpieczeń-
stwa obowiązujące przy kontakcie z nią, jej 
budowę oraz procedury zachowania w razie 
natknięcia się na niewybuchy lub niewypały. 
Grupa zwiedzała również najbliższe okolice 
miasta. Odwiedziła teren obozu i cmentarz 
Stalagu III C, następnie zaś Muzeum Marty-
rologii w Słońsku oraz cmentarz ofiar obozu. 
Ostatniego dnia Ferii, uczestnicy zmierzyli się 
z zadaniami gry terenowej, wymagającej za-
równo zapamiętania przedstawianych przez 
ostatnie kilka dni treści oraz sprytu i intuicji. 
Na zakończenie odbyło się ognisko wraz z 
wręczeniem pamiątek w postaci puzzli oraz 
przewodników po Kostrzynie. Mamy nadzie-
ję, że wszyscy uczestnicy są zadowoleni z za-
jęć, a resztę zapraszamy za rok.

A LA MÉMOIRE
DES SOLDATES
FRANCAIS
Do niecodziennego odkrycia doszło z po-
czątkiem lutego na terenie osiedla Mieszka I. 
Podczas prac konserwacyjno-naprawczych 
instalacji wodociągowej pracownicy Miejskich 
Zakładów Komunalnych natrafili na sporej 
wielkości blok kamienny z napisami w języku 
francuskim. Na miejscu pojawili się nasi pra-
cownicy i kamień dzięki pomocy MZK został 
przetransportowany na teren Muzeum Twier-
dzy, gdzie został poddany oczyszczeniu. Jak 
się okazało jest to fragment cokołu pomnika 
wzniesionego dla upamiętnienia żołnierzy 
francuskich poległych w wojnie francusko-
-pruskiej w 1870-71 roku. Jeszcze w trakcie 
działań wojennych został ulokowany wów-
czas w Kostrzynie obóz jeniecki, w którym, 
według dość solidnych danych, przebywało 
20 oficerów i 2259 podoficerów i żołnierzy. 
Przetrzymywani byli w kazamatach twierdzy, 
a następnie wzniesiono dla nich dużych roz-
miarów obóz między fortem Nowe Dzieło, 
a współczesnym Osiedlem Leśnym. Bardzo 
możliwe, że w miejscu znalezienia, tj. na daw-
nym Cmentarzu Garnizonowym, pochowano 
żołnierzy zmarłych w niewoli w Kostrzynie. 
Odnaleziony fragment to postument, na któ-
rym najprawdopodobniej stał pod kamienny 
krzyż (tak wnioskujemy na podstawie fotogra-
fii tego typu pomników istniejących do dziś w 
Polsce na tzw. Ziemiach Odzyskanych (m. in. 
w Opolu, Poznaniu czy Gdańsku). 
Napis w oryginale w języku francuskim i ła-
cińskim brzmi:

A la Mémoire des Soldates francais décédés 
en 1870-1871

Erigé par Leurs Compatriotes
Et nunc meliorem Patriam appetunt. Hebr. 11.16

Co można tłumaczyć jako:
Pamięci żołnierzy francuskich poległych 

w latach 1870-71
Wzniesiono przez rodaków

A teraz do lepszej dążą Ojczyzny. Hebr. 11.16.

O znalezisku poinformowana została am-
basada francuska i jej pion wojskowy. Dzię-
kujemy Miejskim Zakładom Komunalnym 
za przytransportowanie kamienia do Ba-
stionu Filip, gdzie będzie on prezentowany 
od najbliższego sezonu.
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3 lutego sala kostrzyńskiej Kręgielni wypełniła się kobietami w pięk-
nych kreacjach i eleganckimi panami w strojach galowych, którzy 

przybyli na XVIII Bal Przyjaciół Sportu. Impreza ta, organizowana co-
rocznie w Kostrzynie na Odrą jest wyrazem podziękowań dla kostrzyń-
skich firm, sponsorów i sportowców, dzięki którym zapaśnicy mogą 
uczestniczyć w wielu ważnych imprezach krajowych i zagranicznych. 
Sobotni wieczór należał do ludzi, którym bliskie są zapasy w stylu kla-
sycznym, a bal w doborowym towarzystwie trwała do białego rana. W 
przerwach pomiędzy tańcami przy dźwiękach zespołu  Sunny Funny 
Company organizatorzy przygotowali szereg atrakcji…

Godzina 20:00, a sala powoli wypełnia się 
po brzegi. W tle gra jeszcze muzyka elek-
troniczna, ale już po kwadransie pojawia 
się Andrzej Kail prezes SKF Olimp, który 
zaprasza do siebie pozostałych członków 
zarządu, wiceprezesów  Artura Grzelcza-
ka, Ireneusza Suchomela, prezesa UKS 
„Jedynka” Artura Żołnę dyrektora MOSiR 
Zygmunta Mendelskiego oraz oczywiście 
trenera koordynatora Antoniego Żołnę. Ta 
grupa  oddanych działaczy,  która będzie 
prowadzić dalszą część imprezy, uroczyście 
wita zebranych gości i zaprasza do wspól-
nego wzniesienia toastu za wyniki sportowe 
osiągnięte w 2017 roku. Po symbolicznej 
lampce szampana goście wracają do stoli-
ków, a po chwili rozpoczyna się szampańska 
zabawa do samego rana, prowadzona przez 
zespół Sunny Funny Company, którego po-
zytywne wariactwo zabiera gości wprost na 
parkiet. Szalona zabawa mogłaby trwać bez 
końca, ale organizatorzy dbają, aby goście 
nie zmęczyli się zbyt szybko. W pierwszej 
przerwie Andrzej Kail, Artur Grzelczak i 
Zygmunt Mendelski wręczają podziękowa-
nia dla sponsorów kostrzyńskich zapasów 
oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
Wśród nagrodzonych w roku 2017 znaleź-
li się: Mariusz Chojnacki, Mariusz Gatak, 
Krzysztof Grędziński, Mariusz Hadrysiak, 
Mariusz Iwaszko, Tomasz Iwaszko, Mie-
czysław, Marcin i Michał Jaszcz, Dariusz i 
Gabriela Kalisz, Ryszard Nagórny, Ireneusz 
Siwiec, Waldemar Spychała, Andrzej Sza-
rek, Małgorzata i Grzegorz Wilman. Zapasy 
oraz działalność kostrzyńskiego ośrodka 
sportu wspierają także kostrzyńskie firmy 
takie jak: Arctic Paper, AKIMA Andrzej i 
Dorota Szarek, Bricomarche, Hanke Tissue 
Sp. z o.o., , ICT Poland Sp. z o.o., IKAA Su-
chomel, Intermarche, Miejskie Zakłady Ko-
munalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą, 
Polchar Sp. z o.o. oraz oczywiście sponsor 
strategiczny Kostrzyńsko - Słubicka Spe-
cjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
Jeśli już jesteśmy przy podziękowaniach, 
nie sposób nie wspomnieć o wyjątkowym 
prezencie, jaki otrzymał wieloletni zawod-

nik i trener, ikona kostrzyńskich zapasów 
i człowiek, który zapasami żyje. To właśnie 
on został szczególnie wyróżniony przez całe 
pokolenia zawodników, działaczy i kolegów, 
którzy postanowili uhonorować go specjalną 
statuetką i trykotem zapaśniczym z podpi-
sami wielu pokoleń Mistrzów. Ta wyjątko-
wo wzruszająca chwila została dodatkowo 
podkreślona przez A. Kaila, który stwierdził, 
że zarząd SKF Olimp nie pozwoli, aby tak 
utalentowany trener odszedł na sportową 
emeryturę. Wśród burzy oklasków został 
więc uhonorowany człowiek, który jest od 
lat  utożsamiany z sukcesami kostrzyńskich 
zapaśników. Człowiek, który jak sam powie-
dział, choć dochował się jednego rodzonego 
syna, to jednak wychował niezliczoną ilość 
zapaśników jak swoich synów. O kim mowa? 
Tak, w ten wyjątkowy sposób został wyróż-
niony właśnie Antoni Żołna, który nie krył 
zresztą wzruszenia tą miłą niespodzianką, 
która zaskoczyli go obecni i byli wychowan-
kowie!
Podczas gali nie zabrakło także tradycyj-
nych licytacji, a tą najważniejszą, w posta-
ci statuetki przedstawiającej zapaśników 
w walce wygrał Ireneusz Suchomel, który 
w niezwykle zaciętej licytacji zdeklasował 
rywali. Nie brakowało pysznego jedzenia 
(w roli tortu zaserwowano… dziczyznę!), 
okraszonego wyśmienitymi trunkami i 
świetną muzyką. Wieczór był zatem zde-
cydowanie udany a wieść gminna głosi, że 
niektórzy z uczestników zabawy do domu 
wrócili przed południem, co chyba najlepiej 
świadczy o tym, że nikt, tak jak zapaśnicy, 
nie potrafi tak dobrze się bawić!
  Organizatorzy oraz uczestnicy balu ser-
decznie dziękują właścicielom restauracji 
„Kręgielnia” oraz obsłudze za profesjona-
lizm i znakomicie  smakowo przygotowa-
ne i podane dania. Na balu było kolorowo, 
szalenie sympatycznie, panowała przyja-
cielska i wyjątkowa atmosfera, a w ocenie 
bawiących się, impreza ta  swoim urokiem 
i klimatem przebija wszelkie inne imprezy, 
zabawy w Kostrzynie nad Odrą.

Nasz mieszkaniec, Miłosz Kubacki, pod ko-
niec ubiegłego roku zakwalifikował się do 
finału pucharu świata Street Workout, który 
miał miejsce na Wyspach Karaibskich. Urząd 
Miasta Kostrzyn nad Odrą został partnerem 
tego przedsięwzięcia i zasponsorował przelot 
dla młodego i zdolnego zawodnika. Miłosz 
jak sam wspomina: „Dnia 3 grudnia 2017 
roku uczestniczyłem w Pucharze Świata Stre-
et Workout, który odbył się w Guadeloupe na 
Karaibach.  28 zawodników z takich krajów 
jak: Brazylia, Meksyk, Szwajcaria, Francja, 
Norwegia, Szwecja, Polska itd. rywalizowało 
o miano mistrza. Poziom zawodów oceniam 
na bardzo wysoki, a ewolucje i elementy, które 
wykonywali zawodnicy można było widzieć 
wcześniej tylko na filmach w internecie. Nie-
stety nie wszystko poszło po mojej myśli i 
ostatecznie nie dostałem się do finałowej 10. 
Temperatura 35 stopni tego dnia dała wszyst-
kim zawodnikom nieźle w kość. Najprostsze 
elementy, które na co dzień wykonujemy bez 
problemu stawały się po prostu ciężkie.  Ze-
brane doświadczenie z tego turnieju pozwoli 
mi w przygotowaniach do kolejnych zawodów. 
Oprócz aspektów sportowych i niesamowi-
tych emocji związanych z tym wydarzeniem, 
mogłem zobaczyć najpiękniejsze plaże świata. 
Niecodziennie wychodzi się na balkon z wido-
kiem na krystalicznie czystą wodę morza ka-
raibskiego. Zaletą takich wyjazdów na zawody 
jest, możliwość poznawania kultur innych lu-
dzi oraz środowiska w jakim żyją - tam było 
niczym w bajce. Codziennie z zawodnikami 
wylegiwaliśmy się na piaszczystej plaży pod 
palmami śmiejąc się i żartując, że w Europie 
ludzie chodzą w kurtkach zimowych, a my 
możemy opalać się w 35 stopniowym upale. 
To poznawanie nowych ludzi, którzy mają 
takie same zainteresowania, tworzy niesamo-
wity klimat wszystkich zawodów. Mimo, że 
pochodzimy z zupełne innych zakątków świa-
ta to świetnie się dogadujemy. Bywało tak, że 
z niektórymi zawodnikami dogadywaliśmy się 
na migi, bo z angielskim u nich było średnio :). 
Czas spędzony na Karaibach w takim gronie 
należał do takich, których nigdy nie zapomnę. 
Cieszę się, że mogłem reprezentować Polskę 
na tak dużej imprezie. W następnym roku 
miejmy nadzieję, że wrócę z Pucharem”.
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21 stycznia na hali wojskowej należącej do 
MOSiR Kostrzyn równo o 9:00 zostały za-
inaugurowane rozgrywki LECH CUP 2018 
w roczniku 2011. Chwilę po otwarciu tur-
nieju przez wybitnego Reprezentanta Polski 
Dariusza Dudkę, oraz Dyrektora MOSiR 
Zygmunta Mendelskiego dzieci stanęły do 
rywalizacji i trzeba przyznać, że było na co 
patrzeć: pełno pasji, zaangażowania i serca 
do walki ciągle napędzało zgromadzonych 
kibiców do oklasków, wszystko w sportowej 
atmosferze i postawie piłkarza FAIR PLAY. 
O wynikach nie będziemy tu pisać bo nie 
to było ideą tego turnieju, miał być sport na 
wysokim poziomie i właśnie taki pokaza-
ły nam najmłodsze dzieci! Kolejny rocznik 
2010 zmagania piłkarskie rozpoczął tego 
samego dnia po południu. Większość me-
czy były mocno wyrównane, od samego po-
czątku było duże zaangażowanie wszystkich 
grających jak i równocześnie dopingujących 
sprawiało że mecze przebiegały w MEGA 
sportowej atmosferze!
Kolejna niedziela, czyli 28 stycznia, to roz-
grywki starszych roczników, również na 
hali wojskowej. W godzinach porannych 
rywalizował rocznik 2009, a po południu 
2008. I tu nie zawiedli młodzi pasjonaci 
piłki, którzy pokazali charakter, wolę walki 
a co najważniejsze dobrze się przy tym ba-
wili. Pojedynki wszystkich drużyn toczyły 
się z poszanowaniem przeciwnika w du-
chu FAIR PLAY! Wielkie brawa dla trene-
rów wszystkich obecnych ekip za wpajanie 
swoim podopiecznym dobrych wartości i 
udzielanie cennych wskazówek właściwego 
zachowania się w rywalizacji.

W styczniu i w lutym br. kostrzyńska Akademia piłkarska UKS 
LPFA DARIUSZ DUDKA wspólnie z MOSiR w Kostrzynie 

nad Odrą byli organizatorami I edycji dziecięcych turniejów halo-
wych LECH CUP 2018, rozgrywanych w 6 kategoriach wiekowych: 
2011 (SKRZAT), 2010 (ŻAK mł.), 2009 (ŻAK st.), 2008 (ORLIK 
mł.), 2007 (ORLIK st.), 2003 (TRAMPKARZ). W sumie udział 
wzięło 36 drużyn a ilość uczestników wyniosła 360 dzieci!

Najstarsze drużyny stanęły do rywalizacji w 
niedzielę 4 lutego. Rano rozpoczął rocznik 
2007, a po południu 2003 i młodsi. Tutaj 
to już prawdziwy popis techniki, szybko-
ści, zaciekłości! Nikt nie dawał za wygraną. 
Momentami wydawało się że na parkiecie 
rywalizują ...seniorzy! Nie brakowało pięk-
nych - finezyjnych podań, indywidualnych 
akcji, cudownych bramek a parady bramka-
rzy zapierały dech w piersiach! Zdarzały się 
ciężkie, nieumyślne faule, po którym faulu-
jący przybijał piątkę leżącemu, przeprosił i 
motywował go do dalszego grania! Brawo!
Na koniec każdego turnieju wszystkie dru-
żyny otrzymały puchary, a każdego uczest-
nika uhonorowano medalem!
Każdy turniej zakończył się organizacyj-
nym sukcesem, gdyż goście, czyli drużyny 
przyjezdne już teraz zapowiedziały obec-
ność w 2 edycji LECH CUP 2019! Ogromny 
wkład w organizację włożyli trenerzy, koor-
dynatorzy, wspaniali rodzice, MOSiR Ko-
strzyn, oraz niezastąpiony Dyrektor MOSiR 
Zygmunt Mendelski - wieloletni przyjaciel 
kostrzyńskiego sportu.
Serdeczne PODZIĘKOWANIA dla: MOSiR 
w Kostrzynie nad Odrą za wspomnianą po-
moc w organizacji, Pizzeri CIAO ITALIA 
Kostrzyn nad Odrą za pyszną pizzę dzięki 
której nasi młodzi bohaterowie mogli na-
brać sił do dalszej rywalizacji, MARIUSZO-
WI GAZDA za spikerkę na hali i bezcenny 
komentarz, wspaniałym RODZICOM za 
przepyszne ciasta i ogólną pomoc w orga-
nizacji.

UKS LPFA DARIUSZ DUDKA

LECH CUP 2018
Za nami premierowa edycja Turnieju o Pu-
char Prezesa PZPN w kategorii U-11 oraz 
U-12. Po zaciętej walce w rozgrywkach 
zwyciężył zespół AP KGHM Zagłębie Lu-
bin do lat 11 oraz Pogoń Szczecin do lat 12. 
Województwo lubuskie reprezentowały ze-
społy UKS Czwórka Kostrzyn oraz Korona 
Wschowa. Drużyna UKS Czwórka Kostrzyn 
nad Odrą trafiła do grupy A, gdzie trafi-
ła na następujących rywali: UKS Czwórka 
- Calisia 14 Kalisz 0:0, ESBANK RAP Ra-
domsko – UKS Czwórka 1:1, UKS Czwór-
ka - FCB Escola Varsovia 3:1. Uzyskane 
wyniki pozwoliły na awans do ćwierćfinału 
Turnieju, gdzie kostrzyńscy piłkarze trafili 

na SI Arka Gdynia. Po niezłym spotkaniu 
UKS Czwórka Kostrzyn nad Odrą musiała 
uznać wyższość rywala, ulegając Arce 0:3 i 
odpadając z dalszych rozgrywek. Po meczu 
w szatni „Czwórki” odwiedził Prezes LZPN 
Pan Robert Skowron składając chłopcom 
gratulacje i podziękowania za godne repre-
zentowanie Ziemi Lubuskiej.
UKS Czwórka Kostrzyn nad Odrą wystą-
piła w składzie: Bramkarz Antek Detmer, 
Aleksander Wnuk, Maciej Kozieł, Kacper 
Sikorski, Hubert Górecki, Alan Krysiński, 
Oskar Dybka i Oliwier Potomski. Trener 
Adam Bogdański

8 lutego 2018 roku w hali MOSiR w Kostrzy-
nie nad Odrą odbyła się X Halowa Sparta-
kiada Sportowo-Rekreacyjna Seniorów o 
„Puchar Dyrektora MOSiR”. Organizatorem 
imprezy było Stowarzyszenie „Człowiekiem 
Jestem oraz MOSiR Kostrzyn nad Odrą. 
MOSiR zapewnia nie tylko miejsce do spor-
towo-rekreacyjnych zmagań, ale także pu-
chary oraz pomoc przy sędziowaniu. Całą 
reszta, tj. zapewnieniem frekwencji uczestni-
ków, gadżetami, poczęstunkiem, napojami, 
itp. - Stowarzyszenie, dziś obchodziliśmy 
„Tłusty czwartek” więc nie mogło zabraknąć 
przepysznych pączków. Nikt nie liczył kalo-
rii, bo za chwilę w wszystkie zostały spalone 
w sportowej rywalizacji. 
Już od godziny dziesiątej na hali zaczęli po-
jawiać się pierwsi sportowcy czyniąc przy-
gotowania do rywalizacji.  O godzinie 11.00 
dyrektor MOSiR Zygmunt Mendelski  oraz 
prezes Stowarzyszenia Jerzy Wanat dokonali 
oficjalnego otwarcia spartakiady i zaprosili 
wszystkich do uczestnictwa w sportowo-re-
kreacyjnych zmaganiach, życząc wszystkim 
przede wszystkim dobrej zabawy, miłej at-
mosfery oraz dużo sił i zdrówka do pokona-
nia wszystkich konkurencji. Do zmagań które 
trwały prawie przez dwie godziny przystąpiło 

24 seniorów, najliczniej reprezentowane były 
panie do 70 roku życia. Każda z konkurencji 
była odpowiednio punktowana i na specjalnej 
liście zapisywano wynik i punkty każdemu z 
uczestników dzięki czemu można było wyło-
nić najlepszych w poszczególnych kategoriach 
wiekowych. Całość imprezy przeprowadzili 
pracownicy MOSiR Antoni Żołna,Roman 
Bućkowski, Mariusz Staniszewski oraz Albert 
Semenczenko. 
Startującym nie brakowało wigoru, woli wal-
ki (której mógłby im pozazdrościć nie jeden 
młodzieniaszek) ale co najważniejsze wszyscy 
bawili się wyśmienicie z pełnym uśmiechem 
na twarzy. Seniorzy zmagali się w sześciu kon-
kurencjach takich jak: Rzut woreczkami do 
celu, Rzut piłki tyłem do celu, Rzuty do kręgli, 
Strzały piłką do bramki, Slalom z hula-hop i 
Rzut hula-hop do celu. Uczestnicy spartakia-
dy rywalizowali w następujących kategoriach 
wiekowych do 70 lat, 71-75 lat oraz powyżej 
76 i więcej lat. Choć była to przede wszystkim 
wspaniała zabawa to najlepszych uhonorowa-
no pamiątkowymi statuetkami za miejsca I-III 
oraz kalendarzami MOSiR dla pozostałych 
uczestników, dekoracji dokonał dyrektor MO-
SiR Zygmunt Mendelski.

Mariusz Staniszewski
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Jest godzina 20:00 a przy stolikach miejsca zajmują kolej-
ni goście, którzy zostali tutaj zaproszeni przez Mirosława 
Wrzesińskiego, prezesa firmy COLLOSEUM Marketing 
Sport. Otwierając galę prezes podziękował wszystkim za 
liczne przybycie i wyjaśnił, że gala ta jest wyrazem po-
dziękowania za rok 2017 dla partnerów, organizatorów ale 
przede wszystkim działaczy sportowych, zaangażowanych 
w Ogólnopolski Program „Piłkarski Laur”. M. Wrzesiń-
ski przybliżając idee cyklu imprez, odbywających się pod 
tą nazwą zauważył, że w każdym z turniejów wyróżniani 
byli trenerzy i zawodnicy, ale brakowało imprezy, która 
byłaby podziękowaniem dla tych, dzięki którym program 
może się rozwijać. Gala, która odbywała się w tej formie po 
raz pierwszy, była zatem wypełnieniem tej luki i sądząc po 
frekwencji byłą strzałem w dziesiątkę! Charakter imprezy 
podkreślała także pięknie udekorowana sala, która pełna 

10 lutego w pięknie udekorowanej sali Restauracji „Kręgielnia” w Kostrzynie nad Odrą 
odbyła się I Gala Piłkarskiego Programu „Piłkarski Laur”. Podczas uroczystości, na 

której zebrało się środowisko piłkarskie, bawiono się do białego rana w szampańskim na-
stroju. Dokonano także wręczenia sportowych wyróżnień w kategorii: drużyna roku, trener 
roku, sponsor roku, partner roku, działacz roku i impreza roku. Odbyły się również licytacje 
charytatywne. Impreza byłą nadzwyczaj udana o czym świadczy choćby to, że ostatni goście 
do domu wrócili wraz z pierwszymi promieniami słońca…

była różnej maści akcentów piłkarskich. 
Poza częścią oficjalną, w której odbyło się wręczenie nagród 
(pełna lista nagodzonych w poszczególnych kategoriach po-
niżej), uczestnicy gali bawili się przy dźwiękach utworów 
wykonywanych przez Zespół Muzyczny TABU. Nie zabrakło 
niespodzianek, jak choćby specjalna, muzyczna dedykacja 
dla Anety i Ireneusza Suchomel, którzy tego dnia obchodzili 
rocznicę ślubu czy gościnnego występu Kapeli Tadka. Wśród 
gości nie mogło zabraknąć przedstawiciele poszczegól-
nych klubów, władz Miasta Kostrzyn nad Odrą, dyrektorów 
ośrodków sportowych, sponsorów i działaczy. Wszyscy oni 
bawili się, jedli i tańczyli aż do białego rana. Była to również 
doskonała okazja, aby w nieco mniej oficjalnym tonie poroz-
mawiać, wymienić się doświadczeniem czy po prostu poznać 
się. W przerwach goście brali także udział w licytacjach, któ-
re zostaną przeznaczone na cel charytatywny. 

PIŁKARSKA GALA ZA NAMI

IMPREZY ROKU 2017
Letnie Torneo Lubuskie Orlików - Kostrzyn nad Odrą
Festiwal Piłkarski dla dzieci - Słubice
Letnie Torneo Lubuskie Żaków - Zbąszynek

PARTNER ORGANIZACYJNY W ROKU 2017
Ryszard Chustecki (SOSiR Słubice)
Małgorzata Gniewczyńska (GOK Górzyca)
Zygmunt Mendelski (MOSiR w Kostrzynie nad Odrą)

DZIAŁACZE ROKU 2017
Jacek Kacprzak (Pilica Białobrzegi)
Zygmunt Mendelski (MOSiR w Kostrzynie nad Odrą)
Marcin Minta (OSiR Zbąszynek)

PRZYJACIEL PROGRAMU „PIŁKARSKI LAUR”
Zbigniew Biedulski (z-ca Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą)
Janusz Chmiel (prezes Janusz Park Łęknica)
Ryszard Chustecki (SOSiR Słubice)
Dariusz Dudka (piłkarz Lecha Poznań, prezes LPFA)
Małgorzata Gniewczyńska (GOK Górzyca)
Andrzej Kail (dyrektor marketingu K-S SSE S.A.)
Dariusz Neumann (prezes Czarni Browar Witnica)
Mariusz Staniszewski (z-ca dyrektora MOSiR w Kostrzynie nad Odrą)

PARTNEREM GENERALNYM Programu „Piłkarski Laur” w roku 
2017 została Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. 
Nagrodę odebrał Dyrektor Marketingu Andrzej Kail. Specjalne po-
dziękowania odebrali również partnerzy programu z Kostrzyna nad 
Odrą w osobach: Państwo Siwiec (PPHU Halogen - Hurtownia Elek-
tryczna), Kamila Pawłowska (dyrektor administracyjny firmy Polchar 
Police), Artur Melka (Best Buty), Marek Markowski (OK-STYL), An-
drzej Kunt (Burmistrz Miasta Kostrzyna nad Odrą), Marek Tatare-
wicz (Rada Miasta Kostrzyn nad Odrą).

TRENERZY ROKU 2017
Skrzat - Paweł Najdowski (Stilon Gorzów Wlkp.)
Żak - Patryk Sobolewski (Dwójka MOS Gubin)
Orlik - Adam Bogdański (UKS Czwórka Kostrzyn)
Młodzik - Zbigniew Ćwirko (Akademia Piłkarska Kotwica Kołobrzeg)
Trampkarz - Marek Batóg (Maksymilian Gorzów)
Junior - Karol Gliwiński (M Stilon Gorzów Wlkp.)

ZŁOTA DWUNASTKA TRENERÓW
I. Patryk Sobolewski Dwójka MOS Gubin
II. Adam Bogdański UKS Czwórka Kostrzyn
III. Adrian Kłodawski UKS Celuloza Kostrzyn
IV. Bartosz Jodko FA Myślibórz
V. Marcin Downar UKS Torzym
VI. Piotr Dmuchowski UKS Polonia Słubice
VII. Piotr Kobyłecki UKS Perła Cybinka
VIII. Edward Makuchowski Błękitni Dobiegniew
IX. Michał Mendelski Lech Poznań FA
X. Łukasz Ryszczuk UKS Polonia Słubice
XI. Krzysztof Didyk Steinpol Ilanka Rzepin
XII. Robert Guźniczak UKS Czwórka Kostrzyn

KLUBY ROKU 2017
Skrzat - UKS Czwórka Kostrzyn nad Odrą
Żak - Dwójka MOS Gubin
Orlik - UKS Czwórka Kostrzyn nad Odrą
Młodzik – Akademia Piłkarska Kotwica Kołobrzeg
Trampkarz - Maksymilian Gorzów Wlkp.
Junior Młodszy - Stilon Gorzów Wlkp.

ZŁOTA DWUNASTKA KLUBÓW
I. UKS Czwórka Kostrzyn nad Odrą
II. UKS Celuloza Kostrzyn nad Odrą
III. UKS Polonia Słubice
IV. Steinpol Ilanka Rzepin
V. Dwójka MOS Gubin
VI. Football Academy Myślibórz
VII. UKS Perła Cybinka
VIII. Lech Poznań FA Dariusza Dudki
IX. Stilon Gorzów Wielkopolski
X. UKS Torzym
XI. Słubicka Akademia Piłkarska Słubice
XII. Błękitni Dobiegniew

Kluby otrzymały również wyróżnienia specjalne: UKS Polonia 
Słubice (najaktywniejsza drużyna), Lech Poznań Football Acade-
my Dariusza Dudki (największy postęp), Steinpol Ilanka Rzepin 
(rodzice-najlepsi kibice).
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I Memoriał Marcina Bąka został uroczyście 
otwarty w sobotę 17 lutego przez: Ryszarda 
Kulczyckiego (prezesa Lubuskiego OZTS) 
Henryka Bąka (prezesa UKS Warta Ko-
strzyn nad Odrą), Zygmunta Mendelskie-
go (Dyrektora MOSiR w Kostrzynie nad 
Odrą) i Michała Kunta (wiceprzewodni-
czącego Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą). 
W ceremonii otwarcia uczestniczyła rów-
nież Radna Krystyna Srokowska i wice-
dyrektor MOSiR Mariusz Staniszewski. 
Rozgrywki zaczęto około godziny 11:30 i 
na wyłonienie zwycięzcy, spośród blisko 30 
zawodników, trzeba było poczekać blisko 
trzy godziny. Ostatecznie najlepszy w ka-
tegorii OPEN okazał się Bogusław Koszyk, 
który w finale pokonał Karola Żarskiego. 
Trzeci na podium uplasował się Marcin 
Truszkowski a kolejne miejsca przypadły w 
udziale: Jakubowi Dziwoszowi, Marcinowi 
Zawadzkiemu, Dawidowi Jenerowiczowi, 
Łukaszowi Szyszkowskiemu i Arkadiuszo-
wi Jenerowiczowi. Zwycięska szóstka zo-
stała nagrodzona okazałymi pucharami, a 
wszyscy z finałowej ósemki otrzymali pa-

W dniach 17-18 lutego w Hali MOSiR przy ul. Wojska Polskiego 5 miał miejsce I Memoriał Marcina Bąka. W pierwszy dzień zawodnicy 
uczcili pamięć kostrzyńskiego sportowca w Ogólnopolskim Turnieju Tenisa Stołowego w kat. OPEN. W niedzielę, w drugi dzień turnieju, 

tenisiści stołowi stanęli w szranki w swoich kategoriach wiekowych. Wszystkie mecze bez wyjątku były zacięte, a na stołach zmierzyła się cała 
plejada zawodników z całej Polski. W ten sposób rodzina i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą oddała hołd tragicznie 
zmarłego w zeszłym roku Marcina Bąka, choć można śmiało napisać, że był On duchem z nami…

miątkowe dyplomy. Przypomnijmy jednak, 
że w turnieju nie chodziło tyle o sportową 
rywalizację, co o upamiętnienie tragicznie 
zmarłego Marcina Bąka, którego uczczo-
no nie tylko symboliczną minutą ciszy, ale 
przede wszystkim turniejem, który na stałe 
wejdzie do kalendarza sportowych imprez 
w naszym mieście.
W niedzielę (18 lutego) na zaproszenie 
Henryka Bąka (Prezesa UKS Warta Ko-
strzyn nad Odrą i ojca Marcina) i Zyg-
munta Mendelskiego (dyrektora MOSiR w 
Kostrzynie nad Odrą) stawiło się blisko 50 
zawodników z całego kraju. Zostali oni po-
dzieleni na grupy, a rywalizację zaczęły się 
około godziny 10:30 i trwały przez niemal 
trzy godziny. Wśród tenisistów nie zabra-
kło kolegów Marcina, jego przyjaciół ale i 
wiernych sympatyków Jego gry jak choć-
by Elżbieta Miszczuk czy Piotr Dziekan, 
którzy udziałem w turnieju chcieli oddać 
hołd pamięci Marcina Bąka. Mecze obser-
wowała także Małgorzata Bąk (mama) i 
Maria Jendryka (babcia), a obie Panie nie 
kryły wzruszenia, ze tak wielu ludzi wzięło 

udział w tych niecodziennych zmaganiach. 
Szczególnie wzruszający był moment, kie-
dy na samo zakończenie głos zabrał Rafał 
Buczek, który w przepięknych słowach 
przywołał pamięć o Marcinie a w oczach 
wielu pojawiły się łzy. Bo naprawdę trud-
no uwierzyć, ze człowiek, który tak pięknie 
reprezentował nasze miasto przez wiele lat 
zmarł tak tragicznie w wieku zaledwie 30 
lat przegrywając z rakiem…
Oczywiście celem poszczególnych meczy 
było wyłonienie najlepszych, a o ostatecz-
nej klasyfikacji zadecydowały czasami de-
tale. Podczas dwóch dni zmagań mogliśmy 
podziwiać różne strategie, techniki i różny 
poziom gry zawodników w szerokim spek-
trum wieku. Puchary i pamiątkowe dyplo-
my wręczali: Małgorzata Bąk, Zygmunt 
Mendelski, Mariusz Staniszewski, Piotr 
Dziekan oraz przedstawiciele UKS Warty 
Kostrzyn nad Odrą.

Bartłomiej Suski

Wyniki:
Kategoria OPEN
1. Bogusław Koszyk 
2. Karol Żarski
3. Marcin Truszkowski
4. Jakub     
5. Marcin Zawadzki
6. Dawid Jenerowicz
7. Łukasz Szyszkowski
8. Arkadiusz Jenerowicz
Kategoria do 30 lat
1. Jakub Dziwosz
2. Marek Grzęda
3. Aleksander Cisakowski
4. Dawid Jenerowicz
5. Jakub Wojewoda
6. Adrian Kucharczyk
7. Mateusz Stańczuk
8. Krzysztof Iwan
Kategoria 31-45 lat
1. Marcin Truszkowski
2. Robert Tomczak
3. Maciej Dopierała
4. Robert Czarnak
5. Rafał Buczek
6. Wojciech Truszkowski
7. Krzysztof Jachowicz
8. Paweł Hajkowicz
Kategoria 46-60 lat
1. Robert Wączek
2. Wojciech Straszak
3. Mirosław Rogowski
4. Mirosław Baraniecki
5. Mirosław Ciulkiewicz
6. Krzysztof Maciaszek
7. Stanisław Majewski
8. Arkadiusz Woźniak
Kategoria 60 lat+
1. Jan Nowak
2. Bogdan Maćkowiak
3. Bogdan Piasecki
4. Stanisław Kukurowski
5. Władysław Jaworski
6. Roman Lisowski
7. Edmund Zioła
8. Jan Niedźwiecki


