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Całość sieci obsłuży rurociąg tłoczny wykonany z rury PE 
125 o długości 357mb. Ścieki te będą pompowane do istnie-
jącej kanalizacji sanitarnej w ul. Reja. Budowa kanalizacji 
pozwoli również na odbiór ścieków z terenów przemysło-
wych tj. drugiego obszaru KSSSE.  Łączna kwota inwesty-
cji wyniesie 1.397.300,00 zł. Jednocześnie należy zwrócić 
uwagę, że po wybudowaniu wspomnianych sieci powsta-
nie obowiązek przyłączenia nieruchomości posiadających 
zbiorniki bezodpływowe „szamba” . Obowiązek ten jak 
się wydaje jest faktycznie prawem gdyż pozwala na duże 
oszczędności. I tak, gdyby wziąć pod uwagę konieczność 
opróżniania raz na miesiąc zbiornika o pojemności 12m3   
przy obecnej cenie 23,78zł/m3 koszt wyniesie 285,36zł. 
Taka sama ilość odprowadzanych ścieków do kanalizacji 
zamknie się kosztem 65,88zł. Miesięcznie oszczędności wy-
niosą 219,48zł, a rocznie 2633,76zł.

MZK Sp. z o.o.

UWAGA WYCINKA DRZEW
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w 
Zielonej Górze informuje, że zgodnie z art. 56 ust. 1 Ustawy 
z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym oraz Rozpo-
rządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 07.08.2008 r. (tekst 
jednolity Dz. U. 2014 poz. 1227) istnieje obowiązek usunięcia 
wszystkich drzew i krzewów rosnących w pasie 15 m od osi 
skrajnego toru i zakaz nowych nasadzeń.
Zakład nasz jako zarządca infrastruktury kolejowej został zo-
bowiązany do usunięcia drzew, których nie jest posiadaczem, 
na gruncie sąsiadującym z terenem kolejowym.
Wykonawca wycinki drzew skontaktuje się z właścicielami 
drzew rosnących przy liniach kolejowych, w celu ustalenia spo-
sobu zagospodarowania drewna oraz protokolarnego jego prze-
kazania. Pozyskane drewno pozostaje w dyspozycji jego właści-
ciela. Prosimy o współdziałanie przy wykonywaniu zadania
Za wycięte drzewa, zgodnie z art. 56 ust. 4 ustawy z dnia 28 mar-
ca 2003 r. o transporcie kolejowym, odszkodowanie ustawowo 
nie przysługuje, gdyż wyrosły po wybudowaniu linii kolejowej.

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. realizują 
zadanie w postaci budowy kanalizacji sanitarnej 
na osiedlu Drzewice wraz z przepompownią ście-
ków umiejscowioną przy ul. Łącznej. Kanalizacja 
sanitarna grawitacyjna wykonywana jest z nowo-
czesnych rur kamionkowych z uszczelnieniami po-
limerowymi o średnicy od 200 do 250 mm. Łączna 
długość odcinków grawitacyjnych wyniesie 1083 
mb. obejmie ulice Namyślińską, Łączną i Szkolną.

MZK BUDUJE

Kolumbarium projektowane jest jako obiekt parterowy o pro-
stej formie, jako mur klinkierowy z pozostawionymi niszami , 
które będą zabezpieczone grawerowanymi płytami granitowy-
mi. Planuje się przykrycie muru płytą granitową, a także wy-
kończenie nisz i wykonanie występu umożliwiającego złożenie 
kwiatów i zapalenie świec.
Do zaprojektowanego obiektu dochodzą drogi komunikacji pie-
szej. Samo Kolumbarium projektowane jest po obwodzie istnie-
jącego utwardzonego koła będącego ciągiem komunikacyjnym, 
z którego będzie bezpośredni dostęp do nisz. Zaprojektowaliśmy 
budowę czterech murów kolumbarium, zaś w bezpośrednim są-
siedztwie murów zaplanowaliśmy utwardzenie ze starodruku o 
szerokości ok. 90 cm zakończonego krawężnikami. Pozostałe ele-
menty zagospodarowania działki pozostają bez zmian. W związ-
ku z planowaną lokalizacją murów konieczne będzie usunięcie 
fragmentów istniejącego żywopłotu znajdującego się po obwodzie 
utwardzonego koła. Krzewy chcielibyśmy wykopać i przesadzić w 
inne miejsce. Na tym samym utwardzonym kole planujemy zlo-
kalizowanie 4 ławek żeliwnych ze skrzyniami, przeznaczonych dla 
odwiedzających. Istniejącą już granitową ławkę należy zdemonto-
wać i przenieść w inne miejsce, a miejsca po demontażu uzupeł-
nić kostką betonową identyczną do tej już istniejącej. 

Wydział GK

Ogłosiliśmy przetarg na budowę kolumbarium na cmen-
tarzu komunalnym w Kostrzynie nad Odrą. Kolumba-
rium będzie miejscem spoczynku prochów zmarłych w 
urnach, które będą umieszczone w niszach muru. Każdy 
z murów kolumbarium zawierać będzie 20 nisz o wy-
miarach 41 cm x 39 cm i głębokości 39 cm. Projektowany 
obiekt służyć będzie zabezpieczeniu potrzeb mieszkań-
ców Kostrzyna nad Odrą na ten rodzaj pochówku.

BĘDZIE
KOLUMBARIUM

Z pośród złożonych ofert wyłoniono wykonawców:
Zadanie I (tj. remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych 
dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Kostrzyn 
nad Odrą - uzupełnienie ubytków/wybojów masą mineral-
no-bitumiczną z wycinaniem) - firma Data-Trans Agata Ja-
niszewska z Pyrzyc w kwocie 107.994,00 zł brutto
Zadanie II (remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg 
gminnych i powiatowych na terenie miasta poprzez uzupełnie-
nie ubytków grysami i emulsją, bez wycinania oraz powierzch-
niowe, jednokrotne utrwalenie nawierzchni) - firma EMULEX 
Sp. z o.o. ze Stargardu w kwocie – 53.837,10 zł brutto.
Dzięki podpisanym umowom, w najbliższym czasie, przepro-
wadzone zostaną remonty m.in. na ulicach: Asfaltowej, Jana 
Pawła II, Cmentarnej, Gorzowskej, Gorzyńskiej, Fabrycznej, 
Papierników, Chemików, Banaszaka oraz innych drogach wy-
magających bieżącego remontu. 

REMONT
NAWIERZCHNI DRÓG
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Na prośbę Mieszkańców publikujemy informacje nt. aktualnie prowadzonych inwestycji w naszym mieście. Więcej informacji, szczegółowe 
opisy oraz wizualizacje, znajdziecie Państwo na naszych stronach Biuletynu Informacji Publicznej, w zakładce Zamówienia Publiczne.

INWESTYCJE W MIEŚCIE TRWAJĄ...
ŻŁOBEK MIEJSKI

Uroczyste podpisanie umowy na budowę miało miejsce 
22 marca 2018 w kostrzyńskim Magistracie. Zakres robót 
obejmuje m.in.: budowę Żłobka Miejskiego w Kostrzynie 
nad Odrą o konstrukcji tradycyjnej, jednokondygnacyj-
nej o powierzchni użytkowej obiektu 571,48 m2, kubatu-
rze 3.300,54 m3 wraz z wyposażeniem, instalacjami: wod-
no-kanalizacyjną, grzewczą, wentylacyjną, elektryczną, 
teletechniczną, monitoringiem, zagospodarowaniem 
terenu, elementami małej architektury, budową ogrodze-
nia, zielenią, oświetleniem oraz robotami porządkowy-
mi. Termin wykonania ustalono na 30.11.2018r. 
Nasi urzędnicy złożyli projekt do Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej i zdobyliśmy w ramach pro-
gramu „Maluch+” dofnansowanie w kwocie 1.200.000 
zł na budowę żłobka! W nowym żłobku, który zostanie 
otwarty na początku 2019 r. opieką objętych zostanie 60 
maluszków z naszego miasta. Żłobek znajdować się bę-
dzie przy ul. Niepodległości, bezpośrednio przy Przed-
szkolu Miejskim nr 3.
- Jesteśmy już po przetargu, wybraliśmy najkorzystniej-
szą ofertę złożoną przez firmę PHU IKAA Aneta Sucho-
mel z Kostrzyna nad Odrą na kwotę 3.995.591,30 zł  - po-
wiedział Andrzej Kunt, Burmistrz Miasta.
- IKAA choć jest firmą której pracowników można spo-
tkać na bardzo wielu budowach w całym kraju to po-
zostaje na wskroś kostrzyńska. Tu powstaliśmy, tu sta-
wialiśmy pierwsze kroki i tu żyjemy. Jest dla nas dumą 
i radością, że możemy zbudować coś pożytecznego dla 
naszej małej ojczyzny. Zrobimy wszystko aby kostrzyń-
skie maluchy czuły się świetnie w swoim nowym żłobku 
- powiedziała Aneta Suchomel szefowa firmy IKAA.

BASEN „MORS”
Na chwilę obecną prowadzone są prace takie jak czyszczenie 
zjeżdżalni, kończymy remont budynku na terenie basenu, w 
najbliższych dniach będzie robiona wylewka betonowa, bę-
dzie również zakładana cała infrastruktura technologiczna, 
gdyż wcześniej nie pozwalały na to temperatury powietrza. 
Basen ma być czynny już latem tego roku.

WIEŻA NA BUDYNKU
STRAŻY POŻARNEJ
Przy tej inwestycji jesteśmy na etapie ogłoszenia prze-
targu nieograniczonego na remont wieży Straży Pożar-
nej oraz budowa masztu antenowego w Kostrzynie nad 
Odrą. Zakres prac ma objąć remont i przebudowę wie-
ży na budynku Straży Pożarnej: naprawę elewacji, usta-
wienie rusztowań, remont ścian wewnętrznych, roboty 
stolarskie i ślusarskie, wykonanie obróbek blacharskich, 
remont konstrukcji stalowej klatki schodowej, remont 
konstrukcji stropu i dachu, montaż instalacji elektrycz-
nej; budowę i montaż strunobetonowej wieży antenowej 
wraz z infrastrukturą techniczną.

PARKING NA OSIEDLU B
Jest już w trakcie budowy. Wyłożone zostały m.in. nowe 
krawężniki, kruszywo łamane, codziennie możemy za

uważyć postęp prac na parkingu, które mają zakończyć 
się do 30 kwietnia br. Z czterech nadesłanych ofert wy-
brana została firma ARCHIPRO z Kostrzyna nad Odrą, z 
którą podpisaliśmy umowę na kwotę 99.418,40 zł.

BUDOWA HALI CENTRUM
SZKOLENIA ZAPAŚNICZEGO 

W dalszym ciągu trwają pracę nad budową, jesteśmy 
na etapie fundamentowania. Na chwilę obecną wylane i 
uzbrojone są fundamenty pod prawie całą halę, ten etap 
ma być skończony do końca marca. Planowany termin 
oddania nowej hali do użytku to 30 maja 2019 r. Inwesty-
cja  jest dofinansowana ze środków  Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej w kwocie 3.500.000 zł Całkowita war-
tość zadania - 9.619.152 zł.

HALA MOSiR
PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO
Przetarg na remont pokrycia dachowego i pomieszczeń 
socjalnych w Hali Widowiskowo-Sportowej w Kostrzy-
nie nad Odrą został już rozstrzygnięty. Wyłoniona w 
przetargu firma PHU IKAA Aneta Suchomel już weszła 
na halę i przystąpiła do prac remontowych w środku 
pomieszczenia, natomiast w przypadku drugiego zada-
nia – remontu pokrycia dachowego wybraliśmy firmę 
SEPOR Łukasz Dziadkiewicz. Koszt obu zadań łącznie 
to 148.832,09 zł. Planujemy zakończyć inwestycję do 
końca czerwca br.

PLAC ZABAW
NA OSIEDLU DRZEWICE
Jesteśmy na etapie przetargu na wykonanie placu za-
baw wraz z siłownią pod chmurką przy Szkole Pod-
stawowej nr 3. W skład kompleksu wchodzić będą ta-
kie urządzenia jak: orle gniazda, helikopter, huśtawka 
metalowa potrójna, trampolina, plac zabaw trzypode

stowy, kosz jumbo, karuzela tarczowa z siedziskami, li-
narium, zjazd linowy, bujak na sprężynie (żółwik), huś-
tawka wagowa snake, stół do gry w szachy, stół do gry 
w ping-ponga, gra w klasę, orbitrek, biegacz, wioślarz, 
twister, wyciskanie siedząc, wahadło pojedyncze, ławki z 
oparciem, kosze metalowe, tablice regulaminowe. Zale-
ży nam na funkcjach rekreacyjnych, integracyjnych oraz 
estetycznych, które będą poprawiać sprawność fizyczną 
i koordynację ruchową, zarówno dzieci, młodzieży jak i 
dorosłych. Wszystkie elementy zostały tak dobrane, aby 
mogło z nich korzystać nawet 60 osób jednocześnie.

SKWER
PRZY ULICY JANA PAWŁA II
Aktualnie trwa trzeci już przetarg na wykonanie tego 
zadania. Labirynt, który między innymi chcemy wyko-
nać, realizowany będzie w ramach projektu pod nazwą 
„Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez reno-
wację i rozwój wybranych terenów zieleni w Gorzowie 
Wlkp., Kostrzynie nad Odrą i Dębnie” dofinansowane-
go ze środków Unii Europejskiej w ramach programu 
operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 
Zakres robót przewidzianych do wykonania obejmuje 
wykonanie rzeźby kinetycznej, paneli dekoracyjnych, 
wykonanie nawierzchni w centralnej części skweru in-
krustowanymi betonowymi płytami z efektem labiryn-
tu, wykonanie dojść do skweru o nawierzchni z kostki 
brukowej, wykonanie trawników i nasadzeń pnączy i 
krzewów oraz  ustawienie ławek i koszy na śmieci. Za-
planowany termin realizacji to 30 listopada 2018 r.

NASADZENIA DRZEW
W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ
Odbył się przetarg na rekompensacyjne nasadzenia 
drzew wraz z ich pielęgnacją na terenie miasta. Jesteśmy 
na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty. Zakres prac 
obejmuje: wykonanie na terenie Miasta Kostrzyn nad 
Odrą nasadzeń zastępczych drzew w ilości 255 szt. wraz 
z ich pielęgnacją. Prace będą wykonywane w czterech 
etapach: Etap I – przygotowanie podłoża do nasadzeń 
drzew, zakup oraz nasadzenie drzew, opalikowanie oraz 
pielęgnacja przez okres 36 miesięcy; Etap II – pierwszy 
rok pielęgnacji; Etap III –drugi rok pielęgnacji; Etap IV 
– trzeci rok pielęgnacji, obejmuje pielęgnację nasadzo-
nych drzew poprzez systematyczne podlewanie, zasile-
nie nawozami mineralnymi, uzupełnienie palików i po-
prawienie wiązań, usuwanie chwastów w nasadzeniach 
roślinnych – 4 razy w okresie wegetacyjnym, w razie 
konieczności - opryski przeciwko szkodnikom i choro-
bom, cięcie pielęgnacyjne i korygujące – minimum raz 
w roku, utrzymanie roślin w stanie niepogorszonym, 
dbanie o czystość wokół nasadzeń, wymiana obumarłych 
roślin. Przez okres wykonywania usługi wykonawca bę-
dzie prowadził dziennik pielęgnacji na dzień, który raz 
na kwartał, będzie przedkładał do zatwierdzenia, celem 
potwierdzenia, iż usługi te były faktycznie wykonywane. 
Począwszy od 2019 r, w miesiącu wrześniu każdego roku 
dokonywany będzie przegląd stanu nasadzeń. 

Urząd Miasta w Kostrzynie nad Odrą
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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

22 marca 2018 roku odbywała się XXXVII Sesja Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą, któ-
rej tematem wiodącym była kwestia szeroko pojętego bezpieczeństwa w mieście. Infor-
macje na temat bezpieczeństwa mieszkańców Kostrzyna nad Odrą przedstawione przez 
Komisariat Policji, Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej, Straż 
Graniczną, Straż Miejską, Straż Ochrony Kolei  zostaną  szeroko omówione w kolejnym 
numerze „Samorządnego Kostrzyna”.

XXXVII SESJA
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ

UCHWAŁA XXXVII/299/18 w sprawie określenia 
szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odra-
czania lub rozkładania na raty należności pieniężnych 
o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Miastu 
Kostrzyn nad Odrą, warunków dopuszczalności po-
mocy publicznej oraz wskazania podmiotów  do tego 
uprawnionych. Uchwała została przygotowana w opar-
ciu o zmiany ustawy o finansach publicznych. Zmienio-
ne przepisy ustawy wpłynęły na zmianę m.in. zapisów 
uchwały w zakresie należności o charakterze cywilno-
prawnym i aktualizacji przepisów w zakresie dopusz-
czalności stosowania ulg w spłacie zobowiązań.

UCHWAŁA XXXVII/300/18 w sprawie zmiany uchwa-
ły targowej. Na mocy uchwały wysokość maksymalnej 
stawki opłaty targowej nie może przekroczyć 765,94 zł, 
a wydatki na wynagrodzenie i pochodne inkasenta nie-
znacznie podniesiono.

UCHWAŁA XXXVII/301/18 w sprawie wyrażenia zgo-
dy na zawarcie porozumienia między Miastem Kostrzyn 
nad Odrą a Miastem Gorzów Wielkopolski dotyczącego 
zasad nauczania religii Kościoła Ewangelicko – Augs-
burskiego w punkcie katechetycznym. 

UCHWAŁA XXXVII/302/18 w sprawie planu dofi-
nansowania form doskonalenia zawodowego nauczy-
cieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat 
za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady 
kształcenia nauczycieli na rok 2018. Podjęcie uchwały 
było konieczne ze względu na zapisy Karty Nauczyciela 
i ma na celu wyodrębnienie środków finansowych z bu-
dżetu na dofinansowanie doskonalenia zawodowego na-
uczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego.

UCHWAŁA XXXVII/303/18 w sprawie ustalenia sieci 
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych w Kostrzynie nad Odrą. W 
naszym mieście utrzymano sieć przedszkoli miejskich 
oraz utworzono sieć oddziałów przedszkolnych przy ko-
strzyńskich szkołach podstawowych.

UCHWAŁA XXXVII/304/18 w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie Osiedle Warniki II w Kostrzy-
nie nad Odrą. Projekt uchwały został pozytywnie zaopi-
niowany przez Samorząd Mieszkańców Osiedla Warniki, 
a konieczność jej podjęcia wynika m.in. z konieczności 
poddania analizie układu komunikacyjnego w części 
miasta położonego pomiędzy ulicami: Jasna, Osiedle 
Warniki i ulica Witnicka czy poprawą warunków hydro-
technicznych nie uwzględnionych w poprzednim planie.

UCHWAŁA XXXVII/305/18 w sprawie przyjęcia „Pro-
gramu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz za-
pobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta 
Kostrzyn nad Odrą na rok 2018”. Warto w tym miejscu 
przypomnieć, że Rada Gminy określa corocznie (do 31 
marca) właśnie ten dokument, który od kilku lat umoż-
liwia funkcjonowanie w mieście m.in. społecznych opie-
kunów kotów.

UCHWAŁA XXXVII/306/18 w sprawie podziału  mia-
sta Kostrzyn nad Odrą na okręgi wyborcze oraz ustale-
nia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w 
każdym okręgu wyborczym. Omówione na stronie obok.

UCHWAŁA XXXVII/307/18 w sprawie podziału mia-
sta Kostrzyn nad Odrą  na stałe obwody głosowania, 
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych 
komisji wyborczych. Omówione na stronie obok.

UCHWAŁA XXXVII/308/18 w sprawie zmiany uchwa-
ły budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na rok 2018. 
Uchwałę podjęto z uwagi na potrzebę zwiększenia do-
chodów i wydatków budżetu Ośrodki Pomocy Społecz-
nej w Kostrzynie nad Odrą ze względu na otrzymanie 
środków na realizację projektu unijnego pn. „Aktywna 
integracja osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym”. Radni zdecydowali także przeznaczyć środki 
ze sprzedaży wyciętych drzew na nowe nasadzenia.

UCHWAŁA XXXVII/309/18 w sprawie udzielenia po-
mocy rzeczowej Powiatowi Gorzowskiemu, tj. częściowe 
sfinansowanie zakupu regałów do archiwum Wydziału 
Komunikacji Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. 
– filia Kostrzyn nad Odrą w kwocie 14.290 zł.

Bartłomiej Suski
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08 marca o godz. 10:30 rozpoczęła się konferencja pra-
sowa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, podsu-
mowująca tegoroczny Finał. Polacy zebrali absolutnie 
rekordową kwotę: 126 373 804, 34 zł.
Burmistrz Andrzej Kunt był obecny na konferencji wraz 
z delegacją z miasta. Przewidziano w programie konfe-
rencji również informację odnośnie Przystanku Wood-
stock w Kostrzynie nad Odrą. W trakcie tej konferencji 
mogliśmy usłyszeć wiadomość, która zadziwiła zgroma-
dzonych w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warsza-
wie gości. Przystanek Woodstock zmienił swoją nazwę 
na Pol’And’Rock Festival w Kostrzynie nad Odrą. Będzie 
to nadal najpiękniejszy festiwal na świecie, tworzony 
na kostrzyńskiej ziemi. W tym roku odbędzie się on w 
dniach 2,3,4 sierpnia. Jak powiedział sam Jurek Owsiak: 
„Skąd ta zmiana? Przez 23 lata, dzięki ogromnej życzli-
wości i przyjaźni organizatorów amerykańskiego Wood-
stock, korzystaliśmy z tej nazwy, konsekwentnie budując 
jednak swoją własną, niezależną wizję tego, jak nasza 
impreza ma wyglądać. Zbudowaliśmy festiwal niekomer-
cyjny, nie nastawiony na zysk, za to nastawiony na ludzi, 
mający wymiar wydarzenia społecznego i obywatelskie-
go. Minione 23 lata wyczerpały możliwość korzystania 
z nazwy Woodstock w takim wymiarze. Dziś tę sprawę 
przejęła komercyjna agencja, która proponuje nowe za-
sady wykorzystania marki amerykańskiego festiwalu. A 
przecież siłą naszego spotkania w Kostrzynie nad Odrą 
jest niezależność! Nadszedł więc czas na zmianę i na 
nową nazwę. Wróciliśmy więc całkowicie do swojej, au-
torskiej marki, do której mamy wszelkie prawa.” Jesteśmy 
pewni, że nadal ten Festiwal tworzyć będą radośni i ko-
lorowi ludzie przyjeżdżający tłumnie do naszego miasta 
z całej Polski, jak również zza granicy.

Szanowni Państwo, jeśli prowadzicie Państwo usługi noc-
legowe, wynajem pokoi, mieszkań, apartamentów dla tu-
rystów, uprzejmie prosimy o informacje (nazwa, adres, nr 
telefonu, zdjęcie, opcjonalnie informacja o koszcie nocle-
gu) na adres mailowy, dzięki temu będziemy mogli zaktu-
alizować informacje w naszej bazie noclegów udostępnia-
nej turystom na wielu polach, m.in. na turystycznej stronie 
Kostrzyna nad Odrą. Adres, na który prosimy wysyłać in-
formacje: promocja@kostrzyn.um.gov.pl

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kostrzynie nad Odrą w 
dniu 21 marca 2018 r. zorganizował konferencję eduka-
cyjno-medyczną pn.: „Powikłania cukrzycowe w chirur-
gii i okulistyce”, której celem było uświadomienie senio-
rom różnorodnych powikłań związanych z cukrzycą.
Rozpoczynając konferencję, przewodnicząca UTW pani 
Krystyna Budzińska przywitała wykładowców - pana dok-
tora Andrzeja Kunta oraz panią doktor Danutę Kunt, jak 
również przybyłych gości w osobach: wiceburmistrz - Zbi-
gniew Biedulski, przewodniczący RM - Marek Tatarewicz, 
z-ca dyrektora Domu Seniora - pani Wiesława Sołtys, 
członka zarządu Związku Emerytów i Rencistów – pani 
Stefania Szymańska oraz słuchaczy UTW.
Wykład „Powikłania cukrzycowe w chirurgii - stopa cu-
krzycowa” poprowadził pan dr Andrzej Kunt. Drugi wykład 
„Powikłania cukrzycowe w okulistyce” poprowadziła pani 
dr Danuta Kunt - wybitny specjalista chorób oczu. Obydwa 
wykłady były bardzo interesujące i uświadomiły słuchaczom 
problemy osób chorujących na cukrzycę związane z wykry-
walnością cukrzycy, a także jej leczeniem. Jak bardzo groź-
na jest nieleczona lub lekceważona cukrzyca przez chorych, 
mogliśmy zobaczyć na załączonych do prezentacji zdjęciach, 
dlatego bardzo ważna jest wykrywalność choroby cukrzyco-
wej u osób - niezależnie od wieku. Nieleczona cukrzyca może 
prowadzić do deformacji lub wręcz amputacji kończyny. 
Na pewno nie wyczerpaliśmy pełni wiedzy naszych wykła-
dowców na temat zagrożeń jakie niesie cukrzyca - choroba cy-
wilizacyjna, ale zdobyliśmy pewną wiedzę na temat wykrywal-
ności i sposobów walki z cukrzycą poprzez: wizyty u lekarza 
rodzinnego, diabetyka, dietę, ćwiczenia gimnastyczne.
Po interesujących wykładach uczestnicy wykładów zostali 
zaproszeni na kawę, herbatę i pyszne ciasteczka.

Uniwersytet Trzeciego Wieku

GROŹNA CUKRZYCA126 MILIONÓW

NOCLEGI W KOSTRZYNIE

Na początku marca Burmistrz Miasta Kostrzyn nad 
Odrą otrzymał od Państwowego Powiatowego Inspek-
tora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. „Obszerną oce-
nę jakości wody służącej do zbiorowego zaopatrzenia 
ludności miasta Kostrzyna nad Odrą za rok 2017”.
W dokumencie czytamy m.in.: do zbiorowego zaopatrze-
nia mieszkańców Kostrzyna nad Odrą  wykorzystywana 
jest woda podziemna (studnie głębinowe), ujmowana z 
dwóch ujęć wody przy ul.Gorzyńskiej i ul.Prostej, wcho-
dzących w skład wodociągu publicznego w Kostrzynie 
nad Odrą. Wodociąg publiczny zaopatruje w wodę prawie 
100% mieszkańców miasta Kostrzyna nad Odrą. Wiel-
kość produkcji wody  - 2.148 dm³/dobę. Liczba ludności 
zaopatrywanej w wodę wynosi 17.516 mieszkańców. Ja-
kość wody- mieszkańcy zaopatrywani z w/w wodociągu 
publicznego korzystali z wody, której jakość odpowia-
da wymaganiom określonych przepisów prawnych. W 
dniach 26.07-09.08.2017r. z uwagi na znacznie zwiększo-
ny rozbiór wody związany z organizacją imprezy masowej 
Przystanek Woodstock, na wodociągu publicznym wpro-
wadzono doraźną dezynfekcję wody podchloranem sodu 
w celu zapewnienia wody o właściwej jakości mikrobiolo-
gicznej. Na terenie miasta nie odnotowano zgłoszeń przy-
padków chorób i zatruć wodozależnych. Na przestrzeni 
roku przyjęto 1 interwencję dotyczącą pogorszenia jakości 
wody w sieci pod względem organoleptycznym – zmiana 
barwy. Nie prowadzono postępowań administracyjnych.

MAMY ZDROWĄ WODĘ 1-go marca 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Go-
rzowie Wlkp. odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 
Międzynarodowego Dnia Obrony Cywilnej. Święto zo-
stało ustanowione przez zgromadzenie ogólne Między-
narodowej Organizacji Obrony Cywilnej w 1990 r.
Małgorzata Domagała, Starosta Gorzowski, powitała przed-
stawicieli gmin, służb powiatowych, inspekcji i straży. Na-
stępnie przypomniała zgromadzonym o istocie obrony 
cywilnej w zapewnieniu bezpieczeństwa obywatelom. Po-
dziękowała wszystkim zgormadzonym za realizację zadań z 
zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, i budo-
wanie sprawnego systemu przygotowując ludność cywilną na 
wypadek zagrożeń czasu wojny i klęsk żywiołowych.
Dorota Śliwińska, Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Za-
rządzania Kryzysowego oceniła działalność powiatu w zakre-
sie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w 2017 roku.
W imieniu Wojewody Lubuskiego głos zabrał Krzysztof 
Kołcz, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Podzię-
kował za bardzo dobrą realizację zadań w minionym roku i 
wyraził oczekiwanie na dalszą dobrą współpracę i rzetelne 
wypełnianie obowiązków.
W podziękowaniu za wzorową realizację zadań obrony cy-
wilnej i zarządzania kryzysowego w 2017 roku wiceburmistrz 
Zbigniew Biedulski odebrał w imieniu burmistrza Andrzeja 
Kunta okolicznościową statuetkę oraz flagę narodową.
Spotkanie zakończył występ wokalny Karoliny Kulczyńskiej, 
druhny z OSP Bogdaniec, która zaśpiewała dwa utwory - 
pieśń patriotyczną „Rozkwitały pąki białych róż” oraz pio-
senkę „Życia mała garść” z repertuaru Piotra Cugowskiego.

NAGRODA OC

Na zaproszenie burmistrza naszego miasta do Kostrzy-
na przyjechała sędzia pani Anna Maria Wesołowska. Trzy 
spotkania - dwa z młodzieżą w szkołach podstawowych nr 
1 i 3 oraz otwarte spotkanie z mieszkańcami miasta były 
doskonałą lekcją edukacji prawnej i lekcją życia – odpowie-
dzią na pytanie jak budować szczęśliwą rodziną. 8 marca o 
godz. 17:00 sala kręgielni zapełniła się po brzegi, a zebrani 
gromkimi brawami przywitali Andrzeja Kunta i gościa mia-
sta. Kostrzynianie oczekiwali na spotkanie z A. M. Weso-
łowską. Pani sędzia czuła pozytywną energię z sali bowiem 
publiczność kilkakrotnie oklaskiwała wypowiedzi pani sę-
dzi, a i mieszkańcy chętnie włączali się w rozmowę dzie-
ląc się swoimi doświadczeniami w wychowywaniu dzieci 
i wnuków. Pani sędzia w sposób doskonały tłumaczyła ze-
branym, gdzie istnieją granice między głupstwem, a prze-
stępstwem; żartem, a wykroczeniem, o niedopuszczalnych 
zachowaniach w internecie podlegających karze. Było wiele 
tematów, które uświadomiły zebranym jak ważna jest obec-
ność rodziców w życiu dziecka i bycie razem, a nie obok 
siebie. Liczne przykłady negatywnych zachowań, często 
wynikających z nieznajomości prawa i wychowania w ro-
dzinie, wspierane były autentycznymi doświadczeniami A. 
M. Wesołowskiej z sali sądowej. „Bardzo dobre spotkanie, 
dziękujemy burmistrzowi za jego zorganizowanie. Ci co 
nie byli niech żałują” – mówili kostrzynianie tuż po spo-
tkaniu dziękując A. Kuntowi. Podobna atmosfera panowała 
w kostrzyńskich szkołach podstawowych, gdzie spotkania 
zaplanowane na godzinę lekcyjną znacznie się wydłużyły. 
Podsumowując spotkanie burmistrz A. Kunt powiedział, 
że miasto będzie kontynuować podjętą tematykę edukacji 
prawnej mieszkańców i bezpieczeństwa w kostrzyńskich 
rodzinach.  
Niespodzianką dla uczestników spotkania z sędzią Weso-
łowską były ciepłe życzenia dla wszystkich Pań, które przy-
szły na spotkanie oraz słodki upominek wręczony obecnym 
przez: przewodniczącego Rady Miasta Marka Tatarewicza, 
zastępcę burmistrza Zbigniewa Biedulskiego i radnego po-
wiatowego Andrzeja Kaila. Nie był to koniec atrakcji przy-
gotowanych  na 8 marca. Na scenę wyszedł Artur Wanian z 
gitarą, w towarzystwie skrzypka – syna. I działo się! Balla-
dy i romanse rosyjskie, ukraińskie oraz pieśni gruzińskie, a 
także znane polskie utwory rozbrzmiewały nie tylko głosem 
Artura Waniana. Śpiewała cała sala. To był udany i poży-
teczny wieczór z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. 

ROZMOWA
O BEZPIECZNEJ 
RODZINIE
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Wielki powód do świętowania mają przed-
szkolaki z Przedszkola Miejskiego nr 1 „Pod 
Topolą”. W sobotę 3 marca reprezentacja w 
składzie: Iga Teraźniewska, Łucja Iwasz-
ko, Karolina Szewczyk, Kornelia Wróbel,  
Adam Drohomirecki, Piotr Staniszewski, 
Florian Gąsiorowski i Michał Wanat wzię-
ła udział w kolejnej już XVII Polsko- Nie-
mieckiej  Halowej Olimpiadzie Przedszkoli 
regionu byłego powiatu Seelow. O tegorocz-
ny puchar walczyło 8 drużyn- ich zmagania 
dostarczyły obecnym rodzicom i nauczycie-
lom niecodziennych emocji. Zaangażowa-
nie dzieci, zapał, umiejętność pracy zespo-
łowej były widoczne w każdej konkurencji, 
a nie były one łatwe- bieg z taczką, skoki 
w worku, bieg z hulajnogą, slalom z piłką 
gimnastyczną, rzuty piłką lekarską, szta-
feta- tor przeszkód. Rywalizacja zespołów 
była zacięta. Nasza drużyna włożyła wielki 

wysiłek w przygotowanie do tego wielkiego 
dnia, całe tygodnie przed zawodami dzieci 
ciężko trenowały po okiem pani Agniesz-
ki Węgrzyn. Tym bardziej niecierpliwie 
oczekiwaliśmy na wyniki. Jakże wielka była 
radość całej drużyny gdy okazało się, iż w 
łącznej kwalifikacji zdobyliśmy zaszczytne 
I miejsce. Do przedszkola przywieźliśmy 
puchar, a każde dziecko otrzymało medale 
i dyplomy. Zawody sportowe były jak zwy-
kle okazją do świetnej zabawy ale przede 
wszystkim promowały aktywne spędzanie 
wolnego czasu. Dziękujemy rodzicom na-
szych przedszkolaków za doping, dzięku-
jemy organizatorom za wyjątkowe zawody 
oraz naszym przedszkolakom za trud i wy-
siłek, który nie poszedł na marne.  Jesteśmy 
dumni z naszych małych sportowców i ży-
czymy im dalszych sukcesów sportowych.

Marta Smycz

W piątek 9 marca w Przedszkolu Miejskim 
nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników odbył 
się po raz drugi Dzień Talentów. Chętne 
utalentowane przedszkolaki zaprezentowa-
ły swe uzdolnienia wokalne, recytatorskie, 
taneczne, malarskie i sportowe. Wystąpili 
przedstawiciele wszystkich grup wieko-
wych, a na widowni zasiadło liczne grono 
rodziców. Nie zabrakło także szanownego 
jury, które za każdym razem jednomyślnie 
orzekało, iż prezentujące się dzieci rzeczy-
wiście mają talent. To był dzień pełen rado-
ści i dobrej zabawy! 

Przedszkole jako placówka dydaktyczno- 
wychowawcza i opiekuńcza dba zarówno o 
dzieci z problemami edukacyjnymi, jak i o 
te przejawiające uzdolnienia. Dzień Talen-
tów jest formą promocji i wsparcia indywi-
dualnych  dziecięcych zainteresowań. War-
to mieć w pamięci, że udzielane dzieciom 
wsparcie w rozwijaniu ich indywidualnego 
potencjału to często „klucz” do spełnienia 
ich marzeń w przyszłości, a obecnie to do-
skonały sposób na spędzanie czasu wolnego. 

E. Strof

Miesiąc marzec przedszkolaki z Przedszkola 
Miejskiego nr 3 „Ekoludki” rozpoczęły zatem 
grająco - śpiewająco - a dokładnie od spotka-
nia z muzyką, podczas którego dzieci miały 
możliwość poznać przygody Myszki Trala-
liszki, której zmaganiom towarzyszyła piękna 
muzyka. Szykując się do przywitania wiosny, 
ku naszemu zdziwieniu spadł śnieg…dlatego 
też nie zwlekając ani chwili postanowiliśmy 
pożegnać białą zimę, oddając się ostatni raz w 
wir śniegowych zabaw. Dzieci zdążyły ulepić 
bałwany, rzucały się śnieżkami, wydeptywały 
ścieżki na śniegu. 8 marca to dla Ekoludków 
również wyjątkowe święto. W tym dniu były 
życzenia, kwiaty, piosenki oraz prezenty - li-
zaki dla dziewczynek. 
Nie zapominamy również o wszechstron-
nym rozwoju dzieci oraz o atrakcyjnej 
formie zajęć dydaktycznych. Cyklicznie 
realizujemy zabawy matematyczne z wy-
korzystaniem kolorowego „wiatraka mate-
matycznego”, który został opracowany na 
podstawie metody E. Gruszczyk - Kolczyń-
skiej. Ten duży, kolorowy „wiatrak” potrafi 
zdziałać cuda i pomaga przyswajać wiedzę 
w zabawny i przyjemny sposób. Szereg za-
baw matematycznych przeplatanych zaba-
wami ruchowymi ze śpiewem sprawiają, że 

matematyka staje się interesująca nawet dla 
najmłodszych przedszkolaków. 
12 marca nasze przedszkole odwiedziła po-
licjantka Kinga Zalewska, która zapoznała 
dzieci ze specyfiką zawodu policjanta. Ser-
decznie dziękujemy Pani Kindze za poświę-
cony cenny czas i przekazaną wiedzę. Z ko-
lei 15 marca, grupy 5 i 6 latki udały się na 
wycieczkę do Biblioteki Miejskiej „Krasnal”. 
Celem wycieczki były zajęcia z robotyki, 
podczas których dzieci dowiedziały się jak 
się projektuje oraz tworzy od podstaw robo-
ty. Dzieci miały okazję doświadczyć świet-
nej zabawy z wykorzystaniem technologii 
informacyjnej. Świetny sposób na spędza-
nie wolnego czasu! 16 marca dzieci z grupy 
3-4 latków i 5 latków udały się na wycieczkę 
do kostrzyńskiego kina „Kino za rogiem”, 
aby umilić sobie czas w ten wietrzny i zim-
ny dzień. Dzieci rozsiadły się w wygodnych 
czerwonych fotelach i oglądały bajki takie 
jak: „Bolek i Lolek”, Miś Kudłatek”, czy „Ko-
ziołek Matołek”. Można powiedzieć, że na 
chwilę przenieśliśmy się w czasie sięgając 
do klasyki filmów animowanych. Aktywny 
marzec wcale nie zniechęca nas do dalszych 
działań. Kolejne miesiące również dostar-
czą Ekoludkom od groma atrakcji i wrażeń.

Przedszkole Miejskie nr 4 „Bajka” zorga-
nizowało konkurs plastyczny dla dzieci z 
kostrzyńskich przedszkoli „Przedszkolaki 
pomagają ptakom przetrwać zimę”. 
Celem konkursu było rozbudzanie wy-
obraźni i inwencji twórczej dzieci w zakre-
sie interpretowania własnych  przeżyć w 
kontaktach z przyrodą, stwarzanie sytuacji 
umożliwiających wykonywanie prac pla-
stycznych, kształtowanie emocjonalnego 
stosunku do przyrody, rozwijanie poczucia 
odpowiedzialności za stan środowiska oraz 
kształtowanie pozytywnych cech charakte-
ru dziecka.  Zadanie konkursowe polegało 
na wykonaniu pracy plastycznej w dowol-
nej technice.
W piątek 02 marca w Przedszkolu Miejskim 
nr 4 „ Bajka” zebrała się Komisja Konkur-
sowa w celu wyłonienia laureatów Między-
przedszkolnego Konkursu Plastycznego. 
Oceniano ciekawe walory przyrodnicze, 
wartość artystyczną, pomysłowość auto-
ra oraz zgodność tematu pracy z tematem 

przewodnim i regulaminem.
Komisja przyznała tytuł Laureata dla:
Samuela Pawlaka  lat 5 – Przedszkole nr 4
Dominika Trochimiaka lat 6 – Niepublicz-
ne Przedszkole „Mali Europejczycy
Adama Derewlanego lat 5 – Niepubliczne 
Przedszkole „ Stonoga”
Oliwii Przybyłowskiej lat 4 – Niepubliczne 
Przedszkole Specjalne Dla Dzieci z Auty-
zmem i Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu
Dominika Nafalskiego lat 6 -Przedszkole nr 2
Letycji Iwaszko lat 6 - Przedszkole nr 1 
Julii Michalskiej lat 5 – Przedszkole nr 3
Wyróżnienia: Idalia Pawłowska, Emilia Mi-
chalska, Hanna Dąbrowska, Maja Orszewska, 
Jowita Szandurska, Olga Sawno, Alan Koliń-
ski, Nina Kuśmierek, Eliza Gogojewicz, Alek-
sander Pilecki, Pamela Sobis, Adrian Wyso-
czański, Maja Jakowczuk, Michała Stryjewski, 
Miłosz Lewandowski, Lena Mońko
Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace 
można obejrzeć na Stronie Internetowej 
Przedszkola Miejskiego nr 4 „Bajka”.
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Ferie w ramach Akcji Zima w Kostrzyńskim Centrum Kultu-
ry rozpoczęły się warsztatami artystycznymi dla dzieci „Ucho-
-oko-ciało” prowadzonymi przez Maję Powalską z Gorzowa 
Wielkopolskiego. Przez pięć dni dzieci uczestniczyły w zaję-
ciach związanych ze sztuką: poznawały jej dziedziny, tworzyły 
ją i uczyły odbierać wszystkimi zmysłami. Podczas pierwszego 
dnia zajęć plastyczno-muzycznych, dzieci mogły stworzyć wła-
sne obrazy metodą action painting. Kolejne dni dotyczyły ciała, 
budowy ciała, świadomości, traktowania jego przez dzieci oraz 
samego ubierania ciała - czyli projektowania ubrań. Warsztato-
wicze poznawali historię mody oraz mieli możliwość stworze-
nia własnych elementów odzieży oraz zorganizowania pokazu 
mody podczas autorskiego wernisażu prac plastycznych. Trzeba 
dodać, że na wernisażu nie zabrakło poczęstunku dla rodziców. 
Nikomu nie przeszkadzał fakt, że był on niejadalny, ze względu 
na wykonanie z różnych materiałów recyklingowych. Drugi ty-
dzień ferii rozpoczynał się kreatywnymi zajęciami plastycznymi 
dla dzieci prowadzonymi przed doświadczonego instruktora, 
Mariusza Kaczmarka w Pracowni Meszuge, oraz teatralnymi 
w sali KCK prowadzonymi przez Justynę Streichsbier. Dla mło-
dzieży popołudniami odbywały się zajęcia fotograficzne zaini-
cjowane przez Macieja Szybiaka, który skrupulatnie wprowa-
dzał młodzież w tajniki fotografii. Podczas ferii zimowych nie 
zabrakło również filmowych atrakcji, czyli cyklu: „Bajkowi bo-
haterowie moich rodziców” zorganizowanego przez Katarzynę 
Olejnik w Kinie za Rogiem, która zabierała dzieci i ich rodziców 
w świat zapomnianych już nieco animacji. 

AKCJA ZIMA 2018

Były to zajęcia z numizmatyki w trakcie których poznawa-
li tajniki wyrobu monet, ich historię, zaprojektowali własne 
wzory i systemy oraz na koniec wybili pamiątkową mone-
tę w Bramie Berlińskiej. Uczestnicy wzięli również udział w 
spacerze śladami walk w 1945 roku po terenie Kostrzyna. Na 
innych zajęciach zapoznali się z historią broni palnej, poznali 
zasady bezpieczeństwa 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 Martyrologii w Słoń-
sku oraz cmentarz ofiar obozu. Ostatniego dnia Ferii, uczest-
nicy zmierzyli się z zadaniami gry terenowej, wymagającej 
zarówno 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 nadzieję, że wszyscy 
uczestnicy są zadowoleni z zajęć, a resztę zapraszamy za rok.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn

W dniach 12-16 lutego grupa młodzieży z kostrzyńskich 
szkół uczestniczyła w zajęciach edukacyjnych organizo-
wanych przez Muzeum Twierdzy Kostrzyn i finansowa-
nych w  przeważającej części ze środków Urzędu Miasta 
Kostrzyn. Grupa około 15 osób przez 5 dni uczestniczyła 
w niezwykle zróżnicowanych tematycznie zajęciach. 

MUZEALNE FERIE

Nowo wyremontowana biblioteka to duży i nowocześnie 
urządzony budynek znajdujący się w samym centrum mia-
sta. Na dole znajduje się dział Promocji Czytelnictwa, tu 
przywitali nas pani Ela i pan Michał. Swoją wizytę rozpo-
częliśmy od obejrzenia budynku. Pan Michał ciekawie opo-
wiedział nam o zajęciach bibliotecznych. Dzieci interesu-
jące się chemią, fizyką, biologią czy geografią mogły wziąć 
udział w zajęciach Laboratorium Młodego Odkrywcy, 
podczas których uczestnicy tworzyli np. sztuczny śnieg lub 
niepękające bańki. Dla dzieci lubiących komputery i klocki 
lego odbywały się zajęcia z Robotyki. Tam uczestnicy uczyli 
się tworzyć i programować roboty. Klub Młodych Książko-
żerców to coś dla tych, którzy lubią czytać książki.                     
Drugą część spotkania w bibliotece spędziliśmy z panią Elą. 
Zajęcia rozpoczęliśmy od czytania książki pt.  „Opowiada-
nia z Doliny Muminków”. Później rzucaliśmy obrazkowymi 
kostkami i na ich podstawie tworzyliśmy zakończenia opo-
wiadania o Muminkach. Zabawa była fantastyczna! Miło 
spędziliśmy czas i stworzyliśmy ciekawe prace. 
Drugiego dnia pojawiliśmy się na hali sportowej przy ul. 
Wojska Polskiego, kiedy akurat trwał mecz piłki nożnej mię-
dzy uczniami szkół podstawowych. Okazało się, że jest wie-
lu amatorów aktywnego wypoczynku, mimo dość wczesnej 
godziny jak na ferie. Sami zasiedliśmy na trybunach, aby 
móc dopingować drużyny. Postanowiliśmy zapytać samych 
uczestników, jak podobają im się feryjne zajęcia sportowe. 
–Gra w piłkę to fajna zabawa, lubimy ten sport i lubimy tu 
przychodzić - tak odpowiedzieli Kamil, Fabian i Dominik. 
– Są ferie, jest wolne od szkoły, jak nie mam co robić to 
przychodzę tu, aby pograć w piłkę nożną - tak odpowie-
dział inny z zawodników - Xavier. Warto dodać, że zajęcia 
w MOSiR-ze to nie tylko mecze w piłkę nożną, to również 
wyjazdy na basen, siatkówka, czy tenis stołowy.
Jeśli ktoś myślałby, że w kostrzyńskich ośrodkach takie 
zajęcia to tylko specyfika ferii, ten się myli. Tam takie 
ferie trwają cały rok.

Specjalnie dla Was pisaliśmy
my – dziennikarze z SP2

Jeśli odpoczywać, to tylko aktywnie. Z takiego założenia 
wyszli organizatorzy zimowych ferii w Kostrzynie nad 
Odrą. Muzeum Twierdzy, Pracownia Meszuge, czy Kino 
za rogiem, przygotowały bogatą ofertę zajęć „feryjnych”. 
My zajrzeliśmy do Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

FERIE
W NASZYM 

MIEŚCIE
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Duża w tym zasługa Miasta Kostrzyn nad 
Odrą, firmy ICT Poland oraz Młodzieżowe-
go Centrum Kariery. Laboratorium Młodego 
Odkrywcy (gdzie dzieci wykonują ekspery-
menty i doświadczenia chemiczne, fizyczne 
i biologiczne) od początku cieszy się wielkim 
zainteresowaniem. Zajęcia obejmujące cykl 
10 spotkań dla 20-osobowej grupy przez dwa 
tygodnie ferii finansowane były z budżetu 
Miasta. Utworzenie drugiej grupy (10 kolej-
nych spotkań dla kolejnych 20 osób przez dwa 
tygodnie) było możliwe dzięki firmie ICT Po-
land, która objęła ją patronatem „Foxy poma-
ga dzieciom”. Dzięki otrzymanej darowiźnie 

mogliśmy również zakupić książki dla każde-
go uczestnika, które są rozdawane po feriach 
podczas spotkań Dziecięcego Klubu Książki i 
Klubu Młodych Książkożerców.
W pierwszym tygodniu ferii, dzięki inicjaty-
wie Moniki Bodnar i Joanny Piątek z Mło-
dzieżowego Centrum Kariery, w Bibliotece 
odbywały się zajęcia dla dzieci pod nazwą 
Kalejdoskop Zawodów. Ich uczestnicy w za-
bawowej formie poznawali tajniki różnych 
zawodów, stawiali pierwsze kroki w świecie 
biznesu, uczyli się autoprezentacji oraz umie-
jętności nawiązywania kontaktów.
Ponadto od wtorku do piątku każdego tygo-

dnia ferii w dziale Promocja Czytelnictwa 
czekały codziennie inne atrakcje – dzieci 
tworzyły opowieści o Muminkach z kostkami 
Story Cubes i opowieści o kotach na Dzień 
Kota, kocie zakładki do książek, własną grę 
planszową, wieloryby origami na Dzień Wie-
loryba oraz kartki walentynkowe metodą 
scrapbookingu, łamały także języki w Dniu 
Języka Ojczystego, recytując pogmatwane li-
meryki, brały udział w grze fabularnej „Mam 
chrapkę na…” i w wyścigach papierowych sa-
molotów, a także rozgrywały turnieje szlagie-
rowych gier stolikowych, typu państwa-mia-
sta, statki, kółko i krzyżyk.
Z oferty Biblioteki skorzystała również mło-
dzież, która mogła spędzić sobie czas przy 
herbatce i ciekawej książce, a stałe bywalczynie 
przychodziły z robótkami ręcznymi. Dziew-
czyny i chłopaki z własnej inicjatywy czytały 
na głos książki Sapkowskiego i Pilipiuka, a ich 
wesołość i energia udzielała się wszystkim.
A oto jak wspominają ferie w Bibliotece 
uczestnicy zajęć Laboratorium Młodego 
Odkrywcy:

Biblioteka apeluje o zwrot przetrzymywanych książek i tylko do końca 
kwietnia 2018 r. nie pobiera kar!

Drodzy Czytelnicy-Dłużnicy!
Zwracamy się do Was z apelem:

oddajcie książki, które przetrzymujecie ponad umówiony z nami termin!

Jeszcze tylko do końca kwietnia 2018 roku nie pobieramy za to kar – nawet 
jeśli otrzymaliście od naszego systemu bibliotecznego Mak+ e-mailowe 
powiadomienia o naliczonych karach, zgubiliście książkę, zjadł ją pies lub 
zalała się kawą (z życia wzięte).
Zgłoście się do Biblioteki, wspólnie znajdziemy dobre rozwiązanie!
Kontakt:
Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą
czynna od wtorku do soboty w godzinach od 10:00 do 18:00.
W poniedziałek nieczynna.
Adres: ul. Dworcowa 7, telefon: 95-752-10-10, www.biblioteka.kostrzyn.pl

Pozdrawiamy i do zobaczenia!
Zespół Twojej Biblioteki

Choć w całym Kostrzynie nie spadł ani jeden płatek śniegu, to na zajęciach w Bibliotece 
był i śnieg, i lód. Co prawda lód suchy, a śnieg sztuczny, ale i tak dzieci miały mnóstwo 
frajdy, bo wszytko zrobiły same. To pierwszy raz w historii naszej Biblioteki, kiedy oferta 
zajęć na ferie była tak szeroka i wszechstronna, ale też pierwszy raz mamy ku temu tak 
dobre warunki. Dzięki temu dzieci mogły spędzać w Bibliotece niemal całe dnie, bo co-
dziennie od 10.00 aż do 19.00 działo się coś specjalnie dla nich – dwie grupy Laborato-
rium Młodego Odkrywcy, Kalejdoskop Zawodów, zabawy z książką, tworzenie własnych 
opowieści, turnieje gier i wiele więcej. Rekordowa była też frekwencja – 468 uczestników 
wszystkich zajęć i warsztatów.

FERIE 2018 W BIBLIOTECE
Najbardziej podobało mi się, kiedy szukaliśmy 
skarbów przy pomocy magnesów. Skarby były 
ukryte w mące. Bardzo fajnie tu było. Mój ko-
lega Marcin nie chciał tu przychodzić, a jak mu 
opowiedziałem, co robimy, to teraz żałuje.

Dominik, 9 lat
Fajnie było, a o tym śniegu to najbardziej. To 
taki sztuczny śnieg, w worku tak fajnie się doty-
kało, jest nawet lepszy niż prawdziwy, bo teraz 
to nie ma śniegu.

Filip, 8 lat
Bardzo mi się tu podoba i nawet z bratem zaczę-
łam przychodzić, bo zrobiło się miejsce, bo chy-
ba ktoś zachorował. I razem robiliśmy perfumy 
i taką babeczkę, ale nie do upieczenia, tylko to 
do kąpieli potem się ją dawało.

Emilia, 8 lat
Ale ekstra było z tym suchym lodem. Jak się bra-
ło do ręki, to takie zimne to było, że aż piekło. A 
potem wkładaliśmy ten lód do balonów i nam 
się taki wielki balon nadmuchał. A jak wrzucić 
ten lód do wody, to aż zaczynało się tak głośno 
bulgotać i aż dym z tego leciał. Super to było.

Tomek, 8 lat
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Bez mała 60 widzów uczestniczyło w seansie filmowym w 
dniu 1 marca br. zorganizowanym przez Muzeum Twierdzy 
z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Se-
ans miał miejsce w sali kostrzyńskiego „Kina za rogiem” w 
budynku „Kręgielni”. Projekcję filmową poprzedziło krótkie 
wystąpienie dyrektora MTK Ryszarda Skałby, który przybli-
żył obecnym tło historyczne wydarzeń prezentowanych w 
filmie oraz problemy występujące przy badaniu naukowym 
tamtego okresu. Sam film pt. „Wyklęty” oparty jest na kanwie 
losów ostatniego „żołnierza niezłomnego” Józefa Franczaka 
ps. „Lalek”, który prowadził walkę z władza komunistyczną i 
ukrywał się aż do 1963 r. (zastrzelony 21.10.1963 r.). Cieszy-
my się, że nasza propozycja przypadła wielu osobom do gu-
stu. Żałujemy jedynie, że w kinie nie pojawiła się młodzież... 
Zachęceni dużym zainteresowaniem tą tematyką postaramy 
się w przyszłym roku również zorganizować wydarzenie 
związane z tym dniem. Jesteśmy otwarci na propozycje. 
Przy okazji dziękujemy Kostrzyńskiemu Centrum Kultu-
ry za udostepnienie sali oraz Pani Justynie Streichsbier za 
towarzyszenia nam do późnych godzin wieczornych. Pro-
jekcja została w całości sfinansowana ze środków własnych 
Muzeum Twierdzy.

Dwie niewielkie dzisiaj miejscowości leżące po dwóch stro-
nach Odry przeżywały w przeszłości lata swojej świetności. 
Przez całe dziesięciolecia były to wszak siedziby 
biskupstwa lubuskiego utworzonego za panowania Bolesła-
wa Krzywoustego. Dzieje biskupstwa były bardzo burzliwe. 
Pierwszą stolicą od 1124 r. był Lubusz, kolejną od 1276 r. 
Górzyca. Po spaleniu siedziby w 1325 r. biskup zbiegł do 
Wrocławia. Jeden z jego następców przeniósł stolicę w 1354 
r. na powrót do Lubusza, a po spaleniu katedry w 1373 r. 
siedziba została przeniesiona do Fürstenwalde. W 1557 ka-
tedra znalazła się w rękach luteran, a diecezja została seku-
laryzowana w 1598 i przestała istnieć.
Co pozostało po czasach świetności obu nadodrzańskich wsi, 
co pozostało po siedzibach biskupów i lubuskich katedrach? 
O tym dowiedzą się uczestnicy naszej muzealnej wycieczki.
Program (rozpoczynamy w sali wykładowej w siedzibie 
Muzeum Twierdzy):
10:00 – Dzieje diecezji lubuskiej oraz stan badań dotyczą-
cych siedziby biskupstwa w Górzycy – prelekcja Krzysz-
tofa Sochy
10:30 – Przejazd do Górzycy (wyjazd spod siedziby MTK, 
ul. Graniczna 1)
10:50 – Siedziba biskupstwa w Górzycy – rekonesans w terenie
11:20 – Przejazd do Lubusza (Lebus)
12:00 – Zwiedzanie Lubusza (kościół, wędrówka na wzgó-
rze zamkowe)
Przewodnik: Manfred Hunger
14:30 – Przejazd na Oderberge – stanowisko miłka wiosennego
15:20 – Przejazd do Kostrzyna
16:00 – Zakończenie wycieczki (siedziba MTK)
Zgłoszenia przyjmujemy drogą elektroniczną biuro@mu-
zeum.kostrzyn.pl i telefonicznie z podaniem imienia i na-
zwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania, nr dowodu 
osobistego i PESEL uczestnika (dane niezbędne dla wyku-
pienia polisy ubezpieczeniowej) oraz osobiście w siedzibie 
Muzeum przy ul. Granicznej 1 w godzinach urzędowania 
administracji. Bliższych informacji udzielamy pod nume-
rem telefonu 95 752 2360. Koszt wycieczki: 4,- EUR (za 
usługę przewodnicką w Niemczech, płatność przy wej-
ściu do autokaru). Pozostałe koszty pokrywa Muzeum. 
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 12.04. br. Ilość miejsc 
ograniczona. Decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Żołnierze wyklęci upamiętnieni

Lubusz i Górzyca
dwie siedziby biskupstwa lubuskiego
Wycieczka 21.04.2018 r.

Powoli tradycyjny system nauczania w stylu nauczyciel - ta-
blica - kreda zostaje zastępowany całą gamą najnowszych 
rozwiązań multimedialnych. Szkoła Podstawowa nr 2 w 
Kostrzynie nad Odrą jest jedyną szkołą w mieście, gdzie 
tablice interaktywne są w każdej sali lekcyjnej. Wykorzystu-
ją one intuicyjną technologię dotykową, dzięki której wie-
dza zostaje przekazana w sprawny, a przy tym przystępny i 
atrakcyjny sposób. W świetlicy szkolnej i auli znajdują się 
podłogi interaktywne. Wyświetlany na podłodze obraz re-
aguje na ruch chodzących po nim dzieci, zachęcając je do 
ruchu i aktywnej nauki. W każdej klasie jest komputer i za-
wieszony na ścianie telewizor. W czasie zajęć wychowania 
fizycznego uczniowie  korzystają z nowoczesnego sprzętu 
do zajęć ruchowych.
Od wielu lat w SP2 istnieją klasy specjalne. Dbając o po-
trzeby osób niepełnosprawnych, zakupiono sprzęt specja-
listyczny i pomoce dydaktyczne, które wspierają rozwój 
i zwiększają szanse na osiągnięcie sukcesu w przyszłości. 
Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich pasji i zain-
teresowań  na różnego typu kołach. Zakupiono nowoczesne 
aparaty cyfrowe, dyktafon. Dzieci i młodzież mogą korzy-
stać z wielu instrumentów muzycznych, dużym powodze-
niem cieszy się karaoke. Dla najmłodszych jest  przestronna 
sala z przeszkleniem i wyjściem na plac zabaw.
 W najbliższym czasie ruszają również zajęcia z tenisa stoło-
wego. Rada Rodziców planuje zagospodarować teren zielo-
ny znajdujący się wokół szkoły. Dyrekcja zadbała o bezpie-
czeństwo podopiecznych wprowadzając monitoring. 
Jako jedyna szkoła podstawowa w rejonie zdobyliśmy certy-
fikat szkoły TRANSLIMESS. Od lat ściśle współpracujemy 
ze szkołami niemieckimi. To wszystko sprawia, że Szkoła 
Podstawowa nr 2 to szkoła na miarę XXI wieku.

Tablice interaktywne, nowoczesne kompu-
tery, „magiczne” podłogi, sprzęt sportowo-
-rekreacyjny – to urządzenia, które od tego 
roku znajdują się na wposażeniu Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą.

NOWOCZESNY
SPRZĘT

W DWÓJCE

Młodzi i Temida

9 marca w naszej, Szkole Podstawowej nr 3, odbyło się spo-
tkanie uczniów z panią Anną Marią Wesołowską, sędzią 
w stanie spoczynku. W spotkaniu udział wzięli również 
burmistrz miasta pan Andrzej Kunt, pani Marzena Bren-
k-Sułkowska - kierownik wydziału oświaty i pani Mirella 
Ławońska – skarbnik miasta. Tematyka rozmowy doty-
czyła przede wszystkim spraw bliskim uczniom: wartości 
w rodzinie, stosunków między rodzicami a dziećmi, odpo-
wiedzialności prawnej młodzieży i dzieci, współczesnego 
modelu życia w świecie wirtualnym i  rzeczywistym. Pani 
sędzia w prosty i jasny  sposób tłumaczyła, gdzie kończy 
się żart a zaczyna przestępstwo, co jest dobre a co złe, za co 
jesteśmy odpowiedzialni w określonych sytuacjach. Uświa-
domiła nam również, że będąc częścią rodziny mamy swoje 
prawa i obowiązki, o których często zapominamy. Odważ-
nie odpowiadała na wszystkie pytania zadane przez dzieci 
i młodzież. Spotkanie zaplanowane na godzinę przedłużyło 
się, gdyż uczniowie chętnie słuchali i pytali o różne spra-
wy dotyczące życia prywatnego i zawodowego pani sędzi. 
Na zakończenie można było otrzymać autograf a nawet, 
współczesnym modnym zwyczajem, zrobić sobie selfie z 
panią Anną Maria Wesołowską.
Dla naszych nauczycieli była to ponowna możliwość po-
słuchania wykładu Anny Marii Wesołowskiej, gdyż dzień 
wcześniej – 8 marca brali udział w spotkaniu zorganizowa-
nym dla mieszkańców miasta, które odbyło się w Kręgielni.

Szkoła tolerancji i szacunku

Od stycznia br. Szkoła Podstawowa nr 4 w Kostrzynie nad Odrą 
podjęła współpracę z kostrzyńskim Środowiskowym Domem 
Samopomocy. Cykl wspólnych spotkań ma na celu niwelowanie 
obaw przed osobami z niepełnosprawnością, nauczyć młode po-
kolenie tolerancji i szacunku. Mali mieszkańcy Kostrzyna muszą 
być przygotowani, że uczniami, obywatelami naszego miasta są 
także dzieci, osoby dorosłe z niepełnosprawnościami.
Pierwsze spotkanie miało miejsce 10 stycznia. Uczestnicy Środo-
wiskowego Domu Samopomocy zaprezentowali uczniom SP nr 
4 Jasełka. Było wspólne śpiewanie kolęd przy akompaniamencie 
gitary oraz spontaniczny występ dzieci.
Wielkanocne kartki świąteczne były tematem kolejnego przedsię-
wzięcia obu placówek. Spotkanie odbyło się 12 marca br. Oprócz 
waloru artystycznego, przełamywało  niepewność w stosunku 
do osób z niepełnosprawnościami. Dbamy o to, aby w każdym 
wspólnym wydarzeniu uczestniczyła inna klasa. Naszymi działa-
niami chcemy objąć jak największą liczbę uczniów.
W marcu zostały zaplanowane dwie kolejne wizyty ŚDS w na-
szej szkole, mianowicie będziemy wspólnie robić Marzannę 
oraz palmy wielkanocne. 
Dziękujemy uczestnikom, pani kierownik ŚDS - Katarzynie Ko-
sakiewicz oraz paniom terapeutkom za bardzo ciekawe zajęcia 
oraz za współpracę z naszą szkołą.

Joanna Tarabuła
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Kino za Rogiem w naszym mieście ma już 
rok. W tym czasie 30-osobową salę kinową 
odwiedziło w sumie 4.778 widzów podczas 
295 projekcji filmowych.
Seanse odbywają się co weekend. W piątki 
i w soboty zapraszamy widzów dorosłych, 
natomiast niedziele w kinie przeznaczone 
są na seanse dla najmłodszych.
Zapraszamy również grupy zorganizowa-
ne. Zachęcamy do przeglądania na bieżąco 
bazy filmów, z której czerpiemy tworząc co 
miesięczny repertuar. 
Znajdą ją Państwo na naszej stronie inter-

netowej. Jeżeli jakiś tytuł szczególnie Pań-
stwa interesuje, prosimy o kontakt z nami. 
Chcemy jak najcelniej odpowiadać na Pań-
stwa potrzeby.
Mamy nadzieję, że kolejny rok będzie rów-
nie owocny co ubiegły. Dziękujemy za Wa-
szą obecność i zainteresowanie sztuką fil-
mową. Do zobaczenia w Kinie za Rogiem.
Kontakt: 
tel: 600 983 828
www.kinozarogiem.pl
e-mail: kino_kostrzyn@onet.pl
facebook: kino za rogiem kostrzyn nad odrą

„Porady na zdrady”
Zdradzona w dniu ślubu Kalina i porzucona 
przez chłopaka Fretka rozkręcają nietypowy 
biznes, który raz na zawsze ma rozwiązać 
problemy z męską wiernością. Postanawia-
ją pomagać kobietom i na zlecenie testować 
lojalność ich partnerów. Wszystko idzie do-
brze do chwili, gdy Kalina ma uwieść Macie-
ja - specjalistę do spraw damsko-męskich, 

PREMIERA MIESIĄCA
bo tym razem cały plan bierze w łeb. Maciej 
nie jest jak inni mężczyźni, których z łatwo-
ścią udało się przyłapać na zdradzie. Serce 
dziewczyny - mimo podjętych postanowień 
- znów zaczyna bić mocniej, a wielka miłość 
to tylko kwestia czasu…
Zaprszamy do Kina za Rogiem
06.04. (piątek) g.18.30
07.04. (sobota) g.18.00

ROCZEK KINA ZA ROGIEM
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Mieszkańcy Szumiłowa i Drzewic spotkali się wieczorem 21 lutego w 
Szkole Podstawowej Nr3. Odbyło się ono z inicjatywy Radnej Krysty-
ny Srokowskiej, która zaprosiła również Burmistrza Miasta Andrzeja 
Kunta i jego zastępcę Zbigniewa Biedulskiego, Prezesa MZK Sp.z o.o. 
Olgierda Kłaptocza, przedstawiciela Kostrzyńsko-Słubickiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej S.A. Romana Dziducha oraz kierownika re-
feratu inwestycji kostrzyńskiego magistratu Zbigniewa Jakubowskie-
go. Poruszono wiele ważnych spraw, a Mieszkańcy mogli „z pierwszej 
ręki” dowiedzieć się o planach na najbliższą przyszłość…

Partycypacja społeczna jest istotnym elementem dla każdej władzy 
szanującej mieszkańców. Jedną z form partycypacji są konsultacje 
społeczne, które w naszym mieście prowadzone są w wielu tema-
tach. Tym razem burmistrz poddał pod konsultacje  projekt budo-
wy krytej pływalni w naszym mieście, zwanej pieszczotliwie przez 
urzędników „nasz pływaczek”.  Konsultacje trwały od 22.02.do 1.03.
br. Każdy mógł zabrać w nich głos składając uwagi i wnioski w for-
mie papierowej, elektronicznej, ustnej. Burmistrz zaprosił również 
mieszkańców na otwarte spotkanie z koordynatorem projektu kry-
tej pływalni w naszym mieście. 

MIESZKAŃCY WSPÓŁPROJEKTUJĄ KRYTĄ PŁYWALNIĘ

Spotkanie odbyło się 27.02.br. na kręgielni. 
Wzięło w nich udział ok. 50 osób. Interesa-
riusze (mieszkańcy) zgłosili cztery uwagi w 
formie elektronicznej dotyczące miejsc par-
kingowych przy projektowanym basenie, w 
tym dla przyszłych pracowników. Projekt 
uwzględnia takie miejsca  postojowe.

Owocne konsultacje
czyli o co pytali
mieszkańcy 
Odpowiedź na pytanie o czas realizacji inwe-
stycji była precyzyjna – nie krócej niż 2 lata. 
Tego wymaga technologia, teren, pogoda i 
rozwiązanie ewentualnych problemów, gdy-
by takie wystąpiły przy jej realizacji. Pyta-
nie o planowany koszt całkowity inwestycji 
uzyskało odpowiedź koordynatora projektu 
- ok 17,097 mln zł. brutto. Dzienna prze-
pustowość obiektu to 200 osób na godzinę 
(jednocześnie). Będzie możliwa nauka pły-
wania w basenie o wymiarach 9m x 15,45m. 
Mieszkaniec zadał również pytanie – czy 
firmy zewnętrzne np. szkoły pływania, będą 
miały dostęp do osobnych pomieszczeń, czy 
też będą musiały korzystać z pomieszczenia 
przeznaczonego dla ratowników? Z uwagi 
na ograniczone możliwości związane z ku-
baturą obiektu, nie przewidziano osobnych 

pomieszczeń dla firm zewnętrznych – odpo-
wiedział koordynator zastrzegając, że temat 
ten zostanie poddany jeszcze dodatkowej 
dyskusji z inwestorem (Miasto Kostrzyn nad 
Odrą). Na pytanie czy uporządkowane zo-
staną tereny zielone od strony ul. Portowej, 
odpowiedzi udzielił burmistrz informując, 
że zostaną uporządkowane przez właścicie-
la portu, który planuje rozbudowę swoich 
obiektów. A. Kunt podkreślił, iż teren basenu 
sąsiaduje z dawnym amfiteatrem i parkiem, 
który zostanie w tym roku poddany całkowi-
tej odnowie, a jego funkcja rekreacyjna zo-
stanie przywrócona. Mieszkańcy pytali rów-
nież o to, czy basen będzie w stanie zarabiać 
na siebie? Zdajemy sobie sprawę, iż więk-
szość tego typu obiektów to obiekty przyno-
szące stratę dla miast i wymagają dotowania. 
Będziemy się starać, aby minimalizować w 
dużym stopniu koszty funkcjonowania base-
nu, jednak przy tego typu obiektach obowią-
zuje zasada zatrudnienia określonej liczby 
ratowników, którą będziemy musieli spełnić 
– mówił burmistrz A. Kunt. Czy największy 
z basenów będzie udostępniany dla osób 
niepełnosprawnych? Tak - odpowiedział ko-
ordynator projektu - Basen będzie dostępny 
dla osób niepełnosprawnych poprzez zapro-
jektowaną platformę mobilną opuszczającą 
osoby niepełnosprawne do niecki baseno-
wej. Czy pomieszczenie dla obsługi medycz-
nej udzielającej pomocy mogłoby być więk-

sze – zaprojektowane pomieszczenie spełnia 
wymogi i zdaniem projektanta jest ono wy-
starczające. Podczas konsultacji mieszkańcy 
pytali jeszcze o to, czy basen będzie udo-
stępniony dla osób ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności np. porażeniem mózgo-
wym. Bardzo dobre pytanie - stwierdził ko-
ordynator projektu odpowiadając, że basen 
będzie w pełni przystosowany do korzystania 
przez osoby ze znacznym stopniem niepeł-
nosprawności, poprzez zaprojektowaną no-
woczesną platformę dla niepełnosprawnych. 
Czy miejsce gdzie zaprojektowano boisko 
do piłki plażowej będzie mogło być również 
przystosowane do pełnienia funkcji lodowi-
ska? Nie przewiduje się takiego rozwiązania, 
z uwagi na bardzo wysokie koszty. Burmistrz 
podkreślił, iż miasto planowało organizację 
lodowiska dla mieszkańców podczas ferii zi-
mowych, jednak koszt przystosowania miej-
sca do takiej funkcji oraz wynajem firmy 
obsługującej takie wydarzenie oscylował w 

kwocie ok. 300 tys. zł., co niestety nie pozwo-
liło w tym roku na jego realizację. A. Kunt 
zaznaczył, że kolejny, II etap rozbudowy po 
2020 roku uwzględni lodowisko dla miesz-
kańców. Mieszkańców interesowała także 
odpowiedź na pytanie: czy w basenie będą 
mogły być prowadzone zajęcia ruchowe dla 
seniorów, np. Aqua aerobik? Odpowiedź, że 
obiekt został przystosowany do organizacji 
różnych zajęć ruchowych dla każdej grupy 
wiekowej, a nawet daje możliwość organiza-
cji zawodów w piłkę wodną „Water polo” w 
pełni usatysfakcjonowały zainteresowanych. 
Spotkanie konsultacyjne było owocne –  
mieszkańcy poznali tajniki projektu, zgłosili 
swoje uwagi i otrzymali odpowiedzi. Koor-
dynator projektu otrzymał cenne wskazówki 
do dalszej pracy. Burmistrz A. Kunt dziękuje 
serdecznie za wszystkie pytania i udział w 
konsultacjach, które pomogą nam w rozmo-
wach o udzielenie dotacji o  którą miasto za-
biega w Ministerstwie Sportu.

Na zaproszenie K. Srokowskiej przybyło kil-
kudziesięciu Mieszkańców, którzy mogli 
dowiedzieć się o planach na najbliższą przy-
szłość osiedli Szumiłowo i Drzewice. Po przy-
witaniu zgromadzonych gości K. Srokowska 
oddała głos A. Kuntowi, który zaprezentował 
Mieszkańcom założenia budżetu miasta na 
rok 2018. Burmistrz skupił się w swoim wy-
stąpieniu na wydatkach budżetowych, wiele 
uwagi  poświęcił również planowanym inwe-
stycjom na bieżący rok. Była to zatem dosko-
nała okazja, aby wszyscy zainteresowani „z 
pierwszej ręki” mogli uzyskać informację nt. 
inwestycji drogowych,  modernizacji obiek-
tów zabytkowych takich jak remiza strażacka 
czy budynek dawnego urzędu miasta, remon-
tów kostrzyńskich placówek oświatowych, 
czy inwestycjach w bazę sportową. W tym 

miejscu A. Kunt szeroko opowiedział o bu-
dowie krytej pływalni oraz budowie nowej 
hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr1. 
Na koniec burmistrz przeszedł do Drzewic, 
gdzie w najbliższym czasie będzie przygoto-
wana dokumentacja do remontu ul. Mikołaja 
Reja, a już wkrótce powstanie OSA przy Szko-
le Podstawowej Nr3 (pod tą nazwą kryje się: 
plac zabaw, strefa rekreacji, elementy siłowni 
na wolnej przestrzeni wzbogacone o elementy 
małej przestrzenni i zieleni). Po chwili prze-
rwy głos zabrał Prezes MZK Sp. z o.o. Olgierd 
Kłaptocz, który przybliżył Mieszkańcom nowe 
inwestycje zarządzanej przez siebie spółki: 
„staraliśmy się wykorzystać pieniądze, które 
mamy i dobrze je zainwestować. Zbudowa-
liśmy laboratorium do badania wody. Budu-
jemy instalację termicznej utylizacji osadów 

pościekowych metodą pirolizy. Natomiast na 
Drzewicach, wspólnie ze Strefą, prowadzimy  
modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej. 
Rozpoczęliśmy od ul. Namyślińskiej i ul. Łącz-
nej, a już za chwilę rozpoczniemy pracę na ul. 
Szkolnej. Kolejnym etapem będzie budowa 
przepompowni na ul. Łącznej, a cała inwe-
stycja jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom 
Mieszkańców.” O. Kłaptocz odpowiedział na 
pytania w tym zakresie i zapewniał, że MZK 
Sp. z o.o. chętnie pomoże każdemu chętne-
mu w przyłączeniu do nowo wybudowanej 
instalacji. Zanim rozpoczęła się dyskusja, głos 
zabrał jeszcze Roman Dziduch, który w swo-
im wystąpieniu opowiedział o inwestycjach 
na obszarze inwestycyjnym nr 2 pomiędzy 
Drzewicami i Szumiłowem. Przypomniał, że 
wspólnie z Miastem  powstał już w tym miej-
scu kolektor i drogi. W najbliższej przyszłości 
budowana będzie tutaj m.in. przepompownia 
wód gruntowych, sieć dróg dla transportu 
ciężkiego, gazociąg czy linia energetyczna. R. 
Dziduch zapewniał zebranych, że Kostrzyń-
sko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna 
szuka inwestora, który podejmie w tym tere-
nie działalność nie uciążliwą dla środowiska. 
Zdementował przy tej okazji pogłoski o pla-
nach budowy spalarni czy innej działalności, 
która będzie zagrażać środowisku. „Wciąż 
czekamy na atrakcyjną firmę, przyjazną dla 

środowiska. Jesteśmy w tym miejscu, że może-
my wybierać inwestorów i nigdzie się nam nie 
śpieszy.” W ostatniej części spotkania  zgroma-
dzeni Mieszkańcy mogli, w rozmowach indy-
widualnych, poruszyć nurtujące ich problemy. 
Rozmawiano o możliwości podłączenia do 
nowej sieci kanalizacyjnej, problemu dzików 
niszczących wody melioracyjne, dyskutowa-
no o budowie nowej drogi wraz z obwodnicą, 
która stwarza szansę rozwoju dla tego rejonu 
miasta. „Jedno jest pewne - powiedziała na 
koniec radna Krystyna Srokowska – spotkania 
takie jak to, stwarzają doskonałą okazję, aby 
porozmawiać z Mieszkańcami i poznać ich 
oczekiwania. Dziękuję za przybycie.”

KRYSTYNA SROKOWSKA ROZMAWIAŁA O PRZYSZŁOŚCI SZUMIŁOWA I DRZEWIC
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W gronie blisko 280 zawodników z 52 klu-
bów po walkach na dobrym i bardzo do-
brym poziomie aż sześciu naszych zapaśni-
ków zapewniło sobie udział w Olimpiadzie 
Młodzieży. W wielu walkach nasi zapaśnicy 
zwyciężyli wyżej notowanych przeciwni-
ków w rankingach PZZ, m.in. Marek Kacz-
marek (kat. 60 kg) pokonał V-ce Mistrza 
Polski kadetów zawodnika Śląska Wrocław. 
Kacper Kopyra (kat. 80 kg) medalistę Mi-
strzostw Polski, zawodnika Cementu Gryf 
Chełm. Kewin Metel (kat. 55 kg) już w 
wyższej kategorii pozostawił za sobą wielu 
starszych i dobrych zapaśników, choć to 
jego pierwsze starty w kadetach. Szkoda, 
że nie wykorzystali swoich szans medalo-
wych Kewin Metel oraz Kacper Kopyra ale 
i przeciwnicy byli wymagający. Brakowało 
naprawdę niewiele do radości ale poczeka-
my do finałów OOM, a będziemy szukać 
rewanżu. Cieszy dobra dyspozycja zapaśni-
ków SKF „OLIMP”, bo choć braliśmy PPK 
z marszu, to widać było postępy naszych 
chłopaków. Cieszy również wiara w sukces, 

co gwarantuje jeszcze większe dążenie do 
sukcesu. Sprawdza się powiedzenie „Gdzie 
ludzi kupa tam i atleta …” (nic nie może!)
Nasza radość jest tym większa, bo kolejnej 
szansy na udział w finałach nikt nie dosta-
nie! Tak zakłada regulamin imprez PZZ na 
rok 2018. A szkoda! Bo mam niedosyt… 
Gratulacje chłopaki – tak skomentowałem 
występ po zakończeniu zawodów. Liczyłem 
na 3-4 kwalifikacje, marzyłem o sześciu. 
Tak powiedziałem zresztą w wywiadzie dla 
Radia Zet, więc teraz marzę o czterech me-
dalach! Andrzej Kail, Prezes SKF „OLIMP”, 
tak skomentował dyspozycję naszych za-
wodników: „Dla mnie nie jest to niespo-
dzianka. Widziałem jak trenowali i że 
mają formę. Szkoda, że  nie wykorzystali-
śmy szans na medale, a było tak blisko… 
gratulacje chłopaki!”
Serdeczne podziękowania za współfinan-
sowanie naszego wyjazdu na  Puchar Pol-
ski Kadetów dla Kostrzyńsko-Słubickiej 
Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A.

Antoni Żołna

Szczególne słowa pochwały należą się Ma-
teuszowi Borysewicz-Woźnicki, Konradowi 
Adamczewskiemu i Filipowi Iwaszko, któ-
rzy stosując rozmaite techniki walki zde-
klasowali swoich przeciwników zdobywając 
złote medale. O mały krok, a do grona naj-
lepszych trafiłby również Kacper Sobczyk, 
który okazał się największą pozytywną nie-
spodzianką naszej drużyny. Niespodzianką 
ponieważ był to jego pierwszy występ w 
rywalizacji międzywojewódzkiej, a Kacper 
dopiero w półfinale uległ na pkt. 12:8 za-
wodnikowi z Niemiec. Oczywiście w walce 
o brąz zwyciężył i odniósł swój pierwszy, ale 
z pewnością nieostatni sukces sportowy.
Pozostałym zawodnikom również dziękuje-
my ponieważ dali z siebie wszystko i zajęli 
równie cenne wysokie lokaty. W Starej Ka-
mienicy wywalczyliśmy:
1 m. Filip Iwaszko 35 kg,
1 m. Konrad Adamczewski 42 kg,
1 m. Mateusz Borysewicz-Woźnicki 52 kg,
2 m. Wojciech Cudak 32 kg,
2 m. Filip Musiałowski 100 kg,
3 m. Kacper Sobczyk 32 kg,
3 m. Kamil Hachlica 38 kg,
3 m. Dawid Kopka 46 kg,
3 m. Adam Kwiatkowski 46 kg,
3 m. Arur Zalewski 50 kg,
3 m. Oskar Piekutowski 41 kg,

Niezwykle udany początek nowego sezonu sportowego zaliczyli nasi 
młodzicy w sobotę 10 marca w Starej Kamienicy. Na porannym ważeniu 
stawiło się aż 139 zawodników z 13 klubów w tym dwie ekipy z Niemiec. 
Kostrzyn nad Odrą reprezentowała siedemnastoosobowa drużyna. Ry-
walizacja dzieci i młodzieży rozgrywana była na trzech matach i trwała 
blisko 5 godzin. Nasza ekipa mimo początku sezonu okazała się bardzo 
mocna zarówno w grupie młodzików 13-15 lat jak również w dzieciach 
10-12 lat. Dzięki takiej postawie drużyny udało nam się wywalczyć aż 13 
medali i 3 miejsce w klasyfikacji zespołowej. 

3 m. Kewin Metel 57 kg,
3 m. Byulent Zekeriya 62 kg,
5 m. Fabian Grzywacz 57 kg,
7 m. Bartosz Galaret 57 kg,
7 m. Aleksander Kolano 62 kg,
7 m. Myusret Myusret 68 kg.
Po występie w Starej Kamienicy śmiało 
możemy zapewnić, że aktualny sezon 2018 
będzie równie udany jak poprzedni i przy-
niesie nam wiele radości i oby tyle samo 
medali. Należy pamiętać, że w lidze startują 
zapaśnicze kluby z województwa: lubuskie-
go, wielkopolskiego i dolnośląskiego plus 
zaproszone przez organizatora zagraniczne 
ekipy. Dzięki temu gromadzi ona na zawo-
dach kilku zawodników, którzy są medali-
stami Mistrzostw Polski Młodzików i za-
granicznych imprez. Tym samym poziom 
zawodów stoi na bardzo wysokim pułapie. 
Cieszymy się z tego bardzo bo oczywiście 
zdajemy sobie sprawę, że tylko rywalizacja 
z najlepszymi przyniesie zamierzone efekty 
i wysokie rezultaty.   
Rozwój naszego klubu i wysokie osiągnię-
cia sportowe nie byłyby możliwe, gdyby nie 
środki finansowe otrzymane od burmistrza 
miasta dr. Andrzeja Kunta oraz naszego 
sponsora Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej S.A. Dziękujemy !!!

Artur Żołna

13 MEDALI NA DOBRY POCZĄTEKZGODNIE Z PLANEM!

W Warszawie w dniach 2-4.03.2018 odbywał się Puchar Polski Ka-
detów w zapasach, a jednocześnie eliminacje do Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży – Poznań 2018. Bardzo dobry występ ko-
strzyńskich zapaśników SKF „OLIMP” na matach Warszawy został 
potwierdzony zdobyciem sześciu kwalifikacji do finałów OOM, 
choć nie było łatwo! Ostatecznie w finale zaprezentują się: Kewin 
Metel (kat. 55 kg), Marcel Kaczmarek (60 kg), Adrian Jaworski (71 
kg), Kacper Kopyra (80 kg), Adam Szumański (92 kg) i Tomasz Le-
wandowski (110 kg).
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WYGRYWAMY 5:4
I WALCZYMY DALEJ

W niedzielę 18 marca o godzinie 18:00 w hali sportowej Zespołu Szkół 
odbył się ostatni mecz II ligi futsalu sezonu 2017/2018. IKAA MOSIR 
TS CELULOZA zagrała z głównym pretendentem do gry o I ligę KKF 
KONIN. Obu zespołom bardzo zależało na wygraniu tego spotkania, 
bo porażka w tym meczu, jednych czy drugich, eliminuje ich z gry o 
tytuł mistrzowski. Piłkarze IKAA MOSiR TS Celuloza, bardzo dobrze 
rozpoczęli ten niezmiernie ważny pojedynek, od samego początku ru-
szyli do ataku i już w pierwszych sekundach meczu zagrozili bramce 
gości a Sebastian Jankowski był bardzo bliski zdobycia bramki.

Niestety chwila nieuwagi i znakomita kontra 
gości kończy się w 2 minucie objęciem przez 
nich prowadzenia. Przez około 10 minut 
meczu toczy się wyrównany pojedynek i nie 
padają żadne bramki. W 13 minucie w do-
godnej sytuacji znajduję się Piotr Siembida i 
nie myli się zdobywając bramkę wyrównują-
cą i przy okazji rozwiązując worek z bram-
kami. Od tej bramki całkowicie inicjatywę 
przejmują nasi futsalowcy a goście z Konina 
są bezradni. Kolejne bramki dla gospodarzy 
padają w 14 minucie (Valerii Popruha), 17 
(Piotr Majerczyk), 18 (Dominik Siwiński) 
i w ostatnich sekundach pierwszej połowy 
gości dobija Sebastian Jankowski. Niestety 
druga połowa nie zaczyna się najlepiej dla 
naszego zespołu i już w 2 minucie tracimy 
bramkę i mamy 5:2, goście naciskają coraz 
mocniej a nam niestety nic nie wychodzi 
i gra robi się dość nerwowa. W 33 i 40 mi-
nucie tracimy kolejne bramki i po bardzo 
nerwowych ostatnich minutach ostatecznie 
wygrywamy 5:4. IKAA MOSiR TS Celuloza 
wystąpiła w składzie: Marcin Buliczak, Mar-
cin Adamczewski, Piotr Siembida, Sebastian 
Jankowski, Dominik Siwiński, Marek Wil-
czek, Artur Korman, Piotr Majerczyk, Vale-
rii Popruha, Patryk JaneczekTrener: Michał 
Mendelski, kierownik: Władysław Kędzior, 

masażysta: Robert Wojcieszak, zabezpiecze-
nie medyczne – Urszula Migdal.
W przerwie meczu następuje parafowanie 
przez burmistrza Andrzeja Kunta, dyrek-
tora MOSiR Zygmunta Mendelskiego oraz 
dyrektora marketingu K- S SSE Andrzeja 
Kaila umowy sponsorskiej pomiędzy Ko-
strzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekono-
miczną a Miejskim Ośrodkiem Sportu i Re-
kreacji w Kostrzynie nad Odrą na wpieranie 
imprez sportowych organizowanych przez 
MOSiR. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna 
Strefa Ekonomiczna S.A. już od ponad 20 
lat wspiera nie tylko kostrzyński sport ale 
i kostrzyńską kulturę oraz liczne placówki 
i stowarzyszenia działające w naszym mie-
ście. Wspieramy organizacyjnie i finan-
sowo kostrzyńskie szkoły i przedszkola. 
Pomagamy naszym emerytom w organiza-
cji czasu wolnego. Czujemy się społecznie 
odpowiedzialni. Parafowana umowa jest 
kolejnym krokiem do tego, żeby tą naszą 
odpowiedzialność wobec mieszkańców Ko-
strzyna nad Odrą potwierdzić. Jesteśmy 
dumni z tego -  powiedział Andrzej Kail 
Dyrektor ds. marketingu Kostrzyńsko-Słu-
bickej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. 

MOSiR w Kostrzynie nad Odrą

Najmłodsze siatkarki walczyły o Puchar 
Burmistrza.  Tradycyjnie już wiosną w na-
szym mieście organizujemy we współpracy 
z MOSiR i Urzędem Miasta turniej mini 
siatkówki dziewcząt o Puchar Burmistrza 
Kostrzyna nad Odrą. Zawody te są jedno-
cześnie eliminacjami strefy północnej na-
szego województwa Ogólnopolskiego Tur-
nieju Kinder+sport. Zawody rozgrywane 
są w 3 kategoriach: dwójki (kl. 4 SP i młod-
sze) , trójki (kl. 5) i czwórki (kl. 6). W hali 
Zespołu Szkół spotkały się zespoły z SP 17 
Gorzów Wlkp., KS Atak Gorzów Wlkp., SP 
2 Drezdenko, SPS Zbąszynek, Olimpii Sulę-
cin, SKS Piast Rzepin, Akademii Siatkówki 
Słońsk oraz siatkarki Naszego klubu.
Oficjalnego otwarcia dokonał Burmistrz Ko-
strzyna pan Andrzej Kunt, który serdecznie 
przywitał wszystkich uczestników i życzył 
tego co w sporcie najważniejsze: zdrowia, 
szczęścia, radości i zadowolenia z udanych 
zagrań. Dokonał również dekoracji najmłod-
szej kategorii, która jako pierwsza zakończy-
ła rywalizację . Wśród 18 zespołów w tej 
kategorii zwyciężył zespół SPS Zbąszynek -1, 
wyprzedzając SP 17 Gorzów Wlkp-1 i SP 2 
Drezdenko-1. Nasze zespoły zajęły: 6 miejsce 
- Karolina Sommer i Natalia Górecka (awans 
do turnieju barażowego Kinder+sport) i 13 
miejsce Ania Chabasińska i Klara Słowiń-
ska. W trójkach na podium stanęły zespoły 
SP 17 Gorzów Wlkp-1, SPS Zbąszynek-1, SP 
17 Gorzów Wlkp-2. Nasz zespół w składzie: 
Amelia Górecka, Aleksandra Papiernik, Julia 
Hłód i Weronika Dasiukiewicz zajął 7 miej-
sce - trenerem zawodniczek w tych katego-
riach jest Aleksandra Droździak. W czwór-
kach nasze zespoły pod okiem trenera Pawła 
Bihuniaka walczyły o zwycięstwo w turnieju. 
Najstarsza kategoria tego turnieju pokazała 
również największe umiejętności siatkarskie. 
Po bardzo zaciętych i stojących na niezłym 
poziomie meczach na podium stanęły ze-
społy: 1. SPS Zbąszynek, 2. UKS Dwójka - 1, 
3. UKS Dwójka - 2. Nasze zespoły grały w 
składzie: 1. Natalia Sommer, Magda Liszew-
ska, Martyna Polkowska, Michalina Frieske, 
Katrzyna Rykaluk , 2. Weronika Domeracka, 
Wanessa Konopko, Magda Najda, Nadia Ka-
czorowska, Oliwia Kolińska. 
Gratulujemy wszystkim zawodniczkom 
udanych występów oraz awansów: do 
finału wojewódzkiego -UKS Dwójka - 1 
w kategorii “4” oraz turniejów barażo-
wych UKS Dwójka - 2 w kategorii “4” i 
UKS Dwójka - 1 w kategorii “2”.Bardzo 
dziękujemy starszym zawodniczkom na-
szego klubu oraz Akademii Siatkówki 
Słońsk za sędziowanie swoim młodszym 
koleżankom: Weronika Piotrowska, Julia 
Hadrysiak, Ania Najda, Daria Gera, Mar-
ta Kaczmarczyk, Justyna Kaczmarczyk, 
Amelia Wiącek, Klaudia Sypniewska. 
Za sprawne przeprowadzenie turnieju od-
powiadali trenerzy UKS Dwójka Kostrzyn: 
Kornelia Chabasińska, Nikola Wojna, Alek-
sandra Droździak, Paweł Bihuniak i Da-
riusz Czarny.

Paweł Bihuniak

W dniach 2-4 marca 2018 roku w Raszkowie 
odbywały się 86. Indywidualne Mistrzostwa 
Polski seniorów. Bardzo dobrze spisali się w 
tych zawodach zawodnicy UKS WARTA 
Kostrzyn nad Odrą, zdobywając 3 medale 
(złoty, srebrny i brązowy). Mistrzem Polski 
w grze podwójnej został Jakub Perek, któ-
ry z Tomaszem Lewandowskim (AZS PO-
LITECHNIKA Rzeszów) pokonał w finale 
3:2 (8:11,12:10,6:11,11:5,11:6) parę Artur 
Grela i Szymon Malicki (ASTS Olimpia-U-
nia Grudziądz). Brązowy medal (również w 
grze podwójnej) zdobył Daniel Bąk, którego 
partnerem był Robert Floras (3S POLONIA 
Bytom). Ubiegłoroczni wicemistrzowie 
walkę o finał przegrali 1:3 z parą z Gru-
dziądza. Na miejscach 5-8 sklasyfikowani 
zostali Bogusław Koszyk i Kamil Zdzienic-
ki (GMKS STRZELEC Frysztak), którzy w 
walkę o medal przegrali z parą Bąk – Floras.
W grze mieszanej, swój drugi medal – 
srebrny wywalczył Jakub Perek. Grając z 
Magdaleną Sikorską (KTS OPTIMA Lu-
blin) dopiero w finale doznali porażki 1:3 
(14:16,5:11,11:3,7:11) z parą Patryk Zatów-
ka (PKS Kolping Jarosław) i Julia Ślązak 
(SKTS Sochaczew). Daniel Bąk i Paulina 
Krużel (KSTS Krosno) uplasowali się na 
miejscach 5-8, a Bogusław Koszyk – Kata-
rzyna Ślifirczyk (GLKS Nadarzyn) – 9-16.
W grach pojedynczych nasi zawodnicy nie 
zdobyli medali, ale zaprezentowali się co 
najmniej przyzwoicie. O wielkim pechu w 
losowaniu może mówić Daniel Bąk, któ-
ry w pierwszej grze spotkał się i niestety 
przegrał 1:4 ((7:11,9:11,11:9,11:13,8:11) z 
ubiegłorocznym Mistrzem Polski Danie-
lem Górakiem (KS BOGORIA Grodzisk 
Mazowiecki). Jakub Perek, po pokona-
niu 4:1 Mateusza Ufnala (KS GWIAZDA 
Bydgoszcz) i 4:2 Jakuba Masłowskie-
go (TTS POLONIA Bytom), przegrał 
1:4 (8:11,11:9,8:11,9:11,7:11) w walce o 
ćwierćfinał z Mateuszem Gołębiowskim 
(AZS POLITECHNIKA Rzeszów). Bogu-
sław Koszyk również wygrał dwa pierw-
sze pojedynki – 4:1 z Jakubem Jankow-
skim (ZKS Drzonków) i 4:2 z Adamem 
Doszem (LKS POGOŃ Lębork). W me-
czu o pierwszą ósemkę uległ jednak 1:4 
(7:11,8:11,11:1,8:11,9:11) późniejszemu 
wicemistrzowi Polski – Markowi Badow-
skiemu (KS AZS AWFiS Gdańsk).
Występ w tegorocznych Mistrzostwach 
Polski seniorów okazał się największym 
sukcesem w historii klubu, ponieważ do 
tej pory zawodnicy UKS WARTA Kostrzyn 
nad Odrą zdobywali co najwyżej 2 medale.

UKS Warta Kostrzyn nad Odrą

KINDER+SPORT ZŁOTO,
SREBRO
I BRĄZ

W 86. IMP SENIORÓW
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W marcu rewolucyjne zmiany zaszły w Towarzystwie Sportowym „Celuloza” Kostrzyn nad Odrą. Z pewnością za takie należy uznać 
nowy, trzynastoosobowy (!) zarząd stowarzyszenia, który już od momentu wyboru z impetem ruszył do reorganizacji klubu piłkarskiego 
z ponad półwieczną tradycją. Funkcję trenera objął ponownie Łukasz Dorniak, który w wiosennym oknie transferowym odmłodził skład 
opierając go o kostrzyńskich piłkarzy rozproszonych po Polsce. Pierwszy raz od roku 2012 w zespole pojawił się także Kierownik Klubu, 
który wspólnie z Kierownikiem Drużyny będzie łącznikiem pomiędzy piłkarzami i działaczami. Celuloza planuje odrodzenie kostrzyń-
skiej piłki nożnej i pora przybliżyć te zmiany.

NOWE TWARZE W CELULOZIE
Nie jest tajemnicą, że jeszcze przed zakoń-
czeniem rundy jesiennej przygotowywano 
zmiany w TS Celuloza Kostrzyn nad Odrą. 
Wtedy też pojawił się dokument pod nazwą 
„Program naprawczy kostrzyńskiej piłki 
nożnej” autorstwa Mirosława Wrzesińskie-
go, który szybko zyskał sympatię i aprobatę 
kostrzyńskiego środowiska i władz miasta. 
W styczniu z zespołu odszedł trener Gra-
cjan Wierzbicki, zabierając ze sobą do Dębu 
Dębno: Artura Kormana, Damiana Kuśnier-
czaka Mateusza Niedźwieckiego, Dawida 
Olszewskiego i Jakuba Stefańskiego. Wyda-
wało się, że Celuloza znajduje się na grani-
cy upadku i nie przystąpi już do rozgrywek 
wiosną. Wtedy jednak na scenie pojawił się 
Łukasz Dorniak: „Jeszcze w styczniu wyglą-
dało to nieciekawie, bo kiedy poproszono 
mnie o powrót na fotel trenera Celulozy 
wielu zawodników już odeszło. Ale popro-
siłem Was o pomoc i odpowiedzieliście 
fantastycznie - w tej chwili (marzec - przyp. 
BS) mam do dyspozycji już 30 piłkarzy! 
Ten sezon nie jest stracony, bo chcemy się 
dobrze zaprezentować w Klasie A i zdobyć 
cenne doświadczenie. Jesteśmy w tej chwili 
najmłodszym zespołem i wierzę, że dobrze 
przepracujemy rundę wiosenną, co zaowo-
cuje w następnych latach!” W tym samym 
czasie przygotowania do zebrania walnego 
członków stowarzyszenia nabrały tempa. 
2 marca 2018 roku odbyło się zebranie przy 
udziale blisko 50 członków Towarzystwa 
Sportowego „Celuloza” Kostrzyn nad Odrą. 
Wybrano nowe władze, a także wskazano 
cele do osiągnięcia w najbliższym czasie. 
Rekordowa frekwencja, tuzin podjętych 
uchwał, niemal dwie i pół godziny obrad 
oraz nowy, 13-osobowy Zarząd Klubu - tak 
w skrócie można podsumować Nadzwyczaj-
ne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wy-
borcze, które miało miejsce w auli Szkoły 
Podstawowej Nr1. Na czele Zarządu Towa-
rzystwa Sportowego „Celuloza” Kostrzyn 

nad Odrą stanął prezes Mirosław Wrzesiń-
ski, który był wieloletnim prezesem Polonii 
Słubice, która w jego czasach występowała 
w II Lidze. Później pełnił funkcję prezesa 
LZPN czy przewodniczącego piłkarstwa 
młodzieżowego PZPN, gdzie świętował 
zdobycie  przez młodzieżową reprezentację 
Polski w roku 2012 w Słowenii  brązowego 
medalu Mistrzostw Europy. M. Wrzesiński 
podkreślał, że „klub piłkarski jest jak przed-
siębiorstwo z tą jednak różnicą, że nie jest 
nastawiony na zysk, a pracę, dzięki której 
można coś zbudować”. 
Prezentując swoją filozofię rozwoju klubu 
wyjaśniał, że bez jasno określonego podzia-
łu ról Celuloza nie osiągnie sukcesu. Dlate-
go też Zarząd Wspólnoty został podzielony 
na następujące piony:
Pion rozgrywek futsalu, na czele którego stoi 
wiceprezes ds. futsalu  Ireneusz Suchomel, 
który będzie realizował to zadanie wspólnie 
z Marcinem Buliczakiem
Pion organizacyjny, który zapewnić ma od-
powiednią atmosferę na meczach, zadbać 
o bezpieczeństwo zawodników i kibiców 
oraz odpowiedni poziom organizacyjny 
rozgrywek. Zadanie to powierzono wice-
prezesowi ds. organizacji  Marcinowi Wie-
liczce oraz Romanowi Bućkowskiemu i Ro-
manowi Krygierowi.
Pion marketingu, którego celem jest po-
zyskiwanie funduszy na funkcjonowanie 
klubu oraz odpowiedni marketing i rekla-
ma klubu. Wiceprezesem ds. marketingu 
został  Jakub Piątkowski, którego wspierać 
będą  Kamila Pawłowska  oraz  Mariusz Sta-
niszewski.
Pion sportowy  natomiast ma odpowiadać 
za wprowadzenie systemu naprawczego w 
klubie poprzez jednolity  system szkolenia 
dla grup młodzieżowych od trampkarza do 
juniora starszego oraz w grupie seniorów. 
Organizować ma również, jako klub wiodą-
cy, współpracę z klubami młodzieżowymi 

działającymi w Kostrzynie nad Odrą oraz 
w regionie. Pion będzie zajmował się także 
wyszukiwaniem uzdolnionych piłkarzy w 
innych klubach, by w efekcie zbudować sil-
ne zaplecze dla pierwszej drużyny. W skła-
dzie tego pionu znajdzie się  Kamil Mich-
niewicz  jako wiceprezes ds. sportowych 
(uzupełni skład w terminie późniejszym), 
a sekcjami młodzieżowymi zajmą się Adam 
Bogdański  (UKS „Czwórka”) i  Stanisław 
Grzelczak (prezes UKS „Celuloza”).
Sekretarzem Klubu  została wybra-
na Agnieszka Surma.
Rewolucyjne zmiany nie ominęły zatem 
sposobu zarządzania stowarzyszeniem. Już 
powyższy opis wskazuje, że Celuloza wspi-
na się na zupełnie nowy poziom. Trzeba 
podkreślić, że zarówno Zarząd jak i trener 
mogą liczyć na wsparcie Miejskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad 

Odrą, którego dyrektor Zygmunt Mendelski 
już zapowiedział ścisłą współpracę z klu-
bem. Obok Kierownika Drużyny (Włady-
sław Kędzior) pojawia się także nowa osoba 
funkcyjna w Celulozie, którą został Bar-
tłomiej Suski: „Pan Wrzesiński jest osobą, 
która zaraża swoją wizją profesjonalnego, 
nowoczesnego klubu piłkarskiego grające-
go o najwyższe cele. Kiedy zaoferowano mi 
funkcję Kierownika Klubu nie wahałem się 
długo - nowy zarząd ze „starymi wyjadacza-
mi” w składzie, Łukasz Dorniak jako trener i 
charyzmatyczny prezes. Czy to może się nie 
udać? Cieszę się, że będę mógł poświęcić się 
społecznej pracy na rzecz klubu, któremu 
kibicuję od roku 2012.” O nowym składzie 
i celach, jakich Celulozie stawia nowy-stary 
trener napiszemy już za miesiąc, a póki co 
zapraszamy na wiosenne mecze! 

Bartłomiej Suski
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