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Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji 12 Progra-
mów Inwestycji dla zadań drogowych o łącznej wartości ok. 
300 mln. zł. Inwestycje te będą realizowane w siedmiu wo-
jewództwach, w tym dwie w Lubuskiem, a jedna z nich w 
Kostrzynie nad Odrą.
Chodzi o budowę obwodnicy Kostrzyna nad Odrą w ciągu 
drogi krajowej nr 31, jest to etap I - proces przygotowawczy. 
Inwestycja polega na budowie około 8,2 km drogi krajowej 
nr 31 po północnej stronie Kostrzyna, jako zasadniczej tra-
sy obwodnicy miasta. Zatwierdzony Program Inwestycji 
dotyczy opracowania dokumentacji technicznej oraz prze-
prowadzenia badań archeologicznych.
Realizacja planowana jest do 2024 r.

BĘDZIE OBWODNICA
11 kwietnia br. w Gorzowie Wlkp. odbyła się uroczysta gala 
wręczenia nagród w konkursie „Gmina na 6”. W konkursie, 
którego organizatorem jest Gazeta Lubuska, wzięła udział 
większość lubuskich gmin, które mogły startować w czte-
rech kategoriach: gmina przyjazna turystom, gmina przyja-
zna mieszkańcom, gmina przyjazna środowisku lub gmina 
przyjazna inwestorom. Miasto Kostrzyn nad Odrą brało 
udział w kategorii GMINA PRZYJAZNA INWESTOROM. 
Burmistrz Andrzej Kunt osobiście stanął przed kapitułą 
konkursową i mając zaledwie pięć minut zaprezentował 
nasze miasto doskonale – Kostrzyn nad Odrą otrzymał naj-
wyższą ilość punktów, bo aż 55(!), o czym dowiedzieliśmy 
się na uroczystej gali w Gorzowie Wlkp.
Jesteśmy dumni z przyznanej nagrody. Można powiedzieć, 
że gmina przyjazna inwestorom to również gmina, która 
sprzyja zarówno mieszkańcom, turystom jak i środowisku. 
Wszystkie te dziedziny życia są ze sobą mocno powiązane. 
Cieszymy się niezmiernie z tego sukcesu. Ta nagroda moty-
wuje nas do dalszej, wytężonej, ale jak widać owocnej pracy 
na rzecz miasta i naszych mieszkańców.

KOSTRZYN NA „SZÓSTKĘ”
W poniedziałek, 9 kwietnia br. w kostrzyńskim Urzędzie Mia-
sta miała miejsce konferencja prasowa pani Elżbiety Rafalskiej 
– Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To wyróżnie-
nie i zaszczyt dla naszego miasta, bowiem takich konferencji 
nie mieliśmy w mieście od wielu lat. Pani Minister towarzyszy-
li wojewoda lubuski – Władysław Dajczak, Dyrektor Oddziału 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej 
Górze - Marek Langer, Prezes Kostrzyńsko-Słubickiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej - Krzysztof Kielec oraz Burmistrz 
Miasta Kostrzyn nad Odrą - Andrzej Kunt. Obecne były te-
lewizje i dziennikarze z ogólnopolskich i regionalnych stacji.
Tematem konferencji zwołanej przez panią Minister Elż-
bietę Rafalską była budowa obwodnicy Kostrzyna nad 
Odrą, przy której prace już są możliwe dzięki akceptacji 
wydatków przez Ministra Infrastruktury. Burmistrz, który 
zabiegał o obwodnicę dla miasta w kolejnych rządach, nie 
krył wielkiej ulgi i zadowolenia, że lata pracy zaowocowały 
wreszcie dobrą decyzją rządu. Nic dziwnego, że burmistrz 
określił tę inwestycję jako INWESTYCJA STULECIA. Pani 
Minister, która doskonale zna nasze miasto i zawsze była, i 
jest nam życzliwa udowodniła, że jest blisko spraw naszych 
mieszkańców. Wybiegając w najbliższą przyszłość min. Ra-
falska poinformowała także o tym, że budowa mostu gra-
nicznego na rzece Odrze nie jest problemem finansowym 
dla rządów Polski i Niemiec, a prace również nad tą inwe-
stycją zbliżają się do dobrego finału. Dyrektor GDDKiA 
Marek Langer opowiedział szerzej o planach budowy ob-
wodnicy oraz przyłączeniu nowego mostu i sprzężeniu prac 
przy obu inwestycjach. Dyrektor zaznaczył również kwestię 
bardzo ograniczonych możliwości i trudności terenowych, 
dwie rzeki, rozlewiska, stanowiska archeologiczne itp. Za-
bierając głos Prezes Zarządu K-S SSE podkreślił jak ważna 
jest obwodnica dla dalszego gospodarczego rozwoju miasta, 
dzięki tej obwodnicy Kostrzyn nad Odrą zmieni się na wiele 
lat, w których będziemy mogli przyjmować kolejnych in-
westorów. Burmistrz Andrzej Kunt podziękował wszystkim 
zaangażowanym w tę historyczną konferencję. Burmistrz 
powiedział również, że jest to inwestycja, najbardziej po-
trzebna w naszym mieście, która przyczyni się obok plano-
wanej poprawy żeglowności rzeki Odry i Warty do dalsze-
go, trwającego od lat bardzo dynamicznego rozwoju miasta. 
Podziękował wszystkim gościom za zaangażowanie w spra-
wy Kostrzyna nad Odrą, bez pomocy których inwestycja w 
obwodnicę miasta nie miałaby szans na powodzenie.

CORAZ BLIŻEJ MOSTU
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Nie spuszczamy z tonu. Cały czas pracujemy na najwyż-
szych obrotach po to, by nasze miasto rozwijało się coraz 
bardziej. Dzięki tej wytężonej pracy, możemy cieszyć się z 
ogromnych postępów, związanych z budową obwodnicy 
Kostrzyna nad Odrą oraz nowego mostu na granicy pol-
sko-niemieckiej. Ruszyła budowa miejskiego żłobka, nad 
którym szerzej pochylamy się na kolejnych stronach ni-
niejszej gazety. Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w 
konkursie na nazwę żłobka. Prosimy popuścić wodzę fan-
tazji i zasypać nas swoimi pomysłami. Staramy się pozy-
skać również dodatkowe pieniądze z zewnątrz na budowę 
krytej pływalni, został złożony wniosek o dofinansowanie 
w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Pozyskaliśmy dodat-
kowe pieniądze - 30 tysięcy złotych na „Morsa”. Środki zo-
staną przeznaczone na dostawę i montaż podnośnika dla 
niepełnosprawnych korzystających z basenu. Już latem 
będzie można korzystać z orzeźwiających kąpieli. A może 
w zimę będą korzystać z „Morsa” nasze kostrzyńskie Mor-
sy? Zachęcamy również kostrzyński biznes do dołączania 
do akcji honorowania Karty Dużej Rodziny i tym samym 
do wspierania rodzin wielodzietnych. Ruszamy również z 
kolejnym sezonem rejsów statkiem „Zefir” w treści przed-
stawiamy rozkład rejsów w Kostrzynie oraz ceny biletów.

BUDUJEMY 
ŻŁOBEK!

20 kwietnia 2018 roku przejdzie do historii – w tym dniu bo-
wiem nastąpiło uroczyste wbicie szpadla na terenie budowy 
nowego miejskiego żłobka w Kostrzynie nad Odrą dokona-
ne przez: Burmistrza Miasta Andrzeja Kunta, zastępcę Bur-
mistrza Zbigniewa Biedulskiego, Przewodniczącego Rady 
Miasta Marka Tatarewicza, Radnych Leszka Naumowicza 
oraz Jeremiego Filusia, Radnego Powiatu Gorzowskiego 
Zygmunta Mendelskiego wraz z pracownikami firmy IKAA 
Aneta Suchomel oraz pracownikami Urzędu Miejskiego z 
wydziału Inwestycji. Po uroczystości, można było dokonać 
wpisu do specjalnie założonej na tę okazję kroniki budowy. 
Przypomnijmy, że miasto podpisało umowę z firmą PHU 
IKAA Suchomel wykonawcą żłobka już 22 marca br. Wy-
konawca „z kopyta” ruszył do prac, a w ciągu miesiąca nie 
tylko oczyszczono z zalegającego drewna rozległy plac bu-
dowy w pobliżu Przedszkola Miejskiego Nr 3, ale również 
rozpoczęto wykop pod fundamenty. 20 kwietnia odbyło się 
uroczyste wbicie szpadla przez Burmistrza Miasta Andrze-
ja Kunta, który przy tej okazji powiedział: Pierwszy raz w 
swojej szesnastoletniej kadencji dane mi było uczestniczyć 
w takiej inicjatywie. Dziękujemy firmie PHU IKAA Aneta 
Suchomel za organizację tego wydarzenia. Historyczna ło-
pata ma zostać przekazana osobie, która będzie zarządzać 
miejskim żłobkiem.
Żłobek w Kostrzynie jest zatem coraz bliżej. Ze wzglę-
du na duże zainteresowanie rekrutacja do żłobka będzie 
przeprowadzona w listopadzie 2018 r. W nowym żłobku, 
który zostanie otwarty w lutym 2019 r. opieką objętych 
zostanie 60 maluszków z naszego miasta. Żłobek znajdo-
wać się będzie przy ul. Niepodległości, bezpośrednio przy 
Przedszkolu Miejskim nr 3. Całkowita wartość inwestycji 
to 3.500.000,00 zł, z czego Ministerstwo Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej przyznało miastu Kostrzyn nad Odrą 
w ramach programu „Maluch+” dofinansowanie w kwocie 
1.200.000 zł. Zakres prac będzie obejmować budowę obiek-
tu o łącznej powierzchni 660 m2 wraz z jego komplekso-
wym wyposażeniem, a dla naszych mieszkańców mamy 
propozycję - konkurs na nazwę naszego miejskiego żłobka! 
Prosimy o wpisanie na kuponie (strona nr 5) proponowanej 
przez Państwa nazwy. Przypominamy, że na terenie miasta 
funkcjonują 3 niepubliczne żłobki, które noszą nazwy: „Su-
per Dziecko”, „Kwiatek” oraz „Kraina Marzeń”.

SPIS TREŚCI
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WIOSENNE INWESTYCJE
MIASTO POMAGA
POGORZELCOM

Gdy 15.10.2017 r. w wyniku pożaru uległ zniszczeniu 
całkowicie dach oraz inne elementy konstrukcji budyn-
ku przy ulicy sportowej, niezwłocznie po pożarze roz-
poczęto poszukiwania wykonawcy prac remontowych 
oraz projektanta do wykonania niezbędnej dokumenta-
cji technicznej w celu odtworzenia stanu technicznego 
budynku z przed pożaru.
Wspólnota mieszkaniowa liczy tylko trzy rodziny, w 
tym jeden lokal komunalny. Miasto Kostrzyn w oso-
bach Pani Anny Wasielak (naczelnik Wydziału Gospo-
darki Komunalnej i Lokalowej) i Pan Piotr Antkowicz 
(inspektor ds. technicznych tegoż Wydziału) podjęło 
się organizacji całości prac pod względem merytorycz-
nym. W wyniku podjętych działań opracowano projekt 
budowlany i w dniu 24.11.2017 r. dokonano wyboru 
wykonawcy. Wybrano Firmę Remontowo – Budowla-
ną Henryk Jadłoś z Zielonej Góry. W trakcie remontu 
zaszła konieczność remontowania wszystkich stropów 
drewnianych. Urzędnicy nie tylko wspomogli meryto-
rycznie mieszkańców, ale także udzielono pożyczki dla 
Wspólnoty na kwotę blisko 140 tys. złotych. Niestety 
na dzień 13.04.2018 r. ubezpieczyciel wypłacił zaledwie 
207.239,08 zł. Bez pieniędzy z Urzędu Miasta nie było 
by możliwości wyremontowania budynku. 13.04.2018 r. 
w obecności z-cy burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą 
Pana Zbigniewa Biedulskiego dokonano końcowego 
odbioru prac remontowych. Całkowity koszt prac re-
montowych wyniósł 356 556,89 zł brutto.

JANA PAWŁA II JAK NOWA?
13 kwietnia złożony został wniosek do rządowego Pro-
gramu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regio-
nów poprzez  wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogo-
wej dot. kontynuacji przebudowy ul. Jana Pawła II na 
odcinku od skrzyżowania z ul. Chopina do skrzyżowa-
nia z ul. Narutowicza. 
Inwestycja obejmuje wykonanie przebudowy drogi jed-
nojezdniowej dwupasmowej o długości 620 m i  szero-
kości pasów ruchu 3,5 m każdy, jak w stanie istniejącym. 
Chodnik i ścieżka rowerowa zostały zaprojektowane na 
całej długości drogi. Całkowita wartość zadania to 2,6 
mln zł, natomiast dofinasowanie stanowi 60% kosztów 
inwestycji   tj. ok 1,5 mln zł. Rozstrzygnięcie konkursu 
nastąpi w połowie maja.

SZANSA DLA ODRY
Na zaproszenie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i 
Żeglugi Śródlądowej burmistrz dr Andrzej Kunt uczest-
niczył 5 kwietnia br. w konferencji „PROGRAM ROZ-
WOJU ODRZAŃSKIEJ DROGI WODNEJ. Nowe szanse 
i wyzwania dla samorządów terytorialnych”. Burmistrz 
zdecydował się na osobisty udział w konferencji, bo jak 
zapewnił kilka lat temu, zrobi wszystko, by Kostrzyn 
nad Odrą odwrócił się twarzą do obu rzek. Odra ma 

w sobie ogromny potencjał zarówno transportowy jak 
i gospodarczy, jeżeli program rządowy zostanie zreali-
zowany, a jest to jedno z przedsięwzięć priorytetowych 
ujętych w Strategii Rozwoju Polski Zachodniej, to Ko-
strzyn nad Odrą wykorzysta swoją szansę do dalszego 
gospodarczego i turystycznego rozwoju naszego miasta. 
Burmistrz przypomina również, że radni województwa 
lubuskiego ustanowili rok 2018 Rokiem Rzeki Odry w 
województwie lubuskim, wpisując tym samym Region 
Lubuski do planowanych obchodów Samorządowe-
go Roku Rzeki Odry 2018 w innych województwach 
nadodrzańskich. Podjęcie Stanowiska Sejmiku ma na 
celu promocję Odry, jako ważnego elementu w rozwoju 
gospodarczym, turystycznym i społecznym wojewódz-
twa lubuskiego. Wśród działań planowanych w ramach 
obchodów znajdą się m.in.: całoroczna kampania pro-
mocyjna walorów Odry w mediach społecznościowych 
oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Lubuskiego, promocja Odry w trak-
cie Święta Województwa Lubuskiego, promocja Odry 
w trakcie udziału w imprezach targowych w kraju i za 
granicą, promocja Flisu Odrzańskiego 2018, Media Trip 
statkiem Zefir na trasie Krosno Odrzańskie – Słubice – 
Kostrzyn nad Odrą.

UMOWA NA SKATEPARK
PODPISANA!

16 kwietnia Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą wraz 
ze Skarbnikiem Miasta oficjalnie podpisali w Zielonej 
Górze umowę dofinasowania z wicemarszałkiem Sta-
nisławem Tomczyszynem inwestycji dot. budowy ska-
teparku. 
Zadanie zostało dofinasowane ze środków Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Całkowita wartość in-
westycji to 499 tys. zł natomiast wartość dofinasowania 
z PROW to 63,63% kosztów, tj. 318 tys. zł. Planowane 
zakończenie inwestycji nastąpi jesienią 2018 r. Cieszę 
się, że dziś możemy podpisać kolejne umowy. Wiem, 
że są to zadania, na które mieszkańcy czekali od dawna 
- mówił wicemarszałek S. Tomczyszyn (fot: Krzysztof 
Kubasiewicz / lubuskie.pl)

WNIOSEK NA PŁYWALNIĘ
ZŁOŻONY  
Program rządowy „Sportowa Polska – Program roz-
woju lokalnej infrastruktury sportowej” - edycja 2018 
jest naszą niepowtarzalną szansą na dofinansowanie 
kostrzyńskiego basenu. Szansą stworzoną przez obecny 
rząd, której wcześniej miasto nie miało. Przeprowadzo-
ne konsultacje z mieszkańcami pomogły burmistrzowi 
Kuntowi w podjęciu decyzji o konieczności skonsul-
towania przygotowanego projektu z Ministerstwem 
Sportu i Turystyki - konsultacje takie były zalecane i 
dodatkowo punktowane, my z tej opcji skorzystaliśmy. 
Po wizycie w MSiT, dr A. Kunt powiedział, że rozmo-
wa była bardzo rzeczowa, konkretna i merytoryczna, 
w związku z tym ma nadzieję, że dzięki konsultacjom 
kostrzyński projekt został dopracowany i mógł być zło-

żony do Ministerstwa Sportu i Turystyki. 
W ramach rządowego Programu mamy szansę na 33 % 
dofinansowanie inwestycji. Dotychczasowa bardzo do-
bra współpraca pozwala nam mieć nadzieję, że pozyska-
my te środki, a kostrzynianie będą mogli mieć własną 
pływalnię i zapraszać do niej również gości z zewnątrz. 
Zainteresowanie ościennych gmin jest bardzo duże o 
czym przekonaliśmy się również na etapie miejskich 
konsultacji, w których udział brali wójtowie ościennych 
gmin m.in. Robert Stolarski z Górzycy, czy radna gmi-
ny Witnicy Agnieszka Chudziak. Na kostrzyńską pły-
walnię oczekuje też nasze miasto partnerskie - Seelow, 
co wielokrotnie potwierdził podczas spotkań burmistrz 
Miasta Seelow - Joerg Schroeder. Kciuki za powodze-
nie tej inwestycji trzymają również prezes gorzowskiego 
centrum sportowo-rekreacyjnego „Słowianka” Joanna 
Kasprzak-Perka, starosta powiatu gorzowskiego Mał-
gorzata Domagała i wiele osób dobrze życzących mia-
stu. Nasza pływalnia doskonale wpisuje się w program 
rządowy - mówi burmistrz Kunt - zrobiliśmy wszystko 
zgodnie z założeniami i naszą wiedzą, teraz pozostaje 
nam tylko czekać na ocenę naszego wniosku i ogłosze-
nie wyników konkursu. Wszyscy trzymajmy kciuki!

BUDOWA BASENU
DOFINANSOWANA!

Gdy do wykonania inwestycji związanej z remontem 
basenu „Mors” przystąpił wykonawca, okazało się, że 
zakres prac będzie musiał być dużo szerszy niż zakła-
dano wcześniej w planach. Okazało się również, że po-
pularna zjeżdżalnia - Mors - był w złym stanie tech-
nicznym, w związku z czym musiał być zdemontowany. 
Początkowo basen miał być wyremontowany, a finalnie 
można powiedzieć, że budujemy go od nowa.
Inwestycja warta 2,4 mln. zł, która jest realizowana od 
zeszłego roku ze środków z budżetu miasta, otrzymała 
właśnie z Urzędu Marszałkowskiego 30 tys. zł dofinan-
sowania do modernizacji otwartego basenu dla dzieci 
w Kostrzynie nad Odrą. W związku z tym, że „Mors” 
wpisał się na stałe w świadomości naszych mieszkań-
ców, postanowiliśmy postawić figurę tego pięknego, 
czterometrowego zwierzęcia przy naszym nowym ba-
senie rekreacyjnym. Mors będzie zatem nadal z nami. 
26 marca br. radni województwa przyjęli uchwałę w 
sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom 
samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na dofi-
nansowanie Programu Inwestycyjnego pn. „Rekreacja 
nad lubuską wodą na 2018 rok”. Wśród 14 lubuskich 
gmin, które otrzymały dofinansowanie, znalazł się rów-
nież Kostrzyn nad Odrą. Środki zostaną przeznaczone 
na dostawę i montaż podnośnika dla niepełnospraw-
nych korzystających z basenu. Przypomnijmy, iż basen 
ma zostać otwarty już przed wakacjami! Wierzymy, że 
mimo licznych utrudnień na jakie napotykamy przy tej 
inwestycji – zdążymy! 
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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

Samorząd Osiedla Leśnego cyklicznie spotyka się z pra-
cownikami Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą od co 
najmniej sześciu lat – mówi Piotr Dziekan – Spotkania te 
przynoszą pożądane przez nas efekty, co chyba doskonale 
widać na terenie Osiedla. Chciałbym w tym miejscu po-
dziękować kostrzyńskim urzędnikom za pomoc w reali-
zacji naszych wniosków. Przy okazji zachęcam też Miesz-
kańców, aby kontaktowali się z Samorządem i zgłaszali 
kolejne wnioski. Dbamy o Mieszkańców, czego najlepszym 
dowodem jest to, że realizujemy kolejne wnioski zgłaszane 
przez Nich na spotkaniach czy w rozmowach z nami.
Przypomnijmy w tym miejscu, że zebranie sprawozdawczo-
-wyborcze osiedlowego samorządu miało miejsce tuż po 
wyborach samorządowych, w których Piotr Dziekan uzyskał 
rekordowe, ponad 80% poparcie! 10 grudnia 2014 roku prze-
wodniczącym samorządu został po raz kolejny Piotr Dzie-
kan. Jego zastępcą został Mateusz Żurawski, a sekretarzem 
Mariusz Świerzyński. Skład Zarządu dopełnili: Artur Mech, 
Tomasz Galiński, Małgorzata Dziekan oraz Kazimiera Ku-
syk. Warto także podkreślić, że od tamtego czasu Samorząd 
nie odpoczywał – na Osiedlu Leśnym odbyło się kilka im-
prez o różnym charakterze, skierowanych do Mieszkańców, 
udało się doprowadzić do kapitalnego remontu kładki przez 
tory czy rozpoczęto budowę obwodnicy, aby tiry omijały 
osiedle. Tak jak wspomniał P. Dziekan, Zarząd spotykał się 
przez ostatnie cztery lata z pracownikami kostrzyńskiego 
magistratu kilkukrotnie, aby na bieżąco realizować wnioski 
Mieszkańców. To dzięki doskonałej współpracy Samorządu 
z kostrzyńskimi urzędnikami udało się przecież wykonać 
wjazdy do garaży, wyremontować kanalizację czy prowadzić 

Na wniosek Piotra Dziekana (przewodniczącego Samorządu Osiedlowego Mieszkańców 
Osiedla Leśnego) 11 kwietnia Zarząd Samorządu z przewodniczącym na czele spotkał się z 
władzami miasta reprezentowanych przez wiceburmistrza Zbigniewa Biedulskiego oraz na-
czelnik wydziału gospodarki komunalnej Annę Wasielak. Spotkanie dotyczyło m.in.: wiosen-
nych porządków na terenie osiedla, pielęgnacji krzewów przy bloku nr 10 oraz postawienia 
ławostołów na wniosek mieszkańców bloku.

na bieżąco remonty dróg i chodników.
Piotr Dziekan nie zamierza jednak na tym poprzestać, 
składając w imieniu Mieszkańców kolejne wnioski. W tym 
roku, poza wiosennymi porządkami i pielęgnacją zieleni, 
Zarząd skupił się na postulatach bloku nr10. To w pobliżu 
tego bloku mają być wykarczowane krzaki czy odnowione 
i wstawione kolejne ławostoły. O ile pozwoli czas, pojawią 
się także nowe nasadzenia. Na Osiedlu możemy spodzie-
wać się wielu innych drobnych inwestycji jak odnowienie 
linii na boisku, naprawa krawężników, chodników czy dróg 
osiedlowych oraz całą masę innych, drobnych rzeczy. P. 
Dziekan zapytany, czy łączenie funkcji przewodniczącego 
i miejskiego radnego pomaga czy przeszkadza uśmiechnął 
się tylko: Od zawsze byłem i jestem Mieszkańcem Osiedla 
Leśnego. To tutaj się urodziłem, dorastałem i tutaj stawia-
łem pierwsze kroki jako samorządowiec. Pragnę kontynu-
ować działania moich poprzedników, którzy wszczepili we 
mnie wsłuchiwanie się w potrzeby  ludzi i realizację ich po-
stulatów. Nie wyobrażam sobie także, abym nie wystarto-
wał do najbliższych wyborów samorządowych z ramienia 
KWW Andrzeja Kunta. Łączenie tych funkcji zdecydowa-
nie mi pomaga i nie zamierzam rezygnować z którejkol-
wiek z nich w najbliższym czasie.
Nam pozostaje jedynie życzyć Piotrowi Dziekanowi dal-
szych sukcesów. W tym roku ma powstać połączenie ulicy 
Turyńskiej z ulicą Sportową, co da długo oczekiwany spokój 
Mieszkańcom od ruchu samochodów ciężarowych w pobli-
żu ich bloków. Również w tym roku na Osiedlu Leśnym ma 
zostać zmodernizowany istniejący plac zabaw, planowane 
są nowe miejsca parkingowe i nasadzenia drzew.

SAMORZĄD
DBA O MIESZKAŃCÓW

Burmistrz Andrzej Kunt przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek od godziny 12:00-
15:00. Przypominamy, że wcześniej należy skontaktować się z sekretariatem i umówić się na 
spotkanie. Można to zrobić osobiście lub telefonicznie (pod numerem 95 727 81 01). Również 
w tym samym dniu można umówić się na spotkanie z Markiem Tatarewiczem Przewodniczą-
cym Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą.

BURMISTRZ CZEKA NA INTERESANTÓW
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Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownic-
two kontynuuje działania, zmierzające do 
poprawy jakości powietrza w Polsce i roz-
poczyna program, w ramach którego osoby 
zainteresowane zamianą dotychczasowego 
źródła ciepła na ekologiczne ogrzewanie 
gazowe mogą uzyskać dofinansowanie. Ini-
cjatywa wpisuje się w rządowe działania an-
tysmogowe i prorodzinne, dlatego w konfe-
rencji inauguracyjnej wzięli udział Minister 
Energii Krzysztof Tchórzewski, Minister 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbie-
ta Rafalska oraz Pełnomocnik Prezesa Rady 
Ministrów do spraw programu „Czyste Po-
wietrze” Piotr Woźny.
Według szacunków ekspertów, w Polsce 
nadal w około 3 milionach domów jedno-
rodzinnych do ogrzewania wykorzystuje się 
niskiej jakości paliwa stałe i śmieci. To z ko-
lei przyczynia się do znacznego zanieczysz-
czenia powietrza i jest jednym z głównych 
powodów powstawania smogu.
W ramach ogólnopolskiego programu 
PGNiG dopłaty do kotła gazowego może 
uzyskać w sumie 11 tysięcy gospodarstw 
domowych. Dziesięć tysięcy z nich ma 
szansę otrzymać wsparcie do 1000 złotych 
na zakup kotła gazowego, a tysiąc rodzin 
posiadających Kartę Dużej Rodziny może 
liczyć na jeszcze wyższe dofinansowanie.
– To dobrze, że rodziny otrzymają atrakcyj-
ną ofertę. Dzięki podpisanej umowie tysiąc 
rodzin, posiadających Kartę Dużej Rodziny, 
może liczyć na dofinansowanie nawet do 
3000 złotych – powiedziała Elżbieta Rafal-
ska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej.
Wnioski w ramach programu będzie można 
składać osobiście w Biurach Obsługi Klien-
ta PGNiG Obrót Detaliczny od 2 maja 2018 
roku. Wszystkie osoby zainteresowane do-
finansowaniem będą musiały zlikwidować 
dotychczasowe źródło ciepła na paliwo 
stałe, a także zakupić i zainstalować jako 
źródło ogrzewania kocioł kondensacyjny 
zasilany paliwem gazowym.

WYMIEŃ
W DOMU PIEC 
NA GAZOWY 

DOSTANIESZ
DOFINANSOWANIE 
NAWET DO 3000 ZŁ

Dlaczego warto pomagać?
Pragnę podkreślić, że zgodnie z założe-
niami programu, każdy członek rodziny 
wielodzietnej otrzyma kartę uprawniają-
cą do korzystania ze zniżek. Z podmio-
tami, które zadeklarują włączenie się do 
programu, zostaną zawarte indywidualne 
porozumienia – tłumaczy Burmistrz Mia-
sta Andrzej Kunt - Deklarując przystąpie-
nie do programu, zyskają Państwo miano 
Instytucji Przyjaznej Rodzinie, szczycąc 
się prorodzinną marką. Dodatkowym 
atutem przyłączenia się do programu bę-
dzie promocja poprzez zamieszczenie na 
miejskiej stronie www.kostrzyn.pl infor-
macji o Państwa działalności. Dodam, że 
w latach 2014-2017 wydaliśmy 161 ogól-
nopolskich KDR i 108 lokalnych KDR, co 
najlepiej świadczy o dużym zainteresowa-
niu programem.

Czym jest
KARTA DUŻEJ RODZINY?
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to sys-
tem zniżek dla rodzin wielodzietnych. Jej 
posiadacze mają możliwość korzystania z 
katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej 
czy transportowej na terenie całego kraju. 
Zniżek mogą udzielać nie tylko instytucje 
publiczne, ale również przedsiębiorcy pry-
watni. Przystępując do programu zyskują 
prawo do posługiwania się znakiem „Tu 
honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Od 1 
stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny do-
stępna jest w dwóch formach: tradycyjnej 
(tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urzą-
dzeniach mobilnych).
Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwa-

Przypominamy, że od kilku lat w naszym mieście realizujemy Program „Karta Dużej rodziny – promocja, 
rozwój i ochrona rodzin wielodzietnych w Kostrzynie nad Odrą”. Celem programu jest wspieranie ko-
strzyńskich rodzin wielodzietnych poprzez zagwarantowanie im różnorodnych ulg i zniżek. Funkcjono-
wanie programu ułatwia dużym rodzinom korzystanie z oferty kulturalnej, sportowej i edukacyjnej, jak 
również zmniejszy wydatki z rodzinnego budżetu.

MIASTO WSPIERA DUŻE RODZINY POMÓŻ I TY!
nych dochodów rodzinom z co najmniej 
trójką dzieci:
- w wieku do ukończenia 18 roku życia,
- w wieku do ukończenia 25 roku życia, w 
przypadku gdy dziecko uczy się w szkole 
lub szkole wyższej,
- bez ograniczeń wiekowych, w przypad-
ku dzieci legitymujących się orzeczeniem 
o umiarkowanym albo znacznym stopniu 
niepełnosprawności.
Ważne jest, aby w chwili składania wnio-

sku rodzina spełniała 
ww. warunki. Jeśli w chwili 
składania wniosku rodzina nie ma na 
utrzymaniu co najmniej trojga dzieci speł-
niających wymienione wyżej warunki, Kar-
ta Dużej Rodziny nie będzie przysługiwała 
żadnemu z jej członków. 
Spersonalizowana Karta wydawana jest 
bezpłatnie każdemu członkowi rodziny 
wielodzietnej spełniającej ww. warunki. 
Rodzice, przez których rozumie się także 
rodziców zastępczych lub osoby prowadzą-
ce rodzinny dom dziecka, mogą korzystać z 
karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia 
lub do ukończenia nauki w szkole lub szko-
le wyższej, maksymalnie do osiągnięcia 25 

roku życia. Osoby posiadające orzeczenie o 
znacznym lub umiarkowanym stopniu nie-
pełnosprawności otrzymują Kartę na czas 
trwania orzeczenia o niepełnosprawności.
Karta przyznawana jest dzieciom 
umieszczonym w rodzinnej pieczy za-
stępczej (formami rodzinnej pieczy 
zastępczej są: rodzina zastępcza spo-
krewniona, niezawodowa, zawodowa, 
w tym zawodowa pełniąca funkcję pogoto-
wia rodzinnego i zawodowa specjalistycz-
na oraz rodzinny dom dziecka)   na czas 
umieszczenia w danej rodzinie zastępczej 
lub rodzinnym domu dziecka. Dzięki Kar-
cie osoby z rodzin wielodzietnych mogą 
korzystać m.in. z ustawowych zniżek na 
przejazdy kolejowe – rodzice lub małżon-
kowie rodziców 37 proc. na bilety jedno-
razowe oraz 49 proc. na miesięczne; zni-
żek  w opłatach paszportowych – 75 proc. 
w przypadku dzieci i 50 proc. w przypadku 
rodziców i małżonków rodziców oraz dar-
mowych wstępów do parków narodowych. 
(źródło powyższych informacji: www.ro-
dzina.gov.pl)

Gdzie uzyskać
dodatkowe informacje?

We wszelkich kwestiach, dotyczących de-
klaracji przystąpienia do programu oraz 
propozycji ulg mogą Państwo kontaktować 
się z pracownikami Wydziału Oświaty, Kul-
tury i Opieki Urzędu Miasta Kostrzyn nad 
Odrą, tel. 95 727 81 00, e – mail: rodzina@
kostrzyn.um.gov.pl – dodaje Burmistrz 
Miasta Andrzej Kunt - Zapraszam Państwa 
do składania propozycji ulg i rabatów dla 
rodzin wielodzietnych.

Mam nadzieję, że nasze 
wspólne działania będą pod-
stawą do tworzenia dobrych 
warunków dla życia i rozwo-
ju rodzin wielodzietnych w 
Kostrzynie nad Odrą.

Andrzej Kunt
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Odwiedź urząd miasta i złóż deklarację 
podłączenia do najszybszej sieci światło-
wodowej. 
Urząd Marszałkowski Województwa Lu-
buskiego, Zrzeszenie Gmin Wojewódz-
twa Lubuskiego i Orange Polska powołali 
Lubuską Unię Światłowodową, której ce-
lem jest budowa infrastruktury światło-
wodowej 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 wo-
jewództwie lubuskim. Obecnie w Urzę-
dzie Miasta każdy zainteresowany miesz-
kaniec może wypełnić deklarację budowy 
przyłącza światłowodowego – są one wy-
łożone na parterze Urzędu Miasta.
Po wypełnieniu deklaracji, prosimy ją 
wrzucić do oznaczonej urny. Urzędnicy 
przekażą ją do firmy Orange. Deklarację 
zgody można również pobrać ze strony 
uniaswiatlowodowa.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 
najbardziej 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

LUBUSKA UNIA
ŚWIATŁOWODOWA
PRZYPOMINAMY 

Jak rozpoznać ASF? U zwierząt wystę-
puje gorączka, może nawet osiągnąć do 
42 °C, osowiałość przyspieszony oddech, 
utrata apetytu i pragnienia, przekrwienia 
na uszach, ogonie i kończynach i klatce 
piersiowej. Padnięcia nawet pojedyn-
czych świń w stadzie mogą być skutkiem 
rozwijania się zakażenia wirusem ASF w 
gospodarstwie. Nie należy zatem zwlekać 
ze zgłoszeniem informacji o niepoko-
jących objawach do lekarza weterynarii 
opiekującego się stadem lub do najbliż-
szego lekarza dla zwierząt. W przypad-
ku wykrycia ASF w gospodarstwie,  
w którym przestrzegane są przepisy 
prawa dotyczące zdrowia zwierząt oraz 
identyfikacji i rejestracji świń, właścicie-
lowi przysługuje pełne odszkodowanie za 
zabite zwierzęta, zniszczone produkty i 
sprzęt w gospodarstwie. 
W celu  bioasekuracji  należy przestrzegać 
kilka najważniejszych wymagań dla gospo-
darstw, w których utrzymywane są świnie: 
1. karmienia świń paszą zabezpieczo-

ną  przed dostępem zwierząt wolno 
żyjacych,

2. prowadzenie rejestru środków trans-
portu do przewozu świń wjeżdża-
jących na teren gospodarstwa oraz 
rejestru wejść do pomieszczeń, w 
których są utrzymywane świnie,

3. zabezpieczenie budynków, w których 
są utrzymywane świnie, przed doste-
pem zwierząt wolno żyjących oraz 
domowych,

4. utrzymywanie świń w odrębnych za-
mkniętych pomieszczeniach, w któ-
rych są utrzymywane tylko świnie, 
mających oddzielne wejście oraz nie-
mających bezpośredniego przejścia 
do innych pomieszczeń , w kórych są 
utrzymywane inne zwierzęta kopytne,

5. wykonywanie czynności  związanych 
z obsługą świń wyłącznie przez oso-
by, które wykonują te czynności tyl-
ko w danym gospodarstwie,

6. stosowanie przez osoby wykonujące 
czynności związane z obsługa świń, 
przed rozpoczęciem tych czynno-
ści, środków higieny niezbednych 
do ograniczenia ryzyka szerzenia się 
afrykańskiego pomoru świń, w tym 
mycia i odkażania rąk oraz oczysz-
czania i odkażania obuwia, stosowa-
nie odzieży ochronnej  przeznaczonej 
wyłącznie do  wykonywania czynno-
ści związanych z obsługą świń,

7. bieżące oczyszczanie i odkażanie na-
rzędzi oraz sprzętu wykorzystywa-
nych do obsługi świń,

8. wyłożenie mat dezynfekujacych 
przed wejściem do pomieszczeń 
min. 1 m dł.,

9. sporządzenie przez posiadaczy świń 
aktualnego spisu posiadanych świń, 
z podziałem na prosięta, warchlaki, 
tuczniki, lochy, knury, i knurki,

10. zabezpieczenie wybiegu dla świń po-

dwójnym ogrodzeniem o wys. min. 
1,5 m związanym na stałe z podłożem 
- w przypadku utrzymania świń w 
gospodarstwie w systemie otwartym, 

11. zabrania się  karmienia świń zielon-
ką lub ziarnem oraz wykorzystywa-
nia w pomieszczeniach, w których są 
utrzymywane świnie, słomy na ściół-
kę dla zwierzat -  pochodzących z ob-
szaru objetego ograniczeniami lub z 
obszaru zagrożenia.

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 Ze względu na dynamikę rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń u dzików zachodzi koniecz-
ność szybkiego wdrożenia  zasad bioasekuracji gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną. W związku 
z tym przewiduje się rozpoczęcie kontroli ww. gospodarstw już od kwietnia 2018 r. Afrykański pomór 
świń (ASF) występuje w Polsce od lutego 2014 r. To śmiertelna, zakaźna oraz zaraźliwa choroba świń oraz 
dzików. Nie zagraża życiu i zdrowiu człowieka. Powoduje jednak znaczne straty dla właścicieli świń oraz 
producentów  mięsa wieprzowego. 

W przypadku stwierdzenia nieprawidło-
wości w spełnieniu powyższych wyma-
gań, powiatowy lekarz weterynarii:
-Wyda decyzję administracyjną z na-
kazem usunięcia uchybień w czasie nie 
dłuższym niż 5 miesięcy,
-  wyda decyjzę z nakazem uboju lub za-
bicia świń i zakazem ich utrzymywania, 
w przypadku nieusunięcia uchybien po 
uplywie ww. 5 miesięcy.

red.

15 kwietnia 2018 r. oficjalnie rozpoczynają się rejsy statkiem Zefir w Krośnie 
Odrzańskim. Do Kostrzyna nad Odrą Zefir zawita już 30 kwietnia i będzie pły-
wać przez całą Majówkę! Zachęcamy do korzystania z oferty! Rejsy uzależnione 
są od stanu wód w rzekach.

AHOJ!
SEZON 2018 JUŻ ZA PASEM
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25 marca odbyła się impreza upamiętnia-
jącą 73 rocznicę zakończenia walk o Ko-
strzyn. Harcerze z kostrzyńskiego hufca 
ZHP, przy wsparciu Urzędu Miasta oraz 
Kostrzyńskiego Centrum Kultury, zor-
ganizowali imprezę „73 LATA NASZEJ 
MAŁEJ OJCZYZNY”. Już od 8 rano rozpo-
częła się budowa miasteczka harcerskiego. 
W związku z faktem, iż w tym dniu przy-
padała Niedziela Palmowa, grupa harcerzy 
wzięła również udział w procesji ulicami 
miasta do kościoła NMP Matki Kościo-
ła. Po mszy św. harcerze wrócili na plac 
Wojska Polskiego, gdzie prowadzili cało-
dzienne wydarzenia - były gry dla dzieci 
„Zuchowym szlakiem po parku” i rodzin-
na gra miejska „Po historycznej mapie 
Kostrzyna”. Pogoda dopisała i kostrzynia-
nie chętnie dali się wciągnąć w harcerskie 
harce. Kolejne grupy wyruszały w teren, 
a na placu prowadzone były animacje dla 
dzieci, które prowadziła żywiołowa druh-
na Ula z harcerkami. Swoim uśmiechem i 
energią nie musiała długo zachęcać dzie-
ci do wspólnych zabaw, tańców i śpiewu. 
Dzieci z druhną Ulą bawiły się prawdziwie 
po zuchowemu. W harcerskich namiotach 
powstały „kąciki harcerskie”, gdzie każ-
dy chętny mógł nauczyć się m.in. wiąza-
nia węzłów, czy też udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej. Każdy mógł 
przyjść i zaczerpnąć sporo wiedzy na te-
mat harcerstwa, poznać obrzędowość ZHP 
i zrozumieć, czym zajmują się harcerze.
Wśród namiotów udało się harcerzom 
stworzyć niepowtarzalny klimat letnich 
obozów, łącznie ze skosztowaniem legen-
darnej, harcerskiej grochówki z kuchni 
polowej, która cieszyła się dużym zainte-
resowaniem licznych smakoszy. Wydano 
prawie 500 porcji grochówki z 20 bochen-
kami chleba. Program artystyczny na sce-
nie otworzyło Studio Piosenki z Kostrzyń-
skiego Centrum Kultury, a następnie swój 
repertuar zaprezentowała Kostrzyńska 
Orkiestra Dęta. Kolejnym punktem w pro-
gramie był występ Kapeli Drzewiczanie. 
Wszystkie formacje KCK były nagrodzone 
gromkimi brawami! Kostrzyn naprawdę 
ma się czym pochwalić – nasze zespoły 
są coraz lepsze i świetnie prezentują się 
na scenie. Po tym kolorowym występie na 

scenę wszedł burmistrz miasta dr Andrzej 
Kunt, który w skrócie przypomniał historię 
miasta oraz jego odbudowę i rozwój po II 
Wojnie Światowej. Harcerze podziękowali 
burmistrzowi za wsparcie przedsięwzię-
cia, honorując włodarza figurką harcer-
skiego anioła. Punktem kulminacyjnym 
imprezy był koncert warszawskiej grupy 
rockowej „Wszyscy Byliśmy Harcerzami”, 
która w brawurowy sposób wykonała zna-
ne i lubiane piosenki śpiewane dziś, jak i 
przed laty, przy harcerskich ogniskach. 
Było żywiołowo, rockowo – fantastycznie. 
Burmistrz, który tego dnia obchodził uro-
dziny, o czym przypomniał zespół WBH 
mówiąc: ”jesteśmy szczęśliwi, że gramy 
dla Was tu w Kostrzynie nad Odrą w roku 
kiedy obchodzimy 100 –Lecie Niepodle-
głości, 73 Rocznicę Polskiego Kostrzyna, a 
w dodatku w dniu urodzin burmistrza An-
drzeja Kunta. Przyjedziemy do Was jeszcze 
raz, bo będziemy śpiewać na Pol’and’Rock 
Festival (Przystanek Woodstock)”. Bur-
mistrz Kostrzyna nad Odrą podsumo-
wując plenerową imprezę zorganizowaną 
przez hufiec ZHP Kostrzyn mówi: „jestem 
dumny, że młodzi ludzie z naszego hufca 
ZHP podjęli się zorganizowania tej rocz-
nicowej, patriotycznej imprezy. Mam na-
dzieje, że w ten sposób każdego roku wła-
śnie tak radośnie i żywiołowo, jak potrafią 
harcerze, impreza ta wpisze się na stałe w 
nasz kostrzyński kalendarz imprez. Doce-
niam ogromny wkład pracy jaką wnieśli 
harcerze w organizację niełatwej imprezy 
plenerowej, do udziału w której zaprosili 
mieszkańców. Bardzo dziękuję komendan-
towi hufca ZHP Kacprowi Przygockiemu, 
zuchom i harcerzom oraz wszystkim, któ-
rzy pomagali, by ta impreza była naprawdę 
udana. Nade wszystko cieszy mnie fakt, 
że kostrzyński hufiec ZHP współpracu-
je z miastem dla naszych mieszkańców. 
Chciałbym, żeby wszystkie organizacje 
pozarządowe zaczęły „wychodzić” do 
mieszkańców, prezentowały swoje dzia-
łania, osiągnięcia, pomysły właśnie w ten 
sposób jak zaczęli to nasi harcerze. Myśląc 
o organizacji 11 listopada 2018 roku już 
dziś zaprosiłem kostrzyński hufiec ZHP 
do współpracy w obchodach Narodowego 
Święta Niepodległości w naszym mieście”.

PATRIOTYCZNIE I RADOŚNIE NA PLACU WOJSKA POLSKIEGO

We wtorek, 17 kwietnia br. ponownie 
w murach Urzędu Miasta w Kostrzy-
nie nad Odrą spotkali się ludzie z Fun-
dacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy ze wszystkimi osobami z ra-
mienia Urzędu Miasta, które wnoszą 
swój wkład pracy do organizacji festi-
walu w Kostrzynie nad Odrą. Tematem 
spotkania był oczywiście zbliżający się 

Festiwal Pol’And’Rock w Kostrzynie 
nad Odrą. Tematem przewodnim były 
śmieci. Jest to aktualnie jeden z najbar-
dziej newralgicznych aspektów, z któ-
rymi musimy mierzyć się wszyscy w 
trakcie festiwalu oraz jeszcze długo po 
nim, a wystarczyłoby żeby każdy po-
sprzątał po sobie. Parafrazując popu-
larne wśród Woodstokowiczów hasło 

„Zaraz będzie ciemno!”, chcemy wy-
krzyczeć „Zaraz będzie czysto!”, niech 
na to hasło każdy chwyci worek na 
odpady i pozbiera te zalegające wokół 
siebie. Wierzymy, że nasi festiwalowi 
goście przyjeżdżający niejednokrotnie 
na dłużej, są świadomymi ludźmi i nie 
trzeba będzie tego szerzej tłumaczyć. 
Mówiliśmy sporo o bezpieczeństwie, 
bo niezmiennie jest to najważniejszy 
aspekt naszego festiwalu. Ma być też o 
300 toalet więcej niż przed rokiem!
W jednej z ostatnich poniedziałko-
wych audycji „Zaraz będzie ciemno” 
Jurek Owsiak mówił sporo o „sprząta-
niu śmieci” i haśle „Zaraz będzie czy-
sto”. Każdy ze słuchaczy opowiadał, co 
robi, by wokół swojej wioski było czysto. 
Pozdrawiał również mieszkańców Ko-

FESTIWAL CORAZ BLIŻEJ…
strzyna nad Odrą, podkreślił również 
jak ważny jest kontakt i dialog z miesz-
kańcami. Temat był również poruszany 
podczas eliminacji do festiwalu we wro-
cławskim klubie A2. Przekaz o sprząta-
niu na festiwalu płynął ze sceny szero-
kim strumieniem do zebranych tłumnie 
festiwalowiczów. W szczególności jeśli 
chodzi o kwestię wielkich gabarytów ta-
kich jak wersalki czy kanapy, których co 
roku zostaje na polu coraz więcej.
Przypominamy, że Pol’And’Rock Fe-
stival w Kostrzynie nad Odrą odbę-
dzie się 2, 3, 4 sierpnia 2018 r., a Fe-
stiwal otwierać będzie zespół Dubioza 
Kolektiv. Więcej informacji na temat 
tego co będzie się działo w Kostrzy-
nie na terenie festiwalu pod adresem 
www.polandrockfestival.pl
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ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA 
KORZYSTANIA Z TERENÓW
PUBLICZNYCH
Na terenie Miasta znajduje się 13 placów zabaw oraz 8 bo-
isk. Co roku przed rozpoczęciem sezonu przeprowadzany 
jest ich przegląd obejmujący ocenę stanu technicznego urzą-
dzeń zabawowych, ogrodzenia i pozostałych elementów ma-
łej architektury (ławki, kosze oraz tablice informacyjne) oraz 
kontrolę fundamentów i nawierzchni, na której osadzone są 
urządzenia. Stan techniczny placów zabaw i boisk monitoro-
wany jest na bieżąco przez MZK sp. z o.o. w ramach umowy.
Bezpieczeństwo dzieci w szkołach i przedszkolach, to rów-
nież kolorowe i bezpieczne place zabaw. Place zabaw znajdują 
się w Szkole Podstawowej Nr 2 i Nr 4 oraz we wszystkich 4 
przedszkolach miejskich. W 2018 roku w czerwcu będzie od-
dany do użytku plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3, w 
roku kolejnym przy  Szkole Podstawowej Nr 1, gdzie obecnie 
budowana jest nowa sala gimnastyczna.

SYSTEM MONITORINGU 
WIZYJNEGO
Na terenie Miasta zamontowano system monitoringu wizyj-
nego, obejmujący Centrum Monitoringu, centra nadzoru i 
obserwacji (Komenda Miejska Policji, Urząd Miasta, Straż 
Miejska) oraz  12 kamer zainstalowanych na terenie miasta. 
Celem utrzymania w stałej sprawności eksploatacyjnej, sys-
tem monitoringu jest konserwowany, a w przypadku awarii 
dokonywane są niezbędne jej naprawy i wymiana uszkodzo-
nych urządzeń. 

OCHRONA PRZED BEZDOMNYMI 
ZWIERZĘTAMI ORAZ ZWIERZYNĄ 
DZIKĄ
Od kilku lat właściciele psów mają możliwość wykonania psu 
bezpłatnej iniekcji (wszczepienia) mikroczipa,  skutkiem cze-
go zwierzę rejestrowane jest w Międzynarodowej Bazie Da-
nych  SAFE ANIMAL. W razie zaginięcia zwierzęcia poprzez 
elektroniczną identyfikację można odnaleźć  i powiadomić 
jego właściciela. 
Miasto zawiera umowy z działającymi na terenie Miasta leka-
rzami weterynarii, którzy w ramach obowiązków reagują na 
zgłoszenia o bezdomnych lub chorych zwierzętach. W celu 
odstraszania dzikiej  zwierzyny od terenów zabudowanych  
miasto poczyniło szereg kroków, aby zneutralizować działal-
ność uciążliwych zwierząt na terenie Kostrzyna jak: 
• zakupiono specjalne granulaty zapachowe „Wildgranix” 

odstraszające zwierzynę łowną.
• zakupiono kukurydzę, która została rozsypana na ob-

szarach leśnych przez koło łowieckie w celu stworzenia 
nęcisk dla dzików, aby odciągnąć je od terenów zabudo-
wanych.

• wycięto krzaki, w których chowały się dziki

PROFILAKTYKA W ZAKRESIE 
CHORÓB ODZWIERZĘCYCH
Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście to również nadzór 
nad zwalczaniem epidemii chorób zwierząt występujących 
w Rzeczypospolitej Polskiej takich jak afrykański pomór 
świń czy ptasia grypa. Gmina w tym zakresie przeprowa-
dzi nadzór nad obrotem mięsa wieprzowego, mięsa dzików 
oraz ich przetworzonych produktów  jak  i  ptactwa. W 
związku z zaleceniami Inspekcji Weterynaryjnej Powiato-
wego Lekarza Weterynarii w Gorzowie Wlkp. prowadzimy 
kontrole na targowisku miejskim podmiotów prowadzą-
cych sprzedaż mięsa. W celu ochrony przed wścieklizną 
zapewniamy bezpłatne szczepienia psów. Dodatkowo Mia-

BEZPIECZEŃSTWO REALIZOWANE PRZEZ MIASTO

Potrzeby społeczeństwa w dziedzinie bezpieczeństwa (wg W. Kitlera ) to m.in. potrzeba bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony zdro-
wia oraz bezpieczeństwa sanitarno – epidemiologicznego, ochrony środowiska i gospodarki odpadami, bezpieczeństwa ekonomicznego ale 
także potrzeba oświaty i wychowania, bezpieczeństwa narodowego czy ochrony kultury i tożsamości narodowej. Od 2002 roku w programach 
wyborczych burmistrza Andrzeja Kunta bezpieczeństwo mieszkańców zajmowało ważne miejsce. Zadanie to realizowane jest w sposób ciągły i 
obejmuje wiele elementów. Przedstawiamy niektóre z nich.

sto na prośbę Starostwa Powiatowego i Powiatowego Le-
karza Weterynarii rozpowszechnia liczne plakaty i ulotki 
wśród rolników i mieszkańców  w celu wdrożenia zasad 
bioasekuracji które pozwolą zmniejszyć ryzyko zakażeń. 

PRZECIWDZIAŁANIE RYZYKOM 
ZWIĄZANYM ZE ZMIANAMI
KLIMATU
Anomalia klimatyczne, gwałtowne zmiany pogodowe, 
liczne intensywne opady lub susze, silne wiatry to pod-
stawowe czynniki stwarzające zagrożenie naturalne dla 
ludzi i środowiska, powodujące katastrofy i klęski ży-
wiołowe. Do zakresu działań gminy zmierzających do 
zapewnienia bezpieczeństwa obywateli jest zważywszy 
na powyższe także ochrona przeciwpowodziowa. Miasto 
corocznie podpisuje umowy na konserwację wszystkich 
rowów przydrożnych w celu zapewnienia  należytego od-
pływu wód z jezdni jak również konserwuje należące do 
gminy  rowy melioracji szczegółowej. Przy obfitych opa-
dach deszczu, topnieniu pokrywy śnieżnej, braku stałej 
i systematycznej konserwacji urządzeń melioracyjnych 
jest często powodem lokalnych podtopień gruntów, za-
lewania domowych piwnic i przydomowych ogródków. 
Zgodnie z ustawą Prawo wodne utrzymanie urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych należy także do wła-
ścicieli gruntów proporcjonalnie do odnoszonych korzy-
ści. Tym samym wszyscy właściciele gruntów, przez które 
przechodzą np. rowy melioracyjne, na które korzystnie 
oddziałują te urządzenia melioracyjne, mają obowiązek o 
nie odpowiednio dbać, o czym miasto przypomina regu-
larnie właścicielom  gruntów zwłaszcza rolnikom poprzez 
rozsyłanie informacji  o obowiązku jaki na nich ciąży.  
Silne wiatry często powodują wywracanie się drzew. Z tego 
względu dokonywane są przeglądy drzew  zwłaszcza w 
miejscach często odwiedzanych przez mieszkańców tj. par-
ki miejskie, cmentarz komunalny oraz rosnących w pasach 
drogowych. W miarę posiadanych środków usuwa się drze-
wa stanowiące zagrożenie. W tym zakresie Miasto współ-
pracuje ściśle również z Państwową Strażą Pożarną, która 
jest uprawniona do usuwania drzew w ramach  natychmia-
stowej  akcji ratowniczej w stanie nagłego zagrożenia życia 
lub zdrowia ludzi.    

BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE
Art. 74 ust. 1 Konstytucji stanowi, iż „władze publiczne pro-
wadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne 
współczesnemu i przyszłym pokoleniom”.  Obowiązek ten 
nie ogranicza się tylko do zwalczania zanieczyszczeń, ale 
obejmuje także zapewnienie sanitarnych warunków życia 
(usuwanie odpadów, usuwanie ścieków, dostarczanie czystej 
wody) oraz planowanie przestrzenne, zapewnienie właści-
wych warunków życia niska emisja Zanieczyszczenia powie-
trza wynikające z niskiej emisji generują olbrzymie ryzyko 
dla zdrowia. Z uwagi na powyższe w dniu 27 października 
2016 r. Rada Miasta Kostrzyn nad Odrą podjęła uchwałę Nr 
XXIII/173/16  w sprawie  określenia zasad udzielania dotacji 
celowej z budżetu Gminy Miasto Kostrzyn nad Odrą na zada-
nia służące poprawie jakości powietrza.
Dotacja stanowić ma mechanizm zachęcający mieszkańców 
do inwestowania w ekologiczne źródła ogrzewania. Celem 
uchwały jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych 
do powietrza z procesów spalania paliw stałych w budynkach 
jedno i wielorodzinnych na terenie miasta oraz wyelimino-
wanie możliwości spalania odpadów w paleniskach domo-
wych.  Realizowana jest poprzez wymianę starych pieców 
węglowych na nowe kotły na gaz, olej, energię elektryczną 
lub podłączenie do sieci ciepłowniczej.  Tylko w  2017 r. na 
terenie miasta zlikwidowano 21 piece kaflowe, 12 piecy wę-
glowych,  1 kominek oraz podłączono jeden budynek miesz-
kalny do sieci ciepłowniczej.

USUWANIE WYROBÓW
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Od wielu lat, corocznie Urząd Miasta realizuje zadanie pn. 
„Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających 
azbest z nieruchomości będących w posiadaniu osób fizycz-
nych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą.” W ramach zada-
nia podpisywane są  umowy z mieszkańcami naszego miasta, 
na nieruchomościach których znajdują się wyroby zawiera-
jące azbest ( pokrycia dachowe) i którzy wyrazili wolę ich 
usunięcia. 
Usuwaniem odpadów zawierających azbest zajmie się kon-
cesjonowana firma transportowa wyłoniona w drodze prze-
targu przez Urząd Miasta. Miasto w całości finansuje koszty 
demontażu, załadunku na terenie nieruchomości odpadów 
zawierających azbest, transportu tych odpadów oraz ich skła-
dowania i utylizacji W latach 2009 -2017 unieszkodliwiono 
łącznie 66,28 Mg odpadów zawierających azbest.  Dzięki 
prowadzeniu przedmiotowej akcji usuwane odpady niebez-
pieczne trafiają nie na tzw. „dzikie wysypiska” lecz na legalne 
składowisko np. w Gorzowie Wlkp. 

USUWANIE WRAKÓW
SAMOCHODÓW
Wraki samochodów stanowią odpady sklasyfikowane pod 
kodem 16 01 04*, jako pojazdy zużyte i nienadające się do 
użytkowania. Właściciel takiego pojazdu może przekazać go 
wyłącznie do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu 
lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, 
natomiast jego demontaż może być prowadzony wyłącznie w 
stacjach demontażu. Urząd Miasta prowadzi sprawy niele-
galnego składowania wraków na terenie miasta, a Burmistrz 
Miasta w drodze decyzji wydanej z urzędu ma prawo nakazać 
posiadaczowi odpadów ich usunięcie z miejsc nieprzezna-
czonych do ich składowania lub magazynowania.

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA 
UCZESTNIKÓW RUCHU
DROGOWEGO
Utrzymanie ulic w warunkach zimowych polega głównie na 
likwidowaniu lub złagodzeniu śliskości. Utrzymaniem zimo-
wym w sezonie zimowym 2017/2018 ulic, chodników, par-
kingów      i kładek dla pieszych na terenie Miasta  Kostrzyn 
nad Odrą  zajmowały  się Miejskie Zakłady Komunalne sp. 
z o.o., które w celu należytego wykonania prac zapewniały: 
całodobowy dyżur dyspozytora, stałą gotowość sprzętu spe-
cjalistycznego wraz z obsługą, a w przypadku jego awarii za-
pewnienie sprzętu zastępczego na własny koszt, piasek, sól 
drogową oraz inne środki dopuszczone do stosowania przy 
usuwaniu gołoledzi i oblodzenia we własnym zakresie i na 
własne ryzyko, utrzymanie zimowe ulic zgodnie ze standar-
dami określonymi w  umowie. Utrzymaniem zimowym dróg 
gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie Miasta  Ko-
strzyn nad Odrą w sezonie zimowym 2017/2018 zajmowało 
się Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe Pańczyk.

ZAPEWNIENIE WIDOCZNOŚCI 
UCZESTNIKÓW RUCHU
DROGOWEGO
Na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą funkcjonuje 2.446 
szt. lamp oświetlenia drogowego, których bezawaryj-
ne funkcjonowanie zapewniają na podstawie zawartych 
umów: Enea Oświetlenie Sp. z o.o. – 1.456 lamp i fir-
ma P.H.U. Elektocentrum Stanisław Gontarz - 990 lamp 
oświetlenia ulicznego stanowiących własność Miasta 
niepowiązanego z siecią stanowiącą własność spółki. W 
ramach konserwacji sieci i lamp oświetleniowych oraz 
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wymiany źródeł światła prowadzone są w szczególno-
ści:działania nieplanowe (awaryjne) tj.: wymiana uszko-
dzonych elementów zasilania i sterowania oświetleniem, 
naprawa lub wymiana uszkodzonych kabli, podwieszenie 
uszkodzonych kabli, wymiana opraw, oprawek, stateczni-
ków i kondensatorów, wymiana połamanych lub uszko-
dzonych słupów itp., kontrole stanu oświetlenia w porze 
świecenia, przeglądy techniczne opraw i wnęk latarni, 
wraz z konserwacją zawiasów, (raz w miesiącu).

UTRZYMANIE OZNAKOWANIA 
DRÓG PUBLICZNYCH
Miasto Kostrzyn nad Odrą nie posiadając zakładów pomoc-
niczych co roku od wielu lat wybiera, przy zachowaniu zasady 
konkurencyjności firmę, która zajmujecie utrzymaniem zna-
ków pionowych. Na bezpieczeństwo ruchu drogowego wpływ 
ma stan techniczny dróg. Ubytki w jezdniach bitumicznych 
są uzupełniane w ramach remontów cząstkowych. W zeszłym 
roku uzupełnione zostały ubytki o łącznej powierzchni ok. 
1.650 m2. Wykonano również powierzchniowe utrwalanie 
nawierzchni bitumicznej (zalanie spękań i drobnych ubyt-
ków) na powierzchni 2000 m2. Innym elementem wymaga-
jącym stałego utrzymania są wpusty uliczne czyli urządzenia 
odwadniające drogi. Wpusty są oczyszczane i remontowane 
jeżeli uległy uszkodzeniu.
Istotnym elementem bezpieczeństwa ruchu drogowego są 
znaki drogowe, zarówno pionowe jak i poziome. W ostatnim 
czasie, z uwagi  na wypadki na przejściach dla pieszych, zo-
bowiązaliśmy ENEA Operatora Sp. z o.o. do wymiany źródeł 
światła w lamach zlokalizowanych przy przejściach dla pie-
szych. Prowadzimy również systematyczną wymianę znaków 
D-6 (przejście dla pieszych) na znaki z obwódka fluorescen-
cyjną w miejscach największego natężenia pieszych i po-
jazdów oraz oznakowane zostały słupki tych znaków tak by 
były bardziej widoczne zwłaszcza po zmierzchu. Odnowienie 
oznakowania poziomego, od zeszłego roku, wykonujemy w 
miesiącu sierpniu tak, by w jesienne i zimowe miesiące znaki 
te były jeszcze widoczne. 

WSPÓŁPRACA Z PSP I OSP
Kwestia bezpieczeństwa mieszkańców miasta jest sprawą 
najważniejszą. Nie można takiego bezpieczeństwa zapew-
nić bez sprawnie działających, dobrze wyposażonych i 
wyszkolonych służb powołanych do realizacji tych zadań. 
Jednostka Ratowniczo Gaśnicza Państwowej Straży Pożar-
nej w Kostrzynie nad Odrą wchodzi w struktury organi-
zacyjne Komendy Miejskiej Państwowe Straży Pożarnej w 
Gorzowie Wlkp. W celu podniesienia gotowości bojowej 
jednostki Miasto Kostrzyn nad Odrą przeznacza z budżetu 
Miasta środki finansowe na zakup nowego sprzętu ratow-
niczo gaśniczego przeznaczonego na potrzeby dla naszej 
rodzimej jednostki. W 2018 r na ten cel zabezpieczono w 
budżecie Miasta kwotę 80 tys. zł. W roku poprzednim na 
dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego i wypo-
sażenia służącego JRG PSP w Kostrzynie nad Odrą prze-
znaczono kwotę 50 tys. zł.
Przy JRG PSP w Kostrzynie nad Odrą działa Ochotnicza 
Straż Pożarna Ratownictwa Wodnego i Ekologicznego, 
która liczy 29 członków. Zakres działalności OSP obejmu-
je: prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie 
klęskom i katastrofom naturalnym, branie udziału w ak-
cjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów 
i innych klęsk i zdarzeń, informowanie ludności o istnie-
jących zagrożeniach pożarowych i ochrony przed nimi, 
wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o 
ochronie przeciwpożarowej.
Miasto pokrywa koszty związane z ubezpieczeniem dru-
hów OSP oraz wypłaca ekwiwalenty za udział poszcze-
gólnych strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych 
szkoleniach itp. Z ważniejszych wydarzeń w 2017 r. w 
których czynny udział brali członkowie OSP wymienić 
należy „AKCJĘ RZEKA”, która prowadzona jest corocznie 
w trakcie trwania ,,Przystanku WOODSTOCK”, a polega 
na patrolowaniu niestrzeżonych akwenów wodnych oraz 
usuwaniu skutków huraganu, który przeszedł przez nasz 
region w miesiącu wrześniu.

UTRZYMANIE HYDRANTÓW 
PRZECIWPOŻAROWYCH 
Na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą zlokalizowanych jest 
420 hydrantów przeciwpożarowych.  Miasto ponosi kosz-

ty utrzymania tych hydrantów w stanie pełnej sprawności 
technicznej i funkcjonalnej. Utrzymanie to wykonywane jest 
przez MZK Sp. z o.o. na podstawie umowy i ma na celu za-
pewnienie wymaganych parametrów wodnych sieci wodo-
ciągowej, w zakresie nominalnej wydajności i ciśnienia na 
zaworach hydrantów zewnętrznych, co jest elementem nie-
zbędnym do prowadzenia skutecznych działań ratowniczo-
gaśniczych.

MIASTO JAKO WŁAŚCICIEL
LOKALI I BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH
Miasto Kostrzyn nad Odrą posiada w mieszkaniowym za-
sobie 13 budynków mieszkalnych (173 lokale mieszkalne 
z których 163 posiadają status lokali socjalnych) oraz 228 
lokali komunalnych we Wspólnotach Mieszkaniowych. 
Jako właściciel nieruchomości Miasto Kostrzyn nad Odrą 
zapewnia bezpieczeństwo jego mieszkańców poprzez 
przeprowadzenie wymaganych Ustawą Prawo Budowlane 
i przepisami wykonawczymi, przeglądów budowlanych 
(rocznych i pięcioletnich), przeglądów instalacji elektrycz-
nej (kontrola pięcioletnia) oraz instalacji gazowej i wenty-
lacyjnej (kontrola roczna). Z każdego przeglądu sporzą-
dzony jest protokół, a wszystkie usterki, które zagrażają 
bezpieczeństwu są natychmiast usuwane. Budynki są tak-
że pod nadzorem mistrza kominiarskiego, który co roku 
przeprowadza kontrolę przewodów kominiarskich oraz 
czyści przewody kominowe z częstotliwością uzależnioną 
od rodzaju przewodu kominowego (dymne – co trzy mie-
siące, spalinowe – dwa razy w roku a wentylacyjne – raz   
w roku). Bieżącą obsługę techniczną budynków mieszkal-
nych oraz lokali komunalnych we Wspólnotach Miesz-
kaniowych Miasto Kostrzyn nad Odrą zapewnia poprzez 
pogotowie techniczne działające przez 24 godziny na dobę. 
Wykonawca ma 30 minut na podjęcie działań od chwili 
zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego. 
Miasto działa także prewencyjne. W listopadzie 2018 r. ode-
brano nowy budynek socjalny przy ul. Zielonej 35, gdzie na-
tychmiast zamontowano zintegrowane czujniki tlenku czadu 
i dymu w każdym lokalu.  Dodatkowo w zakresie bezpieczeń-
stwa w mieszkaniowym zasobie Miasta od wielu lat, podej-
mowanych jest szereg działań mających na celu zachowanie 
bezpieczeństwa mieszkających w nim lokatorów. Działania te 
polegają głównie na eliminowaniu wszelkich zagrożeń wy-
nikających z użytkowania zasobu. Prewencyjnie co najmniej 
raz do roku prowadzony jest monitoring zasobu m.in. pod 
kątem jego funkcjonowania. 

BEZPIECZEŃSTWO
DLA RODZIN 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” jest projektem re-
alizowanym ze względu na istniejące potrzeby w szkołach i 
Ośrodku Pomocy Społecznej przy zaangażowaniu środków z 
budżetu miasta. Z roku na rok spada liczba osób wymagają-
cych takiego wsparcia (w roku 2014 było to 1206 osób, a w roku 
2017 - 926) niemniej program jest i będzie nadal realizowany. 
Miasto zwraca także koszty dojazdu do szkół i ośrodków 
szkolno-wychowawczych dla uczniów ze specjalnymi potrze-
bami edukacyjnymi oraz ich opiekunów (z pomocy tej korzy-
stało w minionym roku 13 osób).
Każdego roku z budżetu miasta  finansujemy kształcenie spe-
cjalne w 3 oddziałach specjalnych, tworzone są klasy inte-
gracyjne, prowadzone są również zajęcia indywidualne oraz 
rewalidacyjno-wychowawcze. Środki z Budżetu Miasta na 
realizację tego celu w roku 2017 wynosiły 1.697.405 zł
Dofinansowujemy też gabinety profilaktyki zdrowotnej w 
szkołach. W 2017 roku Miasto Kostrzyn nad Odrą otrzyma-
ło dofinansowanie w wysokości 26.068,93 zł na wyposażenie 
gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach. Wyposaże-
nie zostało zakupione do gabinetu pielęgniarki szkolnej we 
wszystkich kostrzyńskich szkołach podstawowych,. 
Program „Dowożenie uczniów do szkół – bezpieczna droga 
do szkoły” realizowany jest w naszym mieście dla dzieci i 
młodzieży szkolnej od kilku lat. W tym roku dowozimy także 
młodzież do Zespołu Szkół. W roku 2017 z tej formy pomocy 
korzystało 396 dzieci a na dowóz wydaliśmy 107.984,96 zł
Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i 
młodzieży przeznaczona jest dla dzieci z rodzin słabszych 
ekonomicznie i finansowana jest z budżetu miasta. Miasto w 
minionym roku zorganizowało „Akcję Zima” w której udział 
wzięło 600 uczestników, a w „Akcji Lato” aż 694.

DOMOFONY I MONITORING W 
PRZEDSZKOLACH 
W celu poprawy bezpieczeństwa dzieci w miejskich przed-
szkolach zamontowano domofony. W 2017 roku na instala-
cję domofonów w Przedszkolu Miejskim Nr 1 wydatkowano 
kwotę 4.995,84 zł, w Przedszkolu Miejskim Nr 4 - 9.975,82 zł, 
a w Przedszkolu Miejskim Nr 2 zainstalowano system kamer 
do monitoringu placówki oraz domofony  - 34.999,98 zł. W 
Przedszkolu Miejskim Nr 3 domofony zostały zainstalowane 
w 2016 roku. Również monitoring w pozostałych przedszko-
lach został zainstalowany w latach wcześniejszych. 
Trzeba tutaj dodać, że w kostrzyńskich szkołach od kilku lat 
jest zainstalowany monitoring. 

PROJEKT „RAZEM BEZPIECZNIEJ”
Wydatki w wysokości  61 522,46 zł obejmują środki z dotacji z 
budżetu państwa na realizację projektu „Kostrzyn nad Odrą - 
ochrońmy młode pokolenie przed uzależnieniami” w ramach 
rządowego programu „Razem Bezpieczniej”. W ramach realizacji 
projektu odbyły się szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, rodziców 
uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkoły ponadgim-
nazjalnej, konkursy, turnieje oraz prelekcje dla uczniów. 

AKCJE PROZDROWOTNE
DLA DZIECI
Zakup szczepionek przeciw pneumokokom dla dzieci w wie-
ku 25 – 36 miesięcy, realizacja tego zadania rozpoczęła się 
w październiku 2014 roku. Do akcji przystąpiły wszystkie 
działające w mieście NZOZ - poradnie lekarzy rodzinnych: 
Almed, Kolejarz, Medicus i Remedium. W latach 2014-2017 
szczepieniami objętych było 235 dzieci.
W 2017 roku została przeprowadzona akcja profilaktyczna 
„Nie nowotworom u dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat”. 
Przebadano 138 dzieci za kwotę 19 887,30 zł. Akcja jest rów-
nież zaplanowana na rok 2018.

KOPERTY ŻYCIA
W 2017 roku zakupiono 2 500 sztuk „Kopert Życia” dla ko-
strzyńskich seniorów 65+, osób samotnych i przewlekle cho-
rych. Na ten cel wydatkowano kwotę 6 765zł. Koperty Życia 
są dostępne we wszystkich przychodniach lekarzy rodzinnych.

POMOC DLA UCZNIÓW
W SZKOŁACH
Miasto na terenie przedszkoli i szkół prowadzi stołówki 
szkolne, w których posiłki w roku 2017 wydano 1.694 oso-
bom, na co z Budżetu Miasta przeznaczono 1.424.669,20 zł.
Na terenie szkół Miasto zapewniło także środki (360.444,98 
zł w roku 2017) na funkcjonowanie świetlic szkolnych, z któ-
rych korzysta ponad 200 uczniów. Pamiętamy także o rodzi-
nach dysfunkcyjnych. W zajęciach na świetlicy opiekuńczo – 
wychowawczej w każdej szkole uczestniczyło po 25 uczniów 
z rodzin dysfunkcyjnych. Ponadto w ramach tej działalności 
były realizowane zajęcia pozalekcyjne, w których uczestni-
czyło ok. 700 uczniów.
Miasto pomaga także materialnie dla uczniów poprzez sty-
pendia socjalne. W roku 2017 objęto nimi 104 uczniów, a 
kwota na ten cel to 108.707 zł.

OGRZEWALNIA I MYJNIA
DLA OSÓB BEZDOMNYCH
Od 2015 r. na terenie Miasta funkcjonuje ogrzewalnia dla 
osób bezdomnych. Zapewnione jest miejsce w ciepłym po-
mieszczeniu, dostęp do toalety, gorąca herbata. Na terenie 
OPS od 2016 roku znajduje się ogrzewany kontener sanitarny 
z prysznicem i toaletą. 

PIERWSZA POMOC 
W 2014 r. przeszkolono ok. 250 osób w ramach kształcenia z za-
kresu edukacji zdrowotnej oraz warsztatów udzielania pierwszej 
pomocy i ratownictwa dla mieszkańców i służb ratowniczych. 
Akcja profilaktyczno - zdrowotna kosztowała 50 000,00 zł.

To nie wszystkie działania, które prowadzi Miasto Kostrzyn 
nad Odrą, aby żyło się nam bezpieczniej. Szerzej o poszcze-
gólnych akcjach będziemy na pewno niejednokrotnie pisać 
na łamach „Samorządnego Kostrzyna”.
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W naszej Bibliotece od dawna nie było słychać takich salw śmiechu, jak w środowe popołudnie, 
18 kwietnia. A to wszystko za sprawą jednej osoby – pana Jacka Fedorowicza – który przy-
jechał na spotkanie z naszymi czytelnikami i już od początku zaskarbił sobie ich sympatię.
Autor promował swoje trzy ostatnio wydane książki: „Będąc kolegą kierownikiem”, „Święte 
krowy na kółkach” i wznowioną po latach „W zasadzie tak”. Z ogromnym poczuciem hu-
moru opowiadał o każdej z nich, przeczytał też kilka swoich felietonów, które fantastycznie 
obrazują współczesne czasy. Nie zabrakło też pytań publiczności, na które błyskotliwie i 
szczerze odpowiadał. Za tę otwartość wielokrotnie, podczas tego 1,5-godzinnego spotka-
nia, otrzymywał burzę oklasków. Wiele osób skorzystało z możliwości kupienia książek 
autorstwa naszego gościa. Kolejka po autografy, dedykacje i wspólne zdjęcia nikogo nie 
dziwiła. Z niecierpliwością czekamy na kolejne odwiedziny pana Jacka Fedorowicza, a tym, 
którzy nie byli, pozostają zdjęcia.
Spotkanie zorganizowano w ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki.

Zespół Twojej Biblioteki

JACEK FEDOROWICZ 
OCZAROWAŁ KOSTRZYŃSKICH CZYTELNIKÓW

Przyjdź, poczytaj!
Czytelniku! Czy wiesz, że w Twojej bibliotece czeka na Ciebie ponad 20 tytu-
łów aktualnej prasy? Nie? To już wszystko wyjaśniamy.

Od początku tego roku w Twojej Kawiarni – czyli miejscu, w którym możesz od-
począć, napić się dobrej kawy i herbaty, ale przede wszystkim poczytać – czeka na 
Ciebie najświeższa porcja prasy.

Nie musisz już kupować gazet, wystarczy, że zapiszesz się do Biblioteki i będziesz 
mógł korzystać z naszych zasobów czasopism, a mamy ich całkiem sporo: Rzecz-
pospolita, Gazeta Wyborcza, Gazeta Lubuska, Focus, n.p.m., Rowertour, Zwier-
ciadło, Sens, Bieganie, Wędkarski Świat, Nowa Fantastyka, M jak mama, Moje 
mieszkanie, Mollie potrafi, Młody Technik, Victor Junior, Kumpel, Świerszczyk 
i gazety lokalne.

Przyjdź i wybierz interesujący Cię tytuł. 
Zapraszamy od wtorku do soboty, w godzinach od 10:00 do 18:00.

Zespół Twojej Biblioteki
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Nasze przedszkole rozwija również kre-
atywność, wyobraźnię oraz propaguje tra-
dycje świąteczne. Artur Późniak, Sofija 
Kurmel oraz Paulina Majchrzak to nasi lau-
reaci w konkursach plastycznych: „Pisanki, 
pisanki jajka malowane, nie ma Wielkanocy 
bez barwnych pisanek” oraz „W krainie fi-
gur geometrycznych”.
Przedszkolaki w świecie poezji to kolej-
ne ciekawe wydarzenie, w którym biorą 
udział nasze dzieci. 20.04.2018 w Przed-
szkolu „Jarzębinka” w Rzepinie odbyła się 
kolejna edycja Przedszkolnego Konkursu 
Recytatorskiego pt. „Wiosna”. Celem kon-
kursu było rozwijanie uzdolnień twórczych, 
doskonalenie umiejętności recytatorskich, 
rozbudzanie wrażliwości na piękno po-
ezji oraz upowszechnianie kultury żywe-
go słowa wśród dzieci. Do rywalizacji na 
najciekawszą interpretację wiersza stanęły 
dzieci z Kostrzyna nad Odrą z Przedszko-
la Miejskiego nr 4 „Bajka” oraz z Ośna 
Lubuskiego, Rzepina i  okolic. Recytato-
rzy przedstawili jeden dowolnie wybra-
ny utwór o tematyce dotyczącej Wiosny. 
Poziom konkursu był wysoki, a więc ko-
misja miała ciężki orzech do zgryzienia 

Cudzoziemcy są w różnym wieku, chodzą 
do różnych klas, ale łączy je jedno - chcą 
żyć i uczyć się w naszym kraju. Najliczniej-
sza grupa obcokrajowców to dzieci i mło-
dzież z Ukrainy. Oprócz nich w SP2 uczą się 
dzieci z Bułgarii. By ułatwić takim uczniom 
start w nowej szkole zorganizowano im 
dodatkowe zajęcia z języka polskiego, ale 
tak naprawdę najwięcej i najszybciej uczą 
się języka w czasie przerwy, podczas kon-
taktu z rówieśnikami. Jak sami przyznają, 
nauczyciele na lekcjach chętnie tłumaczą i 
są wobec nich cierpliwi. Mają swoje uzdol-
nienia, które mogli zaprezentować podczas 
ostatniego szkolnego Wieczoru Talentów.
Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzeba-
mi edukacyjnymi biorą udział w zajęciach 

Jak co roku utalentowani uczniowie z naszej 
szkoły wzięli udział w Konkursie Piosenki 
Dziecięcej PRO ARTE. 16 kwietnia w sie-
dzibie Kostrzyńskiego Centrum Kultury 
odbyły się eliminacje miejskie. Wokalistki 
przybyły na przesłuchania pod opieką p. Ju-
dyty Samołyk. Solowymi występami mogły 

 „Za dwadzieścia lat  bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś. 
Więc odwiąż liny, opuść  bezpieczną przystań.
Złap  w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj, śnij, odkrywaj.”
Mark Twain.
Drodzy Absolwenci Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą,
Za Wami wiele lat nauki, dorastania, zmagania się z codziennymi sprawami. Przed Wami 
całe życie i ostatnia prosta ku dorosłości. Chciałbym z całego serca życzyć Wam na matu-
rę – wszystkiego najlepszego, połamania pióra, optymizmu i dużo wiary we własne siły. 
Ogromu szczęścia i trafienia w wymarzone tematy. Burmistrz Miasta – dr Andrzej Kunt.

LEKCJA TOLERANCJI W SP2

dodatkowych wyrównujących ich wiado-
mości i umiejętności szkolne. Dzieci z róż-
nymi niepełnosprawnościami uczą się w 
klasach integracyjnych i specjalnych.
Dzięki temu, że w szkole podejmowano na 
przestrzeni całego roku szkolnego szereg 
działań integrujących, dzieci te nie spotyka-
ją się z żadnymi przejawami dyskryminacji. 
Przebywanie ze sobą daje im możliwość lep-
szego poznania się – swojej kultury, odmien-
nych zwyczajów czy religii. Jest to taka natu-
ralna lekcja tolerancji i otwartości na innych. 
Cała społeczność szkolna stwarza dobre wa-
runki do nauki, daje poczucie bezpieczeń-
stwa i zapewnia atmosferę pełną życzliwości 
dla każdego ucznia Szkoły Podstawowej nr 2.

Szkoła Podstawowa nr 2

Dzieci przyjeżdżające do Polski zza granicy, uczniowie ze specjalny-
mi potrzebami edukacyjnymi czy dzieci z niepełnosprawnościami 
to uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą.

KONKURS WOKALNY PRO ARTE 2018

poszczycić się: Alicja Biegalska, Nadia Ka-
czorowska, Wiktoria Rozalik i Martyna Za-
rzecka. Dziewczyny zrobiły duże wrażenie 
na jury oraz na publiczności. Kolejne elimi-
nacje na przeglądzie powiatowym w MDK 
w Witnicy. Liczymy na wasze wsparcie!

 Judyta Samołyk

przy wyborze zwycięzców. Szczególnie 
recytacje najmłodszych uczestników za-
sługiwały na najwyższą pochwałę i były 
nagradzane gromkimi brawami. Wszyst-
kim uczestnikom serdecznie gratulujemy.  
NASI LAUREACI: Hania Dąbrowska, Alek-
sander Śliwiński oraz Lena Guzowska.
Nasze przedszkolaki miały również możli-
wość spotkać się z Burmistrzem Kostrzyna 
nad Odrą panem Andrzejem Kuntem, jego 
zastępcą panem Zbigniewem Biedulskim 
oraz z Naczelnik Wydziału Oświaty panią 
Marzeną Brenk-Sułkowską. Wycieczka do 
Urzędu Miasta odbyła się 13 kwietnia. Dzieci 
zostały powitane osobiście przez Burmistrza 
miasta Kostrzyn nad Odrą. Po części oficjal-
nej przedszkolaki miały możliwość przyj-
rzenia się pracy poszczególnych wydziałów. 
Dowiedziały się m.in. gdzie można wyrobić 
dowód osobisty lub zameldować się, jak wy-
gląda godło Polski, herb Kostrzyna i herb 
województwa lubuskiego. Celem tej wizyty 
było poznanie funkcjonowania Urzędu, jak 
również umocnienie postaw obywatelskich, 
które będą procentować w przyszłości.

Monika Jenerowicz
Przedszkole Miejskie nr 4 „Bajka”

WĘDRÓWKI
PRZEDSZKOLAKA

Wiek przedszkolny jest najlepszym okresem na kształtowanie u 
dzieci prawidłowej postawy w stosunku do otaczającej nas przyro-
dy, dlatego w miesiącu marcu w Przedszkolu Miejskim nr 4 „Bajka” 
realizowana jest innowacja pedagogiczna „Wędrówki Przedszko-
laka - Fauna i Flora Kostrzyna nad Odrą i okolic”. Rozbudzamy w 
dzieciach gotowość do aktywnego uczestnictwa w działaniach na 
rzecz ochrony środowiska, przybliżamy walory miasta i regionu. 
Kształtujemy postawy proekologiczne oraz prawidłowe postawy w 
zakresie ochrony przyrody. W każdej grupie dzieci wraz z nauczy-
cielem tworzą kodeks ochrony przyrody, zakładają hodowlę roślin, 
pielęgnują je i obserwują ich wzrost.
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GODZINY OTWARCIA OBIEKTÓW
MUZEUM TWIERDZY 

W ROKU 2018
Do końca października br. ekspozycja muzealna w Bastionie Filip otwarta w dni robocze 
(wtorek-piątek) od godz. 10:00 do 16:00 (ostatnie wejście 15:00) natomiast w weekendy i 
dni świąteczne od godz. 10:00 do 18:00 (ostatnie wejście 17:00).
Punkt informacji turystycznej oraz sprzedaży pamiątek i publikacji w Bramie Berlińskiej 
czynny do końca października br. w dni robocze (wtorek-piątek) od godz. 10:00 do 16:00,  
natomiast w weekendy i dni świąteczne od godz. 10:00 do 18:00. 
Wycieczki z przewodnikiem dla grup zorganizowanych wraz z wejściem do Bastionu Filip 
możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (również poza normalnymi godzinami 
otwarcia). Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy biuro@muzeum.kostrzyn.pl lub 
telefoniczny 95 752 23 60.
Godziny otwarcia mogą z ważnych powodów ulec zmianie. Dla pewności prosimy śledzić 
komunikaty na naszej stronie internetowej www.muzeum.kostrzyn.pl lub zasięgnąć infor-
macji telefonicznie.
Teren Starego Miasta oraz obiekty twierdzy (z zewnątrz) są dostępne od świtu do zmroku.
Godziny otwarcia Bastionu Filip w „weekend majowy”

28/29.04. - 10:00-18:00
30.04. - nieczynne

01/02.05. - 10:00 - 18:00
03.05. - nieczynne

04.05. - 10:00 - 16:00
05/06.05. - 10:00 - 18:00

„FILMOWE WIECZORY Z HISTORIĄ”
W ramach z obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości Muzeum Twierdzy Kostrzyn 
planuje w roku 2018 zorganizowanie kilku przedsięwzięć dla upamiętnienia tej rocznicy. 
Jednym z naszych pomysłów jest cykl projekcji edukacyjnych filmów historycznych „Fil-
mowe wieczory z historią” realizowany we współpracy z Kostrzyńskim Centrum Kultury. 
Będą to comiesięczne projekcje filmowe w „Kinie za Rogiem”, podczas których zaprezento-
wane zostaną mniej lub bardziej znane filmy dotyczące historii naszego kraju. Każdy z se-
ansów (planowanych zawsze w czwartkowe wieczory o godz. 18:30) poprzedzony zostanie 
wprowadzającą prelekcją pracownika Muzeum Twierdzy Jerzego Dregera, który nakreśli 
tło historyczne prezentowanych na filmach wydarzeń.
Oto terminy spotkań w ramach „Filmowych wieczorów z historią”:
17 maja   – „Szwadron”
08 czerwca   – „Portrety wojenne ORP Orzeł. Jan Grudziński” + „Orzeł”
12 lipca    – „Krzyżacy”
16 sierpnia   – „Kanał”
06 września   – „Westerplatte”
11 października   – „Rozdzieleni”
08 listopada   – „Potem nastąpi cisza”
Wstęp na projekcję jest wolny - cykl seansów sponsorowany jest przez Muzeum Twierdzy Kostrzyn.

NOC MUZEÓW 2018
Po raz kolejny Muzeum Twierdzy Kostrzyn włącza się w ogólnoeuropejską akcję zwaną 
„Nocą Muzeów”. Ze względu na położenie i warunki terenowe Starego Miasta oraz cha-
rakter naszej ekspozycji będzie to jak co roku raczej „późny wieczór” niż noc, ale jest to 
kolejna okazja do bliższego poznania historii nie tylko Kostrzyna. 

Głównym punktem tegorocznego przedsięwzięcia w sobotę 12.05. będzie otwarcie wystawy 
„Między wojna a pokojem” w siedzibie Muzeum przy ul. Granicznej 1, które zaplanowa-
no na godz. 19:00. Jest to wystawa wykonana przez Muzeum Niemiecko-Rosyjskie Berlin-
-Karlshorst we współpracy z Muzeum Twierdzy Kostrzyn. Wystawa prezentuje przedmioty 
pozostawione przez żołnierzy Armii Czerwonej w ziemiankach i okopach na terenie Bran-
denburgii po zakończeniu działań wojennych i skoszarowaniu wojsk. Ekspozycję uzupełnią 
przedmioty odnalezione podczas ekshumacji cmentarzy żołnierzy Armii Czerwonej pro-
wadzonych w minionych latach na terenie Kostrzyna. O godz. 20:00 zapraszamy do Bastio-
nu Filip, gdzie będzie miała miejsce niewielka rekonstrukcja historyczna z udziałem „wojsk 
radzieckich”.  Po prezentacji ognisko. Bastion Filip udostępniony zostanie nieodpłatnie dla 
zwiedzających w godz. 20:00 – 23:00. Serdecznie zapraszamy.
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Miłe informacje kierujemy dla naszych wiernych kibiców 
tym razem z Wałbrzycha gdzie 7 kwietnia rywalizowa-
liśmy na międzywojewódzkiej lidze dzieci i młodzików. 
Zgarnęliśmy tam 11 medali, w tym 4 złote, 4 srebrne i 3 
brązowe. Nasi chłopcy mimo zmęczenia po 320 kilome-
trowej trasie pokazali, że mają silny charakter i pragną 
zdobywać kolejne medale. Wspaniała atmosfera w dru-
żynie na którą pracują nie tylko trenerzy i działacze, ale 
również sami zawodnicy powoduje, że stajemy się co-
raz silniejsi i głodni najwyższych sportowych sukcesów. 
Oczywiście w parze z walecznym duchem ekipy idzie 
ciężka i systematyczna praca na każdym treningu.
W Wałbrzychu zarówno dzieci jak i młodzicy walczyli na 
bardzo dobrym poziomie i awansowali, aż do ośmiu fina-
łów, a na najwyższym stopniu podium stanęło 4 zawodni-
ków. Walkę zawodów stoczyło dwóch kostrzyńskich zawod-
ników, Wojciech Cudak i Kacper Sobczyk, którzy zmierzyli 
się w finale kat. 32 kg. Warto dodać, że są to kuzyni i prawie 
jak bracia płakali po skończonym pojedynku. Tym razem 
lepszy okazał się Kacper Sobczyk, który jak wszyscy pamię-
tają został naszym objawieniem i największą niespodzianką 
zawodów w Starej Kamienicy.
W fenomenalnym stylu swoje zawody rozegrał Mateusz Bo-
rysewicz-Woźnicki kat. 52 kg. dla którego kibice nie szczędzi-
li braw po pięknych technicznych akcjach i zdominowaniu 
swoich rywali. Wielkie słowa uznania także dla Filipa Iwasz-
ko kat. 35 kg. i Konrada Adamczewskiego kat. 42 kg, którzy 
zdecydowanie i z klasą zwyciężyli kolejny rzut ligi. Brawo !!! 
Wcześniej już wspomniany Kacper Sobczyk kat. 32 kg., prze-
szedł samego siebie, gdyż trenując niezwykle krótko zdobył 
swój pierwszy, a nasz czwarty w Wałbrzychu złoty medal. 
Nasi srebrni medaliści tj. Wojciech Cudak kat. 32 kg., Da-
wid Kopka  kat 46 kg,  Artur Zalewski  kat. 50 kg. i  Filip 
Musiałowski kat. 100 kg. również zaliczyli udane zawody i 
odnotowali wiele zwycięstw. W walkach finałowych zabra-
kło im trochę doświadczenia lecz wynik jest i tak bardzo 
wysoki. W gronie brązowych medalistów znaleźli się naj-
młodszy w drużynie Aleks Kusyń kat. 46 kg, debiutant Ka-
mil Kościukiewicz kat. 50 kg. i najstarszy w ekipie Kewin 
Metel kat. 57 kg. Niestety gospodarze turnieju nie byli tak 
gościnni i wypaczyli wynik walki półfinałowej Kewina z ich 
reprezentantem. Sędzia prowadzący pojedynek niesłusznie 
przyznał kilka punków przeciwnikowi naszego Kewina co 
w efekcie doprowadziło do jego przegranej i naszego nega-
tywnego podsumowania wałbrzyskiej pazerności. Tak to 
czasem w sporcie bywa...Szkoda. Tym razem mniej szczę-
ścia w sportowej rywalizacji mieli Oskar Piekutowski kat. 
41 kg, Fabian Grzywacz kat. 57 kg., Byulent Zekeriya kat. 62 
kg, Aleksander Kolano kat 62 kg. Wszyscy zajęli piąte loka-
ty. Ci zawodnicy w bieżącym sezonie są najmłodsi w grupie 
młodzików i często muszą toczyć pojedynki ze starszymi od 
siebie przeciwnikami. Z pewnością jeszcze w tym sezonie i 
oni udowodnią, że będą walczyć o miejsca na podium.

Artur Żołna

WOREK MEDALI
W WAŁBRZYCHU

W czwartek 5 kwietnia w hali Zespołu Szkół odbyły się 
zawody Lubuskiej Olimpiady Młodzieży w piłce ręcz-
nej chłopców na szczeblu rejonu. Niestety na turniej nie 
dojechała drużyna Liceum Ogólnokształcącego ze Świe-
bodzina. I chociaż już od początku było wiadomo że do 
półfinału awansuje zarówno nasza drużyna jak i ekipa z 
Zespołu Szkól Elektrycznych z Gorzowa to mecz o pierw-
sze miejsce był bardzo emocjonujący.
Każde starcie szczypiornistów z Kostrzyna i z Gorzowa to 
walka do ostatnich sekund. Swoiste derby zawsze wyzwa-
lają w zawodnikach dodatkową energię. Tym razem było 
podobnie. Przez 60 minut obie drużyny walczyły na całego 
a wynik był otwarty. Początek to dwie bramki rzucone w 
ataku pozycyjnym przez naszych zawodników. Przeciwnik 
odpowiedział celnym trafieniem ze skrzydła. Chwilę póź-
niej wychodzimy na prowadzenie 3:1. Kolejne trzy bram-
ki z kontry rzucają elektrycy z Gorzowa. I tak do końca 
pierwszej połowy. Żadna z drużyn nie zdołała odskoczyć 
na więcej niż jedną bramkę. Pierwszą odsłonę   nieznacznie 
wygrywamy 11:10. Po przerwie nic się nie zmieniło. Go-
rzów po siedmiu minutach walki zdołał doprowadzić do 
wyrównania  13:13. Kolejne minuty to jednak bardzo dobra 
gra naszych zawodników. Stawiamy bardzo szczelną obronę 
i zaczynamy wymuszać  na przeciwniku błędy. Przynosi to 
zamierzony efekt. Zaczynamy mozolne zdobywać przewa-
gę , która na 10 minut przed końcem wynosiła 5 bramek. 
Niestety mecz się bardzo zaostrzył i to głównie ze strony 
drużyny z Gorzowa. Wiele niebezpiecznych interwencji 
elektryków zostało ukaranych wykluczeniami. Ostatnie mi-
nuty nic już nie zmieniły i to my pewnie wygrywamy całe 
spotkanie 26:22. Do półfinałów LOM awansujemy z pierw-
szego miejsca . Już teraz po analizie meczu rozpoczynamy 
przygotowania do kolejnego etapu rozgrywek. Czeka nas 
jeszcze trochę pracy nad poprawieniem elementów które 
nie do końca wychodziły naszym zawodnikom. Jesteśmy 
jednak podbudowani wygraną z trudnym przeciwnikiem i 
pełni optymizmu. Dziękujemy kibicom za gorący doping.
Reprezentacja Zespołu Szkół z Kostrzyna nad Odrą :  
Pawlicki Kuba (B), Nowicki Gerard, Barłowski Kacper, Or-
bach Aleksander (3), Blatkiewicz Remigiusz (2), Szyda Ja-
kub (1), Korzik Kajetan (13), Jastrzębski Przemysław (3), 
Chełpa Radosław, Burzyński Marcin (3), Naumowicz Kac-
per (1), Czapaluk Arkadiusz, Marek Zatylny – trener.

UKS Nukleon Kostrzyn nad Odrą

PIŁKARZE RĘCZNI
ZESPOŁU SZKÓŁ

W PÓŁFINALE LOMSezon siatkarski wszedł w fazę zasadniczą, nasze zawod-
niczki rozgrywają teraz najważniejsze zawody w sezonie. 
Kalendarz imprez siatkarskich jest bardzo napięty. Tym 
bardziej cieszą sukcesy naszych siatkarek.
Na początku kwietnia nasze zespoły brały udział w turnieju 
barażowym w Nowej Soli o wejście do finału wojewódz-
kiego Kinder+Sport. Poziom zawodów był bardzo wysoki. 
Ostatecznie II miejsce (awans) wywalczyła sobie drużyna 
,,czwórek” w składzie: Wanessa Konopko, Nadia Kaczorow-
ska, Oliwia Kolińska, Magdalena Najda, Weronika Dome-
racka i I miejsce (awans) drużyna trójek składająca się z 
zawodniczek z Sulęcina, Gorzowa i Kostrzyna (Hania Wa-
skin). Zespół dwójek w składzie: Karolina Sommer i Natalia 
Górecka zajął VI miejsce.
W poniedziałek 9 kwietnia reprezentacja Szkoły Podsta-
wowej nr2 wzięła udział w półfinale wojewódzkim Igrzysk 
Dzieci w mini siatkówce dziewcząt w Drezdenku. Do za-
wodów przystąpiły cztery zespoły: SP Drezdenko, SP17 
Gorzów, SP1 Gorzów, SP2 Kostrzyn. Kostrzynianki już w 
pierwszym secie pokazały, że są zespołem bardzo doświad-
czonym i z dużymi umiejętnościami. Sp2 wygrała trzy me-
cze bez straty seta i z pierwszego miejsca awansowała do 
finału wojewódzkiego.
Skład zespołu SP2: Weronika Domeracka, Magda Liszew-
ska, Martyna Polkowska, Natalia Sommer, Magdalena Naj-
da, Katarzyna Rykaluk, Michalina Frieske, Oliwia Kolińska, 
Hanna Waskin, Natalia Wackoni-Dudek, trener Paweł Bi-
huniak.
Klasyfikacja końcowa
SP2 Kostrzyn nad Odrą
SP17 Gorzów Wlkp.
SP Drezdenko
SP1 Gorzów Wlkp.
Finał Wojewódzki Kinder+Sport dziewcząt odbył się 21 
kwietnia w Kostrzynie nad Odrą. W chwili zamykania nume-
ru mogliśmy tylko trzymać kciuki za nasze siatkarki - o wy-
nikach zmagań finałowych napiszemy w kolejnym numerze.

Szkoła Podstawowa Nr2 w Kostrzynie nad Odrą

BRAWO
NASZE SIATKARKI!
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BIEGANIE BEZ GRANIC
RENNEN ÜBER GRENZEN

Po ubiegłorocznym sukcesie cyklu imprez biegowych, których organizacja była możli-
wa dzięki dofinansowaniu z Euroregionu Pro Europa Viadrina, Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji postanowił również w tym roku złożyć wniosek o dofinansowanie. Cykl za-
wodów pod wspólną nazwą „Bieganie bez Granic” rozpoczyna się już 12 maja br.!
Zarówno po stronie niemieckiej jak i polskiej co rocznie wzrasta ilość organizowanych im-
prez sportowych o charakterze biegowym. Wielu biegaczy, szczególnie ze strony polskiej, 
startuje w biegach organizowanych po stronie niemieckiej. Chcielibyśmy, aby w ramach 
współpracy także znaczna grupa niemieckich biegaczy uczestniczyła w biegach po polskiej 
stronie. - tłumaczy Dyrektor MOSiR w Kostrzynie nad Odrą Zygmund Mendelski - Grupą 
docelową naszego projektu „Bieganie bez Granic” są mieszkańcy pogranicza polsko-nie-
mieckiego z miastem Kostrzyn nad Odrą oraz Seelow jako głównymi partnerami, którzy 
chcą aktywnie spędzić wolny czas. Zakładamy udział około 650 osób, na którą złożą się 
zaproszeni goście, członkowie stowarzyszeń sportowych oraz mieszkańcy pogranicza pol-
sko-niemieckiego biorących udział w projekcie, który ma służyć zacieśnianiu więzów part-
nerskich pomiędzy Miastem Kostrzyn nad Odrą i Miastem Seelow. 
W tym roku cykl imprez rozpocznie „Wiosenny bieg po zdrowie”, który będzie miał miejsce 12 
maja. Już od godziny 9:00 serdecznie zapraszamy do rejestracji w tej wspólnej zabawie biego-
wej, która również w tym roku zostanie podzielony na dwa etapy. W pierwszym, który startuje 
już o godz. 11:00 udział wezmą całe rodziny i ma on charakter typowo rekreacyjny. Na mecie 
każdy dostanie piękny, pamiątkowy medal. Pół godziny później (11:30) startuje bieg główny, w 
którym do wygrania są okazałe puchary, medale i dyplomy. Warto podkreślić, że już dzisiaj do 
udziału zgłosiła się mocna ekipa z Seelow. Wszystkich chętnych zapraszamy już od godziny 9:00 
w okolice Placu Wojska Polskiego i Parku Miejskiego. Prosimy o zabranie dobrych humorów, 
szerokich uśmiechów i odpowiedniego stroju do biegania. Do zobaczenia na starcie!

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą
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Setki małych sportowców stanęło na starcie 37. Biegu Ulicz-
nego im. H. Witkowskiego, organizowanego dla dzieci i mło-
dzieży w Dębnie - Stolicy polskiego maratonu. Nie zabrakło 
również zawodników ze Szkoły Podstawowej nr 2, którzy spi-
sali się znakomicie zdobywając 6 medali! Uczniowie starto-
wali w pięciu kategoriach wiekowych, start i meta zawodów 
znajdowały się na głównej ulicy słonecznego Dębna.  Jako 
pierwsze rywalizację rozpoczęły dziewczynki z rocznika 
2008 i młodsze, zaraz po nich chłopcy a następnie na linii 
startu ustawiały się dzieci z rocznika 2007. Do przebiegnię-
cia mieli 400 metrów. Nieco dłuższą trasę wyznaczono dla 
dzieci z rocznika 2006 i dziewcząt 2005 – dla nich zmagania 
odbywały się na dystansie 600 metrów. Najdłuższy bieg – 800 
metrów – czekał na pozostałych uczestników. Tegoroczny 
bieg dla dzieci i młodzieży to rekordowa liczba uczestników.
Rywalizacja była bardzo emocjonująca i wyrównana, licznie 
zgromadzeni rodzice i opiekunowie głośno dopingowali swo-
je pociechy a podczas przerw imprezę biegową urozmaicała 
grupa taneczna „KEEP” Dębnowskiego Ośrodka Kultury. 
Na mecie każdy uczestnik otrzymywał pamiątkowy dy-
plom a kto znalazł się w pierwszej dziesiątce dodatkowo 
nagradzany był pięknym medalem. Następnie odbyła się 
na głównej scenie 45. Maratonu Dębno ceremonia de-
koracji zwycięzców I-III w każdej kategorii wiekowej. 
Medalowe miejsca zajęli: Piechota Oliwia, Górecki Fabian, 
Heppner Hanna, Pawlak Kajetan, Czapłon Fabian, Barłow-
ski Konrad.
Gratulujemy wszystkim małym biegaczom oraz życzymy 
dalszych sukcesów!
Gorące podziękowania składamy dla dyrektora MOSiR – 
Pana Zygmunta Mendelskiego, który zapewnił Nam wyjazd 
na kolejną już imprezę biegową!
Wyniki:  
Rocznik 2008 i młodsi
Piechota Oliwia – 3 miejsce 
Tarazewicz Amelia - 24 miejsce 
Górecki Fabian – 10 miejsce  
Somerski Gracjan – 18 miejsce 
Gniady Nikodem – 19 miejsce 
Detmer Antoni – 20 miejsce 
Nowak Damian – 26 miejsce 
Jankowski Dominik – 31 miejsce 
Siemiernik Tymoteusz – 37 miejsce
Rocznik 2007
Heppner Hanna – 8 miejsce 
Górecka Natalia – 18 miejsce 
Dudzic Sara – 27 miejsce 
Pawlak Kajetan – 10 miejsce
Rocznik 2006
Hłód Julia – 21 miejsce 
Papiernik Ola – 23 miejsce 
Czapłon Fabian – 10 miejsce  
Stępień Michał – 11 miejsce
Rocznik 2005
Wróblewska Aldona – 14 miejsce
Rocznik 2004
Barłowski Konrad – 6 miejsce  
Wieczorek Wiktoria – 14 miejsce 
Wieczorek Weronika – 19 miejsce 
Truszkowska Magdalena – 20 miejsce 
Pawłowicz Oliwia – 22 miejsce 
Martinek Ewelina – 23 miejsce

MEDALOWE MIEJSCA SP2
W BIEGACH ULICZNYCH KOSTRZYŃSKIM BIEGACZOM

MARATONY NIESTRASZNE

Kostrzyńscy biegacze zaliczają kolejne maratony, miesiąc 
kwiecień obfitował w wiele wydarzeń biegowych z których 
warto szerzej wspomnieć 45. Maraton Dębno, który odbył się  
8 kwietnia oraz 4. Gdańsk Maraton z 15 kwietnia. Szczególnie 
licznie przez kostrzyńskich biegaczy obsadzony był maraton 
w Dębnie. Nasi biegacze znakomicie spisali się na królewskim 
dystansie, pokonując kolejne bariery, zdobywając doświadcze-
nie i przede wszystkim dobrze się bawiąc. O tym jak to wy-
glądało najlepiej potrafią opisać sami, wiec oddajemy im głos.  
Emocje po maratonie już opadły. 45. Maraton Dębno za-
pisał się naszej pamięci na zawsze. Niezapomniane chwile 
zarezerwowane tylko dla 2700 zawodników. Dla niektórych 
był to pierwszy bieg maratoński. Dla innych któryś z kolei 
maraton, a dla Artura Jackiewicza nowe wyzwanie: biegł 
jako pacemaker i prowadził grupę biegaczy na czas 3:30. 
Wielu z nas pokonało czasowe bariery, z którymi sobie do 
tej pory nie mogli poradzić. Pomimo bardzo ciężkich wa-
runków atmosferycznych wszyscy kostrzynianie dotarli do 
mety. Po długo trwającej zimie w ciągu kilku dni nastała 
wiosna z wysokimi temperaturami, do których nie zdąży-
liśmy się przyzwyczaić. Duży upał dał nam w kość. Warto 
było przepracować okres jesienno-zimowy by 8 kwietnia 
2018 r. stanąć na starcie tak prestiżowego biegu. Maraton 
ukończyło 2292 biegaczy. Zwyciężył David Kiprono Metto 
(KEN) z czasem 2:14:48, wśród kobiet pierwsza była Soma-
va Iryna (BLR) - 2:39:06. A tak zaprezentowali się biegacze 
z Kostrzyna nad Odrą.
Wyniki mieszkańców naszego miasta:
Szymon Bochnak 3:52:56
Tomasz Dagil 3:36:16
Krzysztof Gniady 4:36:13
Agnieszka Jackiewicz 3:52:36
Artur Jackiewicz 3:30:05 - pacemaker
Przemysław Jakubiec 4:48:59
Tomasz Jakubiec 4:49:00
Jarosław Jawin 4:42:15
Zbigniew Kluczyński 4:12:44
Dawid Olszewski 4:33:43
Dariusz Siemiernik 4:46:25
Grzegorz Smycz 3:36:20
Paweł Szczotka 4:48:57
Jarosław Szydełko 4:09:04
Przemysław Tomaszewski 4:03:02
Marcin Wasielewski 3:26:47
Dariusz Zdanowski 3: 29:12
Łukasz Żołyński 4:04:57
Wielkie brawa i podziękowania należą się wspaniałym ki-
bicom, którzy nieśli nas oklaskami do mety. To dzięki nim 
każdy z nas z uśmiechem na twarzy pokonywał każdy trud-
ny kilometr tego biegu.
Wielkie brawa dla wszystkich maratończyków!!!

4.Maraton Gdańsk. Nie ważne, że ciężki, ważniejsze, że bar-
dzo urokliwy, bo z wieloma akcentami historii i turystyki 
Gdańska, taki właśnie był 4.Maraton Gdańsk, który prowa-
dził przez Stadion Lechii, Stocznię Gdańską, koło fontanny 
Neptuna i wielu innych atrakcji. No cuda! Świetna organi-
zacja, świetny pakiet startowy. Tak wspominają swoje mara-
tońskie wojaże w Gdańsku: Tomek, Marek i Przemek.
Tomek Szmigiel
Wypad do Gdańska powiązany był  z wypadem rodzinnym. 
Wyjazd w piątek z rana, po południu szybki odbiór pakietu 
i zwiedzanie Gdańska. Ja, żona  i syn na szybkiego oblot po 
Starym Mieście, rano wypad do Sopotu i ładowanie bate-
ryjek, plaża i zwiedzanie.  Rano pobudka przed 7 szybkie 
śniadanko i kawka, przegląd sprzętu i wymarsz z młodym 
na start około 600 m od Hotelu Arena. Jako że do maratonu 
przygotowywałem się miesiąc, nie liczyłem że będzie lek-
ko, ale Marek długo nie musiał mnie namawiać żeby biec 
razem. Szybki buziak od syna i żony i ostatnie odliczanie 
9,8,7..0,1 start . I wystartowała strefa elity i tych co stara-
li się złamać granice 3h. Pierwszy kilometr przez stadion 
PGE Arena później już tylko zwiedzanie najważniejszych 
punktów miasta. Pierwszą połówkę razem z Markiem noga 
w nogę spoglądając na zegarek i kontrolując tempo. Lecz 
później Marek zwolnił przez skurcze i Zostałem sam z gru-
pą która biegła na złamanie 3h. Ale i mnie na 31 dopadła 
ściana, do 33 km starałem się utrzymać tempo 4.16 ale z 
każdym kilometrem, każdym stopniem w górę na rozżarzo-
nym niebie, moc w nogach zaczęła spadać i wymarzone 3 
h zaczęły się oddalać. Na 37 doping Żony sprawił że lekko 
się zmotywowałem i nie zwolniłem na tyle żeby na finiszu 
zegar zatrzymał się na 3h 2 min i 50 s.
Marek Tatara
Kolejna przygoda maratońska przeszła do historii. Oso-
biście jestem zadowolony ze startu z wyniku może trochę 
mniej, ale wiem co jeszcze muszę poprawić i to zrobię!!! 
Z Gdańska wyjeżdżam z nową życiówką. Jeden z lepszych 
maratonów pod względem przygotowania fizycznego i wy-
dolnościowego. Założenia przed startem były złamać 3 go-
dziny, które podczas biegu trzeba było zweryfikować. Wy-
nik końcowy 03: 11: 15, 113 miejsce Open, 40 miejsce M40. 
Rekord życiowy poprawiony o 16 min. 
Przemysław Danak 
Moje założenia przed biegiem były dość wygórowane, bo 
marzyło mi się ukończenie w 3: 20, jednak prognozy po-
gody nie były zbyt optymistyczne. Wydarzenia z Marato-
nu Dębno pokazały, że bieg w wysokich temperaturach 
jest wykańczający, zbyt dużo osób nie ukończyło tego bie-
gu także postanowiłem zredukować trochę swoje ambicje 
i walczyć o 3:30. No i udało się! 03:25:39 to mój wynik, z 
którego jestem bardzo dumny, życiówki nie było, ale radość 
ukończenia przeogromna.
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