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Szanowni Państwo,
Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy niepedagogiczni, Rodzice i Uczniowie.
Kończy się rok szkolny 2020/2021. Przejdzie on do historii jako rok, w którym główny przedmiot nazywał się
„nauczanie w warunkach pandemii”. Tej lekcji nikt wcześniej nie przerabiał, aby ją odrobić potrzebny był wysiłek szczególny.
Było to wyzwanie, z którym musieliśmy zmierzyć się wspólnie, wspierając się nawzajem.
Podziękowanie za pracę i zaangażowanie na rzecz edukacji dzieci i młodzieży
w zamkniętych szkołach i przedszkolach, w formie nauczania zdalnego, w różnych warunkach domowych i rodzinnych,
bez kontaktu z rówieśnikami, w atmosferze zagrożenia zachorowaniem - należy się wszystkim Ludziom Szkoły:
uczniom, rodzicom i opiekunom, nauczycielom, wychowawcom, dyrektorom placówek, pracownikom administracji i obsługi.
Szczególne uznanie należy się licznej grupie uczniów i nauczycieli, którzy odnieśli sukces,
startując w konkursach przedmiotowych czy wysokiej rangi zawodach sportowych.
Gratulacje jednak należą się wszystkim, którzy w tych nienaturalnych warunkach opanowali wiedzę,
która pozwoliła im otrzymać promocję do klas następnych.
Przed nami wakacje, które jeszcze nie będą takie jak 2 lata temu, niestety pandemia jeszcze trwa,
obowiązuje zachowanie odpowiedzialne, ale wakacje, które można będzie spędzić w sposób ciekawy i dobrze wypocząć.
Dla tych, którzy zostaną w mieście, przygotowujemy różnego rodzaju atrakcje, aby te wakacje umilić.
Wiemy bowiem, że po trudnym czasie nauki i życia w pandemii są szczególnie oczekiwane i upragnione.
Najważniejsze jednak, jak zwykle, jest bezpieczeństwo i apelujemy do dzieci i do Państwa o przestrzeganie zasad bezpiecznych zachowań.
Nikt z nas nie chce ponownego wzrostu zachorowań z poznanymi już konsekwencjami. Nie uchronią nas przed tym żadne przepisy,
rozporządzenia czy decyzje administracyjne. Przed ponownym zamykaniem szkół uchronią nas tylko szczepienia ochronne.
Życzę Wszystkim udanych wakacji i urlopów, dobrego tzn. motywującego do dalszej nauki i pracy wypoczynku i tego,
abyśmy mogli powiedzieć, także dzieciom jesienią, że zrobiliśmy wszystko co możliwe,
aby epidemia wygasła, aby dzieci i młodzież mogły uczyć się i bawić w szkołach i przedszkolach.
					 Burmistrz Miasta

					
					

Kostrzyn nad Odrą
dr Andrzej Kunt

Rok szkolny 2020/2021 w statystykach

W roku szkolnym 2020/2021 do kostrzyńskich szkół
podstawowych uczęszczało 1 694 uczniów, w tym:
do Szkoły Podstawowej Nr 1 - 374 uczniów,
Szkoły Podstawowej Nr 2 - 494 uczniów,
Szkoły Podstawowej Nr 3 - 258 uczniów
Szkoły Podstawowej Nr 4 - 568 uczniów.
W tym roku szkolnym naukę w kostrzyńskich szkołach podstawowych skończyło 202 ósmoklasistów
(32 - SP 1, 56 - SP 2, 34 - SP 3, 80 - SP 4 ).
Duża grupa uczniów, bo aż 528 otrzymała świa-

dectwo z wyróżnieniem. Stanowi to 31,2 % ogółu
uczniów uczęszczających do kostrzyńskich szkół
podstawowych. W tym roku szkolnym 16 uczniów
uzyskało tytuł laureata lub finalisty w Wojewódzkich
Konkursach Przedmiotowych.
Nie otrzymało promocji do następnej klasy 18
uczniów (w tym: 2 - SP1 14 - SP 2, 1 - SP 3, 1 - SP 4
), tj. 0,95 % ogółu uczniów. Natomiast 21 uczniów,
aby otrzymać promocję, będzie musiało pod koniec
wakacji zdać egzamin poprawkowy.

Do przedszkoli miejskich w roku szkolnym 2020/21
uczęszczało 415 dzieci, w tym 141 sześciolatków.
W każdym przedszkolu odbyły się uroczystości zakończenia roku dla 6-latków. Odbyły się występy
dzieci oraz spotkanie pracowników przedszkoli z rodzicami dzieci. Wszystkie spotkania zorganizowano
w reżimie sanitarnym z uwzględnieniem obowiązujących ograniczeń i obostrzeń obowiązujących
w danym terminie.
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Przedstawiamy zwycięzców konkursu literackiego, młode pisarki, które świetnie poradziły sobie
z niełatwym zadaniem. Przypomnijmy: każda z uczestniczek napisała opowiadanie, w którym,
oprócz ciekawej fabuły, zawarły kwestię związaną z ekologią, a konkretniej - sposobami mającymi na celu zwiększenie jakości powietrza. Uczennice ze szkół podstawowych wykazały się
wyobraźnią oraz sprawnością językową.

Nagrody powędrowały do Hanny Grześkowiak
(uczennicy Szkoły Podstawowej nr 1 w Kostrzynie nad
Odrą) oraz Poli Wolskiej (uczennicy Szkoły Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą).
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Nagrody ufundował Burmistrz Miasta Kostrzyn
nad Odrą - laureatki otrzymały bon podarunkowy
o wartości 100 zł do wykorzystania w księgarni „Wena”,
notes, album ze zdjęciami, długopisy oraz dyplom.
Fragment opowiadania Hanny Grześkowiak:
„- Czytałem ostatnio bardzo ciekawy wiersz pewnego
artysty - rzucił wychowawca. Po czym wyjął serwetkę,
na której było coś zapisane.
- Dotknąłeś mnie, nawet mnie nie dotykając - dodał.
- Teraz pytanie, co autor miał na myśli?- Zapytał, lecz
nagle zadzwonił jego telefon. Z reakcji pana Vincenta
mogłam wnioskować, że był zaniepokojony, a jednocześnie zdziwiony. Po czym włączył czarne radio, które
stało na biurku nauczyciela.
- Wielka nadzieja ludzkości! Pan Hiroto Makuda wynalazł
bańki czasowe. Wspomniane bańki mają właściwości
niestarzejące się! Od dzisiaj do dnia 10 maja obowiązkiem jest zgłaszanie młodzieży w wieku 15 lat do bazy
danych na naszej stronie internetowej bądź na poczcie.
Wszystkie osoby w wieku 15 lat prosi się o pozostanie
w domach! - Po tych słowach nauczyciel wyłączył już
stare radio oraz spojrzał na nas.

- Ręka do góry ci, którzy mają 15 lat - Powiedział stanowczym głosem. Nasza klasa liczyła 20 osób z czego
13 podniosło rękę.”
Fragment opowiadania Poli Wolskiej:
„Ustał szum i strach.
Po chwili poczuli, jakby powietrze wypełniło ich wnętrze, jakby się unosili w przestworza. Ta lekkość sprawiła, że oderwali się od siebie i natychmiast kolana się
pod nimi ugięły. Spojrzeli w dół i zobaczyli siebie stojących w uścisku. Zrozumieli, że zostali pozbawieni ciała,
a jakaś niewidzialna siła ciągnie ich w górę.
Nie zdążyli nawet wymienić się spostrzeżeniami, gdy
znaleźli się na jakieś innej planecie, a dziwna istota podążała w ich kierunku.
- Czy jesteśmy martwi? – wyszeptała wystraszona Lili.
- Nie, nie sądzę - odrzekł chłopiec i dodał: - Nie bój się
Lili, nic Ci się nie stanie, obiecuję! Pamiętaj, że ja …
uciął i po cichu dodał: - Zawsze będę przy Tobie!
Wtem powietrze przed nimi się rozjaśniło i z chłodnego błękitu wyłoniła się skrzydlata postać.
Istota wyglądała młodo. Była wysoka i miała duże oczy.
Luźna szata, którą miała na sobie, zdawała się ciągnąć
po skalistym podłożu.
Wystraszona nastolatka cofnęła się do tyłu i w tym samym momencie skrzydła postaci zniknęły.
- Zdaje się, że macie coś co należy do mnie - rzekła,
patrząc na chłopca.”

Wygrajmy razem plac zabaw!
Trwa głosowanie w konkursie Podwórko Nivea. Mamy szansę wygrać jedno z 20 podwórek, ale
nie uda się to, jeśli nie zagłosujecie. Plac zabaw miałby powstać na Szumiłowie. Przypominamy,
że można codziennie oddać jeden głos, dlatego im częściej wejdziesz na stronę, tym większa
szansa na zwycięstwo. Głosowanie odbywa się poprzez stronę internetową https://podworko.
nivea.pl/ i będzie trwać do 15.07.2021 roku.
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Rowerem po zdrowie Weź nie krzywdź
weź się przytul

Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Kostrzynie
nad Odrą wiedzą, że osoby dbające o zdrowy styl życia czują
się lepiej niż ci, którzy nie zapewniają organizmowi odpowiedniej
dawki aktywności fizycznej.

Mamy wielką przyjemność poinformować, że został już rozstrzygnięty konkurs plastyczny pn. „Weź NIE KRZYWDŹ – Weź się PRZYTUL!”, którego organizatorem był Burmistrz Miasta Kostrzyn nad
Odrą we współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Zwycięzcami konkursu plastycznego są:
Kategoria wiekowa I - III
1.
Amelia Abrasowicz - kl. II A Szkoły Podstawowej Nr 4
2.
Tymoteusz Włodarczak - kl. I A Szkoły Podstawowej Nr 3
3.
Apolonia Sytek - kl. I B Szkoły Podstawowej Nr 3
Kategoria wiekowa IV - VI
1.
Roksana Małkińska - kl. VI B Szkoły Podstawowej Nr 3
2.
Adrian Abrasowicz - kl. VI A Szkoły Podstawowej Nr 3
3.
Dawid Suplicki-Czerwonka - kl. IV A Szkoły Podstawowej Nr 3

Nasi uczestnicy bardzo lubią aktywnie
spędzać czas, szczególnie gdy za
oknem ładna pogoda. Postanowiliśmy więc zorganizować wycieczkę
rowerową. Leśnymi drogami przejechaliśmy ok. 10 km. Polecamy drogę
do Rapaczówki, która jest oznaczona
wykonanymi przez naszych uczestników tablicami informującymi o pokonanych kilometrach.

Jakie korzyści daje jazda na rowerze?
• zgrabniejsza sylwetka,
• dobra kondycja fizyczna,
• wyższy poziom endorfin (hormon
szczęścia),
• lepszy sen,
• mocniejsze serce!
Środowiskowy Dom Samopomocy
w Kostrzynie nad Odrą

Eko-przedszkolaki

Kategoria wiekowa VII - VIII
1.
Nadia Komar - kl. VII B Szkoły Podstawowej Nr 3
2.
Adam Krecak - kl. VII D Szkoły Podstawowej Nr 4
3.
Agata Wiśniewska - kl. VII B Szkoły Podstawowej Nr 4
Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, ponieważ wzięło w nim
udział aż 102 uczniów z kostrzyńskich szkół podstawowych.
Celem konkursu było:
• Zwiększenie świadomości uczniów na temat negatywnych konsekwencji wynikających z występowania zjawiska przemocy.
• Poszerzenie wiedzy wśród dzieci i młodzieży na temat problemu
przemocy w rodzinie oraz przemocy rówieśniczej.
• Zmotywowanie do refleksji dotyczącej przeciwdziałania przemocy
w rodzinie i przemocy rówieśniczej, ukazanie pozytywnych przykładów rozwiązywania konfliktów.
• Uwrażliwienie na krzywdę innych i reagowanie w przypadku bycia
świadkiem przemocy.
• Rozwijanie kreatywności i uzdolnień wśród uczniów.
Ponadto informujemy, że nagrody dla zwycięzców i upominki dla pozostałych uczestników zostaną przekazane do szkół i rozdane podczas zakończenia roku szkolnego.
Dziękujemy za udział w konkursie i życzymy sukcesów w dalszym rozwoju oraz słonecznych wakacji.
Prace konkursowe prezentujemy na stronach 3-5.

Uczestnicy konkursu wykazali się niesamowitą kreatywnością i wyczarowali
„coś z niczego”. Autorzy prac udowodnili, że można ponownie wykorzystać to,
co jest nam już niepotrzebne lub jest
często wyrzucane. Nie zabrakło więc
takich materiałów jak butelki, puszki,
opakowania tekturowe, słomki, gąbki,
plastikowe nakrętki, rolki papierowe.

Prace stworzone przez dzieci zaskoczyły
komisję oryginalnością i sposobem
wykorzystania oraz łączenia różnorodnych, niepotrzebnych na pierwszy rzut
oka materiałów.
Wszystkie dzieci otrzymały dyplom
oraz upominki. Nagrody ufundował
Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą
oraz Celowy Związek Gmin CZG-12.

25 czerwca przypada planowane otwarcie basenu odkrytego
dla dzieci i młodzieży przy ulicy Fabrycznej. Basen będzie czynny
codziennie od godz. 10:00 do 18:00. Wstęp wolny.
Od 1.07 do 31.08. - organizacja imprez sportowo–rekreacyjnych
dla najmłodszych oraz nastolatków. Szczegóły wydarzeń znajdą
Państwo na stronie internetowej MOSiR: www.mosir-kostrzyn.pl

Nadia Komar, kl. VII SP3
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W pasiekach już lato

W pasiekach praktycznie przystępujemy do pozyskiwania miodu z uli, obecnie jest to
miód akacjowy. Czy możemy mówić o rewelacyjnych zbiorach? Trudno powiedzieć.
Tak jak można było przewidzieć, wiosenny rozwój był trudny i rodziny powoli dochodziły do właściwej siły. Również przyroda nie spieszyła się z rozwojem. Wszystko było
opóźnione. Pierwszych miodów nie było dużo, ale jakoś udało się go trochę pozyskać,
z rzepakiem było różnie. Jedyna nadzieja jest w akacji. Czy lipa będzie nektarować?
Czy da w tym roku od dawna oczekiwane zbiory?

Adam Krecak, kl. VII SP4

Roksana Małkińska, kl.VI SP3

Nad Polską fala upałów. Dla
roślin kwitnących nie wróży
to dobrze, ponieważ nektarniki w kwiatach będą od
upału zasychać, mimo obfitego nektaru. Pszczołom to też
dobrze nie wróży, ponieważ
muszą utrzymać w ulu odpowiednią wilgotność i temperaturę, zatem cała ich siła jest
skierowana na wentylowanie
ula. Na wylotku, czyli półce
prowadzącej do ula, na której pszczoły wracające lądują
i startują, lecąc na pożytek, tu
w upale pojawiają się grona
pszczół najczęściej wylegające celem wentylacji. Jest to
czas, kiedy do ula przynoszą
najwięcej wody, która służy
im głównie do schładzania
i utrzymania wilgotności w gnieździe. Tu znajdują
się i wychowują nowe pokolenia pszczół. Nieutrzymanie właściwej temperatury i wilgotności doprowadziłoby do przegrzania i zaparzenia czerwia.
Następstwem tego jest zagłada rodziny pszczelej.
Tak jak my, tak wszystkie stworzenia żyjące potrzebują cienia i wody, której coraz mniej w środowisku.
Poziom wody gruntowej cały czas się obniża. Nic
nie robimy, by zatrzymać wodę w gruncie na odpowiednim poziomie. Odsłaniamy następne przestrzenie ziemi i umożliwiamy odparowywanie wody na
wskutek bezpośredniego działania słońca. W ostatnim czasie przez tereny zielone i trawiaste przeszły
kosiarki, by przystrzyc trawę, a tym samym odsłonić ziemię. Efektem tego jest lepszy dostęp słońca, a ono już sobie bez problemu poradzi z zieloną
przyciętą trawą i będzie coraz więcej wyschniętego
miejsca, i coraz więcej suchych trawników. Jak się artykuł ukaże to chyba już nie będzie zielonych trawników i kwitnących roślin przed naszymi domami

Tymoteusz Włodarczak,kl. I SP3

i w naszym mieście. Pozostaną
tylko pojedyncze drzewa
i krzewy, które nie zostały wycięte. Nadzieja jest w rodzinnych ogrodach działkowych,
bo tam, choć niewiele, ale są
drzewka i krzewy owocowe,
a pozostała cześć jest obsiana warzywami. Jednak i tam
coraz więcej jest trawników,
dobrze podlewanych, ale czy
one wytrzymają przycinanie
i suszę? Nie zdajemy sobie
sprawy, jak powinniśmy zadbać o właściwe utrzymanie zieleni wokół siebie. Tym
samym zatrzymamy wilgoć
w ziemi i w powietrzu, która
jest nam i roślinom potrzebna do życia. Drzewa w środowisku suchym bardzo ciężko
wchłaniają i wymieniają poprzez powierzchnie liści
dwutlenek i oddają tlen, który wzbogaca powietrze
potrzebne nam do oddychania.
Rozpoczynają się wakacje, większość wyjedzie na
upragniony urlop, a i będą tacy, co przyjadą do
naszego miasta na wypoczynek do rodzin. Wszystkich tych, którzy znajdą czas na spacer, zapraszamy
do odwiedzania SKANSENU PSZCZELARSKIEGO.
To ciekawe miejsce znajduje się na Osiedlu Warniki, poruszając się ścieżką po wale przeciwpowodziowym od starej przepompowni w kierunku
nowej. Udało nam się zasiedlić ule przeszklone
i rodziny rozwijają się w nowym stworzonym przez
nas środowisku. A przy okazji można pooglądać
sprzęt i narzędzia, jakich używa pszczelarz, ale i ule,
w jakich kiedyś żyły pszczoły oraz wiele ciekawych
eksponatów.
Romana i Marian Grzywacz
tel. 880439941

Apolonia Sytek, kl. I SP3
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Alkohol w miejscach publicznych

W codziennej służbie strażnicy miejscy zwracają uwagę na problem związany
ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych. Duży odsetek osób spożywających
alkohol stanowią bezdomni. Oprócz negatywnego wizerunku tych osób podczas spożywania alkoholu, próbują jednocześnie żebrać, co powoduje irytację mieszkańców.
Aby zapobiegać takim zjawiskom, strażnicy podejmują działania zmierzające do minimalizacji
skutków picia alkoholu w miejscach publicznych,
poprzez podejmowane interwencje. Zauważalnym
negatywnym zjawiskiem jest duża zuchwałość takich osób wobec funkcjonariuszy i społeczeństwa,
czemu należy przeciwdziałać zdecydowanymi
działaniami podczas podejmowanych interwencji.
Kontrola pod kątem spożywania alkoholu w miejscach publicznych realizowana jest praktycznie
przez cały rok, jednak szczególnie akcentowana
w okresie znacznego obniżenia temperatur
tj. w okresie jesienno-zimowym. Wówczas zwiększa się ryzyko znacznego wychłodzenia organizmu
osób przebywających na otwartych przestrzeniach
lub w pomieszczeniach nieogrzewanych takich jak
altanki, piwnice lub pustostany, co może doprowadzić do zgonu. W ostatnich latach zimy są znacznie
łagodniejsze, jednak nocne przymrozki mogą być
bardzo niebezpieczne dla osób będących w stanie
znacznego upojenia alkoholowego. Przeciwdziałając tym negatywnym zjawiskom strażnicy często
penetrują odosobnione miejsca, mając na uwadze
zdrowie i życie ludzi.

Agata Wiśniewska, kl. VII SP4

Czerwcowe spotkanie Seniorów

Bohaterem spotkania Dojrzałych Wspaniałych w piątek 11 czerwca był śmiech:
radosny, satyryczny, śmiech do łez.
Słownik języka polskiego z 186 roku tak definiuje
śmiech: „działanie duszy, rodzące się z przyjemnych
wrażeń lub szyderczego usposobienia, objawiające
się na twarzy przedłużeniem się gęby i uformowaniem
podłużnego dołku na jagodach, przy czym powietrze
prędko wychodzi z płuc…”.
Z facecji Hieroklesa oraz Philagriosa (napisany prawdopodobnie ok. IV w.n.e., w języku greckim) był jedną z wielu książek, do których zajrzeliśmy tego popołudnia. Zrobiliśmy to by odpowiedzieć m.in. na
takie pytania: Z czego śmiali się Grecy? Jak wygląda
tzw. archaiczny śmiech? Jaka jest miara śmiechu? Czy
poczucie humoru może być równie nowożytne, jak
antyczne?

Adrian Abrasowicz, kl. VI SP3

Warto zawsze pamiętać, że „śmiech nas leczy, śmiech
uzdrawia, śmiech humory mam poprawia.” Oczywiste
wydaje się więc postanowienie, aby nie tracić już
czasu i więcej się śmiać, jeszcze więcej!
Do zobaczenia w Bibliotece,
Jolanta Bednarska

Dawid Suplicki - Czerwonka, kl. IV SP3

Amelia Abrasowicz, kl. II SP4

Samorządny Kostrzyn
KONTAKT DO RADNYCH
KADENCJI 2018-2023
Ryszard ANDRYS
Asfaltowa, Belgijska, Energetyków, Eugeniusza Olczaka, Główna,
Morelowa, Orzechowa, Owocowa, Promienna, Przemysłowa,
Sadowa, Sosnowa, Stanisława Moniuszki, Szwedzka, Tysiąclecia,
Wiśniowa, Włoska
tel. 515 227 289 / e-mail: r.andrys@kostrzyn.um.gov.pl
Piotr DZIEKAN
Pralników, Działkowa, Indyjska, Jaśminowa, Młyńska,
Ogrodowa, Osiedle Leśne, Północna, Prosta, Różana, Sportowa,
Tulipanowa
tel. 516 014 248 / e-mail: p.dziekan@kostrzyn.um.gov.pl
Jeremi Dominik FILUŚ
Dębowa, Jana Karskiego, Jasna, Jaworowa, Jodłowa, Kardynała
Stefana Wyszyńskiego 8-40 B parzyste, 43 do końca, Klonowa,
Księdza Franciszka Skałby, Łódzka, Na Skarpie, Os. Kolejowe,
Osiedle Warniki, Plac Grunwaldzki, Południowa, Świerkowa,
Tarasowa, Widokowa, Witnicka, Wschodnia, Zaułek Klonowy
tel. 601 575 940 / e-mail: j.filus@kostrzyn.um.gov.pl
Bożena GĘZIKIEWICZ
Adama Mickiewicza, Bolesława Chrobrego, Marii Konopnickiej,
Henryka Sienkiewicza, Targowa
tel. 693 549 255 / e-mail: m.gezikiewicz@kostrzyn.um.gov.pl
Michał Bolesław KUNT
Gen.Józefa Bema, Gen.Tadeusza Kutrzeby, Gorzowska od nr72
do końca, Królowej Jadwigi, Majora Henryka Sucharskiego,
Marzeń, Miła, Pogodna, Przyjazna, Radości, Saperska,
Szczęśliwa, Wojska Polskiego
tel. 669 304 871 / e-mail: m.kunt@kostrzyn.um.gov.pl
Tadeusz ŁYSIAK
Akacjowa, Czereśniowa, Kwiatowa, Malinowa, Słoneczna,
Spokojna, Tadeusza Zawadzkiego, Turkusowa, Zielona, Złota
tel. 601 759 091 / e-mail: t.lysiak@kostrzyn.um.gov.pl
Leszek NAUMOWICZ
Chemików, Drzewna, Jagiellońska, Ludwika Banaszaka,
Orła Białego, Papierników
tel. 505 053 534 / e-mail: l.naumowicz@kostrzyn.um.gov.pl

Helena Józefa RUDANIECKA
Dworcowa, Fabryczna, Jana Pawła II, Niepodległości,
Osiedle Mieszka I od 37 do końca, Piastowska, Portowa,
Solidarności, Sybiraków
tel. 697 274 939 / e-mail: h.rudaniecka@kostrzyn.um.gov.pl

Monika Irena SĄDEJ
Gorzowska nr 1-70, Krótka, Osiedle C, Tadeusza Kościuszki
tel. 501 633 939 / e-mail: m.sadej@kostrzyn.um.gov.pl

Elżbieta SOBCZAK
Osiedle B, Osiedle Słowiańskie, Osiedlowa, Plac Wojska Polskiego
tel. 728 859 138 / e-mail: e.sobczak@kostrzyn.um.gov.pl

Mariusz STANISZEWSKI
Osiedle Mieszka I 1-36

tel. 693 907 200 / e-mail: m.staniszewski@kostrzyn.um.gov.pl

Jolanta SZUKAŁA
Aleja Kasztanowa, Bastionowa, Bukowa, Gorzyńska, Graniczna,
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2 - 7 oraz 9 - 41 nieparzyste,
Królewska, Mikołaja Kopernika, Mostowa, Osiedle 3 Maja,
Przyforteczna, Spichrzowa, Strzelecka, Władysława Sikorskiego,
Wodna, Zakole
tel. 513 180 217 / e-mail: j.szukala@kostrzyn.um.gov.pl
Marek TATAREWICZ
Komisji Edukacji Narodowej, Nadbrzeżna, Osiedle nad Wartą,
Osiedle Parkowe, Parkowa, Plac Wolności, Rzeczna, Wędkarska,
Stefana Czarnieckiego, Zaułek Wodny, Żeglarska
tel. 607 870 559 / e-mail: m.tatarewicz@kostrzyn.um.gov.pl
Łukasz Marcin URBAN
Cmentarna, Drzewicka, Fryderyka Chopina, Rzemieślnicza,
Gabriela Narutowicza, Szkolna, Środkowa, Zacisze
tel. 508 359 746 / e-mail: l.urban@kostrzyn.um.gov.pl
Rafał Paweł ŻYGIELEWICZ
Boczna, Brzoskwiniowa, Brzozowa, Familijna, Grzybowa, Kostrzyńska, Kościelna, Leśna, Lipowa, Łączna, Mikołaja Reja,
Namyślińska, Nowa, Odrzańska, Piaskowa, Polna, Szumiłowska,
Tartaczna, Topolowa, Ustronie, Wąska, Wesoła, Willowa
tel. 693 949 292 / e-mail: r.zygielewicz@kostrzyn.um.gov.pl
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Wywiad z radnym Staniszewskim
Jak odnajduje się Pan w roli radnego?
To jest moja pierwsza kadencja w Radzie Miasta,
na początku dużo rzeczy było dla mnie całkowicie nowych, potrzeba było więc trochę czasu na
zapoznanie się z wieloma aspektami pracy i zasadami funkcjonowania Rady Miasta. Wiele wyobrażeń
na temat pracy i funkcjonowania Rady okazało się
trochę innych niż rzeczywistość, więc początek pracy był pracowity i bardziej wymagający. Aktualnie
pracuję w dwóch komisjach, takich jak: Komisja
Rewizyjna, Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz dodatkowo w Komitecie Rewitalizacji
Miasta, ponadto reprezentuję Radę Miasta i Miasto
Kostrzyn nad Odrą w Poczcie Sztandarowym. Dziś
mogę śmiało powiedzieć, że praca w Radzie daje mi
dużo satysfakcji, mobilizuje do wielu nowych działań i stanowi duże wyzwanie, by osiągnąć jak najlepsze efekty w działalności na rzecz Miasta Kostrzyn
nad Odrą, aby wszystkim mieszkańcom naszego
miasta żyło się lepiej, czuli się dobrze i bezpiecznie,
i byli dumni z miejsca, w którym żyją, pracują.
Które decyzje Rady Miasta są Panu najbliższe?
To pytanie nie jest łatwe, wybory do rady Miasta
w Kostrzynie nad Odrą odbywają się z tzw. Okręgów wyborczych, ja startowałem z okręgu, który
obejmuje Os. Mieszka I-go i staram się w znacznej
mierze skupiać na problemach mieszkańców tego
właśnie okręgu, jednak tak naprawdę jesteśmy Radnymi Rady Miasta i musimy dbać o dobro całego
miasta. W znacznej mierze oczekiwania i potrzeby
mieszkańców są zbieżne, choć pewne problemy są
specyficzne dla danych okręgów. Co do sedna pytania to uważam, że wszystkie decyzje dotyczące
poprawy jakości życia, bezpieczeństwa, edukacji, w
tym sportu i kultury, są bardzo ważne i można by tu
np. wymienić: przekazanie terenu pod budowę
nowej siedziby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Kostrzynie nad Odrą, wspieranie budowy obwodnicy miasta czy wszelkie inwestycje w edukację i wychowanie dzieci i młodzieży (np. budowa nowego
żłobka), mam także nadzieję, że nastąpi poparcie
budowy krytej pływalni, renowacji stadionu miejskiego z budową boiska ze sztuczną nawierzchnią
i oświetleniem oraz bieżni tartanowej.
Pracuje Pan w MOSiR jako główny specjalista
ds. sportu i rekreacji. Jak ocenia Pan zaangażowanie kostrzynian w sport?
MOSiR w ciągu roku jest
organizatorem
lub
współorganizatorem
ponad 100 imprez
sportowo-rekreacyjnych (dla wszystkich
grup wiekowych, od
przedszkolaków do
seniorów). Od marca
do czerwca tego roku
w
kalendarzu
imprez
piłkarskich we
wszystkich
kategoriach wiekowych
m a m y
ok.
120
meczów
mistrzow-

skich. W rundzie jesiennej (sierpień-listopad), ilość
spotkań będzie także w tej ilości. W Kostrzynie
nad Odrą działa 5 stowarzyszeń sportowych w piłce nożnej (w tym także kobiecej), dwa zapaśnicze,
z których to czterech zawodników wystartowało
w Mistrzostwach Europy, a kolejnych dwóch ma
szanse na start w Mistrzostwach Świata, sekcje piłki
ręcznej, piłki koszykowej, piłki siatkowej, tenisa stołowego, brydża sportowego, Kostrzyński Klub Sportów Wodnych, Klub Żeglarski Delfin, Kostrzyński
Klub Karate, Sekcja Aikido, dynamicznie działający
klub WF Kostrzyn nad Odrą z WF OCR Team, wielu
biegaczy amatorów - UPS, myślę, że zaangażowanie
mieszkańców jest bardzo duże. W okresie od jesieni
do wiosny sale sportowe pracują od rana do późnego wieczora, a chętnych do korzystania jest czasami więcej niż pojemność obiektów (a mamy 3 sale
sportowe), z kolei od marca do późnej jesieni boiska piłkarskie na stadionie dzielone są czasami na
4 części, aby pomieścić wszystkich chętnych.
Skąd wzięła się Pana pasja sportowa? Czy planuje
Pan w najbliższym czasie startować w zawodach
biegowych?
Wszystko zaczęło od zabaw w dzieciństwie, za moich czasów gra w piłkę czy różnego rodzaju wyścigi
to był standard, często robiliśmy zawody biegowe
wokół bloku, (3-4 kolegów robiło sztafetę), a ja biegałem sam i jakoś nigdy nie mogli ze mną wygrać
i tak okazało się, że mam talent do biegania. Następnie w podstawówce zaczęły się pierwsze starty w zawodach, a mój nauczyciel wf-u Stanisław Gorzelak
twierdził, że ja wolę biegać, jak inni grają w piłkę.
Jak praktycznie każdy chłopak w tamtych czasach
w Kostrzynie przeszedłem sekcje piłki nożnej oraz
zapasów, by wreszcie trafić pod opiekę pasjonata
biegania Jerzego Saka, który to już pokierował dalszym rozwojem mojej pasji i kariery jako biegacza
i to dzięki niemu tak się ona potoczyła.
Co do startu, to 4 lata temu wznowiłem treningi,
wystartowałem nawet w 2019 roku w halowych
Mistrzostwach Świata Weteranów, ale pandemia
trochę pokrzyżowała moje plany, praca w Miejskim
Zespole Zarządzania Kryzysowego w którym odpowiedzialny byłem za kwarantannę instytucjonalną
wyłączyła mnie na długi czas z treningu. Plany jednak są, może nawet skuszę się 5 września na start w
35. Ogólnopolskim Biegu „Kostrzyńska Dziesiątka”.
Ma Pan dużo sukcesów sportowych, czy mógłby
Pan o nich opowiedzieć?
Moje pierwsze sukcesy sportowe zaczęły się w 1988
roku, kiedy to po raz pierwszy zostałem powołany
do Kadry Polski w biegach średnich i długich i byłem
jej członkiem nieprzerwanie do 1994 roku, byłem
także członkiem kadry olimpijskiej. Na swoim koncie mam 6 medali Mistrzostw Polski (po dwa każdego koloru w kategorii wiekowej juniora, młodzieżowca i seniora). Byłem 6. zawodnikiem Mistrzostw
Europy Juniorów w biegu na 3000 m z przeszkodami, dwukrotnie uczestniczyłem w Akademickich
Mistrzostwach Świata w biegach przełajowych,
które odbyły się w Portugali oraz Irlandii. Według
mnie to najważniejsze osiągnięcia sportowe w mojej karierze. Następnie pracowałem jako trener lekkoatletyki w klubie sportowym, a za zasługi i pracę
na rzecz sportu zostałem odznaczony brązowym
medalem zasługi dla polskiej lekkoatletyki.
Dziękuję za rozmowę!
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O książkach, pisarzach i czytelnikach - z czułością
U progu lata – w czasie pierwszej w tym roku covidowej odwilży po raz kolejny spotkaliśmy się w Bibliotece, by porozmawiać o literaturze przy dobrej kawie i w doborowym towarzystwie. Tym razem nasza dyskusja dotyczyła książki, którą zamierzaliśmy omówić
w listopadzie ubiegłego roku, ale wtedy przeszkodził nam nagły przyrost zachorowań i związane z nim zamknięcie instytucji kultury.
Mowa o najnowszej książce naszej nowej wspaniałej Noblistki – Olgi Tokarczuk.
Na początku spotkania raz jeszcze
wróciliśmy do książki omawianej miesiac wcześniej, czyli do powieści Radka Raka pt. “Baśń o wężowym sercu”.
Naszym klubowiczom spodobała
się tak bardzo, że wciąż mieli ochotę
wymienić swoje uwagi na jej temat,
szczególnie że nie wszyscy mogli
uczestniczyć w poprzedniej dyskusji.
Równie bardzo zachwyciła klubowiczów najnowsza książka Olgi Tokarczuk pt. “Czuły Narrator”, pierwsza
od czasu Nagrody Nobla. Tym razem
nie jest to powieść, a zbiór esejów
o bardzo różnorodnej tematyce. Jeden z nich, będący zarazem tytułem
publikacji, mogliśmy poznać już dwa
lata temu, ponieważ była to mowa
noblowska Olgi Tokarczuk, a zatem
najważniejsze i najdonioślejsze wystąpienie w życiu pisarki.
Klubowicze byli zachwyceni przede
wszystkim niesamowitą erudycją
Noblistki, przejawiającą się w jej

Nie mniej zgodnie uznaliśmy, że akceptujemy te rozbieżności. A przede
wszystkim jesteśmy dumni z naszej
kolejnej literackiej Noblistki, którą być
może będziemy mieli okazję poznać
osobiście w ramach programu Dyskusyjnych Klubów Książki (oczywiście po
zwycięskiej walce z pandemią).

poglądach, swobodzie wypowiedzi
oraz w sposób szczególny na poziomie
języka. Wszyscy zgodnie przyznali, że
nie udało nam się czytać książki bez
pomocy... słownika języka polskiego,
ponieważ każda strona publikacji obfituje w wyrazy trudne, rzadko używane,
specjalistyczne. Niemniej autorka operuje nimi jak najlepszy żongler świata.

Lektura esejów pozwoliła klubowiczom zrozumieć jak pracuje nad
książką Olga Tokarczuk, a także jak
postrzega świat i jakie ma poglądy
na najistotniejsze tematy naszych
czasów. W tej materii wśród klubowiczów nie było jedności - niektórzy
utożsamiają się z poglądami autorki,
inni uważają je za kontrowersyjne.

Zazwyczaj czerwcowe spotkanie klubu jest ostatnim przed wakacyjną
przerwą i po raz kolejny spotykamy
się dopiero we wrześniu. Jednak tym
razem mieliśmy już wystarczająco długą covidową przerwę (ominęło nas
co najmniej 8 spotkań), wobec tego
tegoroczne wakacje będą wyjątkowe
i oczywiście bardzo książkowe.
A póki co wszystkich Czytelników zachęcamy do przeczytania najnowszej
publikacji Olgi Tokarczuk pt. “Czuły
Narrator”. Oczywiście w kostrzyńskiej
Bibliotece.
Michał Słupczyński

Szyciolandia

Na szkle malowane

12 czerwca br. na warsztatach rękodzieła ”Szyciolandia” powstały letnie torby. Piękne torby z roślinnym motywem z tukanami, flamingami ozdobione dżinsową kieszonką na pewno sprawdzą się
na wakacyjnych wyprawach. Dla niektórych uczestników był to
pierwszy kontakt z maszyną do szycia, ale na pewno nie ostatni.
Jesienią planujemy szycie fartuszków.
Jolanta Szukała

22 maja br. odbyły się długo wyczekiwane warsztaty malowania
na szkle. Zajęcia odbyły się w dwóch 5-osobowych grupach
z zachowaniem reżimu sanitarnego. W ich czasie powstały piękne
obrazki wykonane farbami witrażowymi. Nowo poznana technika
bardzo przypadła do gustu uczestnikom warsztatów, niektórzy zamierzają dalej rozwijać swoje umiejętności malowania na szkle.
W bibliotece planujemy jeszcze organizację takich zajęć.
(JS)

Radosny Dzień Dziecka w bibliotece
Dziecięce święto w bibliotece
odbyło się w sobotę 29 maja.
Do biblioteki przybyli goście przebrani za postacie z książek i bajek dla dzieci, które spędziły czas
na rozwiązywaniu zagadek i rebusów, grały w gry planszowe,
przygotowały piękne zakładki
do książek oraz czytały książki
na puszystym dywanie.
Zespół Biblioteki
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ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE / GRY I ZABAWY

dla kogo? - zajęcia w grupach 10-osobowych, zapisy od 12-26 czerwca
gdzie? - w budynku biblioteki w godz. 10:00-13:00
co? - m.in. zabawa z wełną, zakładki do książki, zajęcia kulinarne

LIPCA

5-9

INSTASPACERY / FOTOCHODZIK

dla kogo? - zajęcia w grupach 12-osobowych, zapisy tel. 792 112 264
gdzie? - Kostrzyńskie Centrum Kultury/miasto w godz. 10:00-13:00
co? - warsztaty fotograﬁczne dla dzieci i młodzieży 6-12 lat

LIPCA

10-11

WEEKEND REKREACYJNY NA BASENIE MIEJSKIM

LIPCA

dla kogo? - dzieci i młodzież bez ograniczeń
gdzie? - basen miejski przy ul. Fabrycznej w godz. 11:00-14:00
co? - gry i zabawy, dmuchane zamki, zumba, konkursy sportowe

LIPCA

dla kogo? - zajęcia dla wszystkich chętnych
gdzie? - wybrane kostrzyńskie osiedla w godz. 10:00-14:00
co? - współtworzenie konstrukcji wierzbowych i budek lęgowych, gry i zabawy

LIPCA

dla kogo? - zajęcia w grupach 10-osobowych, zapisy od 12-26 czerwca
gdzie? - w budynku biblioteki w godz. 10:00-13:00
co? - m.in. Twój Tag, drewniane domki, artystyczne kartki, konkursy

12-16
12-16
12-16
LIPCA

15

LIPCA

17

LIPCA

ODLOTOWE ANIMACJE OSIEDLOWE

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE / GRY I ZABAWY

INSTASPACERY / FOTOCHODZIK

dla kogo? - zajęcia w grupach 12-osobowych, zapisy tel. 792 112 264
gdzie? - Kostrzyńskie Centrum Kultury/miasto w godz. 15:00-18:00
co? - warsztaty fotograﬁczne dla dzieci i młodzieży 13-18 lat

TURNIEJ WAKACYJNY NA STADIONIE

dla kogo? - dzieci i młodzież bez ograniczeń
gdzie? - stadion miejski przy ul. Niepodległości w godz. 11:00-14:00
co? - gry i zabawy rekreacyjno-ruchowe, konkursy sportowe

ZAWODY WĘDKARSKIE „LATO Z WĘDKĄ”

dla kogo? - zapisy w dniu zawodów dla dzieci i młodzieży
gdzie? - stawik przy Amﬁteatrze w godz. 8:00-12:00
co? - spławikowe zawody wędkarskie

MUZEUM TWIERDZY KOSTRZYN

- zwiedzanie Starego Miasta i Twierdzy z przewodnikiem
- oferta skierowana jest do grup dzieci i młodzieży uczącej się
- informacje i zapisy dla grup zorganizowanych: 95 752 2360
- zapraszamy w każdy wtorek w godz. 10:00-14:00

Lato
w Mieście

D

c

DRUK

dla kogo? - zajęcia w
gdzie
co? -

dla kogo? gdzie? - w Kinie za
co? - ekspe

GRY I

gdzie? - basen

DRO

dla kogo? - zajęcia
gdzie? - w b

PR

dla kogo? - zaję

BAJKO

dla kogo? - dzieci i
gdzie? - w K
c

WEKKEND REKREAC

gdzie? - basen

SZKO

- organi
- koszt j
- inform
- zapisy

dla kogo? - rodzinna zabawa dla wszystkich
gdzie? - w Parku Miejskim od godz. 16:00
co? - The Clown Circus Show „Ruphert and Rico”

KARKA 3D / ROBOTYKA - LEGO

w grupach 10-osobowych, zapisy od 12-26 czerwca
e? - w budynku biblioteki ww godz. 10:00-13:00
warsztaty z programowania dla dzieci i młodzieży

KULTURANKI

- dzieci w wieku 7-13 lat, zapisy tel. 600 983 828
a Rogiem (KCK Kręgielnia) w godz. 10:00-14:00
erymenty prowadzone wobec sztuki współczesnej

ZABAWY „O NAGRODĘ LATA”

dla kogo? - dzieci i młodzież bez ograniczeń
n miejski przy ul. Fabrycznej w godz. 11:00-15:00
co? - gry i zabawy w wodzie z nagrodami

ONY I ENERGIA ODNAWIALNA

a w grupach 10-osobowych, zapisy 12-26 czerwca
budynku bibliotei miejskiej w godz. 10:00-13:00
co? - warsztaty z obsługi dronów

RACOWNIA MAŁEGO ARTYSTY

ęcia dla dzieci i młodzieży, zapisy tel. 609 136 319
gdzie? - teren miasta w godz. 10:00-12:00
co? - spotkania przy sztalugach w plenerze

OWE DNI W KINIE ZA ROGIEM

młodzież, harmonogram uzależniony od sczepień
Kinie za Rogiem (KCK Kręgielnia), terminy na FB
co? - zaplanowano poranki i popołudnia z bajkami

CYJNY NA BASENIE MIEJSKIM

dla kogo? - dzieci i młodzież bez ograniczeń
n miejski przy ul. Fabrycznej w godz. 11:00-15:00
co? - gry i zabawy ruchowe

OŁA PODSTAWOWA NR 1

izacja czterech turnusów z bogatym programem
jednego turnusu 750 zł / os.
macje i zapisy: 509 315 409 (Danuta Kochanowska)
już trwają - pośpiesz się!

organizatorzy:
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LIPCA

Wołyń '45

19-23
LIPCA

19-23
LIPCA

24-25
LIPCA

26-30

Burmistrz Miasta Andrzej Kunt
zaprasza na

uroczystość upamiętniającą
ofiary ludobójstwa
dokonanego przez ukraińskich
nacjonalistów na Kresach
Południowo-Wschodnich
II Rzeczypospolitej Polskiej
w latach 1943-1947

LIPCA

Wydarzenie odbędzie się

SIERPNIA

przy obelisku z pamiątkową tablicą
(ul. Władysława Sikorskiego)

9-13

9-20

11 lipca (niedziela)
o godzinie 12:00

SIERPNIA

21-22
SIERPNIA

TERMINY:
28.06.-02.07.
12.-16.07.
26.-30.07.
9.-13.08.

Wakacje w Parku Narodowym Ujście Warty”
”
Bezpłatne zajęcia z przyrodnikiem
Miejsce i czas:

Rys. Piotr Kułak. Rysunki zrealizowane w ramach projektu
LIFE09/NAT/PL/000257. Bagna są dobre! Etap 2.

DUET KLAUNÓW CYRKOWYCH

9.00 - pokaz slajdów lub film
o Parku w Chyrzynie

10.30 - wycieczka terenowa
lub warsztaty w Chyrzynie

Harmonogram spotkań:
04.07. (niedziela) - Wielki Dzień Pszczoły

08.08. (niedziela) - Wielki Dzień Pszczoły

09.07. (piątek) - film + wycieczka na ścieżkę
Ptasim Szlakiem”
”
18.07. (niedziela) - pogadanka + warsztaty
Kolorowy świat przyrody”
”
23.07. (piątek)- film + wycieczka na ścieżkę
Mokradła”
”
30.07. (piątek)- film + wycieczka na ścieżkę
Olszynki”
”

15.08. (niedziela) - wycieczka rowerowa na
ścieżkę Na dwóch kółkach...”
”
20.08. (piątek) -pogadanka + warsztaty Czy
”
nad Wartą żyją wodniki?”
27.08. (piątek) - film + warsztaty Podwodny
”
świat”

źTerminy i tematy spotkań mogą ulec zmianie.

źSpotkania przeznaczone są dla turystów indywidualnych i rodzin. Dzieci zapraszamy pod opieką dorosłych.
źNa spotkanie weź ze sobą dobry humor, wygodne buty i strój dostosowany do pogody, coś na ząb oraz środki ochrony przed owadami.
źPark nie zabezpiecza transportu na miejsce wycieczek oraz ubezpieczenia uczestników na czas zajęć.
źLiczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia przyjmujemy pod numerem telefonu: 95 7524026 lub mailowo: edukacja@pnujsciewarty.gov.pl
źInformacje o ochronie danych osobowych znajdują się na stronie internetowej www.pnujsciewarty.gov.pl

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Parku i na Facebooku

By bagna tętniły życiem!

Samorządny Kostrzyn
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Ognisty wieczór na Starym Mieście
Po wielomiesięcznej przerwie udało się nam w sobotę 22 maja zorganizować w końcu kolejną imprezę muzealną. Potrzeba wyjścia
z domów jest tak silna, że kostrzynianie (i nie tylko: w wydarzeniu wzięli udział m. in. mieszkańcy Krzyża, Chojny, Gorzowa, Słubic i Rzepina)
nie przestraszyli się niepewnej pogody i licznie pojawili się na naszej Starówce. A ci co przybyli, z pewnością nie narzekali na nudę.
Szczególnie obozowisko przygotowane dla dzieci przez członków kostrzyńskiego Stowarzyszenia Bastion i Stowarzyszenia Tempelburg z Czaplinka
wzbudziło spore zainteresowanie. Były
warsztaty rysunkowe i malarskie, stemple lakowe, malowanie mieczy, strzelanie z różnego rodzaju sprzętu, rzuty
podkową, poszukiwanie skarbów przy
użyciu detektorów itp. Kolekcję obrazów nawiązujących do historii miasta
i nie tylko zaprezentował kostrzyński
artysta p. Andrzej Malczewski. O godz.
21:00 sprzed Bramy Berlińskiej wyruszył
ponad 150-osobowy (!) pochód z pochodniami. Sam „komendant twierdzy”
Ryszard Skałba posłużył za przewodnika
podczas półtoragodzinnego spaceru
w scenerii ognia rozświetlającego

ciemności. Spacer zakończył się przed
Bastionem Filip, gdzie na zakończenie
wydarzenia Teatr Ognia „Piromancja”
ze Szczecina zaprezentował efektowny pokaz żonglerki ogniem z muzyką
w tle. W sumie przewinęło się w tym
dniu przez Stare Miasto kilkaset osób.
Impreza została sfinansowana ze środków własnych Muzeum Twierdzy przy
wsparciu UM Kostrzyn, który „zasponsorował” przyjazd rekonstruktorów
z Czaplinka. Szczególne podziękowania należą się wolontariuszom ze
Stowarzyszenia Bastion, którzy przy
pomocy swoich zaprzyjaźnionych
osób, firm i instytucji zorganizowali
całe obozowisko rycerskie i warsztaty
dla dzieci.
Muzeum Twierdzy Kostrzyn

Historia kaplicy Muzeum międzynarodowo
Sprawy ochrony zabytków są nam jako muzeum
bliskie. Dlatego też staramy się na bieżąco śledzić
przedsięwzięcia związane z tą tematyką, szczególnie na terenie Kostrzyna. Nie inaczej jest z kaplicą
przy ul. Wyszyńskiego.

Jakiś czas temu w mediach pojawiła się informacja o przyznaniu nagrody „Lubuskie Konserwacje” dla Parafii pw. NMP Matki
Kościoła w Kostrzynie nad Odrą za wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich we wnętrzu kaplicy pw. Najświętszego
Serca Pana Jezusa O dziejach tej budowli pisało już kilku autorów. W zbiorach Muzeum Twierdzy Kostrzyn z kolei znajduje się
sporo materiałów dotyczących świątyni, częściowo pozyskanych od osób prywatnych. Postanowiliśmy zebrać posiadane
materiały i dostępne informacje w jedno opracowanie. Tak powstała praca „Kaplica pod wezwaniem Najświętszego Serca
Pana Jezusa - historia zabytku” autorstwa Jerzego Dregera.
Temat okazał się być ciekawszym i obszerniejszym, niż sądziliśmy na początku. Bogactwo informacji oraz materiałów wymusiło ujęcie tematu na 23 stronach. Opracowanie jest okraszone
pokaźną liczbą fotografii, dokumentującą przemiany w wyglądzie świątyni. Jest ono dostępne na stronie internetowej MTK:
www.muzeum.kostrzyn.pl - zachęcamy do lektury!
Obiekty Muzeum Twierdzy (Bastion Filip i Brama Berlińska)
otwarte są w następujących godzinach:
wtorek-piątek 10:00-16:00,
sobota-niedziela 10:00-18:00.
Nadal obowiązują obostrzenia związane z epidemią
Covid-19. Zapraszamy!

Mimo utrudnień na granicy polsko-niemieckiej Muzeum Twierdzy nie zrezygnowało ze współpracy partnerskiej z instytucjami z drugiej strony Odry.
Współpraca ta przybrała nieco inne formy, bezpośrednie spotkania zostały
zastąpione kontaktami przez Internet, ale nie przeszkodziło to we wspólnym
zorganizowaniu dwóch wystaw.
18 czerwca we Frankfurcie
otwarta została wystawa zatytułowana „Odra. Nasza rzeka”
zrealizowana wspólnie przez
Muzeum Miejskie Viadrina oraz
Muzeum Twierdzy Kostrzyn w ramach projektu „Zaangażowani w
Odrę”. Jest to polsko-niemiecka
wystawa objazdowa prezentująca na 16 planszach różnorakie
aspekty życia nad rzeką i wykorzystania jej wód w wielu dziedzinach ludzkiej działalności.
Wystawę wzbogacają filmy, gry
dla dzieci, pulpity i eksponaty,
w tym m. in. dwie wręgi łodzi
z zasobów naszego muzeum.
W ramach projektu odbędą się
również dwujęzyczne panele
dyskusyjne oraz spotkanie sieciowe kulturoznawców i muzealników z polsko-niemieckiego
pogranicza. Wystawa w listopadzie br. trafi do Kostrzyna.
Dzień później, 19 czerwca, na
dworcu w Küstrin-Kietz otwarto
wystawę „Kostrzyn. Codzienność powojennego miasta“
zorganizowaną przez Stowarzyszenie Kietz-Bahnhof/Dworzec
Chyża. Przedstawia ona publikowane po raz pierwszy zdjęcia
polskiego
fotografa-amatora
z Kostrzyna Henryka Pierzchały
z lat 60. XX w. Ukazują one doznania młodej generacji przybyłych na miejsce osiedleńców,
ściśle związane z przywróceniem
do życia doszczętnie zniszczonego w 1945 r. miasta jako ośrodka
przemysłowego. Kronika z infor-

macjami o powojennym rozwoju
Kostrzyna uzupełnia prezentowane fotografie.
Wystawa powstała we współpracy z Muzeum Twierdzy Kostrzyn,
które nabyło fotografie od autora i udostępniło je bezpłatnie

partnerom niemieckim. Wystawa czynna będzie w każdą sobotę i niedzielę w godz. 10:00-17:00
na dworcu kolejowym w Kietz.
Zapraszamy!

Muzeum Twierdzy Kostrzyn
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Jak to drzewiej bywało w naszym mieście?
Dawno, dawno temu… Czyli słów parę o archeologii Kostrzyna nad Odrą... Czy choć raz zastanawialiście się, jak wyglądało życie
w naszym mieście 100, 200 czy 500 lat temu? A czy wiecie, co działo się 12000 lat temu? Odpowiedzi na te pytania próbują udzielić
archeolodzy i wyniki prowadzonych przez nich badań wykopaliskowych.

Początki osadnictwa ludzkiego w rejonie Kostrzyna nad Odrą sięgają epoki schyłkowego paleolitu,
tj. czasów od 12000-8300 lat przed naszą erą (p.n.e.).
Jego położenie u zbiegu dwóch rzek: Odry i Warty,
na pewno czyniło z niego obszar atrakcyjny pod
względem osadniczym. Przebiegająca przez miasto
Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka (wzdłuż rzeki
Warty) była wykorzystywana przez ludność z różnych okresów dziejowych jako swego rodzaju szlak
drogowy. Stąd na przestrzeni tysięcy lat działo się
tutaj całkiem sporo.
Najstarsze ślady „stałego” bytowania grup ludzkich w rejonie miasta pochodzą z młodszej epoki
kamienia, czyli okresu neolitu (5200-1900 lat p.n.e.).
Wówczas na ziemiach polskich upowszechniło się
rolnictwo. Najczęściej pod osadnictwo wybierane
były obszary najbardziej atrakcyjne rolniczo. Na podstawie danych archeologicznych możemy stwierdzić, że okolice Kostrzyna nad Odrą, szczególnie
tereny położone na północ i północny-wschód od
miasta, były intensywnie kolonizowane przez różne
grupy kulturowe doby neolitu. Materialną pozostałością po ówczesnych rolnikach są różnego rodzaju
siekiery i narzędzia rolnicze zrobione z kamienia
i krzemienia. Najczęściej wykonywano je z importowanych surowców kamiennych. Podobny zabytek odkryto przypadkowo podczas budowy Hotelu
Bastion. W wybierzysku piasku z wykopu przy reliktach architektonicznych bastionu Książę znaleziono
siekierkę kamienną. W 2012 roku została ona przekazana (razem z informacjami o miejscu jej odkrycia)
do Muzeum Twierdzy Kostrzyn przez mieszkańca
Kostrzyna nad Odrą.
Intensywniejsze osadnictwo w okolicach miasta ma
miejsce w epoce brązu (1800-700 p.n.e.). O wykorzystaniu osadniczym tego terenu świadczą znaleziska
luźne (m.in. ozdoby wykonane z brązu) oraz zlokalizowane stanowiska archeologiczne łączone z ludnością tzw. kultury łużyckiej. Z tą ostatnią związane
jest kilka stanowisk zarejestrowanych w samym
mieście. Są to cmentarzyska ciałopalne, odkryte
m.in. na Warnikach (odkrycia dokonali archeolodzy
niemieccy na początku XX wieku), na wzgórzu Grudzia – pole woodstockowe (badania archeologów
polskich z lat 60-tych) oraz nowoodkryte cmentarzysko ludności grupy górzyckiej kultury łużyc-

kiej ze Starego Miasta, z rawelinu August Wilhelm
(badania archeologów z kostrzyńskiego Muzeum
Twierdzy). Z ludnością kultury łużyckiej związane
są również osady odkryte na obszarze strefy przemysłowej (w trakcie badań przed budową zakładów
ICT, czy ECO RAVEN).
Tereny w widłach Odry i Warty były atrakcyjne
pod względem osadniczym również dla ludności
zamieszkującej ten obszar w pierwszych wiekach
naszej ery. W okolicach Kostrzyna nad Odrą, jak i w
samym mieście, odkryto liczne osady i cmentarzyska
związane z ludnością grupy lubuskiej nadłabskiego
kręgu kulturowego, kulturą przeworską oraz kulturą
wielbarską (I-III w. n.e. ). Znad brzegów Warty (okolice ulicy Wodnej i Nadbrzeżnej) oraz Warnik znane są
osady z pierwszego wieku naszej ery, z rozpoznanym
układem domostw i palenisk. Odkryto tutaj bardzo
dużą ilość ceramiki oraz zapinki wykonane z brązu (prototypy dzisiejszych agrafek). Natomiast nad
Odrą (teren zakładów ICT i ECO RAVEN) rozpoznano
rozległą osadę ludności kultury przeworskiej, w tym
monety i ozdoby z pierwszych wieków naszej ery.
Na stanowiskach archeologicznych z tego okresu,
zlokalizowanych w mieście, jak i w jego najbliższej
okolicy znajdowane są licznie importy z obszaru
imperium rzymskiego. Z pobliskiej Górzycy pochodzi m.in. naczynie terra sigillata, odkryte w bogato wyposażonym grobie kobiecym związanym
z ludnością kultury wielbarskiej. Co ciekawe, dwa
kolejne fragmenty tego typu naczyń zarejestrowano
w samym Kostrzynie nad Odrą (m.in. podczas badań
realizowanych przy zakładach ICT). Wśród pozostałych importów wyróżnić należy przede wszystkim
monety z wizerunkami cesarzy rzymskich (dosyć
pokaźny zbiór pochodzący z Drzewic i Szumiłowa),
czy też ozdoby z metali szlachetnych.
Nieco gorzej w materiale archeologicznym prezentują się stanowiska z okresu wczesnośredniowiecznego. Z północnych dzielnic Kostrzyna pochodzi

trzewik pochwy miecza z XI w. Osady z tego okresu znane są m.in. z Kostrzyna-Kłośnicy oraz obszaru Starego Miasta. W Kłośnicy, na osadzie badanej
w początkach XX wieku, odkryto zespół obiektów
mieszkalnych wraz z towarzyszącymi im paleniskami. Być może to właśnie Kłośnicę należy łączyć
z domniemanym grodem, który jest wzmiankowany
w wielu publikacjach naukowych. Niestety dzisiaj
ten obszar został zabudowany. Prawdopodobnie
ze względu na słabe rozpoznanie archeologiczne
naszego miasta nie udało się do tej pory znaleźć
cmentarzyska z okresu wczesnego średniowiecza.
Bardziej stabilne i trwałe ślady osadnictwa na obszarze Starego Miasta w Kostrzynie nad Odrą pojawiają
się dopiero około X wieku. Stopniowo wykształcił się
tutaj ośrodek targowy przy przeprawie przez dwie
rzeki, który następnie przekształcił się w organizm
miejski. W dokumentach pisanych nazwa Kostrzyn
(łac. Cozsterine) pojawia się w 1232 r.
Wyniki badań archeologicznych w znaczący sposób
wzbogacają wiedzę na temat pradziejów, średniowiecza i czasów nowożytnych Kostrzyna nad Odrą.
Lecz nie sposób w tak krótkim tekście przybliżyć
wyczerpująco wszystkich informacji o archeologii
naszego miasta. Zainteresowanych odsyłamy do
strony internetowej muzeum.kostrzyn.pl (zakładka
archeologia) oraz na fanpage Muzeum Twierdzy
Kostrzyn na facebooku. W obu tych miejscach
na bieżąco informujemy o naszych najnowszych
odkryciach. Zachęcamy również do lektury publikacji naszych archeologów. Część tekstów dotyczących archeologii Kostrzyna nad Odrą jest dostępna
na stronie academia.edu.
Na zakończenie warto dodać, że na obszarze o tak
bogatej historii, jak nasze miasto, wcale nie jest trudno znaleźć zabytek archeologiczny. Jeśli udało Ci się
odkryć przedmiot, co do którego masz podejrzenie,
że może być zabytkiem, taki fakt warto zgłosić do
wojewódzkiego konserwatora zabytków, burmistrza czy w ostateczności do muzeum. Nie masz czego się bać, to nie boli, a możesz stać się odkrywcą
przedmiotu, który wzbogaci wiedzę o przeszłości
Kostrzyna nad Odrą.
Krzysztof Socha
Julianna Sójkowska-Socha
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Odmrażanie kultury
Po wielu miesiącach pandemii nareszcie powróciła mozliwość
organizacji koncertów i innych wydarzeń kulturalnych. Na razie
z pewnymi obostrzeniami, ale wreszcie można napisać, że kultura
powoli się odmraża, co widać też w Kostrzyńskim Centrum Kultury.

Kolejny, dobry start Strefy Dobrej Muzyki. Kasia Półrolniczak, znana jako
Kathia, rozpoczęła u nas kolejny cykl
koncertów z udziałem publiczności.
Kasia zabrała nas w magiczną podróż
po swoim świecie. Świecie swoich marzeń, uczuć, emocji, trosk, pasji, fantazji, a wszystkim obecnym na koncercie ten świat bardzo się spodobał i
już po pierwszych dźwiękach wszyscy
dali się do niego wciągnąć. Artystka
swoją muzykę zaprezentowała akompaniując sobie na gitarze, pianie, flecie
i perkusjonaliach. Używając również
loopera, dzięki któremu mogła zagrać
„jednocześnie” na kilku instrumentach. Koncert z pewnością bardzo
urokliwy, nastrojowy, momentami
wręcz intymny.
Pięć dni później w „Kręgielni”, również
w ramach Strefy Dobrej Muzyki,
wystąpił dla Was zespół Voo Voo.
Gra świateł, muzyka i dobrze znane
publiczności utwory, niejedną osobę
(po)ruszyły na krzesłach. Końcówka była już na stojąco, jak również
brawa dla zespołu. Artyści podkreślili,
że to był dopiero ich pierwszy koncert
z udziałem publiczności w tym roku.
Publiczność znała dobrze utwory
zespołu i śpiewali je razem z Wojtkiem
Waglewskim.
To wszystko co było “online” jest tak
inne od tego co znamy, a bardzo się
już stęskniliśmy za koncertami z publicznością, dlatego teraz będziemy
chcieli nadrobić ten miniony czas
i zapraszać Was na kolejne, pełne
emocji koncerty. Mamy nadzieję, że
będziecie z nami!
Sponsorem Strefy Dobrej Muzyki
jest oczywiście Kostrzyńsko-Słubicka
Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
Ruszyliśmy również z wernisażami wystaw malarskich, tym razem gościmy w
naszej galerii Katarzynę Szurkowską
absolwentkę Instytutu Sztuk Pięknych
na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Kasia jest związana ze środowiskiem
artystów zielonogórskich od 2008
roku. Uprawia malarstwo, rysunek
i projektowanie przestrzenne. Jeśli
mielibyśmy podsumować ten wieczór dwoma wyrazami, byłyby to
KOLOR i FORMA. Wernisaż wystawy
malarstwa Katarzyny Szurkowskiej
już za nami, przez najbliższy miesiąc
można oglądać wystawę prac malarki
w naszej galerii dacco w KCK. Serdecznie zapraszamy.
Muzycznie czas nam umilił Krzysztof
Borodziuk - wspaniały pianista, którego jeszcze z pewnością zobaczymy na
naszej scenie.
Sponsorem wystaw w KCK niezmiennie jest firma Arctic Paper S.A.
Kontynuujemy cykl spotkań pod
nazwą „Gdzie Jest Marzena Świrska”,
w czerwcu naszymi goścmi byli: Ewa
Drewniak z Muzeum Łąki w Owczarach, Marcin Kleczkowski - prezes
kostrzyńskiego WOPR-u, Agnieszka
Gumbis z Koło Wroty w Sarbinowie
oraz Jan Piśko - muzyk, instruktor
w kapeli Drzewiczanie. Zapraszamy
do oglądania na naszym kanale na
Youtube oraz na naszym facebooku.
30 maja Kino za Rogiem zaprosiło
swoich widzow na spacer po naszym
mieście. Wędrówka odbywała się szlakiem bajkowych postaci, które można było spotkać na wielkim ekranie
w naszym kinie. Uczestnicy korzystali
z mapki przygotowanej specjalnie na
tą okazję. Szczęśliwie do celu dotarły
24 drużyny (92 osoby). Całe rodziny pojawiały się w kinie od 11:00 do
20:00. Na miejscu wszyscy otrzymali
upominki. Zabawa była przednia.
Najmłodsi widzowie podczas spaceru
z wielką ekscytacją poszukiwali bajkowych bohaterów. Bardzo się cieszymy
że akcja spodobała się mieszkańcom
i zapewniamy że już niedługo zaprosimy Państwa na kolejne spacer do kina.
Kostrzyńskie Centrum Kultury
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Złoty Lizak po raz 44.
13 czerwca br. odbyła się 44. edycja konkursu o Złoty Lizak. Był
to inny „Złoty Lizak” od poprzednich edycji, bo do prezentacji
wokalnych dołączyli recytatorzy oraz instrumentaliści. Jest to
pokłosie odwołanego konkursu wojewódzkiego - Lubuskie Konfrontacje Artystyczne, które wystartują najpewniej w przyszłym
roku. Tego dnia nie brakowało również innych atrakcji.

W Parku Miejskim, firma ICT Poland,
główny sponsor, od wielu lat finansujący konkurs piosenki “O Złoty Lizak”,
zapraszała do wzięcia udziału w ankiecie na wybór murala, który powstanie
na budynku przy ul. Niepodległości 5.
28 czerwca na fanpage’u ICT startuje
głosowanie. Każdy mieszkaniec Kostrzyna nad Odrą będzie mógł wziąć
w nim udział i oddać swój głos na mural, który spodoba mu się najbardziej.
Zwycięski projekt zostanie namalowany przez artystę - autora projektu na
budynku przy ulicy Niepodległości 5.
Między naszą publicznością przechadzał się i chętnie pozował do zdjęć
wielki, pluszowy lisek - symbol marki
Foxy Pomaga Dzieciom.
WF Kostrzyn rozgrzewał publiczność,
a szczególnie dzieci, przy pomocy
Zumby, którą poprowadziła zawsze
uśmiechnięta Karolina Jankowska.
Ponadto na swoim stoisku malowali
dzieciom buźki oraz rozdali vouchery
do swojego klubu dla naszych uczestników.
Best Buty umilały czas dzieciakom
ze swoimi nowymi dmuchańcami, skakać i szaleć można było do upadłego,
i to całkowicie za darmo.

Szkoła Języków Obcych The Best
Kornela Naruszewicza prowadziła
różne eksperymenty dla dzieci i łamigłówki językowe. Kolejki do stanowisk
były bardzo długie.
Podczas finałowego koncertu Kostrzyńskich Konfrontacji Artystycznych wystąpiło 17 uczestników, którzy przed szeroką publicznością (która
pełniła również rolę jury), zaprezentowali swoje umiejętności, byli to:
- w kategorii RECYTACJI:
Idalia Pawłowska, Kalina Kunt, Aneta Pyć
- w kategorii INSTRUMENTALIŚCI:
Maria Lasocka, Anastazja Jandziak,
Alicja Kuchowicz, Mateusz Kołodnicki,
Tomasz Ulatowski, Mateusz Prządka,
Amelia Pieczykolan
- w kategorii WOKALNEJ:
Anna Drohomirecka, Lena Bojanowska,
Zofia Żygielewicz, Nikoletta Hawliczek,
Zuzanna Haremza, Oliwia Tracz, Idalia
Pawłowska, Weronika Pieczykolan
Zwyciężczynią,a tym samym szczęśliwą posiadaczką Super Złotego Lizaka
2021 jest wokalistka Oliwia Tracz, (na
zdjęciu), która zaśpiewała piosenkę pt.
„Co się śni niewidomym”.
Serdecznie gratulujemy!

Samorządny Kostrzyn
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BJJ wkrótce wróci do Kostrzyna nad Odrą!
Rozmowa z panami Łukaszem Nakwaskim oraz Stefanem Konickim, którzy mają w planach reaktywować w Kostrzynie nad Odrą
Brazylijskie Jiu-Jitsu (BJJ).
szych zawodników jest o wiele więcej, choć pandemia pokrzyżowała nam nieco plany, to możemy pochwalić się takimi osiągnięciami jak: Złoty i brązowy
medal naszych zawodników na VIII Ogólnopolskim
Turnieju No Gi i Gi Fight w Dzierżeniowie w 2019
r., 2 złote 1 srebrny i 1 brązowy na Mistrzostwach
Polski Cavalcanki w 2019 r.. Lecz najważniejsze
medale zostały zdobyte na European Championship
CBJJP w Poznaniu w 2019 r. - były to dwa brązowe
medale.

Czym jest BJJ ?
Dobre pytanie, gdyż Brazylijskie Jiu-Jitsu jest
połączeniem kilku stylów walki, takich jak japoński
pierwowzór Ju-Jitsu, judo i zapasów. BJJ można trenować zarówno w kimonach, jak i bez. Za twórców
Brazylijskiego Jiu-Jitsu uważa się rodzinę Graccie,
którzy pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX wieku
rozpowszechnili BJJ na cały świat w walkach minimum reguł. Głównymi zaletami tej dyscypliny
sportu jest ukierunkowanie na skuteczność
w realnej walce i życiu codziennym. Lecz dla
każdego BJJ jest czymś innym, dla niektórych to
po prostu fajna zabawa, dla innych sposób pozbycia
się stresu po całym dniu, ale dla niektórych jest to
styl życia. Ja co trening uświadamiam sobie że już
tyle umiem i ale jeszcze wiele muszę się nauczyć.
Dla kogo są dedykowane treningi?
Treningi są dedykowane dla każdego, kto ma ochotę aktywnie spędzić czas, począwszy od dzieci

w wieku szkolnym, młodzieży i osób dorosłych,
kobiet, mężczyzn czy seniorów. Ktoś kiedyś powiedział, że nigdy nie jest za późno, aby zacząć trenować, bo w BJJ wiek to tylko liczba.
Na jakim etapie jest obecnie praca nad utworzeniem stowarzyszenia?
Obecnie jesteśmy na etapie tworzenia struktur
stowarzyszenia i niebawem zamierzamy złożyć
komplet niezbędnych dokumentów w urzędach.
Chcemy jak najszybciej ruszyć ze stowarzyszeniem,
aby KSSW WildBears mogło już w niedalekiej przyszłości reprezentować nasze miasto na zawodach
i turniejach czy seminariach.
Czy nasi zawodnicy mają już jakieś sukcesy?
Tak, nasi reprezentanci mają już kilka sukcesów,
chociażby ostatni brązowy medal przywieziony
przez Sebastiana Nakwaski z XI Pucharu Polski No
Gi Jiu-Jitsu IBJJF RULES 2021 Luboń. Sukcesów na-

Czy jest w planach stworzenie kursu dla kobiet?
Oczywiście, jak najbardziej, nasze stowarzyszenie
ma w planach stworzenie kursu samoobrony
dla kobiet w wieku 18+. Kurs będzie miał na celu
przygotowanie uczestniczek do wyuczenia i wytrenowania określonych metod i sposobów działania w sytuacji, w której zostałyby napadnięte
lub będą miały np. problem ze zbyt nachalnym
panem w pubie. Czasy, w jakich przyszło nam żyć,
są takie, a nie inne i postanowiliśmy wyjść płci pięknej naprzeciw i dołożyć cegiełkę w dbałości o ich
komfort fizyczny i psychiczny. Niestety, z racji tego,
iż chcemy, aby uczestniczki kursu wyniosły z niego
jak najwięcej, liczba miejsc będzie dość ograniczona
do max. 12-16 osób. Jednak nie wykluczamy zrobienia dodatkowej grupy, jeśli będzie duże zainteresowanie kursem.
Jak się z wami skontaktować ?
Najlepiej znaleźć nas na FB (Messenger) WildBears
Słońsk, wystarczy napisać, na pewno się odezwiemy. Wolimy nie podawać nr telefonu, gdyż chcemy
oszczędzić sobie nocnych telefonów
Gdzie trenujecie obecnie???
Niestety obecnie jesteśmy zmuszenie do dojeżdżania do Słońska, mamy tam możliwość korzystania
z prywatnej Sali, dzięki uprzejmości jednego z tamtejszych przedsiębiorców. Dojazdy są nieco uciążliwe, ale chcemy trenować, być coraz lepsi silniejsi
i sprawniejsi.
Dziękuję za rozmowę!

(rozmawiała Alicja Łukasik)

TS Celuloza Kostrzyn nad Odrą z awansem
Burmistrz Miasta Kostrzyn nad
Odrą serdecznie gratuluje piłkarzom oraz trenerowi TS Celuloza
Kostrzyn Łukaszowi Dorniakowi
awansu do IV ligi lubuskiej!
Piłkarze Celulozy Kostrzyn pokonali
na wyjeździe 4:2 Radowiaka
Drezdenko i tym samym na
trzy mecze przed końcem
sezonu w gorzowskiej klasie okręgowej zapewnili
sobie awans do IV ligi.
Życzymy Celulozie dalszych sukcesów na piłkarskich murawach!
Andrzej Kunt
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Kostrzyńscy zapaśnicy na Mistrzostwach Europy
W dniach 27-30 maja w Sofii odbyły się Mistrzostwa Europy Młodzików w zapasach. W 13-osobowej Kadrze Narodowej stylu klasycznego znalazło się aż czterech zawodników „UKS” Jedynka: Filip Iwaszko 41 kg, Kacper Sobczyk 44 kg, Wojciech Cudak 52 kg
i Nataniel Troczyński 57 kg. Natomiast w narożniku trenerskim nie zabrakło naszego szkoleniowca Artura Żołny. Mistrzostwa Europy
stały na bardzo wysokim poziomie sportowym i, pomimo pandemii, wystąpiły wszystkie najsilniejsze reprezentacje z Rosją na czele,
która jest potęgą w tej dyscyplinie sportu. Zawodnicy rosyjscy udowodnili, że stawianie ich w roli faworyta nie było mylne, ponieważ
wygrali dziewięć z dziesięciu kategorii wagowych. My skupimy się na występie naszej czwórki zawodników.
Filip Iwaszko (41 kg) w pierwszej
walce zdecydowanie zwyciężył przez
przewagę techniczną z Holendrem.
W ¼ finału spotkał się reprezentantem
Rosji późniejszym mistrzem tej kategorii wagowej, który okazał się poza
zasięgiem Filipa. Awansując do finału
rosyjski zapaśnik otworzył drogę do
walki o medal dla naszego zawodnika.
Filip w walce repasażowej nie sprostał
wymaganiom reprezentanta Ukrainy
przegrywając na przewagę techniczną i w efekcie końcowym zajął 7 miejsce. Warto dodać, że rywale, z którymi
Filip doznał porażki, zdobyli kolejno
1. oraz 3. miejsce.
Kacper Sobczyk (44 kg) po wyrównanym boju zwyciężył pierwszą walkę
z reprezentantem Białorusi, a w ¼ finału podobnie jak Filip Iwaszko trafił na
faworyta turnieju zawodnika z Rosji.
Niestety Kacper przegrał tą rywalizację, ale Rosjanin zgodnie z oczekiwaniami awansował do finału i otworzył

drogę walki o medal naszemu zawodnikowi. W pojedynku repasażowym
Kacper nie sprostał Azerowi przegrywając nieznacznie na punkty w ostatnich 30 sekundach walki. Szkoda, bo
Kacper był najbliżej walki o brązowy
medal Mistrzostw Europy Młodzików,
ale i tak zajął bardzo wysoką 7 lokatę.
Wojtek Cudak (52 kg) i Nataniel
Troczyński (57 kg) pożegnali się
z turniejem w jego początkowej fazie

przegrywając swoje walki z reprezentantami Ukrainy. Zarówno Wojtek jak
i Nataniel zmienili kategorie wagowe
na wyższe i niestety mocno odczuli
przewagę fizyczną swoich rywali.
Ostatecznie Ci zawodnicy sklasyfikowani zostali na miejscach 17. (Wojtek)
i 24. (Nataniel).
Mistrzostwa Europy w Sofii były dla
naszych chłopaków wspaniałą lekcją
i wielkim doświadczeniem. Były także

okazją do zmierzenia swoich sił z reprezentantami wielkich potęg sportu
zapaśniczego. Występ naszej czwórki
i całej polskiej reprezentacji pokazał,
że mamy jeszcze braki na tle bardzo
mocnych rywali. Znamy jednak charakter naszych chłopaków i wiemy,
że zdobyte doświadczenie szybko
zacznie procentować, a kolejny turniej mistrzowski z pewnością będzie
walką o jeszcze wyższe lokaty, a może
nawet medale.
Za nami historyczny moment dla kostrzyńskich zapasów za co bardzo
dziękujemy naszym chłopakom: Filipowi, Kacprowi, Wojtkowi i Natanielowi. Również dziękujemy bardzo
Wspaniałym Rodzicom i Kibicom,
którzy wspólnie z trenerem Arturem wspierali chłopaków na miejscu
w Sofii. Wielkie słowa podziękowania
kierujemy także do tych, którzy w tym
czasie trzymali za nas kciuki i oglądali
walki w telewizji. Dziękujemy!

I Rekreacyjny Koleżeński Bieg Leśny
Sezon biegowy w Kostrzynie nad Odrą rozpoczęty, w dniu 22 maja 2021 odbył się I Rekreacyjny Koleżeński Bieg Leśny. Spragnieni
aktywności ruchowej, imprez biegowych czy wspólnego spędzania aktywnie wolnego czasu na linii startu biegu stanęli biegacze
z Kostrzyna nad Odrą, Dębna, Cychr oraz niezawodna ekipa WF OCR Team Kostrzyn nad Odrą, otwierając tym samym sezon biegowy.
Zaczynany powoli wracać do „normalności”, pandemia odpuszcza, a biegacze nie. Około 10.00 na miejscu imprezy zaczęli się pojawiać pierwsi zawodnicy, były obawy, czy dopisze pogoda i frekwencja, obie okazały się nieuzasadnione. Po raz kolejny okazało
się, że na biegaczach zawsze można polegać. Do startu zgłosiło się 19 osób, mimo tego, iż bieg nie był propagowany, a udział, jak
wskazuje nazwa, odbywał się na zasadzie „koleżeńskiej” i na zaproszenia.
Tak więc pomysł i organizacja okazały się strzałem w przysłowiową „Dziesiątkę”, bieg przy okazji okazał się też biegiem rodzinnym, Agnieszka
i Krzysztof Cieśla pobiegli wspólnie z 3-letnią
córką Jagną, która co prawda w wózku, ale także pokonała całą trasę, rodzinnie wystartowali
także Jarosław, Dawid i Jakub Kędzierscy. Inicjatorami biegu byli kostrzyńscy biegacze Krzysztof Bukiel oraz Mariusz Staniszewski intencją
biegu miała być integracja biegaczy, ale przede
wszystkim chodziło o propagowanie zdrowego
trybu spędzania wolnego czasu na łonie natury oraz
zainicjowanie i wprowadzenie do kalendarza imprez
sportowych cyklu biegów w naszym mieście, żeby
stały się one stałym elementem wydarzeń sportowych. Oficjalnego otwarcia biegu dokonali dyrektor
MOSiR Zygmunt Mendelski oraz kostrzyński radny
Mariusz Staniszewski.
Punktualnie o godzinie 11:15 Z. Mendelski dał sygnał do startu i biegacze wyruszyli na ok. 4,5 km trasę prowadzącą dukatami leśnymi w okolicach „Domku Myśliwskiego”. Od samego początku zarówno
wśród Panów jak i Pań ukształtowała się czołówka,
która nadawała ton całemu biegowi. Jako pierwszy na mecie zameldował się Dawid Kędzierski
z czasem 16:55 a tuż zanim walcząc do samego końca znany zawodnik z Dębna Tomasz Chawawko

z zaledwie 4-sekundową stratą, na trzeciej pozycji
linie mety przekroczył Przemysław Danak. Wśród
Pań najlepszą okazała się Klaudia Kobydecka,
która z czasem 20:45 wyprzedziła o 38 sek. Anetę
Orawiec oraz Klaudię Rolicz, która linię mety pokonała z wynikiem 24:44. Po zakończonym biegu na
wszystkich uczestników czekało ognisko i kiełbaski,
można było już bez emocji spokojnie usiąść przy
ognisku i miło spędzić jeszcze czas, a tego, oprócz
samego startu w zawodach, brakowało wszystkim

już od dawna. Dla wszystkich uczestników biegu
przygotowano pamiątkowe medale, worki na sprzęt
sportowy oraz kalendarze a 3 najlepszych w kategorii kobiet i mężczyzn udekorowano pamiątkowymi pucharami, dodatkowo 6 najlepszych otrzymała
pamiątkowe dyplomy. Dekoracji dokonali Zygmunt
Mendelski i Antoni Żołna.
Pełny komunikat biegu dostępny pod adresem:
www.mosir-kostrzyn.pl

