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BURMISTRZ DOTRZYMAŁ SŁOWA 

W październiku zapytaliśmy Państwa o opinię w sprawie Kopert Życia. Otrzymaliśmy 
odpowiedzi – wszystkie na TAK! Podejmując decyzję o ich wprowadzeniu burmistrz obie-
cał, że zrobi wszystko, by Koperty Życia trafiły do kostrzyńskich seniorów, osób samot-
nych i przewlekle chorych jeszcze w tym roku. Wiemy już, że Koperty Życia będą prezen-
tem Mikołajkowym! Dzięki doskonałej współpracy z przychodniami lekarzy rodzinnych 
Koperty Życia będzie można odbierać w: NZOZ ALMED – ul. Żeglarska 1, NZOZ KOLEJARZ 
– ul. Solidarności 2, Przychodnia MEDICUS – ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, 
Przychodnia Rodzinna REMEDIUM – ul. Jagiellońska 2 od dnia 06 grudnia. W tym samym 
dniu w godzinach od 14.00 do 18.00 na Placu Wojska Polskiego zostanie ustawiony na-
miot Urzędu Miasta, w którym urzędnicy będą wydawali Koperty Życia. By ułatwić odbiór 
Kopert Życia wyjdziemy do Mieszkańców i Koperty Życia będzie można odbierać również 
w kostrzyńskich szkołach podstawowych w godzinach popołudniowych tj. od godziny 
15:00 do 17:00 w poniedziałek 11 grudnia. Kopertę Życia można będzie również otrzy-
mać w Urzędzie Miasta Kostrzyn nad Odrą od dnia 06 grudnia br. Kopertę Życia w imieniu 
osoby uprawnionej – powyżej 65 roku, samotnej, chorej może odebrać również członek 
rodziny, sąsiad czy zaprzyjaźniona osoba. Najważniejsze jest, by Koperty Życia dotarły do 
wszystkich Mieszkańców.   

SPIS TREŚCI

W Urzędzie Stanu Cywilnego w miesiącu październiku 2017 roku zarejestrowano:
24 akty urodzenia (15 urodzeń w szpitalu i 9 urodzonych za granicą RP),

5 ojców uznało swoje poza małżeńskie dziecko przed kierownikiem USC,
17 aktów małżeństwa - 8 ślubów cywilnych, 5 ślubów wyznaniowych 

oraz 4 zawarte za granicą - wpisanych do ksiąg małżeństw)
22 aktów zgonu

Do Systemu Rejestrów Państwowych „Źródło” wpisano 903 akty stanu cywilnego.

4 osoby pobrały zaświadczenie o zdolności prawnej do ślubu za granicą.
12 par złożyło zapewnienie niezbędne do zawarcia małżeństwa.

Wydano 384 odpisy aktów stanu cywilnego 
(271 skróconych, 45 zupełnych oraz 68 wielojęzycznych)

235 osób złożyło wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego.

61 osób  zgłosiło się z wnioskiem o zameldowanie
/ na pobyt stały lub czasowy / lub wymeldowanie.

27 cudzoziemców zameldowało się na pobyt czasowy w Kostrzynie nad Odrą.

Urząd Stanu Cywilnego w Kostrzynie nad Odrą
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KALENDARIUM
PRZEJŚCIA 
GRANICZNEGO 

1991
porozumienie międzyrządowe 

o budowie drogowego przejścia 
granicznego Kostrzyn-Kietz

1992
 lipiec – rozpoczęcie budowy 

przejścia granicznego tzw. Etap I 

1992 - 21 listopada
uroczyste otwarcie drogowego 

przejścia granicznego 

1993
porozumienie między rządami RP 
i RFN o rozbudowie i finansowaniu 
drogowego przejścia granicznego 

pod potrzeby niemieckich służb BGS 
I ZOLL

1994-1995
budowa tzw. II Etapu (część 

wyjazdowa z Polski)

1996
służby celne i graniczne RFN 

przenoszą obsługę podróżnych na 
teren RP

1997
budowa tzw. III etapu drogowego 

przejścia granicznego (część 
wjazdowa do RP) 

1998
rozszerzono ruch graniczny na DPG o 
samochody ciężarowe o ładowności 

do 3,5 t

2007
zakończenie odpraw na drogowym 
przejściu granicznym Kostrzyn-Kietz 

2010
na wniosek burmistrza Andrzeja 

Kunta obiekty przejścia granicznego 
zostały przekazane Miastu Kostrzyn 

nad Odrą.

Wydarzeniu na środku mostu granicznego 
towarzyszyły tłumy ludzi, którzy pomimo pa-
nującego w tym dniu mrozu licznie przybyli 
na uroczystość. Wszyscy w asyście orkiestry 
wojskowej przeszli pieszo mostem granicznym 
na Odrze w kierunku Kostrzyna. W tym samym 
dniu przez most przejechały nieliczne pierwsze 
samochody osobowe. Kostrzyn nad Odrą otwo-
rzył się na zachód i Europę. Na ulicę Graniczną 
powróciło życie, Powstał bazar przygraniczny, 
a jedyna w mieście stacja benzynowa przy ul. 
Gorzowskiej, choć czynna 24 godziny na dobę, 
nie była w stanie obsłużyć wszystkich klientów. 
Powstała więc stacja paliw obok bazaru przy-
granicznego. W 1993 roku Urząd Miasta wydał 
pierwszy w powojennych dziejach Kostrzyna 
folder w trzech językach: polskim, niemieckim, 
angielskim. Tak rozpoczęło się otwieranie mia-
sta na Europę…

Dla upamiętnienia 25 lat od otwarcia drogo-
wego przejścia granicznego w Kostrzynie nad 
Odrą burmistrz Andrzej Kunt zaprosił do nasze-
go miasta projektantów przejścia granicznego, 
jego budowniczych i przedstawicieli służb, które 
pracowały na DPG Kostrzyn-Kietz. 21 listopada 
2017 roku w naszej “Kręgielni” spotkało się bli-
sko 100 osób, w tym również mieszkańcy mia-
sta, by wspominając porozmawiać również o 
dalszym rozwoju miasta. W panelach dyskusyj-
nych uczestniczyli Roman Mycka i Wiesław Go-
łacki (Autorskie Biuro Projektów Mycka&Gołacki 
Gorzów Wlkp.), Tomasz Grabowski (naczelny 
inżynier generalnego wykonawcy firmy “Go-
bex”), Tadeusz Grabowski (kierownik robót). 
Na widowni byli również przedstawiciele pod-
wykonawców Janusz Zuza z firmy Budomex czy 
Janusz Nawrocki z firmy Marciniak i s-ka. Pro-
wadzący konferencję Jacek Dreczka nakłonił 
Panów do wspomnień i odpowiedzi na pytania 
z sali. Dowiedzieliśmy się m.in., że przejście gra-
niczne wybudowane zostało na materacu z 35 
tysięcy opon (rozlewiska rzeki Warty), a budynek 

TO BYŁO 25 LAT TEMU
21 listopada 1992 roku, w kilka miesięcy po uruchomieniu kolejowego przejścia 
granicznego (30 maja 1992 r.), o godzinie 11:00, ówczesny wojewoda gorzowski 
Zbigniew Pusz i premier Brandenburgii Manfred Stolpe dokonali uroczystego 
otwarcia drogowego przejścia granicznego Kostrzyn-Kietz. 

Urzędu Miasta jest posadowiony na 123 palach. 
Projektanci wspomnieli o tym, na jak trudnym 
terenie powstawało przejście i o tym jak praco-
wali pod presją czasu i oczekiwań. Projektowali 
przecież pierwsze przejście drogowe na zachod-
niej granicy od podstaw. 

W panelu drugim udział brali długoletni 
naczelnik polskiego Urzędu celnego Wiesław 
Pomarański, jego odpowiednik ze strony nie-
mieckiej – naczelnik Zoll Dieter Pichi, komen-
dant Granicznej Placówki Kontrolnej Straży 
Granicznej płk. Jan Tomasik, szef BGS Volker 
Etlich oraz Jarosław Begol kierownik punktu 
granicznego tzw. kwarantanny roślin. Panowie 
niemal w rodzinnej atmosferze opowiedzieli o 
warunkach pracy (doskonałych w Kostrzynie) 
oraz o ciekawostkach z czasów działania DPG. 
Rozmowa była interesująca i niezwykle ciekawa. 
Panowie mogliby rozmawiać długo, a czas gonił. 

W trzecim panelu spotkali się Jerzy Koro-
lewicz (Prezes  Zachodniej Izby Przemysłowo-
-Handlowej, wicewojewoda gorzowski w latach 
1992-95), Jörg Schröder (burmistrz Seelow), 
Roman Dziduch (K-S SSE) i Andrzej Kunt (Bur-
mistrz Kostrzyna). Rozmowa dotyczyła wpływu 
otwarcia przejścia na rozwój miasta. Wszyscy 
byli zgodni co do tego, że rozwój miasta, rola 
Kostrzyna nad Odrą po otwarciu przejścia nadal 
jest niewspółmiernie większa niż innych miast w 
regionie. Wszyscy też byli zgodni, że wspólnie 
trzeba pracować dalej, tym razem w kierunku 
budowy nowego mostu na Odrze i obwodni-
cy miasta oraz elektryfikacji linii kolejowej Ko-
strzyn-Krzyż-Piła. 

Konferencję uświetniła obecność wicewo-
jewody lubuskiego Roberta Palucha, który 
w imieniu wojewody dokonał otwarcia konfe-
rencji, przypomniał krótko historię przejścia w 
Kostrzynie oraz podkreślił jego rolę dla rozwo-
ju całego regionu lubuskiego. Wystąpienie na-
grodzono gromkimi brawami. Wielką niespo-
dzianką dla uczestników konferencji był wykład 
socjologa, wykładowcy akademickiego, harcmi-
strza ZHR, polityka i posła na Sejm VIII kadencji 
- Lubuszanina prof.dr hab. Jacka Kurzępy. Wy-
kład był tak interesujący, że przez cały czas jego 
trwania na sali panowała absolutna cisza. Goście 
z Niemiec ze słuchawkami na uchu (konferencja 
była tłumaczona symultanicznie) wsłuchani byli 
w każde słowo prof. Jacka Kurzępy. Wykład do-
tyczący granicy i pogranicza, ludzi tu żyjących, 
nie tylko w rozumieniu geograficznym, ale też 
socjologiczno-psychologicznym, przybliżymy 
Państwu w niedługim czasie. 

Jedno jest pewne. Takie konferencje warto 
organizować. Nie tylko po to, by ocalić od zapo-
mnienia, ale także po to, by utrzymywać dobre, 
dawno temu zawarte przyjaźnie między obiema 
nacjami, które wciąż trwają i nadal są budowane 
po obu stronach Odry.  
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to wspólny sukces władz miejskich i powiato-
wych i wyraziła opinię, że droga przez długie 
lata będzie dobrze służyć Mieszkańcom.

Cała inwestycja nie byłaby jednak możliwa, 
gdyby nie Zygmunt Mendelski, Radny Powiatu 
Gorzowskiego, a zarazem dyrektor MOSiR w 
Kostrzynie nad Odrą, który tak skomentował tą 
inwestycję: „Mam powody do dużej dumy, że 
mój wniosek złożony na posiedzeniu Komisji 
stałych Rady Powiatu Gorzowskiego w dniu 9 
lutego 2016 roku dotyczący zaplanowania na 
rok 2017 środków na realizację zadania pole-
gającego na wykonanie remontu kapitalnego 
odcinka drogi powiatowej nr 290F (ulica Naru-
towicza) w Kostrzynie nad Odrą, został przez 
zarząd powiatu jednogłośnie zaakceptowany i 
znalazł pełne uznanie, uzasadnienie i przyjęty 
został do realizacji przez Radę Powiatu. Wiado-
mo, że wykonanie takiego remontu wymagało 
przygotowania niezbędnej dokumentacji i po-
zwoleń. Pozytywne stanowisko  Rady Miasta 
Kostrzyn nad Odrą oraz Burmistrza Andrzeja 
Kunta odnośnie współfinansowania inwesty-
cji pozwoliło na pełną realizację tego zadania, 
który z uwagi na fatalny stan jezdni wymagał 
radykalnego rozwiązania. Temat dojazdu do 
Nowego Szpitala, Domu Pomocy Społecznej 
„Dom Seniora”  oraz przejazd  i przejście 700 
metrowym odcinkiem drogi przez użytkowni-
ków został w pełni zrealizowany.”

Bartłomiej Suski

ulica Narutowicza cieszy oko
W poniedziałek 23 października nastąpiło uroczyste otwarcie ulicy Naruto-
wicza. Inwestycja była możliwa tylko dzięki ścisłej współpracy Miasta Ko-
strzyn nad Odrą i Powiatu Gorzowskiego w tym zakresie. Nie można zapo-
minać bowiem, że na remont, a właściwie kompletną przebudowę jednej z 
najważniejszych ulic w naszym mieście zostało przyznane przez Wojewodę 
Lubuskiego dofinansowanie dla Powiatu Gorzowskiego z Programu Rozwo-
ju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Całko-
wita wartość inwestycji to 2.101.212 zł, powiat otrzymał 50% dofinansowa-
nia natomiast wkład Miasta Kostrzyn nad Odrą do inwestycji to 861.569 zł.

W ramach inwestycji została kompletnie 
przebudowana jezdnia wraz ze zjazdami na 
odcinku o długości 602 m. Przebudowane 
zostały 3 skrzyżowania z drogami gminnymi 
(ul. Jana Pawła II, ul. Stanisława Moniuszko, ul. 
Fryderyka Chopina), które są teraz nie tylko 
bezpieczne, ale również cieszą oko estetyką. 
Powstała zupełnie nowa, bezpieczna, asfalto-
wa ścieżka rowerowa oraz brukowane chodni-
ki. Przy nowej ulicy znalazło się także miejsce 
na liczne miejsca parkingowe, dwie zatoki 
autobusowe z peronami i miejsce na postój 
TAXI z ławeczkami dla klientów oczekujących 
na taksówkę czy wyspy spowalniające ruch. W 
ramach inwestycji powstała także kanalizacja 
deszczowa z odprowadzeniem wody do wpu-
stów poza jezdnią. Przebudowana została linia 
kablowa oświetlenia drogowego (18 słupów 
oświetleniowych) w tym oświetlenie przejść 
dla pieszych. Zostało ustawione oznakowanie 
pionowe i namalowane oznakowanie pozio-
me. Dopełnieniem inwestycji są tereny zielo-
ne, które w wielu przypadkach powstały cał-
kowicie od zera i pięknie komponują się z całą 
inwestycją. Nie zapomniano także o senio-
rach, dla których w wielu miejscach znalazły 
się ławki. W związku z tą inwestycją, ul. Naru-
towicza zmieniła się nie do poznania i trudno 
nie zgodzić się z tezą, że została wybudowana 
całkowicie od nowa.

W uroczystym otwarciu uczestniczył Bur-
mistrz Miasta Kostrzyna nad Odrą - Andrzej 
Kunt, który przypomniał, że cała inwestycja nie 
byłaby możliwa, gdyby nie wzorowa współpra-
ca pomiędzy Wojewodą Lubuskim, Powiatem 
Gorzowskim i Miastem. Starosta Gorzowski 
Małgorzata Domagała wyraziła zadowolenie 
z faktu, że współpraca ta przebiegała bez żad-
nych zakłóceń i wyraziła uznanie dla wyko-
nawcy, który inwestycję oddał niemal dwa ty-
godnie przed ustalonym terminem. Również w 
tym duchu utrzymana była wypowiedź Bożeny 
Jankowskiej z Oddziału Infrastruktury i Trans-
portu LUW, która wręczając listy gratulacyjne 
M. Domagale i A. Kuntowi podkreślała, ze jest 

PARK WODNY
Kostrzyn 
nad Odrą
13 listopada odbyło się pierw-
sze spotkanie robocze w Urzę-
dzie Miasta z koordynatorem 
projektu z firmy "M-K Projekt 
Dawid Mołdrzyk" w sprawie 
budowy krytej pływalni w na-
szym mieście. W spotkaniu 
uczestniczyli burmistrz Andrzej 
Kunt, zastępca burmistrza Zbi-
gniew Biedulski, skarbnik Mi-
rella Ławońska, sekretarz Anna 
Suska, urzędnicy UM, Zygmunt 
Mendelski - dyrektor MOSiR 
oraz Mariusz Staniszewski - wi-
cedyrektor MOSiR.

Na spotkaniu przedstawiony został 
projekt zakresu rzeczowego inwesty-
cji wraz z wizualizacjami. Koordynator 
projektu Dawid Mołdrzyk przedstawił 
pierwszą wersję koncepcji budowy 
Parku Wodnego Kostrzyn nad Odrą i 
odpowiadał na pytania zebranych. Na 
chwilę obecną pracujemy nad ustale-
niem detali, uzgadniana jest koncep-
cja, aby basen tworzył spójną całość 
oraz stał się częścią całego zespołu 
basenowego. Poniżej prezentujemy 
wizualizację inwestycji wartej ok. 14 
mln zł netto (więcej na stronie www.
kostrzyn.pl)
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Otrzymanie przez Andrzeja Kunta tytu-
łu zbiega się w czasie z 15-leciem pełnienia 
funkcji burmistrza naszego miasta. Przypomi-
namy, że A. Kunt pełni funkcję burmistrza nie-
przerwanie od listopada 2002 roku. Zaufanie 
wyborców uzyskał również w kolejnych wy-
borach bezpośrednich (2006, 2010 i w 2014 
roku) zdobywając mandat w I turze.

Od 2011 roku A. Kunt pełni funkcję zastęp-
cy członka Europejskiego Komitetu Regio-
nów. Zaangażowany w działalność m.in. w 
Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Wiel-
kopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samo-
rządowych, Euroregionu Pro Europa Viadrina, 
Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego. 

W okresie pełnienia funkcji przez Andrzeja 
Kunta Miasto otrzymało wiele cennych wy-
różnień jak nagroda główna w ogólnopol-
skim konkursie „7 Cudów Unijnych Funduszy” 
(kategoria: współpraca transgraniczna za 
projekt „Baltic Culture and Tourism Route For-
tresses - Kulturowo turystyczny szlak twierdz 
nadbałtyckich” czy kilkakrotnie tytuł laureata 
w konkursie „Europejska Gmina. Europejskie 
Miasto”. W  2016 roku  Kostrzyn nad Odrą w 
rankingu najlepszych samorządów „Rzeczpo-
spolitej” w kategorii gminy miejskie i miejsko-
-wiejskie uzyskało 16 miejsce w Polsce, a w 
2017 roku miasto zajęło 1 miejsce w Rankingu 
Samorządów województwa lubuskiego.

Za swoją działalność burmistrz został od-
znaczony m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi, 
Brązowym Medalem „Za Zasługi dla obron-
ności Kraju”, Medalem XX Lecia ZBŻZiORWP,  
odznaką „Za zasługi dla Związku Komba-

NASZ BURMISTRZ LIDEREM 2017
W uznaniu zasług na rzecz wieloletniego zaangażowania w rozwój Miasta 
Kostrzyn na polu gospodarczym, edukacyjnym, kulturalnym, turystycz-
nym, a także za szeroką działalność samorządową oraz społeczną, w dniu 
24 października 2017 burmistrz Andrzej Kunt odebrał w Warszawie za-
szczytny tytuł Lidera Z Powołania 2017. 

tantów RP i Byłych Więźniów Politycznych”, 
Odznaką Honorową Sybiraka, odznaką „Za 
zasługi dla Polskiego Związku Działkowców”, 
Złotą Gwiazdę z diamentami - „Za zasługi dla 
rozwoju sportu zapaśniczego w Polsce”, Złota 
Odznaka Honorowa „Za zasługi dla piłkarstwa 
lubuskiego”.

Do licznych nagród i wyróżnień A. Kunt 
może teraz również dodać tytuł Lidera z Po-
wołania 2017. Ideą programu jest wyłonienie 
zaangażowanych oraz charyzmatycznych 
menadżerów - liderów w różnych dziedzi-
nach: na polu społecznym, w kulturze i sztuce, 
sporcie, gospodarce, biznesie, w celu promo-
wania pozytywnych postaw oraz rozwoju sy-
nergii reprezentowanych środowisk. Program 
jest dedykowany m.in. dla: gospodarzy miast, 
osób na stanowiskach zarządczych w przed-
siębiorstwach, ośrodkach kulturalnych, spor-
towych, naukowych, założycieli organizacji 
charytatywnych. Tym bardziej jest nam miło, 
że Burmistrz Miasta Andrzej Kunt został doce-
niony za swoje wieloletnie działania również 
w tym programie. 

Gratulujemy!

DYNAMICZNY
ROZWÓJ!
Podczas odbywającej się w 
Sejmie konferencji pt. „Zrów-
noważony Rozwój Społecz-
no-Gospodarczy Jednostek 
Samorządu Terytorialnego” 
poznaliśmy wyniki rankin-
gu najdynamiczniej rozwi-
jających się gmin w Polsce. 
Kostrzyn nad Odrą zajął wy-
sokie 18 miejsce – pierwsze 
wśród gmin miejskich woje-
wództwa lubuskiego!

Ranking opiera się na rzetel-
nej naukowej analizie, uwzględnia 
wszystkie miasta i gminy w Polsce, 
jest opracowywany na podstawie 
15 wskaźników, których źródłem są 
dane GUS. Pod uwagę brane są m.in. 
wydatki na projekty inwestycyjne 
na mieszkańca, liczba osób pracu-
jących na 1000 mieszkańców, liczba 
podmiotów gospodarczych na 1000 
mieszkańców, saldo migracji, liczba 
absolwentów szkół ponadgimnazjal-
nych na 1000 mieszkańców oraz od-
setek mieszkańców korzystających z 
oczyszczalni ścieków.

Zdaniem twórcy rankingu prof. dr 
hab. Eugeniusza Sobczaka na dyna-
miczny rozwój gmin wiejskich, miej-
sko-wiejskich i miejskich duży wpływ 
ma położenie blisko centrum lub roz-
winięta turystyka. „Wysokie miejsce w 
rankingu nie bierze się znikąd. To także 
w dużej mierze zasługa fantastycznych 
samorządów. Jeśli samorząd umie po-
zyskiwać inwestorów i kreować miejsca 
pracy, gmina może rozwijać się w spo-
sób zrównoważony” - powiedział E. 
Sobczak.

Ranking Jednostek Samorządu 
Terytorialnego Zrównoważonego 
Rozwoju ma na celu monitorowanie 
zrównoważonego rozwoju społecz-
no-ekonomicznego gmin i regionów 
jako jednostek samorządu terytorial-
nego oraz promocję rozwoju na bazie 
opracowanych wzorców.

Źródło: www.samorzad.pap.pl
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PRZEDSZKOLAKI 
W URZĘDZIE 
MIASTA
7 listopada grupy 5- i 6-latków 
z Przedszkola Miejskiego nr 2 
im. Kostrzyńskich Papierników 
odbyły wycieczkę do Urzędu 
Miasta. Ciekawskim przedszko-
lakom Pan Burmistrz Andrzej 
Kunt opowiedział na czym po-
lega jego praca, jakie zadania 
stoją przed Radą Miasta oraz 
przed innymi miejskimi urzęd-
nikami. 

Dzieci z zaciekawieniem oglądały 
przygotowany film o Starym Mieście. 
Na zakończenie spotkania otrzymały 
drobne upominki w postaci notesów 
i odblasków. Bardzo cieszymy się, że 
osoba na tak ważnym stanowisku 
mogła poświęcić nam swój cenny 
czas.

Z kolei 13 listopada, troje przedsta-
wicieli grupy 5-latków wybrało się do 
Starostwa Powiatowego w Gorzowie 
Wlkp. na pierwsze obrady Powiato-
wego Parlamentu Przedszkolaków. 
Spotkanie uroczyście rozpoczęła sta-
rosta powiatu gorzowskiego Pani Mał-
gorzata Domagała. Przedszkolaki ze 
wszystkich gmin powiatu dowiadywa-
ły się, że m.in. ochrona przeciwpowo-
dziowa, ochrona przyrody, dbałość o 
drogi to zadania powiatu. Miały okazję 
poznać bliżej wybrane wydziały staro-
stwa, a nawet zasiąść w fotelu pani sta-
rosty. Kolejne spotkanie małych parla-
mentarzystów odbędzie się w lutym, 
na które dzieci otrzymały specjalne 
zadanie do wykonania. O ustaleniach 
z obrad będziemy informowali.

Spotkania, w których biorą udział 
przedszkolaki zarówno na gruncie 
miejskim jak i powiatowym, mają w 
formie zabawy ukazać im idee samo-
rządności, zasady działania instytucji 
samorządowych. Jednocześnie przy-
gotowują dzieci z powiatu gorzow-
skiego do uroczystych obchodów 
setnej rocznicy odzyskania przez Pol-
skę Niepodległości, która przypada w 
roku 2018. 

E. Strof

W hali zebrało się ponad 200 osób w tym 72 
głównych bohaterów „Przedszkolaków Olimpij-
czyków” w wieku 5 i 6 lat reprezentujących sześć 
przedszkoli, którzy przystąpili do rywalizacji w 7 
konkurencjach: bieg „węża”, zbijanie kręgli, zbiera-
nie piłeczek, rzut piłką lekarską, bieg z taczką, rzut 
woreczkami do celu, slalom z hula hop. Na starcie 
stanęło 6 przedszkoli. Prowadzący imprezę dyrek-
tor MOSiR Zygmunt Mendelski serdecznie po-
witał obecnych gości: w tym zastępcę burmistrza 
Zbigniewa Biedulskiego, przewodniczącego 
Rady Miasta Marka Tatarewicza, Naczelnik Wy-
działu Oświaty, Kultury i Opieki Marzenę Brenk-
-Sułkowską, skarbnika miasta Mirellę Ławońską, 
prezesa firmy Marketing Colloseum Sport Miro-
sława Wrzesińskiego.

Celem Olimpiady było propagowanie czynne-
go wypoczynku wśród najmłodszych, rozwijanie 
sprawności ruchowej, ale przede wszystkim inte-
gracja w grupie, zawieranie nowych znajomości i 
co najważniejsze wspaniała zabawa, dużo radości i 
uśmiechów na buziach dzieciaków. Atmosfera za-
bawy i sportowej rywalizacji udzieliła się wszyst-
kim obecnym na sali. Wspaniały doping kibiców 
poprzebieranych w kolorowe stroje z gwizdkami, 
trąbkami, transparenty i wiele innych nieodłącz-
nych atrybutów kibica stworzyło wspaniały i nie-
powtarzalny nastrój, co dodawało startującym 
przysłowiowych skrzydeł. Sędziowie olimpiady 
(kostrzyńscy zapaśnicy): Bartek Galareta, Kevin 
Metel, Kacper Kopyra, Bartosz Zwoliński oraz 
pracownicy MOSiR: Roman Bućkowski, Włady-
sław Kędzior, Albert Semenchenko na czele z 
sędzią głównym Antonim Żołną wyprowadzili 
wszystkich Olimpijczyków do oficjalnej prezenta-
cji i przywitania z „Misiem Mosirkiem” – głównym 
trofeum Olimpiady.

Następnie 6 dwunastoosobowych reprezenta-
cji dziewcząt i chłopców rozpoczęło swoje zma-
gania w 7 konkurencjach począwszy od biegu 
„węża”. Śmiechu i zabawy było co nie miara, mali 
olimpijczycy walczyli dzielnie w każdej z konku-
rencji zdobywając punkty dla swojej drużyny 
bawiąc się przy tym znakomicie. Wszystkie kon-
kurencje były punktowane, a o końcowej kolejno-
ści zespołów decydowała suma punktów. W tym 
roku rywalizacja była bardzo wyrównana i walka 
o miejsce na podium trwała do samego końca, 
o zwycięstwie i kolejności na podium przesądzi-
ły dopiero wyniki ostatniej konkurencji. W tym 
roku główne trofeum „Puchar Burmistrza” oraz 
„Miś MOSiR-ek”, którego zwycięzcy ściskali i tulili 
czule, przypadło Przedszkolu Miejskiemu nr 3 
„Ekoludki”.

VII Olimpiada Sportowa Przedszkolaków
W dniu 25 października 2017 roku od godziny 10.30 w hali MOSiR przy ul. 
Wojska Polskiego 6, po rocznej przerwie spowodowanej remontem kapi-
talnym obiektu, odbyła się VII Olimpiada Sportowa Przedszkolaków o „Pu-
char Burmistrza” Andrzeja Kunta.

Oficjalne wyniki V Olimpiady 
Sportowej Przedszkolaków:

Przedszkole Miejskie nr 3 „EKOLUDKI” 58 pkt
Przedszkole Miejskie nr 1 „Pod Topolą” 56 pkt
Przedszkole Miejskie nr 4 „Bajka” 55 pkt
Przedszkole Niepubliczne nr 1 „Mali Europejczycy” 

54 pkt
Przedszkole Miejskie nr 2 „Kostrzyńskich Papierni-

ków” 52 pkt
Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 

2. 42 pkt

Wszystkie przedszkola nagrodzone zostały 
okazałymi pucharami, okolicznościowymi dyplo-
mami oraz nagrodami w postaci sprzętu spor-
towego i zabawek. Każdy uczestnik Olimpiady 
otrzymał certyfikat uczestnictwa oraz medal. De-
koracji przedszkolaków dokonali wiceburmistrz 
Zbigniew Biedulski, skarbnik miasta Mirella Ła-
wońska, zastępca dyrektora MOSiR Mariusz Sta-
niszewski oraz dyrektor MOSiR Zygmunt Men-
delski. Cała reprezentacja przedszkola łącznie z 
kibicami otrzymała upominki w postaci napoi i 
owoców oraz słodyczy. Przy wręczaniu nagród 
wśród dzieci było wiele łez radości i wzruszeń, z 
dumą pokazywali swoje medale i certyfikaty. Już 
tradycyjnie nie zapomniano o wiernych kibicach 
bez których nie można by było stworzyć tak wspa-
niałej atmosfery dobrej zabawy i sportowej rywa-
lizacji, puchar kibica trafi do Przedszkola Niepu-
blicznego „Mali Europejczycy”.

Dyrektor MOSiR Kostrzyn Zygmunt Mendel-
ski składa podziękowania pani Ewie Grzelczak 
– za sprawowanie opieki medycznej, oraz pra-
cownikom MOSiR: Lucynie Szymczak, Anto-
niemu Żołnie, Mariuszowi Staniszewskiemu, 
Romanowi Bućkowskiemu, Władysławowi Kę-
dziorowi, zawodnikom SKF Olimp Kostrzyn - za 
przygotowanie obiektu oraz za obsługę imprezy, 
panu Bartoszowi Paszkiewiczowi – za zabezpie-
czenie transportu w celu przewozu wszystkich 
dzieci z kostrzyńskich przedszkoli oraz kibicom 
– za wspaniały doping, dyrektorom i opiekunom 
przedszkoli – za wspaniałe przygotowanie swo-
ich podopiecznych do imprezy oraz małym „mi-
strzom” – za stworzone sportowe emocje, god-
ne reprezentowanie swoich przedszkoli i piękny 
udział w Olimpiadzie.

Gorące podziękowania składamy także naszym 
sponsorom: Miasto Kostrzyn nad Odrą, Kostrzyńsko 
– Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Miejskie 
Zakłady Komunalne, Arctic Paper Kostrzyn, bez któ-
rych zorganizowanie tej imprezy w takiej formie nie 
było by możliwe.

Mariusz Staniszewski
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JARMARK ŚWIĄTECZNY

06 grudnia 2017 r.
Serdecznie zapraszamy na Jarmark Świąteczny, który odbędzie się na Placu 

Wojska Polskiego  Będzie możliwość nabycia pierogów, krokietów, barszczu,od godziny 11 do 19.
kawy, herbaty, zabawek, ozdób, rękodzieła, świec itp. Impreza będzie połączona z biegiem mikołajkowym, 

spotkaniem najmłodszych z Mikołajem i jego reniferami oraz tradycyjnie już z zapaleniem światełek na wielkiej choince._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

POZWÓL SIĘ ZOBACZYĆ
PO ZMROKUZAŁÓŻ ODBLASK

W Y T N I J  T E N  K U P O N  I  W Y M I E Ń 
G O  N A  K A M I Z E L K Ę  O D B L A S KOW Ą
W URZĘDZIE MIASTA ( I L O Ś Ć  O G R A N I C Z O N A )

ZAPRASZAMY W DNIACH 4-5 GRUDNIA 
DO BIURA OBSŁUGI INTERESANTA (PARTER)

DO WYBORU KAMIZELKA DLA 
DOROSŁEGO LUB DLA DZIECKA

300szt.
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Wyprawa do 
Stalagu III C
W niedzielę 22.10. br. Mu-
zeum Twierdzy Kostrzyn 
zorganizowało wyprawę na 
teren byłego obozu jeniec-
kiego Stalag III C w Drze-
wicach. Wyjazd w teren 
poprzedzony był prelekcją 
w naszej siedzibie przygo-
towaną przez pracowników 
MTK.

Jerzy Dreger zaprezentował do-
stępne nam materiały kartograficz-
ne i fotograficzne dotyczące obozu 
oraz wyposażenie, jakim dyspono-
wali jeńcy alianccy (odzież, przed-
mioty osobistego użytku). Krzysztof 
Socha przedstawił natomiast znale-
ziska dokonane na terenie obozu i 
przekazane do Muzeum. Szczególną 
uwagę obecnych skupiły menażki 
z wygrawerowanymi napisami w 
różnych językach i o różnej treści. 
Po części seminaryjnej kilkunastu 
uczestników udało się na teren obo-
zu w Drzewicach, który obecnie jest 
terenem zalesionym i niełatwym do 
identyfikacji. Udało się podejść do 
reliktów kilku obiektów, które jesz-
cze można odnaleźć w lesie.

Następnie grupa udała się na te-
ren cmentarza jenieckiego, gdzie 
złożono wiązankę kwiatów i zapa-
lono znicz ku pamięci pomordo-
wanych jeńców. Na zakończenie 
wyprawy uczestnicy odwiedzili izbę 
pamięci w Szkole Podstawowej nr 3 
gromadzącą pamiątki poobozowe. 
(Pragniemy z tego miejsca serdecz-
nie podziękować p. Dyrektor Graży-
nie Kłysz za udostępnienie nam bu-
dynku w dzień wolny od pracy).

Muzeum Twierdzy Kostrzyn

Hermann Körner był wysokiej rangi funk-
cjonariuszem NSDAP (kreisleiterem, czyli sze-
fem struktur partii nazistowskiej w powiecie 
chojeńskim). Od początku 1939 r. aż po 1945 
r. pełnił funkcję burmistrza Kostrzyna. Pod ko-
niec marca 1945 r. sam brał udział w walkach 
o Kostrzyn (dowodził resztkami Volkssturmu i 
303 batalionu fizylierów w walkach o Kuhbrüc-
ke). Razem z komendantem miasta-twierdzy 
Reinefarthem udało mu się w nocy z 29. na 30. 
marca przebić do linii niemieckich na zachód 
od miasta. Przeżył wojnę i rosyjską niewolę, a 
po powrocie do Niemiec pełnił eksponowane 
stanowiska, ze stanowiskiem burmistrza miej-
scowości Reinbek włącznie (1951-71). Zmarł 
tamże w 1977 jako szanowany i zasłużony oby-
watel swego miasta.

Głównym dowodem na tożsamość właści-
ciela odnalezionych przez nas przedmiotów 

jest pismo odnalezione w portfelu. Jest to 
imienne zaświadczenie wydane w kwietniu 
1943 r. przez Kierownictwo NSDAP, Wydział 
Propagandy Rzeszy w Monachium, iż H. Kör-
ner często podróżuje w celach związanych z 
prowadzoną wojną. Zaświadczenie to miało 
być mu pomocne przy nabywaniu biletów w 
wagonach sypialnych, miejscówek i tzw. kart 
uprzywilejowania.  

Jedyną znaną nam biografią Körnera, jest 
portret osobistości miasta Reinbek opracowa-
ny przez Otto-H. Hardersa ze Stowarzyszenia 
Muzealnego. W biografii stanowiącej laurkę 
i zawierającej peany na cześć osoby byłego 
burmistrza oraz jego zasług na rzecz lokalnej 
społeczności, nie ma wzmianki o jego przyna-
leżności do NSDAP…

Muzeum Twierdzy Kostrzyn

Odnaleziono rzeczy osobiste 
burmistrza Körnera
W poprzednim numerze „SK” informowaliśmy o prowadzonych przez Muzeum 
pracach przy odgruzowaniu pasażu łączącego rynek z ul. Jatki na Starym Mieście. 
W jednym z odsłoniętych w przyziemiu ratusza miejsc, pod resztkami łóżka polo-
wego, odnaleźliśmy przedmioty osobistego użytku, jak nam się wydawało, ofice-
ra niemieckiego. Wśród odnalezionych przedmiotów były m. in. resztki aktówki, 
przedmioty do higieny osobistej, buty, broń oraz portfel, który pozwolił nam na zi-
dentyfikowanie właściciela. Z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy stwierdzić, 
że są to rzeczy ostatniego niemieckiego burmistrza Kostrzyna Hermanna Körnera!

 „Pomost” w Kostrzynie
W dniu 09.11. br. do Muzeum Twierdzy Kostrzyn oraz na rekonesans na Starym 
Mieście przybyli z wizytą przedstawiciele poznańskiego Stowarzyszenia „Pomost”: 
prezes Tomasz Czabański i archeolog Maksymilian Frąckowiak.

Stowarzyszenie to zajmuje się we współpracy z niemiecką instytucją Volksbund Deutsche Krie-
gsgräberfürsorge e.V. (Niemiecki Związek Ludowy Opieki nad Grobami Wojennymi) poszukiwaniem 
na obecnym terytorium Polski grobów żołnierzy niemieckich oraz ich pochówkami. Stowarzyszenie 
to nie pierwszy raz trafiło do Kostrzyna – ostatnią naszą wspólną akcją były ekshumacje żołnierzy 
niemieckich na Starym Mieście w kwietniu 2015 r. Tegoroczna wizyta związana była z poszukiwa-
niem grobów na cmentarzu przykościelnym w Drzewicach. Spotkanie w Muzeum miało m.in. na 
celu weryfikację innych wskazówek odnośnie możliwych pochówków na terenie naszego Miasta.

W imieniu Stowarzyszenia zwracamy się z apelem do mieszkańców Kostrzyna i nie tylko: jeśli posia-
dacie Państwo jakąkolwiek wiedzę lub wskazania, nawet niepotwierdzone, odnośnie możliwych miejsc, 
w których znajdować się mogą mogiły lub pochówki żołnierzy niemieckich, prosimy o takie informacje. 
Wszystkie tego typu tropy są wnikliwie sprawdzane. Nasza kultura nakazuje godny pochówek każdego 
człowieka. Liczymy na sygnały od Państwa.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn
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Iwona Hossa jest zaliczana do czołowych so-
pranistek swojego pokolenia. Jej kunszt wokal-
ny podziwiano w wielu miejscach na świecie, 
gdzie zawsze oczarowywała publiczność i zdo-
bywała uznanie krytyki. Absolwentka Wydziału 
Wokalno – Aktorskiego Akademii Muzycznej 
im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, 
które ukończyła z wyróżnieniem. W Kostrzynie 
nad Odrą Artystka zaprezentowała się w nie-
zwykle ciekawym, przygotowanym specjalnie 
dla nas repertuarze.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej “Medalami za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie” zostały odznaczone następujące 
Kostrzyńskie Pary Małżeńskie: Zofia i Tadeusz 
Dymarek, Marianna i Eugeniusz Fabjańczuk, 
Kazimiera i Wiktor Gronczakiewicz, Teodo-
zja i Stefan Jęczmień, Wanda i Józef Jurewicz, 
Stefania i Aleksander Kalata, Regina i Ryszard 

Kostrzyn uczcił Niepodległą
11 listopada br. w „Kręgielni” odbyła się uroczystość z okazji 99 rocznicy 
odzyskania Niepodległości. Burmistrz wygłosił uroczyste przemówienie, 
wręczone zostały medale pamiątkowe „Za zasługi dla Miasta Kostrzyn nad 
Odrą” jak również medale dla par za długoletnie pożycie małżeńskie. Fina-
łem całego wydarzenia był koncert pieśni w wykonaniu sopranistki Iwony 
Hossy z akompaniamentem fortepianowym Izabeli Górskiej-Krasiel. Spo-
tkanie poprowadził Wiesław Pietruszak. 

Lewandowscy, Irena i Eugeniusz Matkowscy, 
Janina i Maksymilian Nowald, Józefa i Jerzy 
Papiernik, Maria i Kazimierz Poberescy, Maria i 
Franciszek Reus, Krystyna i Edward Sontowscy. 
Medale zostały przyznane również Państwu: 
Halinie i Janowi Goc, Irenie i Zbigniewowi Mi-
chalak, Mariannie i Stanisławowi Słowińskim, 
Lucji i Stanisławowi Żebrowskim, którzy z uwa-
gi na stan zdrowia bądź inne przyczyny losowe 
nie mogli uczestniczyć w uroczystości.

Sukcesem zakończyła się również akcja 
rozdawania przez nasz magistrat flag przed 
świętem Niepodległości. W ostatnim wyda-
niu Samorządnego Kostrzyna, na stronie 10 
zamieściliśmy kupon, który należało wyciąć i 
w dniach 30-31.10.br (poniedziałek, wtorek) 
przynieść kupon do Urzędu Miasta. W zamian 
za kupony wręczyliśmy 212 polskich flag naro-
dowych.

ZASŁUŻENI
dla miasta...
11 listopada br., zgodnie z tra-
dycją, wręczono Medale Pa-
miątkowe „Zasłużony dla Mia-
sta Kostrzyn nad Odrą” trzem 
osobom. Są nimi: Jan JURAŁO-
WICZ, Halina SZAFRUGA i Ma-
ria SZYDEŁKO. Poniżej prezen-
tujemy ich sylwetki:

JAN JURAŁOWICZ
zamieszkał w naszym mieście w roku 
1977, gdzie rozpoczął pracę w SP ZOZ 
w Kostrzynie nad Odrą na Oddziale 
Ginekologiczno-Położniczym. Przez 
kolejne 30 lat był jego ordynatorem a 
w tym czasie był nie tylko cenionym 
lekarzem, lecz także nauczycielem dla 
kolejnych pokoleń  ginekologów-po-
łożników i położnych. To dzięki dokto-
rowi kostrzyński oddział miał wysoki 
poziom i ciągle się rozwijał. Po przejściu 
na emeryturę prowadził poradnię „K”. J. 
Jurałowicz zmarł 14.06.2017 roku – me-
dal odebrała córka Katarzyna.

HALINA SZAFRUGA
w naszym mieście zamieszkała w roku 
1975. Do śmierci (26.02.2015 roku) nie-
przerwanie realizowała się jako lekarz 
pediatra. Trzeba podkreślić, że H. Sza-
fruga przez te wszystkie lata, najpierw 
jako lekarz SP ZOZ w Kostrzynie nad 
Odrą, a potem jako pediatra w Przy-
chodni Rodzinnej ALMED zawsze była 
gotowa do pomocy małym pacjentom, 
często kosztem swojego czasu i rodziny 
– medal odebrał mąż Adam.

MARIA SZYDEŁKO
od września 1954 do sierpnia 1974 roku 
była nauczycielem w kostrzyńskiej „Je-
dynce”. Przez dwa kolejne lata pełniła 
funkcję kierownika szkoły dla pracują-
cych w naszym mieście. W roku 1976 
rozpoczęła pracę jako matematyczka 
w kostrzyńskim zespole szkół, gdzie w 
roku 1989 przeszła na emeryturę. Przez 
te lata wychowała całe pokolenia mło-
dych ludzi, ale nawet na emeryturze nie 
potrafiła odpocząć. Od 1989 roku czyn-
nie uczestniczy w życiu Koła Związku 
Sybiraków w Kostrzynie nad Odrą, 
gdzie jest chorążym pocztu sztanda-
rowego. M. Szydełko chętnie dzieli się 
swoimi przeżyciami z młodym poko-
leniem, stając się „żywym świadkiem” 
tragicznej historii swojego pokolenia.
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Piątek, 10 listopada 2017 roku był kulminacją 
obchodów, w które czynnie angażowaliśmy się 
od początku tygodnia. Udział w niepodległościo-
wym dyktandzie, w trakcie którego okazało się, 
że „trudne słówka to dla nas żadna wymówka”, 
prezentacja artystycznego talentu podczas kon-
kursu plastycznego pod hasłem „Wielcy Polacy na 
uczniowskiej sztaludze” potwierdziły nasze cał-
kowite przygotowanie do wspólnego uczczenia 
Dnia Niepodległości.

Szkolny, piątkowy poranek przywitaliśmy uro-
czystym strojem galowym, samodzielnie wyko-
nanymi kotylionami, zapachem niepodległościo-
wych słodkości. W takim, pełnym radości nastroju, 
przywitaliśmy w murach naszej szkoły twórców 
naszej suwerenności z Józefem Piłsudskim na cze-
le. W asyście tak dostojnych gości udaliśmy się w 
podróż słowno – muzyczną z młodymi adeptami 
sztuki aktorskiej z grupy teatralnej „Agrafka”, za-
prezentowaliśmy okrzyk promujący naszą Ojczy-
znę oraz uczestniczyliśmy w niepodległościowym 
śpiewograniu. Dodatkowych wrażeń dodał nam 
wszystkim występ naszej koleżanki z klasy VII A Li-
dii Janusz, która na saksofonie zagrała nam jedną 
z pieśni patriotycznych pt. „O mój rozmarynie”.

Finałem obchodów Szkolnego Dnia Niepodle-
głości stały się ciepłe słowa p. Dyrektor, wręczenie 
okolicznościowych dyplomów oraz wspólne bie-
siadowanie przy suto zastawionym, biało-czerwo-
nym stole, który uginał się pod ciężarem słodkich 
prezentów dla niepodległej Polski.

Szkolne Obchody Dnia Niepodległości po-
twierdziły, że jesteśmy mistrzami ortografii, świet-
nymi plastykami, utalentowanymi wokalistami, a 
przede wszystkim młodymi, wrażliwymi ludźmi, 
dla których „Ojczyzna to wielki zbiorowy obo-
wiązek”, a „Polska to taka kraina, która w naszych 
sercach się zaczyna”. Wzorowa postawa młodych 
patriotów to kwintesencja naszej kreatywności i 
radości tworzenia, ale także ogromnego wsparcia 
rodziców i nauczycieli , którym pragniemy ser-
decznie podziękować.

Wierzymy, że nasze zaangażowanie w Miejskie 
Obchody Święta Niepodległości poprzez wysta-
wienie pocztu sztandarowego w trakcie Mszy za 
Ojczyznę oraz uroczystej sesji Rady Miasta, a także 
prezentacja montażu słowno – muzycznego w ko-
ściele parafialnym p.w. Matki Bożej Rokitniańskiej 
otworzyło kalendarz obchodów setnej rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości.

„Kolorowe 
szkoły”
Nasze pociechy spędzają pół 
dnia w szkole. Ze smutnymi 
minkami spacerują po koryta-
rzach, tęsknie spoglądając za 
okno, a tam szaro, zimno, mo-
kro. 

Burmistrz Miasta, Andrzej Kunt 
wraz z pracownikami Wydziału 
Oświaty, Kultury i Opieki Urzędu Mia-
sta, postanowili umilić maluchom ten 
czas i wprowadzili do kostrzyńskich 
szkół kreatywną strefę gier.

Szkolne korytarze zamieniono z 
nudnego i nieatrakcyjnego z punktu 
widzenia dziecka korytarza, w prze-
strzeń inspirującą do gier i zabaw. Ze-
staw kilku gier nadał zupełnie nowy 
charakter niewykorzystanej dotąd 
przestrzeni komunikacyjnej. Tak za-
aranżowana przestrzeń może służyć 
do zadań edukacyjnych, gier oraz za-
baw. Forma i kolorystyka plansz tworzy 
zupełnie odmienny wizerunek szkoły.

Pomysł skierowany jest do wszyst-
kich grup wiekowych, zarówno ma-
łych jak i starszych dzieci. Idea zabaw 
polega na wykorzystaniu znanych 
gier planszowych przeniesionych na 
duży format i angażowaniu dzieci do 
wspólnych zabaw i gier. Poza tym, 
żywe kolory, różnorodność kształtów 
i form poszczególnych gier wpływa 
na intelektualny rozwój dzieci. Uczą 
się one przez zabawę rozpoznawać 
kolory, kształty, alfabet, działania 
matematyczne. Uczą się poprawnej 
komunikacji i zasad społecznych. 
Bezpośrednią zaletą nowatorskich 
rozwiązań gier korytarzowych jest: 
aktywność ruchowa dzieci, nauka po-
przez wspólną zabawę, integracja gru-
py, przeciwdziałanie szkolnej nudzie, 
wpływanie na kreatywność uczniów 
– każda gra może być wykorzystywa-
na na wiele sposobów w zależności 
od pomysłowości dzieci i nauczycieli, 
nauka zachowań proekologicznych – 
do gier można wykorzystywać np. bu-
telki plastikowe wypełnione piaskiem 
lub wodą (jako kręgle), kapsle do toru 
wyścigowego, nakrętki po opakowa-
niach jako rzutki do gry w klasy.

Monika Lewandowska

Trzymaj formę razem z Nami!
Szkoła Podstawowa nr 3 po raz kolejny osiągnęła sukces w ramach ogólnopolskiego pro-
gramu „Trzymaj formę” i została laureatem etapu wojewódzkiego XI edycji konkursu. Re-
alizacja nagrodzonego projektu przebiegała pod hasłem „Jestem aktywny – odżywiam się 
zdrowo!”. Gimnazjaliści podjęli liczne wyzwania, propagując w środowisku rodzinnym i 
rówieśniczym zasady zdrowego trybu życia.

Uczniowie wzbogacali swoją wiedzę o zbilansowanej diecie i roli aktywności fizycznej. Uczyli się 
poprawnie odczytywać etykiety produktów i dyskutowali o szkodliwości spożywania pokarmów typu 
fast-food. Poznali także przyczyny występowania „sms-owej szyi” oraz inne skutki nierozważnego korzy-
stania z telefonów komórkowych.

Realizatorzy projektu dzielili się zdobytą wiedzą ze swoimi rówieśnikami, tworząc prezentacje mul-
timedialne, plakaty, gazetki i wystawki informacyjno – edukacyjne. Zachęcali kolegów do aktywnego 
spędzania przerw śródlekcyjnych, propagując gry w gumę, 
badmintona, ringo, skakanie w klasy i na skakance. Rozpo-
wszechniali także ulotki promujące zbilansowaną dietę i 
częstowali swoich rówieśników zdrowymi przekąskami.

Realizacja programu w naszej placówce pozwala kształ-
tować świadomość prozdrowotną młodego człowieka, a 
nagrody w postaci sprzętu sportowego wzbogacają bazę 
sportową szkoły. Uroczyste podsumowanie konkursu i 
wręczenie nagród odbędzie się 13 listopada 2017 r. w 
Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze.

PAMIĘTAJ! Aby zadbać o zdrowie, nie trzeba wiele. 
Rozwijaj dobre nawyki: zdrowa kanapka, spacer, jazda 
na rowerze czy gry podwórkowe, zamiast godzin spędza-
nych przed szklanym ekranem!

„Bo Polska to taka kraina, 
która w sercu się zaczyna…”
W przeddzień rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości z wielką radością uczestni-
czyliśmy w niezwykłych, jedynych w swoim rodzaju 99-tych urodzinach naszej Ojczyzny.
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KONCERT ŚWIĄTECZNY - ,,Projekt Cohen"
17 grudnia godz. 17.00 - KCK ,,Kręgielnia”
wstęp wolny 

,,Projekt Cohen" to nie tylko koncert. To także 
spektakl, w którym można stracić swoje serce i duszę. 
To opowieść o młodości, o miłości i buncie, o poezji, 
muzyce i ukojeniu . Kanwą opowieści są ballady 
i wiersze, jednego z najbardziej popularnych 
i  najwybitniejszych bardów współczesności: 
LEONARD COHEN
Projekt Cohen to opowieść o świecie, który jest 
niezmienny w swojej nieustannej zmienności, 
a walczące ze sobą nieustannie DOBRO i ZŁO mogą 
znaleźć ukojenie w największej wartości, jaką jest 
MIŁOŚĆ.
Wszystkie ballady zabrzmią w zupełnie nowych 

aranżacjach Przemka Raminiaka 

2 grudnia o godz. 18.00 zapraszamy do KCK 
„Kręgielnia” na spektakl teatralny, komedię 
kryminalną ,,Pół na Pół” w reżyserii Wojciecha 
Malajkata. Na scenie zaprezentują się znani 
aktorzy PIOTR SZWEDES i PIOTR POLK.
Bilety: 
40 zł - przedsprzedaż (KCK ul. Sikorskiego 34)
50 zł - w dniu spektaklu
czas trwania spektaklu - 100 minut

Świetnie napisane, błyskotliwe i zabawne dialogi, 
wyraziście nakreślone postacie. Piętrowe 
kłamstwa, zwroty akcji i mnóstwo humoru. 
Realizacja życiowych planów i marzeń dwóch 
przyrodnich braci Roberta i Dominika stoi pod 
znakiem zapytania. Wbrew pozorom bracia wcale 
nie są bezdusznymi potworami czyhającymi 
na śmierć swej rodzicielki i spadek po niej. Choć 
rzeczywistość przedstawiona w komedii jest 
skomplikowana to historia relacji łączącej braci 
z matką jest opowiedziana w sposób przewrotny 
i bardzo… zabawny. Obok śmiechu znajdzie się 
też miejsce dla napięcia i grozy godnych mistrza 
gatunku – Alfreda Hitchcocka. Reżyser Malajkat 
i dwóch aktorów Polk i Szwedes nie biorą jeńców.

Spektakl jest częścią projektu Strefa Dobrej 
Muzyki, wspieranego przez Kostrzyńsko – 
Słubicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A.



Szkolne koło dziennikarskie tworzą ucznio-
wie klas IV, V i VI, jednak zajęcia mają charakter 
otwarty i napisać do gazetki może każdy, kto 
jest uczniem SP2. Młodzi dziennikarze spoty-
kają się raz w tygodniu, a ich działania skupiają 
się przy tworzeniu wywiadów, fotoreportaży, 
notatek prasowych, sprawozdań z wszelkiego 
rodzaju imprez szkolnych i wycieczek, a także 
na wyszukiwaniu potrzebnych informacji w In-
ternecie.

Celem tworzenia gazetki jest przede wszyst-
kim rozwijanie umiejętności redakcyjnych 
wśród uczniów, wyrabianie nawyku uważnego 
obserwowania rzeczywistości, a także promo-
wanie twórczości młodych dziennikarzy.

Stały skład redakcji:
Jestem Bianka Lewandowska. Mam 10 lat. 

Chodzę do klasy IVa. Interesuje mnie nagry-
wanie filmów na YouTube. Lubię się uczyć, ale 
tylko w szkole :D. W wolnym czasie bawię się z 
moim pupilem Dżejdżejem, z moimi koleżan-
kami i gram w gry komputerowe. Uczęszczam 
na zajęcia dodatkowe: koło dziennikarskie, ma-
tematyczne i zajęcia, na których uczę się grać 
na gitarze.

Hej, mam na imię Karolina, a na nazwisko 
Mikołajewska. Chodzę do klasy IVb. Mam 10 
lat i kocham zwierzęta. Moimi ulubionymi 
zwierzętami są psy i konie. W wolnym czasie 
gram na komputerze, jeżdżę konno i bawię się 
z moimi psami. Moim ulubionym sportem jest 
bieganie. Najbardziej lubię zajęcia z wychowa-
nia fizycznego, plastykę i informatykę.

Cześć, nazywam się Małgosia Niewęgłow-
ska. Mam 10 lat. Uwielbiam tańczyć, śpiewać 
oraz przechodzić tory przeszkód. Moimi ulu-
bionymi zwierzętami są psy i koty. W wolnym 
czasie gram na telefonie i komputerze oraz bu-
duje tory przeszkód w domu jak i na dworze. 
Na zajęciach dziennikarskich piszę o aktual-
nych wydarzeniach szkolnych. Uwielbiam jeść 
naleśniki, zwłaszcza jeśli zrobi je moja mama :D

Nazywam się Natalia Górecka. Mam 10 lat. 
Interesuje się robótkami ręcznymi i robieniem 
zdjęć. Na zajęciach dziennikarskich zajmuje się 
obsługą aparatu fotograficznego. Mam psa o 
imieniu Laki i świnkę morską - Bellę. Po skoń-
czonych lekcjach lubię bawić się na podwórku 
z moją siostrą Amelią, która chodzi do V klasy.

Nicola Osińska to ja. Jestem uczennicą klasy 
IVa. Bardzo lubię gimnastykę. Moim ulubionym 
przedmiotem jest język polski. Na zajęciach 
dziennikarskich zajmuję się redagowaniem in-
formacji o aktualnych wydarzeniach szkolnych.

Mam na imię Oktawia. Chodzę do klasy IVa. 
Interesuję się zwierzętami. W gazetce redaguje 
rubrykę „W świecie natury”, gdzie opisuję drze-
wa. Moją ulubioną lekcją jest religia :D

Nazywam się Julia Czyż. Chodzę do klasy 
Vb. Interesuję się sztuką i malarstwem, dlatego 
na kole dziennikarskim zajmuję się tworzeniem 

O nas - czyli kilka słów 
o redakcji „Kropki”
Gazetka szkolna Kropka ukazuje się w Szkole Podstawowej nr 2 w Kostrzy-
nie nad Odrą od października 2012 roku. Opiekunami koła dziennikarskie-
go są Monika Tyszecka i Marta Gotowicka.

komiksów. Mój ulubiony przedmiot to plasty-
ka. Czasami w wolnym czasie lubię gotować (: 

To ja Hania Ulańska, chodzę do klasy IVa i 
mam 10 lat. Interesuję się przyrodą oraz zwie-
rzętami. Moje hobby to robótki ręczne. Robię 
np. minimebelki. Mam również Małego Smro-
da czyli młodszego brata Janka, który uwielbia 
się ze mną bawić. Na kole dziennikarskim piszę 
różne artykuły. Mama mówi, że jak dorosnę to 
będę sławna :D

Nazywam się Natalia Wackoni-Dudek, cho-
dzę do klasy VIb. Jestem bardzo aktywna. Biorę 
udział w różnych konkursach. Na kole dzienni-
karskim przeprowadzam wywiady z ciekawymi 
ludźmi. Chodzę na zajęcia z siatkówki. Interesu-
ję się szkicowaniem oraz malarstwem. W wol-
nych chwilach czytam książki.

Mam na imię Weronika, a na nazwisko Le-
wandowska. Chodzę do klasy IVb. W wolnym 
czasie lubię bawić się z moją siostrą Hanią. Na 
kole dziennikarskim przygotowuję wywiady; 
wymyślam pytania, zbieram informacje o oso-
bach, z którymi mamy się spotkać.

Hej, nazywam się Hania Heppner. Mam 10 
lat. Chodzę do klasy IVb. Lubię akrobatykę, a 
w wolnym czasie gram na telefonie. Na kole 
dziennikarskim piszę notatki prasowe o aktu-
alnych wydarzeniach szkolnych. Moim ulubio-
nym przedmiotem jest matematyka.

Cześć, jestem Bartek Michalski. Mam 10 lat 
i chodzę do czwartej klasy. Lubię słuchać muzy-
ki, jeździć na rowerze i spotykać się ze znajomy-
mi. Od pewnego czasu interesuję się fotografią 
i na zajęciach dziennikarskich robię zdjęcia. Nie 
lubię, gdy pada deszcz.

Bartosz 
Lewandowski 
- chłopak z 
pasją!
Cześć! Nazywam się Bartek Le-
wandowski. Mieszkam w Ko-
strzynie nad Odrą. Mam 9 lat i 
chodzę do klasy IIId w Szkole 
Podstawowej nr 2. Interesuję się 
sportem żużlowym. Od 2. roku 
życia jeżdżę na motorze. Mam 
młodszego brata Kubę, który 
tak jak ja uprawia miniżużel.

Trudno to sobie wyobrazić, ale Bar-
tek na motorze jeździ już od drugiego 
roku życia. Na motor „wsadził” go jego 
tata Piotr Lewandowski, który rów-
nież jest jego trenerem. – To tata po-
kazywał mi jak się jeździ, gdzie jest gaz, 
hamulce. Jak sam przyznaje trochę 
się wtedy bał. Początkowo jeździł na 
motorze YAMAHA PW 500ccm, jednak 
w zeszłym roku utworzono kategorię 
OPENccm+, w której zawodnicy jeż-
dżą na motorach o różnej pojemności 
silnika w zależności od swoich umie-
jętności. Bartek jeździ na motorze o 
większej pojemności silnika, który 
wygląda jak motor „prawdziwego” 
żużlowca. Trenuje codziennie na pry-
watnym torze wybudowanym spe-
cjalnie dla niego przez ojca i dziadka, 
do tego we wtorki i czwartki odbywa 
dwugodzinne treningi na profesjo-
nalnym stadionie pod czujnym okiem 
trenerów z klubu gorzowskiego JUST 
FUN SPEEDWAY Wawrów Mieczy-
sława Woźniaka i Mirosława Parysa. 
Przyznaje, że treningi są czasami nie-
bezpieczne. – Zdarzyła mi się niebez-
pieczna sytuacja. Wpadłem na bandę. 
Na szczęście nic oprócz kilku siniaków i 
połamanego sprzęgła się nie stało. Ido-
lem młodego żużlowca jest Tomasz 
Gollob i chciałby tak jak on swoje 
dorosłe życie poświęcić żużlowi i zo-
stać kiedyś mistrzem świata. I jest na 
dobrej drodze do spełnienia tego ma-
rzenia, bo ostatnio zdobył tytuł indy-
widualnego mistrza kraju w miniżużlu 
w kategorii 50 cm+, 8-10 lat!

A może Wy macie jakieś ciekawe 
pasje i zainteresowania? Podzielcie 
się tym z nami. Chętnie opiszemy je w 
naszej gazetce!

Zespół „Kropki”
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Bartłomiej Suski: Czy może nam Pan zdra-
dzić, kogo zobaczymy w drużynie w tym sezo-
nie?

Michał Mendelski (MM): Skład zespołu 
nie zmienił się w stosunku do poprzedniego 
sezonu. Opieramy się na tych zawodnikach, 
którzy przede wszystkim chcą reprezento-
wać barwy naszego miasta. W październiku 
mieliśmy spotkanie z dyrektorem Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad 
Odrą Zygmuntem Mendelskim i obecni na 
nim zawodnicy jednogłośnie wyrazili chęć gry 
w II Lidze Futsalu. Wiadomo, że na co dzień 
piłkarze Ci reprezentują różne drużyny na bo-
iskach trawiastych i bardzo mnie ucieszyła ta 
deklaracja. Ucieszyła mnie ich chęć do gry. Bo 
dla mnie najważniejsze jest, że chłopcy chcą 
grać! A wracając do składu mamy w tej chwili 
zgłoszonych do rozgrywek 20 zawodników. 
Mam nadzieję, że w tym sezonie nie będzie 
problemów z wyjazdami, gdzie będę mógł 
liczyć na minimum 8-10 piłkarzy. Ustaliliśmy, 
że zawodnicy sami będą dogadywać się w ten 
sposób, abym miał do dyspozycji na meczach 
wyjazdowych wspomniane minimum. Mam 
nadzieję, że uda się spełnić ten warunek. Nie-
stety w składzie nie zobaczymy kilku zawodni-
ków, którzy zmagają się z kontuzjami jak choć-
by Michała Rajkiewicza, który jest po operacji 
kolana. Będzie nam brakowało również Artura 
Kormana, który jednak zadeklarował, że jeśli 
pozwoli mu na to stan zdrowia, to wesprze 
nas na hali. Z dobrych wiadomości: wraca do 
nas Marek Wilczek czy Kamil Orłowski, będzie 
grał z nami również Patryk Janeczek ze Spójni 
Ośno Lubuskie, który zadeklarował chęć gry w 
naszej drużynie. Tak jak jednak wspomniałem 
na wstępie, trzon drużyny tworzą zawodnicy 
znani z poprzedniego sezonu wsparci nowymi 
twarzami. Wierzę, że udało się stworzyć moc-
ną drużynę!

Czy w tym sezonie dla piłkarzy, grających 
zwykle na murawach trawiastych będzie to 
forma przerywnika od sezonu czy może wal-
ka o awans do wyższej klasy rozgrywek? Jaki 
macie cel na nadchodzący sezon?

MM: Ogólnie, my zawsze podchodzimy 
skoncentrowani zarówno do najbliższego spo-
tkania ale i całych rozgrywek. Chłopcy z pew-
nością na parkiecie dadzą z siebie wszystko, 
pomimo tego, że runda jesienna była dla nich 
naprawdę ciężka. Trenują w klubach trzy-czte-
ry razy w tygodniu ale proszę mi wierzyć, że 
spotykamy się na hali nie tylko dla zabawy. 
Wychodząc na mecz moi zawodnicy zawsze 
grają na całość i zawsze tak było. Co do celów 
to w tej chwili koncentrujemy się na najbliż-
szym spotkaniu a co będzie dalej, zweryfikuje 
to hala. Chciałbym oczywiście awansu, ale naj-
większym problemem w tym sezonie będą dla 
nas mecze wyjazdowe. Jeśli jednak będzie, tak 
jak wspomniałem już wcześniej, w miarę sta-

Futsalowe szaleństwo ogarnia Kostrzyn!
Hala widowiskowo-sportowa kostrzyńskiego Zespołu Szkół stała się po-
nownie areną futsalu:   niezwykle widowiskowej odmiany halowej piłki 
nożnej. O sezonie 2017/2018 rozmawiamy z Panem Michałem Mendelskim, 
trenerem drużyny IKAA MOSiR TS Celuloza Kostrzyn nad Odrą, która będzie 
reprezentować nasze miasto w II Wielkopolskiej Lidze Futsalu. 

bilna kadra to jestem pewny, że będziemy w 
czołówce tabeli.

Tak jak Pan trener wspomniał, chłopcy na 
co dzień grają na boiskach trawiastych. A to z 
pewnością zaskakuje futsalowych rutyniarzy. 
Czy szykujecie jakieś niespodzianki taktycz-
ne dla przeciwników czy stawiacie może na 
spontaniczność i zagrywki rodem „z trawy”?

MM: Trzeba jasno powiedzieć, że spotykamy 
się tylko na mecze i w zasadzie nie ma możliwo-
ści przeprowadzenia żadnego treningu. Z dru-
giej strony nie są one specjalnie potrzebne, bo 
chłopcy posiadają naprawdę ogromne umie-
jętności, co było widać w poprzednich sezo-
nach. Mamy swoje nawyki z trawy i zespołom, 
które na co dzień trenują futsal trudno było z 
nami grać. Jeśli do tego dodamy naszą zawzię-
tość, wolę walki i sportową złość to nie ma się 
co dziwić, ze nasze mecze cieszą się tak dużą 
popularnością. Cieszę się, że każdy z zawodni-
ków w kadrze trenuje piłkę nożną co pozwala 
mi być pewnym, że nie inaczej będzie w tym 
sezonie. I choć na hali wszystko inaczej wyglą-
da, inna jest choćby intensywność czy zasady 
to jednak jestem pewny, że chłopcy w żadnym 
meczu nie odpuszczą przeciwnikom i dadzą z 
siebie wszystko. No i mam nadzieję, ze wyniki 
będą pozytywne, bo atmosfera w zespole jest 
doskonała. Chłopcy z niecierpliwością czekają 
już na pierwsze spotkanie…

… a na koniec proszę o „słowo od trene-
ra”...

MM: Bardzo serdecznie chcielibyśmy zapro-
sić kibiców na nasze mecze. Wiemy, jak ogrom-
nym zainteresowaniem cieszył się futsal w na-
szym mieście do tej pory i mamy nadzieję, że ta 
hala wypełni się po brzegi. Inne zespoły z przy-
jemnością grały w naszym mieście, bo wiedzia-
ły, że tutaj bardzo fajnie się gra i można liczyć 
na pełne trybuny. Ze swojej strony mogę obie-
cać, ze moi zawodnicy zawsze będą grali na 
pełnych obrotach aby na mecze przychodziły 
całe rodziny. Chcemy się wspólnie cieszyć z ko-
lejnych zwycięstw! Zawodnikom z kolei życzę, 
aby omijały ich kontuzje a co do wyników… 
myślę, że jak będzie atmosfera to patrząc na 
obecny skład o wynik mogę być spokojny.

Dziękuję za rozmowę… Celuloza auu!

czas na 
FUTSAL!
18 listopada IKAA MOSiR TS 
Celuloza Kostrzyn nad Odrą 
rozpoczęła nowy sezon II Ligi 
Wielkopolskiego Futsalu, gdzie 
zmierzyła się z KS Futsal Piła. 
Mecz wygrany wysoko (11:2) 
pokazał ogromny potencjał 
kostrzyńskiego zespołu, który 
w Sezonie 2017/18 zapowiada 
walkę o najwyższe cele.

Inauguracyjny mecz już od początku 
rozgrzał licznie zgromadzoną na hali ko-
strzyńskiego Zespołu Szkół publiczność, 
a to za sprawą oprawy. Już podczas pre-
zentacji zawodnicy, wyprowadzani przez 
młodych piłkarzy UKS Celulozy Kostrzyn 
nad Odrą, wyłaniali się z mgły i świa-
tła niczym zjawy. Po tak widowiskowej 
prezentacji minutą ciszy uczczono śp 
Władysława Olszewskiego, wieloletnie-
go pracownika MOSiR w Kostrzynie nad 
Odrą oraz dziadka popularnego Olsena. 

Już o pierwszego gwizdka Celuloza 
dominowała, otwierając wynik już w 
pierwszej minucie, po trafieniu kapitana 
Sebastiana Jankowskiego! Pierwsza po-
łowa to jednak wzajemne badanie moż-
liwości i spokojne kontrolowanie gry 
przez gospodarzy, potwierdzone drugą 
bramką Dominika Siwińskiego. Drugie 
20 minut meczu to jednak istny pogrom 
gości, którzy na 9 bramek odpowiedzieli 
zaledwie dwoma trafieniami Michała 
Wolana. Pilczanie nie potrafili znaleźć re-
cepty na S. Jankowskiego, który zdobył 
kolejne cztery gole. Nie potrafili zatrzy-
mać atomowych uderzeń Mateusza Mi-
gdala i Artura Kormana ani zatrzymać 
Dominika Siwińskiego. Moim zdaniem 
najlepiej zaprezentował się jednak w 
kostrzyńskim klubie Dawid Olszewski, 
którego szarże na bramkę przeciwnika 
zostały ukoronowane pięknym trafie-
niem w 21 minucie i to on dał sygnał do 
festiwalu goli. A my takiej właśnie dys-
pozycji oczekujemy od Kostrzynian na 
każdym meczu!

Bartłomiej Suski
KOLEJNE MECZE:

3.12.2017, godz.15:00
UKS Orlik Mosina 
IKAA MOSiR TS Celuloza Kostrzyn

10.12.2017, godz.17:00
IKAA MOSiR TS Celuloza Kostrzyn
SPN PAOLO Gorzów Wlkp.

16-17.12.2017 (termin nie ustalony)
IKAA MOSiR TS Celuloza Kostrzyn 
Red Dragons II Pniewy

6-7.01.2018 (termin nie ustalony)
Perfecta Złotów
IKAA MOSiR TS Celuloza Kostrzyn 

20-21.01.2018 (termin nie ustalony)
IKAA MOSiR TS Celuloza Kostrzyn 
M40 POZNAŃ

27-28.01.2018 (termin nie ustalony)
KKF KONIN
IKAA MOSiR TS Celuloza Kostrzyn 
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Dominika 
powołana do 
kadry Polski!
Z dumą informujemy, iż Pol-
ski Związek Tenisowy po-
wołał Dominikę Podhajecką 
(GKT Smecz Górzyca -    rocz-
nik 2006) na drugą konsul-
tację tenisową, która odbyła 
się w Warszawie w klubie 
Deski przy ul. Zaruskiego 8, 
w terminie 16-19.11.2017 r.

Jest to kolejny krok mający na celu 
przygotowanie i wyłonienie składów 
reprezentujących Polskę w Halowych 
Drużynowych Mistrzostwach Europy 
(Winter Cup) w 2018 roku.

Należy zauważyć, iż wśród 6 powo-
łanych zawodniczek z rocznika 2006 
Dominika jest nie tylko jedyną lubu-
szanką, ale również jedyną przedsta-
wicielką zachodniej (i nie tylko) części 
kraju, gdyż w kadrze brakuje przed-
stawicielek choćby województwa za-
chodniopomorskiego, dolnośląskie-
go, a nawet wielkopolskiego. 

Sukces popularnej Dominatorki 
jest tym bardziej warty podkreśle-
nia, gdyż Dominika praktycznie od 
początku roku zmagała się z proble-
mami zdrowotnymi, nie mogła treno-
wać tak jak jej rywalki i brać udziału 
we wszystkich ważnych zawodach. 
W chwili obecnej utalentowana lubu-
szanka wraca do formy i … pozdrawia 
serdecznie z Warszawy.

W związku z niezwykle dynamicz-
nym rozwojem naszego małego Klu-
bu, a także kariery Dominiki, istotne 
będzie wsparcie naszych działań 
przez sponsorów. Od przyszłego roku 
Dominika oprócz startów w kraju bę-
dzie brała również udział w turniejach 
Tennis Europe.

XL „Złoty Liść Jesieni” otworzył punktualnie o 
godz. 10:00 Zygmunt Mendelski, dyrektor ko-
strzyńskiego MOSiR, który minutą ciszy uczcił pa-
mięć tych wszystkich brydżystów, którzy odeszli 
w ciągu minionych 40 edycji turnieju. W tym roku 
podczas rozpoczęcia „z okazji 40-lecia Turnieju w 
dowód podziękowania za wieloletnią promocję bry-
dża sportowego” okolicznościowe statuetki z rąk 
Z. Mendelskiego otrzymali: Halina Baran, Wincen-
ty Galczak, Stanisław Kotas, Marian Nieznański, 
Andrzej Włodarczak i Józef Żarski. Po tak miłym 

Czterdzieści lat minęło...
Jubileuszowa, czterdziesta (!) edycja „Złotego Liścia Jesieni” o Puchar Burmistrza 
Andrzeja Kunta zebrała jak zwykle najlepszych brydżystów Ziemi Lubuskiej. W 
tym prestiżowym turnieju, organizowanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w Kostrzynie nad Odrą we współpracy z Kostrzyńską Sekcją Brydża Sportowe-
go udział wzięło 30 par, w tym cztery mieszane. Tradycyjnie już sportowcy spo-
tkali się w popularnym lokalu RAMPA prowadzonym od lat przez Marka Bartocha 
na początku listopada.  Warto podkreślić, że „Złoty Liść Jesieni” jest rozgrywany w 
ramach Grand Prix Lubuskiego Związku Brydża Sportowego. 

Kevin Metel z niedowagą na 53 kg. po pięciu 
wygranych i jednej porażce awansował do walki 
o brąz. Niestety wysiłek włożony we wcześniejsze 
trudne pojedynki spowodował, że Kevin nie był 
już w takiej dyspozycji jak byśmy tego oczekiwa-
li i uległ na punkty reprezentantowi Wałbrzycha 
zajmując 5 lokatę. W jego kategorii startowało 35 
zawodników.

Drugi nasz finalista to Adam Szymański, który 
zaskoczył wszystkich docierając do walk o meda-
le. Zaskoczył ponieważ jego staż treningowy to 
dopiero jeden rok, a on już udowodnił, że potrafi 
zacięcie walczyć z najlepszymi w swojej katego-
rii wagowej 85 kg. Adam po trzech wygranych i 
przegranym półfinale w walce o trzecie miejsce 

uległ na punkty zawodnikowi z Chełma zajmując 
jak Kevin piąte miejsce. 

Pozostali zawodnicy zawalczyli na dobrym po-
ziomie, ale nie na tyle aby awansować do strefy 
medalowej. Należy bardzo pochwalić walczącego 
w kat. 47 kg. Mateusza Borysewicza, któremu za-
brakło jednej wygranej aby rywalizować o brąz. Z 
bilansem trzech wygranych i dwóch porażek zajął 
i tak wysoką ósmą lokatę na 32 zawodników. Nie-
co słabiej poszło Bartoszowi Zwolińskiemu 73 kg. 
oraz Byulentowi Zekerya 59 kg., którzy odnieśli 
tylko po jednym zwycięstwie. W naszej ekipie nie 
zabrakło również Oskara Piekutowskiego, który 
z powodu kontuzji stawu skokowego nie mógł 
rywalizować na Mistrzostwach, ale za to pełnił 
funkcję kibica. Zarówno O. Piekutowski, M. Bo-
rysewicz, B. Zekerya dopiero z rok będą najstarsi 
w tej grupie wiekowej więc możemy spodziewać 
się po nich dużo lepszych wyników i może nawet 
medali. 

Nasza drużyna uplasował się w klasyfikacji ze-
społowej na 14 pozycji wśród 48 klubów. Rozwój 
naszego klubu i wysokie osiągnięcia sportowe 
nie byłyby możliwe, gdyby nie środki finansowe 
otrzymane od Burmistrza Miasta Dr Andrzeja Kun-
ta oraz naszego sponsora Kostrzyńsko-Słubickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Dziękujemy !!! 

Artur Żołna

akcencie dyrektor życzył samych dobrych rozdań 
a uczestnicy bez zbędnej zwłoki przystąpili do 
rozgrywek, które trwały przez ponad pięć godzin.

Około godziny 17:00 uroczystego podsumo-
wania wyników XL „Złotego Liścia Jesieni” doko-
nał kierownik Kostrzyńskiej Sekcji Brydża Spor-
towego Ryszard Szkwarek. Ostateczne wyniki 
podajemy poniżej. Puchary, medale, nagrody pie-
niężne oraz rzeczowe ufundowane przez sponso-
rów turnieju (Miasto Kostrzyn nad Odrą, Kostrzyń-
sko-Słubicką Specjalną Strefę Ekonomiczną, Filius 
Metal oraz MOSiR). Najlepsze pary odebrały z rąk 
Burmistrza Miasta Andrzeja Kunta, Wiceprze-
wodniczącego Rady Miasta Michała Kunta, dy-
rektora MOSIR Zygmunta Mendelskiego  oraz R. 
Szkwarka.  Wyniki znajdą Państwo na: www.mo-
sir-kostrzyn.pl oraz www.naszkostrzyn.pl Uczest-
nicy, którzy chwalili sobie doskonałe przygotowa-
nie turnieju, jego wspaniałą atmosferę i wzorcową 
organizację obiecali sobie spotkać się już za rok 
w Kostrzynie nad Odrą, na najstarszym na Ziemi 
Lubuskiej turnieju brydża sportowego. Zatem do 
zobaczenia!

Bartłomiej Suski

Adam Szymański i Kevin Metel 
o krok od medalu...
W weekend 10-12 listopada w Raciborzu odbyła się długo wyczekiwana największa zapa-
śnicza impreza grupy młodzików, czyli Mistrzostwa Polski, na którą przybyło 222 zawodni-
ków z 48 klubów, w tym sześcioosobowa reprezentacja UKS „Jedynka”. 
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„Redukować bariery - wspólnie wykorzystywać silne strony”
„Barrieren reduzieren - gemeinsame Stärken nutzen”

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Budżet Państwa

Uczniowie rywalizowali na dystansie ok 1km 
dziewczęta i ok 1,5 km chłopcy a bieg główny 
liczył sobie nieco ponad 3km.Ponad to razem 
z dziewczętami wystartowały także maluszki 
wraz z rodzicami, był to bieg typowo rekreacyj-
ny choć na mecie na każdego czekał pamiąt-
kowy medal, ciepła herbatka a także owoce i 
słodycze. Punktualnie o godzinie 11.00 do ry-
walizacji przystąpiły dziewczęta, które tak jak i 
chłopcy walczyły w klasyfikacji zarówno indy-
widualnej jak i zespołowej zdobywając punkty 
dla swoich szkół. Na starcie stanęło 40 dziew-
cząt w tym (23 z gimnazjum i 17 ze szkoły po-
nadgimnazjalnej). W biegu chłopców na starcie 
stanęło 31 zawodników (27 z gimnazjum i 4 ze 
szkół ponadgimnazjalnych), którzy zmagali się 
już ze znacznie dłuższym odcinkiem ale poko-
nali go bez trudu.

O godzinie 11.30 na starcie biegu głównego 
stanęło 25 zawodników i zawodniczek, którzy 
dzielnie pokonali cały dystans. W biegu wystar-
towali zarówno doświadczeni zawodnicy jak 
i całkowici amatorzy biegania, był to przecież 
„Bieg po zdrowie” więc liczyło się nie tylko to by 
zająć jak najwyższą lokatę i stanąć na podium, 
ale miło i aktywnie spędzić niedzielne do połu-
dnie, „łyknąć świeżego powietrza”, rozładować 
stres i dobrze się bawić. Najszybciej na mecie 
zameldował się Tomasz Chawawko z Dębna 
a tuż za nim Paweł Karski i Artur Jackiewicz.

Po zakończonych biegach na wszystkich 
uczestników czekały pamiątkowe medale, 
ciepła herbatka a także owoce i słodycze a na-
stępnie kolejna przyjemność czyli dekoracja 
najlepszych. Udekorowano najlepsze szóstki 
w kategorii dziewcząt i chłopców szkół gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych a także sześciu 
panów i pań z biegu głównego. Pierwsze trójki 
otrzymały pamiątkowe puchary oraz medale a 
pozostali dyplomy i nagrody rzeczowe. Uhono-
rowane pucharami i dyplomami zostaną także 
poszczególne szkoły w kategorii gimnazjów i 

Biegiem po zdrowie!
Biegacze ponownie nie zawiedli i licznie stanęli na starcie biegów w ramach akcji 
„Biegiem po zdrowie“ – Biegi Jesienne. Choć organizatorzy mocno obawiali się 
pogody, to jednak ta w niedzielny poranek naprawdę sprzyjała biegaczom, którzy 
już od godziny dziesiątej licznie gromadzili się w okolicach Parku Miejskiego. Do 
Kostrzyna nad Odrą zawitali zawodnicy z Dębna, Ośna, Krzeszyc, Kamienia Małe-
go, Gorzowa Wlkp., Troszyna a nawet z Kielc by wystartować w trzech biegach. Do 
rywalizacji przystąpili uczniowie i uczennice szkół gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych oraz wytrawni biegacze i biegaczki w biegu głównym.

szkół ponadgimnazjalnych. Dekoracji najlep-
szych dokonali: Zygmunt Mendelski – dyrek-
tor MOSiR, Mariusz Staniszewski – zastępca 
dyrektor MOSiR, Sylwia Chilińska-Wachowiak 
– radna Rady Miasta, Krystyna Srokowska – 
radna rady Miasta, Piotr Dziekan – radny Rady 
Miasta, Michał Kunt wiceprzewodniczący 
Rady Miasta.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ko-
strzynie nad Odrą składa podziękowania poli-
cjantom z Komisariatu Policji w Kostrzynie nad 
Odrą za zabezpieczenie trasy biegu, Panu Tade-
uszowi Derewlanemu – właścicielowi Restaura-
cji Centrum Smaku za przygotowanie wody na 
herbatę i możliwość podłączenia się do prądu, 
Pani Urszuli Migdal za opiekę medyczną na 
zawodnikami, pracownikom MOSiR Romano-
wi Bućkowskiemu, Antoniemu Żołnie, Bartło-
miejowi Suskiemu, Władysławowi Kędziorowi, 
Albertowi Semenchenko za przygotowanie 
trasy, czuwanie nad klasyfikacją, Harcerzom z 
kostrzyńskiego Hufca za pomoc w zabezpie-
czeniu trasy biegu oraz wsparcie organizacyj-
ne. Przede wszystkim dziękujemy wszystkim 
biegaczkom i biegaczom, że stanęli się na linii 
startu „Biegu po zdrowie” i aktywnie spędzili 
niedzielę.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Kostrzynie nad Odrą

WYNIKI
SZKOŁY GIMNAZJALNE

DZIEWCZĘTA 
1. Amelia Pieczykolan
Gimnazjum nr 1 
w Kostrzynie nad Odrą
2. Marta Kita
Gimnazjum nr 2 
w Kostrzynie nad Odrą
3. Aleksandra Pogiernicka
Gimnazjum nr 1 
w Kostrzynie nad Odrą

CHŁOPCY
1. Hubert Karpicki
Gimnazjum nr 2 
w Kostrzynie nad Odrą
2. Jakub Wedeman
Gimnazjum nr 1 
w Kostrzynie nad Odrą
3. Szymon Szeląg
Gimnazjum nr 1 
w Kostrzynie nad Odrą

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

DZIEWCZĘTA 
1. Klaudia Lisowska
ZSCKR w Kamieniu Małym
2. Dominika Czyżewska
ZS Kostrzyn nad Odrą
3. Angelika Sokalska
ZSCKR w Kamieniu Małym

CHŁOPCY
1. Krystian Wroniak
ZSCKR w Kamieniu Małym
2. Kacper Szkoda
ZSCKR w Kamieniu Małym
3. Mateusz Filipowicz
ZSCKR w Kamieniu Małym

BIEG GŁÓWNY

KOBIETY
1. Klaudia Kobydecka
2. Agnieszka Jackiewicz
3. Karolina Kunt

MĘŻCZYŹNI
1. Tomasz Chawawko
2. Paweł Karski
3. Artur Jackiewicz

pełne wyniki:
www.mosir-kostrzyn.pl

www.naszkostrzyn.pl
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TURNIEJ NIEPODLEGŁOŚCIOWY
11 listopada w hali widowiskowo-sportowej Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą 
miał miejsce IX Niepodległościowy Turniej Piłkarski, który od niemal dziesięciu 
lat organizowany jest przez: Miasto Kostrzyn nad Odrą, Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą i Samorząd Osiedla Leśnego. W tym roku, w 99. 
rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości, turniej był jednak wyjątkowy, 
a to za sprawą kostrzyńskich stowarzyszeń sportowych, które wystawiły w nim 
swoje reprezentacje.

Również w tym roku nie mogło zabraknąć 
sportowego akcentu podczas obchodów 
Święta Niepodległości. Już 4 listopada TS 
Wena zaprosiła na turniej piłki siatkowej, a 
dokładnie 11 listopada w kostrzyńskim Ze-
spole Szkół, przez kilka godzin, mogliśmy 
podziwiać pojedynki młodych piłkarzy zrze-
szonych w: Lech Poznań Football Academy 
Kostrzyn nad Odrą, Międzyszkolny Uczniow-
ski Klub Piłkarski „Przyjaciół Sportu”, UKS „Ce-
luloza” Kostrzyn nad Odrą i UKS „Czwórka” Ko-
strzyn nad Odrą. Gościnnie wystąpiła również 
reprezentacja Orlików z Osiedla Leśnego. Za-
sadniczym celem turnieju była integracja lo-
kalnego środowiska piłkarskiego, zatem nie 
była prowadzona żadna kwalifikacja, nie były 
notowane wyniki czy strzelcy przepięknych 
bramek. Celem była bowiem nie sportowa 
rywalizacja a dobra zabawa w patriotycznym 
duchu. Z tej też okazji każdy z uczestników 
wyszedł z pamiątkowym medalem i owoca-
mi, a drużyny zdobyły okolicznościowe pu-
chary. W kategorii Skrzat  rozgrywki toczyły 
się przez dwie godziny od 9:00 systemem 
każdy z każdym. Następnie na parkiecie od 
godz. 11:00 prezentowały się Żaki, które swo-
je mecze rozgrywały w dwóch grupach, po-
dobnie jak Orliki, które zmagania zakończyły 
około godziny 16:00. Tak więc na brak spor-
towych emocji młodzi kostrzyńscy piłkarze i 
licznie zgromadzeni kibice nie mogli narze-
kać, a los wielu meczów ważył się niemal do 
ostatniej sekundy.
„11 listopada to Narodowe Święto Niepodle-
głości upamiętniające odzyskanie przez Polskę 
niepodległości w 1918 roku” przypominał dy-
rektor MOSiR w Kostrzynie nad Odrą Zyg-

munt Mendelski młodym piłkarzom, którzy 
stanęli do zmagań w Turnieju Niepodległo-
ściowym, organizowanym przez: Miasto Ko-
strzyn nad Odrą, MOSIR i Samorząd Osiedla 
Leśnego. Podczas uroczystego podsumowa-
nia dla każdej z grupy dyrektora wspierali 
przy wręczaniu medali: Burmistrz Miasta An-
drzej Kunt, radni miejscy w osobach Piotra 
Dziekana, Leszka Naumowicza, Krystyny 
Srokowskiej i Bartłomieja Suskiego oraz 
pracowników MOSiR reprezentowanych 
przez wicedyrektora Mariusza Staniszew-
skiego i Antoniego Żołnę. W dekoracji po-
magali także: właściciel firmy IKAA Suchomel 
i wielki przyjaciel sportu Ireneusz Suchomel 
oraz niezastąpieni Ewa i Stanisław Grzel-
czak. Niezwykle wzruszającym momentem 
było także odegranie hymnu państwowego, 
podczas którego młodzi adepci piłki noż-
nej śpiewali jego słowa razem z rodzicami. 
Z pewnością był to jeden z najpiękniejszych 
momentów tego dnia. Na koniec rozgrywek 
każdej z grup wykonano także pamiątkowe 
zdjęcia a zawodnicy mogli udać się na słodki 
poczęstunek przygotowany przez niezmor-
dowanych rodziców. Prezentację poszczegól-
nych drużyn oraz bogatą fotorelację z turnie-
ju mogą Państwo zobaczyć na stronach inter-
netowych: mosir-kostryn.pl, naszkostrzyn.pl i 
gazetalubuska.pl. 
Kolejny Niepodległościowy Turniej Piłkarski 
już za rok i jak na „rocznicowe” wydanie przy-
stało organizatorzy zapowiadają szereg nie-
spodzianek… 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Kostrzynie nad Odrą

SIATKÓWKA dla 
Niepodległej
4 listopada Towarzystwo Spor-
towe WENA zaprosiła: DSPS 
Dębno, OMEGĘ Rzepin i TSPS 
Bomadek Trzebiechów na Nie-
podległościowy Turniej Piłki 
Siatkowej o Puchar Burmistrza 
Miasta Kostrzyn nad Odrą An-
drzeja Kunta. Turniej zmagania 
w systemie każdy z każdym 
rozgrywane były w gościnnych 
murach Hali Sportowej MOSiR 
w Kostrzynie nad Odrą przy ul. 
Wojska Polskiego 6, gdzie walka 
o ostateczne miejsce na podium 
ważyła się aż do wieczora...

Po pierwszym spotkaniu Mariusz 
Staniszewski,wicedyrektor MOSiR w 
Kostrzynie nad Odrą, powitał drużyny 
biorące udział w turnieju i dokonał 
jego oficjalnego otwarcia. Nastepnie 
przez kilka kolejnych godzin podzi-
wialiśmy wspaniałą grę przy siatce, 
serwy i walkę o każdy punkt.

KLASYFIKACJA:
1. TSPS Bomadek Trzebiechów
2. Invest in The West WENA 
     Kostrzyn nad Odrą
3. DSPS Dębno
4. Omega Rzepin

Uroczystego podsumowania 
Niepodległościowego Turnieju Piłki 
Siatkowej dokonał Andrzej Kunt, 
Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą 
i Michał Przymuszała, prezes TS 
Wena. A. Kunt gratulował osiągnię-
tych wyników i wręczył drużynom 
okazałe puchary oraz statuetkę dla 
zawodnika meczu Miłosza Rosińskie-
go. Przypomnijmy na koniec, że orga-
nizatorami turnieju byli: Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Kostrzynie 
nad Odrą, Miasto Kostrzyn nad Odrą 
i TS WENA. Organizatorzy dziękują 
sędziom zawodów za czuwaniem nad 
prawidłowym przebiegiem spotkań, 
Juli Kozioł za obsługę tablicy wyni-
ków a drużynom za sportową rywali-
zację w duchu fair play.

MOSiR
Kostrzyn nad Odrą
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25-lecie przejścia granicznego


