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Każdego roku w Polsce podejmowanych jest wiele inicjatyw i przedsięwzięć o cha-
rakterze profilaktycznym, których celem jest wzrost bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. 
W ostatnich latach służby, instytucje publiczne czy organizacje pozarządowe prowadzą 
działania prewencyjne skupiając się w szczególności na tematach związanych z cyber-
przemocą i cyberbezpieczeństwem, zażywaniem narkotyków, dopalaczy, bezpieczeń-
stwem w ruchu drogowym, a także pedofilią. Dzięki działaniom edukacyjno-profilaktycz-
nym, dzieci i młodzież poznając zagrożenia dowiadują się jak odpowiednio reagować 
w sytuacjach niebezpiecznych, poznają konsekwencje prawne i społeczne związane z 
dokonywaniem przestępstw i wykroczeń, w tym i tych, które popełniane są m.in. w sto-
sunku do rówieśników. W dniu 6 grudnia w Pałacu Prymasowskim w Warszawie odbyła 
się konferencja Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Tematem przewod-
nim ogólnopolskiej konferencji była  „Rola profilaktyki zintegrowanej w zapewnianiu 
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży” . Do udziału w konferencji zostało zaproszone nasze 
miasto, które w bieżącym roku realizowało projekt „Kostrzyn nad Odrą - ochrońmy mło-
de pokolenie przed uzależnieniami!”. Na realizację projektu miasto otrzymało dofinan-
sowanie ze środków „Programu Ograniczania Przestępczości i aspołecznych zachowań 
Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”. Podczas konferencji 
miały miejsca wystąpienia poświęcone dobrym praktykom wybranych polskich miast 
(wśród nich Kostrzyn nad Odrą) w obszarze profilaktyki. Miasto reprezentował burmistrz 
Andrzej Kunt i Marzena Brenk-Sułkowska - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Opieki 
UM, która w swoim wystąpieniu omówiła przebieg i efekty projektu zrealizowanego w 
naszym mieście. Miło nam poinformować, że prezentacja pani Marzeny Brenk-Sułkow-
skiej zachwyciła zebranych gości, którzy wystąpienie nagrodzili gromkimi brawami.
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W Urzędzie Stanu Cywilnego w miesiącu listopadzie 2017 roku zarejestrowano:
16 aktów urodzenia (10 urodzeń w szpitalu i 6 urodzonych za granicą RP),
4 ojców uznało swoje poza małżeńskie dziecko przed kierownikiem USC,

3 akty małżeństwa - 2 śluby cywilne, 0 ślubów wyznaniowych 
oraz 1 zawarte za granicą - wpisane do ksiąg małżeństw)

22 akty zgonu

Do Systemu Rejestrów Państwowych „Źródło” wpisano 786 aktów stanu cywilnego.

1 osoba pobrała zaświadczenie o zdolności prawnej do ślubu za granicą.
2 osoby pobrały zaświadczenie o stanie cywilnym.

6 par złożyło zapewnienie niezbędne do zawarcia małżeństwa.

Wydano 321 odpisów aktów stanu cywilnego 
(227 skróconych, 33 zupełnych oraz 61 wielojęzycznych)

224 osoby złożyły wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego.

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

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

Urząd Stanu Cywilnego w Kostrzynie nad Odrą
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Szanowni Państwo, 

na koncercie Bożonarodzeniowym w 2015 roku życzyłem Państwu, między innymi 
tego, aby rok 2017 był dla naszego Miasta jeszcze lepszym niż 2016. Dzisiaj już wiemy, że 
to życzenie się spełniło, a nowy 2018 rok będziemy witali z uzasadnionym optymizmem i 
nadzieją na dalszą poprawę jakości życia w naszej Małej Ojczyźnie.

Jaki więc był odchodzący 2017 rok z punktu widzenia kostrzyńskiego samorządu?
Odważę się powiedzieć, że był to czas uczciwie przepracowany, był kolejnym rokiem 

konsekwentnej realizacji planu rozwoju naszej gminy. Ta praca została zauważona. Ko-
strzyn nad Odrą w ocenie ekspertów Uniwersytetu Warszawskiego został zaliczony do 
grona najbardziej dynamicznie rozwijających się miast w Polsce. Urząd Marszałkowski 
w oparciu o te badania przyznał nam I miejsce w Województwie Lubuskim w katego-
rii „Gmina zrównoważonego rozwoju”, a Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców RP 
nadała naszemu Miastu tytuł „Gmina Roku 2017” wraz ze statuetką „Orła Polskiego Sa-
morządu”. Te wyróżnienia potwierdzają, że Kostrzyn nad Odrą dorobił się nowoczesnego 
samorządu, który wraz z zespołem profesjonalnych urzędników oraz kadrą sprawnie za-
rządzającą naszymi spółkami, instytucjami i jednostkami organizacyjnymi miasta wyko-
nuje systematyczną pracę połączoną z ustawicznym szkoleniem, dzięki czemu możemy 
podejmować kolejne wyzwania i pokonywać różne przeciwności. Dzięki temu też, plan 
na rok 2017 wykonaliśmy w całości; powoli ale systematycznie zwiększamy tzw. wydat-
ki bieżące (szeroko pojęta edukacja, gospodarka komunalna, gospodarka przestrzenna, 
kultura, sport, administracja) dla poprawy warunków życia w mieście. Z powodzeniem 
pozyskaliśmy kolejne środki zewnętrzne na dofinansowanie nowych inwestycji (hala 
sportowa, modernizacja ulic, remont budynku dawnego urzędu), a zakończyliśmy takie 
zadania jak modernizacja budynku przy ul. Dworcowej dla celów Biblioteki Publicznej, 
która swoim nowym obiektem zapewne wielu z Państwa ucieszy. Oddaliśmy kolejne 16 
mieszkań socjalnych, a nowa przystań na rzece Odrze ma za sobą pierwszy sezon funk-
cjonowania.

Przygotowujemy kolejne projekty, które już niedługo przedłożymy do oceny różnym 
komisjom konkursowym z nadzieją na uzyskanie dofinansowania. Największe to: kryta 
pływalnia (której budowę rozpoczniemy w przyszłym roku), przebudowa głównej drogi 
na Osiedlu Warniki wraz z siecią kanalizacyjną, rewitalizacja Przystani Delfin, budowa 
żłobka miejskiego. Będziemy też kontynuowali, obliczone na wiele lat, dzieło budowy i 
modernizacji kolejnych ulic, czy remontów i modernizacji szkół, przedszkoli czy obiektów 
sportowych. 

Rok 2017 był też rokiem rocznic. Obchodziliśmy uroczyście 25-lecie otwarcia drogo-
wego i kolejowego przejścia granicznego, 20-lecie powstania K-S SSE, 25-lecie powo-
łania spółki MZK, 55-lecie utworzenia Zespołu Szkół. Rocznice były okazją do spotkań i 
wspomnień Kostrzynian, którzy wówczas wykonali pracę, której efekty staramy się dzi-
siaj dobrze zagospodarować. Bardzo ważny dla naszej przyszłości jest wyraźny postęp 
w pracach przygotowujących inwestycje budowy nowego mostu na rzece Odrze wraz z 
obwodnicą naszego miasta. 

Życzę Państwu Radosnych Świąt Bożego Narodzenia, a w Nowym Roku – życia w po-
koju i spokoju, spełniania marzeń oraz tego, aby rok 2019 był jeszcze lepszy niż 2018. 

INFORMACJA:
miejska 
komunikacja
01 grudnia 2017 roku mi-
nął pierwszy miesiąc od 
uruchomienia 3 linii komu-
nikacji miejskiej na terenie 
miasta Kostrzyn nad Odrą. 
Był to okres na obserwację, 
wyciągnięcie pierwszych 
wniosków i analizę co moż-
na poprawić aby usprawnić 
i uatrakcyjnić jej działalność. 

Nie bez znaczenia są tutaj uwagi i 
wnioski mieszkańców, dla których ko-
munikacja miejska została powołana 
do życia. Wszystkie nasze działania 
będą zmierzały do uatrakcyjnienia  
i zachęcenia możliwie jak największej 
liczby osób do korzystania z komuni-
kacji miejskiej. Korzyści i argumentów 
przemawiających za wyborem podró-
żowania autobusami miejskimi jest 
wiele. W dzisiejszych czasach coraz 
powszechniejszym zjawiskiem jest 
anonimowość, zwłaszcza wśród ludzi 
starszych, samotnych, chorych, dla 
których przemieszczanie środkami 
transportu publicznego stwarza oka-
zję do rozmowy, zawarcia nowych lub 
wznowienia starych znajomości. Nie 
bez znaczenia jest aspekt ochrony śro-
dowiska i troski własne zdrowie. Wy-
starczy spojrzeć na zalewające ulice i 
parkingi nowe samochody, chęć doje-
chania do sklepu czy domu niemalże 
pod same drzwi, parkowanie na tere-
nach zielonych, chodnikach w znacz-
nym stopni uniemożliwia nam nor-
malne funkcjonowanie, co wyzwala  
w nas złość i agresję. Pamiętajmy, że 
im mniej samochodów na ulicach 
tym mniej spalin w powietrzu! 

Apelujemy do naszych mieszkań-
ców o zgłaszanie do końca stycznia 
2018 r. swoich uwag, wniosków i po-
mysłów, które będą brane pod uwa-
gę przy tworzeniu nowego rozkładu 
jazdy, który będzie obowiązywał od 
01 czerwca 2018 r. na piśmie do Biura 
Obsługi Interesantów.

INFORMACJA DLA 
INTERESANTÓW  
URZĘDU MIASTA 

W związku z przypadającym na so-
botę Świętem Objawienia Pańskiego 
– Trzech Króli informujemy, że w dniu 
5 stycznia 2018 roku (piątek) Urząd 
Miasta będzie zamknięty dla Intere-
santów. W dniach od 2 do 4 stycznia 
pracujemy w godzinach od 7.30 do 
15.30.
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Nowe mieszkania socjalne przy 
ul. Zielonej  
Budowę budynku wielorodzinnego, sze-

ściosegmentowego złożonego z 16 lokali 
mieszkalnych rozpoczęliśmy w roku ubie-
głym. Wykonawcą inwestycji była  firma PHU 
RANK Rafał Polechoński ze Słubic. Nowe 
mieszkania socjalne mają łącznie 546,64 m² 
powierzchni. Powstała również altana śmiet-
nikowa  a teren zagospodarowano. Budynki 
socjalne są aktualnie zasiedlane. Koszt inwe-
stycji to 1,5 mln złotych. 

Przebudowa ulicy Jagiellońskiej
Zadanie zrealizowane w 2017 roku. Wyko-

nano: nową  nawierzchnię jezdni z mieszanki 
grysowo-mastyksowej (SMA) o powierzchni 
1.813 m² na podbudowie z betonu asfalto-
wego oraz z kruszywa łamanego stabilizowa-
nego mechanicznie oraz z kostki kamiennej 
rzędowej  o powierzchni 850,00 m². Powstał  
chodnik z kostki brukowej betonowej koloro-
wej gr. 8 cm o powierzchni 1070 m², ustawio-
no krawężniki kamienne, naprawiono wpusty 
uliczne i studzienki a na koniec zamontowa-
no oznakowanie pionowe i poziome. Ulicę 
oświetla 12 słupów oświetleniowych z opra-
wami oświetlenia zewnętrznego typu LED. 
Inwestycję na zlecenie Miasta wykonała firma 
„Terbud” z Kostrzyna nad Odrą. Koszt zadania 
to kwota 899.134 zł. Zadanie dofinansowane 
ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego.

Przebudowa ulicy Tadeusza 
Kościuszki 
Budziła od początku wiele kontrower-

sji, zwłaszcza w zakresie stwierdzonej przez 
ekspertów koniecznej wycinki drzew, z którą 
nie godziła się część mieszkańców. Wykona-
ny audyt bezpieczeństwa, liczne ekspertyzy 

przyrodnicze postawiły sprawę jasno. Miasto 
na jej wykonanie otrzymało dofinansowa-
ne z Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych. Inwestycję zrealizowaliśmy 
zgodnie z projektem.  Powstała nowa droga 
o nawierzchni jezdni z mieszanki grysowo-
-mastyksowej (SMA) o powierzchni 2.225 m² 
na podbudowie z betonu asfaltowego oraz 
z kruszywa łamanego stabilizowanego me-
chanicznie wraz z nawierzchnią z kostki ka-
miennej rzędowej o powierzchni 1.224 m² z 
progami zwalniającymi. Wykonano chodnik 
z kostki brukowej betonowej kolorowej o 
powierzchni 1.533 m², ustawiono krawężni-
ki kamienne i betonowe,  naprawiono wpu-
sty uliczne oraz studzienki infrastrukturalne, 
wykonano montaż oznakowania pionowego 
i poziomego. Inwestycję wykonywała firma 
Zakład Wyrobów i Prefabrykatów Betono-
wych Dionizy Woiński z Krzeszyc w kwocie 
1.221.181zł.

Będzie jaśniej na Osiedlach: 
Mieszka I i w Drzewicach 
W celu zwiększenia bezpieczeństwa zde-

cydowaliśmy się na budowę nowych linii 
oświetlenia ulicznego na dwóch dużych osie-
dlach. Na Osiedlu Mieszka I  na trasie  o długo-
ści 415 mb, zamontowano już 15 szt. słupów 
oświetleniowych z oprawami oświetleniowy-
mi typu parkowego. Mamy nadzieję, że no-
woczesny design spodoba się mieszkańcom. 
Z kolei na Osiedlu Drzewice na ul. Polnej - na 
trasie  o długości ok. 122 mb, zamontowano 
3 szt. słupów oświetleniowych wraz z 100W 
oprawami oraz na trasie  o długości ok. 598 
mb przewidzieliśmy montaż 12 szt. słupów 
oświetleniowych z oprawami oświetleniowy-
mi  100W. Inwestycję wykonuje firma „Elek-
trocentrum” z Kostrzyna nad Odrą  w kwocie 
brutto 147.966 zł.

ZIMOWE INWESTYCJE 
W ostatnim czasie Referat Inwestycji i Remontów zakończył szereg inwe-
stycji, a wybrane z nich, na prośbę Czytelników omawiamy poniżej.

ul. Zielona - nowe mieszkania

ul. Jagiellońska - ostatnie prace

ul. Kościuszki – całkiem nowa

będzie jaśniej!
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Do organizatora Jarmarku – Urzędu Miasta, 
zgłosiło się aż 19 wystawców. Tylu mogliśmy 
przyjąć na Placu Wojska Polskiego. Wystawcy 
zaproponowali mieszkańcom przede wszystkim 
wyroby rękodzielnicze, które pięknie ozdobiły 
miejskie domki wystawowe. Były też świąteczne 
potrawy takie jak krokiety, barszcz czy pyszne 
pierogi domowej roboty. Było też grzane wino, 
kiełbaski z rusztu, prażona kukurydza – słowem 
wielka różnorodność potraw. Pomimo niesprzy-
jającej pogody mieszkańcy chętnie odwiedzali 
wszystkie stoiska, w tym stoisko Urzędu Miasta, 
w którym rozpoczęliśmy akcję wydawania na-
szym seniorom Kopert Życia. Każdy mógł też 
odebrać kalendarz ścienny na 2018 rok. Na prze-
ciwko naszego stoiska, swoje sanie ustawił Świę-
ty Mikołaj z dwoma przepięknymi reniferami 
– Olaf i Rudolf zachwycały dzieci, ich rodziców 
i dziadków, którzy bardzo chętnie się fotogra-
fowali w mikołajowych saniach w towarzystwie 
reniferów. Fotografie były drukowane w małej, 
czerwonej  chatce przez elfy i wręczane za dar-
mo na pamiątkę. Elfy tego dnia zrobiły prawie 
400 zdjęć. Jarmark w Kostrzynie nad Odrą od-
wiedziła telewizja regionalna.

W Jarmarku uczestniczyły przedszkolaki z PM 
nr 1”Pod Topolą” i PM nr 4 „Bajka”. Dzieci chętnie 
brały udział w konkursach prowadzonych przez 
KCK i bawiły się świetnie. Do przedszkolaków do-
łączyły dzieci na co dzień nie uczęszczające do 
przedszkola, wśród nich 3-letni Mikołaj z mamą. 
Solenizant otrzymał … czekoladowego mikoła-
ja, podobnie jak wszystkie przedszkolaczki. W 
towarzystwie grupy 6-latków z PM nr 4 „Bajka” o 
godzinie 12:00 wiceburmistrz Zbigniew Biedul-
ski dokonał uroczystego otwarcia Jarmarku. 
Punktualnie o godzinie 17:00 wiceburmistrz zło-
żył życzenia świąteczno-noworoczne wszystkim 
mieszkańcom, a mieszkańcy głośnym odlicza-
niem 6,5,4,3,2,1  wspólnie rozświetlili choinkę. 
Miejski Mikołaj z ogromnym workiem chętnie 
rozdawał dzieciom mikołajowe niespodzianki.

Zaraz po tym kulminacyjnym momencie na 
scenę weszli urzędnicy kostrzyńskiego magi-
stratu, którzy po raz pierwszy zaprezentowali 
mieszkańcom swoje umiejętności wokalne. 
Wielu obecnych nie dowierzało, że urzędnicy 
odważą się zaprezentować w „scenicznej wersji”. 
Ale udało się. Na początek  Dawid Marciniak, na 
co dzień pracownik Biura Integracji Europejskiej 
i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta,  
brawurowo wykonał piosenkę świąteczną pt.: 
„Wiara w każdym z nas”, a następnie grupa w 
składzie: Mirella Ławońska (skarbnik miasta), 

Pomaganie 
ma moc
Szkoła Podstawowa nr 3 z klasa-
mi gimnazjalnymi zorganizowa-
ła zbiórkę zabawek, artykułów 
szkolnych, książek, malowanek, 
maskotek i gier edukacyjnych 
na rzecz chorych dzieci przeby-
wających na Oddziale Hemato-
logii i Onkologii Dziecięcej Szpi-
tala Św. Mikołaja przy ul. Unii 
Lubelskiej 1 w Szczecinie. 

Akcja trwała od 13.11.2017 do 
05.12.2017 i  była odpowiedzią na 
prośbę rodzica uczennicy naszej szko-
ły. Wolontariusze zebrali mnóstwo 
prezentów od uczniów, rodziców i 
nauczycieli dla małych pacjentów. 
Uczniowie ze Szkolnego Koła Wo-
lontariatu wykonali dużą kartkę z ży-
czeniami dla chorych dzieci, a człon-
kowie koła wokalno – artystycznego 
pięknego anioła. Przedmioty zostały 
przekazane p. Justynie Skomar, któ-
ra dostarczy rzeczy do szpitala przed 
Świętami  Bożego Narodzenia.

„ZRÓB KARTKĘ 
ZA CZEKOLADKĘ”
5 grudnia Szkolny Klub Wo-
lontariatu, działający przy 
Szkole Podstawowej nr 3 
zorganizował akcję „Zrób 
kartkę za czekoladkę” dla 
Domu Seniora.

W ramach akcji powstały przepięk-
ne kartki i zostały zebrane słodkości. 
Wszystko to zostanie przekazane 
przez wolontariuszy dla Pensjonariu-
szy Domu Seniora w Kostrzynie nad 
Odrą.

Wszystkim zaangażowanym ser-
decznie dziękujemy. Szczególne po-
dziękowania dla dzieci z klas I , III, i IV.

Szkolne Koło Wolontariatu
Szkoły Podstawowej nr 3

MIESZKAŃCY WZIĘLI UDZIAŁ 
W JARMARKU
Mikołajki tego roku spędziliśmy w rodzinnej atmosferze na Placu Wojska 
Polskiego gdzie odbył się Jarmark Świąteczny. 

Renata Chwastowska i Helena Metelska (wy-
dział finansowy), Małgorzata Kraszewska i Alicja 
Dzierżawska (wydział gospodarki przestrzennej) 
Urszula Wanat, Agata Heppner, Beata Kowalska 
(wydział gospodarki mieszkaniowej i lokalo-
wej), Izabela Tąkiel (radca prawny) Zbigniew 
Biedulski i Dawid Marciniak, wspólnie zaśpie-
wała pastorałkę pt.: „Jest taki dzień”. Kostrzyń-
scy samorządowcy już zapowiadają, że będzie 
kolejny występ dla mieszkańców z tym, że teraz 
zaproszą do wspólnego śpiewania całe miasto. 
Występom urzędników w skupieniu przyglądał 
się kierownik artystyczny Zespołu „Drzewicza-
nie” pan Jan Piśko. 

W trakcie imprezy odbył się również I Bieg 
Mikołajkowy organizowany przez MOSiR, w 
którym udział brały całe rodziny. Brawa dla 
wszystkich dzielnych uczestników biegu  i orga-
nizatora, który przygotował bieg perfekcyjnie – 
były zapisy, medale, puchary i słodycze (więcej 
na stronie 19). Dziękujemy kostrzyńskiej Policji, 
która zapewniła bezpieczeństwo uczestników 
I Biegu Mikołajkowego. Dziękujemy również 
wszystkim uczestnikom Jarmarku. Ogromny 
wkład w organizację imprezy wniosło Kostrzyń-
skie Centrum Kultury, które stworzyło m.in. 
program artystyczny z udziałem grup działają-
cych w KCK , nagłośnienie sceny, animacje dla 
dzieci. Wystąpiła również młodzież i dzieci z 
kostrzyńskiej Prywatnej Szkoły Muzycznej Mi-
chała Sobczyńskiego. Dziękujemy! Swoją po-
mocą wsparła nas również Ochotnicza Straż Po-
żarna, która zabezpieczyła, odnowiła i rozpaliła 
cztery koksowniki, przy których można było się 
ogrzać. Ciepło koksowników przyciągało wielu 
wytrwałych Kostrzynian, którzy byli z nami nie-
mal przez cały dzień, podobnie jak Straż Miej-
ska, która była na Placu od godziny 10:00 do 
zakończenia imprezy.

Już od dzisiaj zastanawiamy się nad formułą 
takiej imprezy w przyszłym roku. Domki wysta-
wowe, które zakupiliśmy na potrzeby miasta po-
winny nam służyć przez wiele lat m.in. na takie 
właśnie imprezy dla mieszkańców. Chętnie do-
wiemy się od kostrzynian jakich jeszcze imprez 
i w jakiej formie (czy również plenerowej) chcie-
liby nasi mieszkańcy w 2018 roku. Z pewnością 
odbędą się doroczne imprezy jak 3-majowy 
piknik w Parku Miejskim, obchody Dnia Dziec-
ka, Kostrzyn na Fali, Dni Twierdzy czy kolejny 
Jarmark Świąteczny.  Katalog spotkań jest wciąż 
otwarty. Prosimy o Państwa opinie i sugestię 
na adres promocja@kostrzyn.um.gov.pl z dopi-
skiem w temacie „ kostrzyńskie imprezy”.
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Pierwszoklasiści 
SP4
programują 
Programowanie jest jedną 
z kluczowych umiejętności 
dzisiejszego świata, w któ-
rym komputery towarzy-
szą nam na każdym kroku. 
W nowej podstawie pro-
gramowej edukacji wcze-
snoszkolnej znalazł się za-
pis: ”Osiągnięcia w zakresie 
programowania i rozwiązy-
wania problemów z wykorzy-
staniem komputera i innych 
urządzeń cyfrowych”.

Programowanie jest rozumiane 
jako informatyczne podejście do roz-
wiązywania problemów z różnych 
dziedzin i charakteryzuje się następu-
jącymi etapami działania: określenie 
problemu - definiowanie modeli i po-
jęć - odkrycie rozwiązania - zaprogra-
mowanie rozwiązania - testowanie.

Zaprogramowanie rozwiązania nie 
musi wiązać się z napisaniem progra-
mu w języku programowania. Może 
być realizowane z wykorzystaniem 
aplikacji użytkowych i innego opro-
gramowania dla urządzenia cyfrowe-
go.

Jedną z form realizacji tego zada-
nia w Szkole Podstawowej nr 4 jest 
praca z aplikacją Scratch Jr. W ten 
sposób już uczniowie klas pierwszych 
mogą rozpocząć naukę programo-
wania. Stało się to możliwe dzięki 
środkom otrzymanym od Kostrzyń-
sko-Słubickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej w Kostrzynie nad 
Odrą, które pozwoliły na wzbogace-
nie bazy dydaktycznej naszej szkoły w 
nowe tablety. Programowanie wspo-
maga kształcenie u uczniów logicz-
nego i analitycznego myślenia, samo-
dzielności i kreatywności na drodze 
rozwiązywania problemów. Każde 
dziecko uwielbia kreatywną zabawę. 
Uczniowie z wielką radością i zapałem 
przystąpili do nauki programowania z 
wykorzystaniem tabletów.

Halina Kochanowska

Przewodnicząca UTW Krystyna Budzińska 
przywitała przybyłych na uroczystość opłatko-
wą, życzyła rodzinnych, spokojnych, radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego 
Nowego Roku. Minutą ciszy uczestnicy uczcili 
nasze koleżanki i kolegów, którzy od nas ode-
szli. Ksiądz Proboszcz W. Skóra wspólną mo-
dlitwą rozpoczął uroczystość Wigilijną, a po 
wspólnym podzieleniu się opłatkiem wszyscy 
uczestnicy zostali zaproszeni do wspólnej wie-
czerzy. 

Po niej uczestnicy otrzymali małe słodkie 
upominki. Słuchacze byli bardzo wzruszeni 
i szczęśliwi. Zespół Uniwerek wykonał prze-
piękne kolędy, zachęcając uczestników do 
wspólnego kolędowania.  W tak miłej atmosfe-
rze słuchacze i goście zaproszeni kolędowali i 
wspominali swoje młodzieńcze lata.

18 grudnia 2017 r. Przewodnicząca UTW 
Krystyna Budzińska wraz z zespołem Uniwerek 
i słuchaczkami UTW, które czytały dzieciom 
bajki (Lucyna Junak, Aniela Iwanyszyn) udały 

Słuchacze UTW kolędują
Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kostrzynie nad Odrą 14 grudnia br. roz-
poczęli tegoroczne kolędowanie od spotkania opłatkowego w Restauracji Duet. 
Uroczystość tą zaszczycili przedstawiciele Urzędu Miasta: Marek Tatarewicz Prze-
wodniczący Rady Miasta, Przedstawiciel K-S SSE, proboszcz Wojciech Skóra, dyrek-
tor DPS Bogusława Strojnowska - członek Honorowy UTW, dyrektor Zespołu Szkół 
Leszek Naumowicz - Członek Honorowy UTW, Przedstawiciele UTW w Gorzowie 
Wlkp. dyrektor KCK Zdzisław Garczarek, przedstawiciele: Związku Emerytów i Ren-
cistów, Niewidzących i Niedowidzących, gerontopedagog Jolanta Bednarska.

„Człowiekiem Jestem” - podsumowanie
Mijający rok 2017 był kolejnym udanym w kilkunastu latach działalności organiza-
cji pozarządowej Kostrzyńskie Stowarzyszenie „Człowiekiem Jestem”.  Stowarzy-
szenie zrzesza około 120 członków, przeważnie są to emeryci, renciści i niepełno-
sprawni. Wielu z nich to ludzie specjalnej troski. 

się do Przedszkola Nr 1 „Pod Topolą”, aby wraz 
z dziećmi śpiewać kolędy. Dzieci wraz z zespo-
łem przepięknie wykonały kolędy, zadziwiając 
seniorów swą pamięcią i znajomością kolęd. To 
było wzruszające i piękne spotkanie juniorów i 
seniorów. Seniorzy podsumowali to spotkanie 
stwierdzeniem, iż polska kultura nie zostanie 
zapomniana.

Uniwersytet Trzeciego Wieku

W dniu 13 grudnia br. podczas ostatniego 
w tym roku posiedzenia zarządu i komisji re-
wizyjnej, dokonano podsumowania rocznej 
działalności. Była ona bogata w wydarzenia 
organizowane przez nasze stowarzyszenie. 
Wystarczy wspomnieć imprezy takie jak: Dzień 
Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Powitanie 
Wiosny, Wieczór Poezji, Muzyki i Dobrego 
Humoru, spotkanie z lekarzem psychiatrą, 
zabawa z okazji pożegnania lata, zabawa 
andrzejkowa. Każdorazowo uczestniczyło w 
nich kilkudziesięciu członków stowarzyszenia 
i zaproszonych gości m.in. z Dębna, Słubic, Le-
bus, z którymi współpracujemy.

Zorganizowaliśmy też cztery całodzienne 
wycieczki do Poczdamu, Berlina, Poznania i 
Gniezna. Odbyliśmy również rowerowo-auto-

karową wycieczkę do Kamienia Wielkiego na 
Festyn Świętojański. Byliśmy organizatorami 2 
Spartakiad sportowo-rekreacyjnych. Jednej 
zorganizowanej dla członków stowarzyszenia i 
drugiej z udziałem organizacji pozarządowych 
z Kostrzyna, Dębna i Słubic. 

Członkowie organizacji brali też udział w 
innych przedsięwzięciach, m.in. Jarmarku 
Świątecznym. 7 grudnia br. zorganizowali-
śmy spotkanie, na które zaprosiliśmy delegacje 
organizacji pozarządowych mających swoje 
biura w KCK „Kręgielnia”, w którym uczestni-
czyło 21 osób, w tym Zastępca Burmistrza 
Zbigniew Biedulski, Dyrektor KCK Zdzisław 
Garczarek, Dyrektor MOSiR Zygmunt Men-
delski. Pomimo, że spotkanie miało charakter 
przedświąteczny, rozmawialiśmy też o przy-
szłych przedsięwzięciach jak: debata z udzia-
łem kostrzyńskich organizacji , rozwiązywa-
nie problemów osób niepełnosprawnych i w 
starszym wieku, dzień sportu seniorskiego. 
Ich realizacja jest możliwa pod warunkiem 
włączenia się w organizację władz miasta oraz 
instytucji działających na rzecz seniorów. Spo-
tkanie mogłem podsumować jedynie słowa-
mi: „Jest dobrze, ale może być jeszcze lepiej”.  
W przyszłym roku KSCzJ planuje realizację rów-
nie ambitnych działań, mających na celu inte-
grację środowiska seniorskiego.

Jerzy Wanat
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28 listopada miała miejsce pierwsza prezen-
tacja. 6 latki wraz z Panią Magdą zaprosiły każdą 
grupę do swojej sali i pięknie opowiedziały o 
swojej hodowli roślin epifitycznych. Starszaki wy-
kazały się niesamowitą wiedzą na temat roślin, 
które pięknie zdobią parapety ich sali. Dzieci z za-
interesowaniem opowiadały jakie gatunki mają w 
swojej hodowli i jak trzeba o nie dbać, zapamięta-
ły nawet tak trudne nazwy jak: storczyk, oplątwa, 
bromelia, patyczak, grudnik, frizea czy guzmania. 
Niejeden dorosły miałby problem z zapamię-
taniem tych nazw, także brawa dla 6 latków za 
niesamowite zaangażowanie i chęć poznawania 
nowych rzeczy. Na środku sali, na pięknie przygo-
towanym stole, godnie prezentowały się rośliny 
bogate w kolorowe kwiaty i ciekawe nazwy. 

Dzieci przygotowały również swoją własną 
księgę roślin epifitycznych, w której umieściły na-
zwy oraz charakterystykę poszczególnych roślin, 
a także wykonały do nich rysunki. Następnego 
dnia 29 listopada 4 latki zaprezentowały swoją 
hodowlę roślin doniczkowych, którymi są suku-
lenty, znane przez zdecydowaną większość jako 
kaktusy. Dzieci z pomocą Pani Kariny przedstawiły 
wszystkim grupom specyfikę tej grupy roślin, jak 

o nie dbać i pięknie opowiedziały gdzie wystę-
pują. Dzieci z pozostałych grup otrzymały po raz 
kolejny dużą dawkę cennej wiedzy o roślinach, 
dzięki czemu przyroda będzie im bliższa, a opieka 
w przyszłości nad czymś lub kimś będzie dobrze 
znana i pielęgnowana. Ekoludki już tyle wiedzą, 
a to dopiero początek naszej przyrodniczej przy-
gody! Czekamy z niecierpliwością, jakie wysta-
wy zaprezentują nam pozostałe grupy, ale to już 
wkrótce!

Agata Kuza
Magdalena Jarek - Rogowska

Pasowanie na 
przedszkolaka 
„Ekoludka”!
Każde dziecko, które przychodzi do 
przedszkola od pierwszych dni uczy się 
jak samodzielnie sobie radzić. Początki 
zawsze są trudne, zatem i te trzy pierw-
sze miesiące nie należą do najłatwiej-
szych w karierze przedszkolaka, cho-
ciażby ze względu na zmianę otoczenia 
i brak mamy czy taty w pobliżu. 

Dzieci uczą się jak odkładać zabawki na miej-
sce, jak myć ręce, jak dbać o ząbki oraz jak samo-
dzielnie się ubrać. Te wszystkie rzeczy dla nas do-
rosłych to banał, jednak dla tych maluchów to nie 
lada wyzwanie! Gdzie w tym wszystkim znaleźć 
jeszcze czas i chęci na naukę wierszyków i piose-
nek?! Wydawałoby się to nieosiągalne, a jednak! 
Udało się. Dzieci z dwóch grup: 3 latki oraz 3-4 
latki przygotowały z okazji wielkiej uroczystości 
pasowania na przedszkolaka „Ekoludka” - dwa 
wspaniałe przedstawienia. Obie uroczystości roz-
poczęły się hymnem naszego przedszkola, pod-

czas którego wszystkie Ekoludki wspólnie odśpie-
wały jego słowa. 

23 listopada grupa 3-4 latków wraz ze swoją 
Panią Agatą ugościła dzieci z całego przedszkola 
w swojej sali i udowodniła wszystkim, że zasłu-
gują na miano „Przedszkolaka – Ekoludka”. Dzieci 
recytowały wierszyki i śpiewały piosenki, zachę-
cając wszystkich do wspólnej zabawy. Po uda-
nym występie przyszedł czas na pasowanie! Pani 
Dyrektor wielkim ołówkiem dotknęła ramienia 
każdego dziecka i wręczyła wszystkim upomin-
ki. Następnego dnia 24 listopada, zachwyciły nas 
swoim występem 3 latki. Dzieci wraz ze swoją 
Panią Kasią zaśpiewały i zatańczyły radośnie, udo-
wadniając, że są już prawdziwymi przedszkola-
kami! Przedstawienia zakończyły się  małym eg-
zaminem na „Przedszkolaka – Ekoludka”, podczas 
którego dzieci odpowiadały na krótkie pytania 
oraz przyrzekały być przyjacielem przyrody. Po 
tym ważnym momencie, pasowania, na twarzach 
dzieci zauważyć można było dumę i radość. Trze-
ba przyznać, że występy nie są im straszne, a nie 
jeden dorosły mógłby się uczyć od nich odwagi 
i zaangażowania! Wszystkim Ekoludkom dzięku-
jemy za świętowanie tego ważnego dnia wraz z 
maluchami, a naszym świeżo upieczonym Eko-
ludkom życzymy wytrwałości i powodzenia w ka-
rierze przedszkolaka! 

Agata Kuza
Magdalena Jarek - Rogowska

Dzień 
życzliwości i 
pozdrowień
21 listopada obchodzony 
jest Światowy Dzień Życz-
liwości i Pozdrowień. Jego 
idea jest niezwykle przejrzy-
sta i prosta a jest nią uwraż-
liwienie ludzi na wzajemną 
życzliwość, wzbudzenie po-
zytywnych emocji. I choć 
życzliwym powinien być 
każdy na co dzień, to ten 
jeden, jedyny dzień  w roku 
przypomina nam jak przy-
jemny w odbiorze może być 
uśmiech, gest, słowo drugiej 
osoby. 

Jako, że w Przedszkolu Miejskim nr 
1 „Pod Topolą” realizujemy w tym roku 
szkolnym innowację pedagogiczną 
„Zabawy z dawnych lat- z babcią i 
dziadkiem idę przez świat” nasi pod-
opieczni postanowili okazać życz-
liwość seniorom, którzy w ramach 
współpracy odwiedzają nasze przed-
szkole. Dlatego też podczas spotkań 
czytelniczych z paniami Anielą i Lu-
cyną z Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku, przedszkolaki wręczyły naszym 
gościom własnoręcznie wykonane 
kartki, jako symbol sympatii, pozdro-
wień i życzliwości. Podczas spacerów 
w okolicy przedszkola wszystkie dzie-
ci wręczyły też przygotowane wcze-
śniej kartki napotkanym, nieznanym 
osobom a także pani stomatolog z 
którą współpracujemy od kilku lat.  
Ten dzień był dla nas bardzo przy-
jemny a zaskoczenie i uśmiechy na 
twarzach mieszkańców naszego mia-
sta utwierdziły nas w przekonaniu, iż 
idea Dnia życzliwości i pozdrowień 
jest potrzebna. Stanowi ona bowiem 
apel przeciwko problemom i przypo-
mina nam jedną z najważniejszych w 
życiu prawd- bądźmy życzliwi dla in-
nych codziennie, nie tylko od święta.

Marta Smycz

Bliżej przyrody!
„Bliżej przyrody”, taką nazwę nosi innowacja pedagogiczna, którą Ekoludki realizu-
ją zgodnie ze swoimi założeniami. Od września dużo się dzieje zarówno w salach 
przedszkolnych, jak i na terenie naszego przedszkola. Ekoludki już od pierwszych 
dni września dzielnie poznają przyrodę i zgłębiają jej tajniki. W związku z niniejszy-
mi działaniami nowatorskimi każda grupa założyła hodowlę roślin tematycznych. 
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Burmistrz Miasta 
Kostrzyn nad Odrą 
ogłasza 
konkurs ofert 
na realizację zadań publicz-
nych w zakresie:
a)  wspieranie rodziny i systemu pie-

czy zastępczej, 
b)  przeciwdziałanie uzależnieniom i 

patologiom społecznym, 
c)  wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej i sportu, 
d)  ochrona i promocja zdrowia, w 

tym działalność lecznicza w rozu-
mieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011r. o działalności leczniczej, 

e)  kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowe-
go.

Oferty należy składać w sekreta-
riacie Urzędu Miasta Kostrzyn nad 
Odrą przy ul. Graniczna 2, osobiście 
lub drogą pocztową na adres: Urząd 
Miasta ul. Graniczna 2, 66-470 Ko-
strzyn nad Odrą (decyduje data wpły-
wu do urzędu) w terminie do dnia 
02.01.2018 roku, do godz. 15:00.

Formularz oferty dostępny jest 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą w 
zakładce Współpraca z organizacjami 
pozarządowymi a także w Wydziale 
Oświaty, Kultury i Opieki, gdzie moż-
na również uzyskać wszelkie dodat-
kowe informacje dotyczące składania 
ofert.

Pełna treść ogłoszenia stanowią-
cego załącznik do Zarządzenia nr 
275/2017 Burmistrza Miasta Kostrzyn 
nad Odrą z dnia 7 grudnia 2017 roku 
do pobrania w BIP.

Pełna treść Rocznego Programu 
Współpracy Miasta Kostrzyn nad 
Odrą z Organizacjami Pozarządowy-
mi oraz podmiotami, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwiet-
nia 2003r. o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie, na 2018 
rok, w którym opisane są prioryteto-
we zadania publiczne oraz wysokość 
środków przeznaczonych na ich reali-
zację dostępna w BIP.

Darmową pomoc prawną (na etapie 
przedsądowym) otrzymają:
• młodzież do 26. roku życia,
• osoby fizyczne, którym w okresie roku po-

przedzającego zostało przyznane świad-
czenie z pomocy społecznej na podstawie 
ustawy o pomocy społecznej,

• osoby, które ukończyły 65 lat,
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Ro-

dziny,
• kombatanci,
• weterani,
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą na-

turalną, klęską żywiołową lub awarią tech-
niczną,

• kobiety w ciąży.

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:
• poinformowaniu osoby uprawnionej o obo-

wiązującym stanie prawnym, przysługują-
cych jej uprawnieniach lub spoczywających 
na niej obowiązkach;

• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu 
rozwiązania dotyczącego jej problemu 
prawnego;

• pomocy w sporządzeniu wymagającego 
wiedzy prawniczej projektu pisma w zakre-

sie niezbędnym do udzielenia pomocy, z 
wyłączeniem pism procesowych w postępo-
waniach przygotowawczym lub sądowym i 
pism w postępowaniu sądowo-administra-
cyjnym;

• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie 
od kosztów sądowych lub o ustanowienie 
pełnomocnika z urzędu.

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w 
zakresie:
• prawa pracy,
• przygotowania do rozpoczęcia działalności 

gospodarczej,
• prawa cywilnego,
• spraw karnych,
• spraw administracyjnych,
• ubezpieczenia społecznego,
• spraw rodzinnych,
• prawa podatkowego z wyłączeniem spraw 

podatkowych związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu 
prawa celnego, dewizowego, handlowego 
i działalności gospodarczej, z wyjątkiem 
przygotowywania do jej rozpoczęcia.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą informuje o naborze wniosków o udzielenie 
pomocy finansowej w 2018 r. na usuwanie wyrobów zawierających azbest z te-
renu miasta Kostrzyn nad Odrą. Wnioski o udzielenie przedmiotowego dofinan-
sowania należy składać w terminie do 20.01.2018 r. w Urzędzie Miasta Kostrzyn 
nad Odrą, ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, w godzinach 7.30 – 15.30 na 
formularzu wniosku, który można otrzymać w Urzędzie Miasta Kostrzyn nad Odrą. 

DARMOWA POMOC PRAWNA
Od 4 stycznia 2016 roku w naszym mieście istnieje punkt nieodpłatnej pomocy 
prawnej. Na mocy Porozumienia zawartego z Powiatem Gorzowskim oraz Mia-
stem Kostrzyn nad Odrą siedzibą biura jest Kostrzyńskie Centrum Kultury - biuro 
nr 23. Adwokat i radca prawny przyjmują w poniedziałki, środy i piątki w godzi-
nach od 9:00 do 13:00. 

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą pla-
nuje wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Zielonej Górze  o dofinansowanie zadania 
pod nazwą „Usuwanie i unieszkodliwienie wy-
robów zawierających azbest z nieruchomości 
będących w posiadaniu osób fizycznych na 
terenie miasta Kostrzyn nad Odrą” w imieniu 
wszystkich zainteresowanych osób fizycznych 
i innych uprawnionych podmiotów, którzy po-
siadają wyroby zawierające azbest i są ujęci w 
„Programie usuwania wyrobów zawierających 
azbest dla Miasta Kostrzyn nad Odrą.  Kosztami 
kwalifikowanymi zadania, tzn. takimi, na które 
można uzyskać dofinansowanie, są koszty do-
tyczące: demontażu wyrobów zawierających 
azbest, zbierania wyrobów wcześniej zde-
montowanych, transportu i unieszkodliwiania 
wyrobów zawierających azbest.  Wydatki zwią-
zane z zakupem i montażem nowych pokryć 
dachowych i elewacji leżą po stronie właścicie-
la nieruchomości.

Program realizowany będzie po pozytyw-
nym rozpatrzeniu wniosku Miasta Kostrzyn 
nad Odrą o dofinansowanie w/w. zadania 

przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.  W 
przypadku, gdy wniosek Miasta Kostrzyn nad 
Odrą nie zostanie zakwalifikowany do realizacji 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze dofi-
nansowanie przyznawane będzie do wysoko-
ści środków finansowych zabezpieczonych na 
ten cel w Budżecie Miasta, decydować będzie 
kolejność wpływu wniosków. 

Szczegółowe informacje dotyczące do-
finansowania można uzyskać w siedzibie 
Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą  pok. 
nr 30 lub pod nr. tel. 95 727-81-19 lub 18. 
Wnioski złożone po upływie ww. terminu 
nie będą rozpatrywane.
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Silne wiatry i huragany występują najczęściej 
szybko w okresie wiosennym i jesiennym. Wi-
chury to wiatry wiejące z prędkością powyżej 75 
km/h. W Polsce występują coraz częściej. Ksawe-
ry, w październiku wiejący nad Polską, powstał 
nad Oceanem Atlantyckim i narodził się w wyni-
ku ogromnej różnicy temperatur. Dwie masy po-
wietrza, zimna i ciepła, spotkały się, co wywołało 
silny spadek ciśnienia, którego konsekwencją 
był wiatr. Jednak w porównaniu ze sztormami 
tropikalnymi, które pustoszą wybrzeża Zatoki 
Meksykańskiej lub kraje południowo-wschod-
niej Azji, Ksawery był niewielkim huraganem. 
Jednak przewracane drzewa, które uszkodziły 
trakcje elektryczne, zniszczone dachy, ogrodze-
nia itp. Widzieliśmy także w Kostrzynie. 

Jeszcze większe spustoszenia mogą wywo-
łać huragany, czyli wiatry wiejące z prędkością 
powyżej 120 km/h. W trosce o wspólne bez-
pieczeństwo poniżej prezentujemy Państwu 
podstawowe zasady zachowania się podczas 
silnych wiatrów i huraganów. 

Przed wystąpieniem wichury:
• Upewnij się, czy wszyscy członkowie Twojej 

rodziny wiedzą, jak postępować w czasie 
huraganu oraz naucz ich, jak wyłączać gaz, 
elektryczność i wodę.

• Opracuj plan komunikowania się w czasie 
zagrożenia na okoliczność, gdy członkowie 
rodziny są rozdzieleni (realny przypadek, 
gdy dorośli są w pracy, a dzieci w szkole).

• Naucz dzieci, jak i kiedy wzywa się policję 
lub straż pożarną oraz które radio jest na-
strojone na odbiór informacji o stanie zagro-
żenia.
Podczas wichury:

• Miej włączone radio bateryjne na często-
tliwości radia regionalnego albo rozgłośni 
lokalnej, w celu uzyskania komunikatu o za-
grożeniu i sposobach postępowania.

• Zabezpiecz swoje mieszkanie (dom): 
- zamknij okna, zabezpiecz rynny i inne 

elementy budynku,
- upewnij się, czy konstrukcja dachu jest 

mocno przytwierdzona do konstrukcji 
budynku,

- zabezpiecz lampy i inne urządzenia, któ-
re mogą ulec zniszczeniu,

- usuń z parapetów i balkonów przedmio-
ty, które mogą zagrażać przechodniom,

- uprzątnij z obejścia przedmioty, które 
mogłyby narobić szkód (porwane przez 
wiatr),

- zapewnij sobie odpowiednią ilość źródeł 
światła jak: latarki elektryczne (baterie do 
latarek i odbiorników radiowych), świece,

- sprawdź stan apteczki pierwszej pomo-
cy i zaopatrz się w niezbędne materiały i 
leki,

- przygotuj rzeczy, które mogą być po-
trzebne w czasie ewakuacji, tj. dokumen-

ty, odzież, żywność, wartościowe rzeczy,
- nie parkuj pojazdów w pobliżu drzew, 

słupów i trakcji elektrycznych.
• Wyłącz główny wyłącznik prądu i gazu - 

ograniczy to niebezpieczeństwo powstania 
pożaru.

• Schowaj się w środkowych i najniższych 
partiach budynku z dala od oszklonych 
okien, sufitów i drzwi.

• Znajdując się poza domem, pozostań tam, 
aż huragan nie przejdzie.

• Nie zatrzymuj się pod trakcjami elektryczny-
mi, planszami reklamowymi, drzewami itp.

• Jeżeli służby ratownicze zalecają ewakuację: 
wyrusz tak szybko, jak to tylko możliwe,
- opuszczając mieszkanie wyłącz energię 

elektryczną oraz główny zawór wody i 
gazu, wygaś ogień w piecach oraz zabez-
piecz dom,

- zawiadom kogoś poza zasięgiem wichu-
ry, dokąd się ewakuujesz,

- zabierz przygotowany zawczasu pod-
ręczny bagaż oraz ciepłą odzież.

Po wichurze:
• Udziel pierwszej pomocy rannym i poszko-

dowanym osobom.
• Unikaj leżących lub zwisających przewodów 

elektrycznych.
• Ostrożnie wkraczaj do swego domu.
• Sprawdź instalację (gazową, elektryczną, 

wodociągową i ściekową) w zniszczonym 
domu.
O wszystkich zdarzeniach, mających istot-

ne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi infor-
muj: Służby dyżurne Straży Pożarnej, Policji, 
pogotowie elektryczne, gazowe i inne.

Przedszkolna 
akademia 
nauki
Grudzień w Przedszkolu 
Miejskim nr 2 im. Kostrzyń-
skich papierników rozpoczę-
liśmy w wyjątkowy sposób. 
W ramach realizowanej in-
nowacji pedagogicznej „Wi-
dzę, czuję, poszukuję- mali 
badacze i odkrywcy zmy-
słami poznają świat” odbyła 
się Przedszkolna Akademia 
Nauki. 

Chętni mali badacze wraz z ro-
dzicami prezentowali przeróżne do-
świadczenia i eksperymenty, które 
wprawiały w zdumienie wszystkich 
obserwatorów, zarówno tych małych 
jak i dużych. Mogliśmy podziwiać ta-
kie doświadczenia jak: „Tęcza na tale-
rzu”, „Samopompujący się balon”, „Nu-
rek w butelce”, „Lampa lawa”, „Punkt 
równowagi”, „Magiczny balon”, obser-
wowaliśmy produkcję tzw. „Słoniowej 
pasty”, dowiadywaliśmy się czy moż-
liwe jest przejście przez kartkę pa-
pieru formatu a4, czy to możliwe, że 
ugotowane jajko wskoczy do butelki, 
czy cytryna może wyprodukować 
prąd, dzięki któremu zaświeci się ża-
rówka? Podziwialiśmy doświadczenia 
z wykorzystaniem suchego lodu, były 
zjawiskowe. Wszystkie przeprowa-
dzone doświadczenia i eksperymenty 
zapadną w naszej pamięci na długi, 
długi czas, aż chce się nadal wołać 
„jeszcze, jeszcze!”, jak podczas tego 
wyjątkowego przedszkolnego wyda-
rzenia.

Dzieci najszybciej i najbardziej 
efektywnie uczą się poprzez działanie, 
własną aktywność. Zaproponowane 
zabawy badawcze angażowały wie-
le zmysłów, a jak wiadomo to one są 
przewodnikiem w poznawaniu świa-
ta. Dziękujemy Wam drodzy rodzice 
za zaangażowanie i zachęcamy do 
podejmowania niniejszego rodzaju 
aktywności, jak najczęściej. Czas spę-
dzony z dzieckiem to nieprzeceniona 
wartość, o której warto pamiętać w 
natłoku codziennych obowiązków.  

Elżbieta Strof

DBAJMY O SIEBIE 
Gdzie zgłosić w nagłym przypadku 

zagrożenie, które stwarza drzewo  
lub złamany wiszący konar  ?  

Coraz częściej w naszym kraju dochodzi do 
krótkich i gwałtownych wichur  lub burz, które 
łamią i przewracają drzewa, często zagrażając  
życiu i zdrowiu ludzi. Porywiste wiatry  łamią 
również wiele gałęzi, które często zawisają na 
drzewach  i stanowią największe niebezpie-
czeństwo  dla przechodniów, gdyż  w każdej 
chwili mogą spaść i zrobić komuś krzywdę. 

W zaistniałych sytuacjach w celu natych-
miastowego wyeliminowania zaistniałego  za-
grożenia można i wręcz powinno się  dzwon-
ność na numer alarmowy po staż pożarną . W 
sytuacji, kiedy zachodzi bezpośrednie zagro-
żenie zdrowia lub życia Strażacy mają bowiem 
prawo usunąć grożący konar jaki i całe drzewo  
bez pytania o zgodę  właściciela terenu, na 
którym rośnie drzewo. Pamiętajmy o tym dla 
własnego bezpieczeństwa!

JAK SIĘ ZACHOWAĆ GDY WIEJE WIATR 
Polska i kraje sąsiednie przez wiele lat były w zasadzie wolne od huraganów. Jed-
nak w ostatnich dziesięcioleciach pojawiają się one coraz częściej – orkan Pia w 
listopadzie 2004, czy Kyrill w styczniu 2007, a także Joachim z grudnia 2011 były 
porównywalne z Ksawerym 2017, a może nawet bardziej gwałtowne. Musimy się 
do tego przyzwyczaić. W wyniku zmian klimatu coraz mniej jest na świecie enklaw 
spokoju, które byłyby wolne od kataklizmów pogodowych.
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„UJŚCIE WARTY”
przyjazne dla 
turystów
Park Narodowy „Ujście Warty” nie-
wątpliwie jest miejscem cennym jak 
i chętnie odwiedzanym przez tury-
stów. Aby umożliwić odwiedzającym 
pobyt w Parku, w sposób bezpieczny 
dla przyrody, trwa realizacja projektu 
dofinansowanego z Funduszy Euro-
pejskich w ramach Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020. Tytuł projektu brzmi: 
„Ochrona zagrożonych gatunków 
ptaków i siedlisk w Parku Narodo-
wym Ujście Warty poprzez budowę 
terenowej infrastruktury edukacyjno 
- turystycznej”, a jego celem jest od-
ciążenie najpopularniejszego w Par-
ku miejsca, czyli ścieżki „Ptasim Szla-
kiem” znanej jako Betonka.  Wartość 
projektu wynosi: 706.140,00 PLN, z 
czego dofinansowanie z Unii Euro-
pejskiej to 600.219,00 zł. 

Choć nie można tej ścieżce ująć 
atrakcyjności, nie jest to jednak jedyne 
ciekawe miejsce w Parku. W związku 
z tym w ramach projektu powstanie 
nowa ścieżka spacerowa o długości ok. 
1100 m. Część ścieżki będzie przebie-
gać po drewnianej kładce, a na jednym 
z jej końców stanie jednokondygnacyj-
na, drewniana wieża. Ścieżka ma połą-
czyć dwa równoległe odcinki istniejącej 
ścieżki rowerowej (Wał Północny Warty 
z tzw. Bobrową drogą). Dzięki temu po-
wstanie nowa trasa na dłuższe spacery 
po obwodzie ochronnym Polder Pół-
nocny – Witnica. 

Druga część projektu będzie obej-
mować odtworzenie wieży widokowej 
na Czarnowskiej Górce. Było to miejsce, 
które turyści wyjątkowo lubili - i nic 
dziwnego! Z tego najwyżej położone-
go punktu Parku roztacza się piękny 
widok na nadwarciańskie rozlewiska. 
Ze względu na zły stan techniczny stara 
wieża została rozebrana kilka lat temu. 
Dzięki projektowi powstanie nowa, w 
tym samym miejscu. Dodatkowo zosta-
nie zagospodarowany teren wokół wie-
ży. Powstaną tam: wiata turystyczna, ła-
wostoły, toalety przenośne, ogrodzenie 
oraz miejsce postojowe dla samocho-
dów osobowych. Obie inwestycje, jeśli 
wszystko pójdzie zgodnie z planem, 
mają być gotowe na wiosnę 2018 r. 

Olga Betańska

Nowy komendant w nowej siedzibie!
25 listopada 2017 roku Hufiec ZHP Kostrzyn nad Odrą uroczyście otwie-
rał swoją siedzibę, która została przygotowana przez władze miasta na 
potrzeby harcerzy przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kostrzynie 
nad Odra przy ul. Niepodległości. Wśród licznie zgromadzonych harcerzy 
nie zabrakło zaproszonych gości, dawnych i obecnych komendantów a ra-
dosny nastrój udzielał się wszystkim zebranym. Zawiodła jedynie pogoda, 
przez co uroczystość odbywała się w świeżo wyremontowanych pomiesz-
czeniach, które odtąd będą nową siedzibą kostrzyńskich harcerzy. 

Punktualnie o godz. 11:00 phm Alicja Woł-
kowska, Komendantka Hufca ZHP Kostrzyn 
powitała harcerzy i przybyłych na uroczystość 
gości w osobach: hm. Leszek Kornosz – repre-
zentującego Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP, 
przedstawicieli władz Miasta Kostrzyn nad 
Odrą w osobach: burmistrza Andrzeja Kunta i 
jego zastępcy Zbigniewa Biedulskiego, Naczel-
nik Wydziału Kultury, Oświaty i Opieki Marzeny 
Brenk-Sułkowskiej, dyrektora MOSiR w Kostrzy-
nie nad Odrą Zygmunta Mendelskiego i oczy-
wiście wykonawcy remontu nowej siedziby 
harcerzy Ireneusza Suchomela, reprezentują-
cego firmę IKAA Suchomel. Nie zabrkało także 
obecnych i dawnych komendantów: Stefani 
Martynowicz, Jolanty Szukały a także przyja-
ciela harcerstwa Leszka Naumowicza. Po tym 
jakże miłym obowiązku phm A. Wołkowska po-
prosiła gości w osobach (na zdjęciu od lewej) 
L. Naumowicz, L. Kornosz, I. Suchomel, Z. Men-
delski, A. Kunt o uroczyste przecięcie wstęgi co 
harcerze nagrodzili gromkimi brawami!

Po tym akcencie  A. Wołkowska przypomnia-
ła, że również na ten dzień przewidziany jest 
Zjazd Hufca ZHP Kostrzyn nad Odrą i korzy-
stając z okazji podziękowała wszystkim zebra-
nym za ostatnie siedem lat wspólnej pracy, nie 

ukrywając wzruszenia. Następnie przystąpio-
no do odznaczeń Honorową Odznaką Ruchu 
Przyjaciół Harcerstwa, którą otrzymali: Miasto 
Kostrzyn nad Odrą , dh phm L. Naumowicz i dh 
phm J. Szukała. Specjalne podziękowania Ko-
menda Hufca przekazała także na ręce Z. Men-
delskiego i I. Suchomela. Dyrektor MOSiR przy 
tej okazji podziękował harcerzom za dotychcza-
sową współpracę i życzył im, aby nowa siedziba 
służyła im dobrze przez kolejne lata. Na koniec 
uroczystości phm Alicja Wołkowska przeka-
zała „swoim” harcerzom prezent dla harcówki 
w postaci antyramy dokumentującej ostatnie 
siedem lat. Dodajmy, że uroczyste otwarcie 
było okazją do wykonania wspólnego zdjęcia 
trzech ostatnich komendantów Hufca ZHP Ko-
strzyn w osobach: phm Jolanta Szukała, phm 
Stefania Martynowicz i phm Alicja Wołkowska 
oraz wspólnych wspomnień. Na koniec trzeba 
odnotować, że w godzinach popołudniowych 
odbywał się wspomniany Zjazd, na którym 
jednogłośnie harcerze wybrali na nowego ko-
mendanta phm Kacpra Przygockiego. Nowemu 
komendantowi w nowej siedzibie życzymy, aby 
służyła kostrzyńskim harcerzom dobrze, zado-
wolenia z wypełniania codziennej służby oraz 
wytrwałości na drogach harcerskiej przygody. 
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Coraz popularniejsze stają się oferowane 
przez nas lekcje muzealne łączone ze zwiedza-
niem Starego Miasta i ekspozycji w Bastionie 
Filip. Trafiają do nas klasy szkolne z różnych 
miejscowości w Polsce, m. in. z Dębna, Słubic, 
Morynia, Gorzowa, a nawet z Bydgoszczy. Naj-
większym uznaniem cieszyliśmy się w oczach 
Szkoły Podstawowej nr 15 z Gorzowa, z której 
w tym roku odwiedziło nas 7 grup (łącznie po-
nad 260 uczniów). Niewiele ustępuje jej Szkoła 
Podstawowa nr 2 z Kostrzyna, z której przybyło 
na Stare Miasto również 5 klas. Z SP 4 Kostrzyn 
dotarła do nas 1 klasa szkolna, a SP 1 urządziło 
duże ognisko na 100 osób. Inne organizacje i 
grupy młodzieżowe (harcerze, zielone szkoły) 
to kolejne 5 grup. Co ciekawe, z naszej oferty 
edukacyjnej skorzystały również 4 grupy mło-
dzieży z Niemiec. Ogółem przez naszą salę wy-
kładową przewinęło się w roku 2017 w ramach 

lekcji muzealnych ok. 800 uczniów. Jesteśmy 
pewni, że w następnych latach jeszcze większa 
liczba szkół wykorzysta naszą ofertę w swojej 
pracy. Rezerwy są ogromne.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn

Schron został zbudowany w czasie II wojny 
światowej jako schron przeciwlotniczy. W 1945 
roku w czasie walk o Kostrzyn był punktem do-
wodzenia niemieckiej obrony dla całej dzielni-
cy Nowe Miasto. Mocno ostrzeliwany otrzymał 
dwa trafienia które przebiły strop i zagruzowały 
dwie sale. Opuszczony po wojnie został w po-
łowie lat osiemdziesiątych częściowo zago-
spodarowany przez harcerzy. Wcześniej w roku 
szkolnym 1967/68 została wybudowana na 
nim hala sportowa (otwarta na Dzień Dziecka 
1 czerwca 1968 r.). Pracownicy Muzeum doko-
nali oglądu schronu, który wkrótce zostanie 
częściowo wyburzony i zasypany. Na jego po-
zostałościach powstanie nowa sala sportowa. 
Wewnątrz natrafiono na rozliczne pamiątki 
przeszłości oraz ślady po dawnych użytkowni-

kach. Głównie są to „nowożytne” ślady po har-
cówce Szczepu ZHP „Granica”. Natrafiono na 
pozostałości mebli, sprzętu harcerskiego, cza-
sopism. Z oryginalnego wyposażenia sprzed 
1945 roku nie zostało niemalże nic, poza jedną 
okiennicą w świetliku i zarazem szybie ewaku-
acyjnym. Bunkier jest dość dobrze udokumen-
towany (Muzeum jest w posiadaniu kilkunasto-
stronicowej ekspertyzy sporządzonej w 1965r.) 
i nawet jeśli przestanie definitywnie istnieć, 
zawsze będzie można sięgnąć do materiałów 
źródłowych. Dziękujemy dyrektorowi SP nr 1 
Janowi Moczulskiemu oraz kierownictwu firmy 
budowlanej realizującej inwestycję za umożli-
wienie wejścia na teren budowy i do schronu.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn

Muzeum 
Twierdzy 
nominowane!
Miło nam poinformować, że Mu-
zeum Twierdzy Kostrzyn zostało 
nominowane w kategorii „Najbar-
dziej interesujący obiekt histo-
ryczny” w plebiscycie na najlepszy 
cel wycieczek szkolnych w Pol-
sce w roku 2017 (Best for School 
Travellers in Poland 2017). 

Jest to wyróżnienie nadawane w 
drodze plebiscytu organizowanego 
wśród czytelników i użytkowników por-
talu www.podrozezklasa.pl Portal ten 
to przede wszystkim baza informacji o 
atrakcjach turystycznych, wydarzeniach 
kulturalnych i eventach dla młodych 
podróżników. Korzystają z niej rodzice, 
nauczyciele i uczniowie poszukujący 
nowych pomysłów na organizację wy-
cieczki szkolnej. Celem organizowane-
go plebiscytu jest wskazanie w drodze 
publicznego głosowania najlepszych 
i najciekawszych destynacji turystycz-
nych dla wycieczek szkolnych oraz naj-
lepszych usług i produktów z obszaru 
organizacji turystyki szkolnej. Pierwsza 
edycja plebiscytu już wystartowała i 
trwać będzie do 28 lutego 2018 roku.

Prosimy o rozpowszechnienie in-
formacji wśród znajomych i oddanie 
na nas głosu.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn

Muzeum 
poszukuje 
dokumentalisty

Muzeum Twierdzy Kostrzyn oferuje 
zatrudnienie na stanowisku dokumen-
talisty. Do jego zadań należy w szcze-
gólności gromadzenie, opracowywanie, 
archiwizacja i udostępnianie materiałów 
archiwalnych. Niezbędnym jest przy tym 
biegła znajomość języka niemieckiego 
w mowie i piśmie, w tym umiejętność 
czytania odmian niemieckiej kursywy 
(Süterlin itp.). Oczywiście nie są to jedy-
ne zadania na tym stanowisku. Szczegó-
ły można znaleźć na stronie internetowej 
Muzeum lub uzyskać informacje bezpo-
średnio (tel. 607 770 233). Jedno jest 
pewne: praca w muzeum jest interesują-
ca, urozmaicona i pełna wyzwań. Zachę-
camy do kontaktu z nami w tej sprawie.

Lekcje muzealne coraz popularniejsze
Sezon turystyczny poza nami. Wprawdzie nie sporządziliśmy jeszcze peł-
nych statystyk odnośnie tegorocznego ruchu turystycznego, jednakże wy-
daje się, że po raz kolejny wzrosła liczba odwiedzających nasze muzeum. 
Wiemy z pewnością, że coraz częściej i chętniej z naszej oferty korzystają 
szkoły i inne placówki edukacyjne. 

Wizja lokalna w schronie
Trwają prace rozbiórkowe starej sali sportowej przy Szkole Podstawowej 
nr 1. Jak wiadomo sala posadowiona była na poniemieckim bunkrze prze-
ciwlotniczym, który po wyburzeniu ścian sali odsłonił swój strop. Pod ko-
niec listopada pracownicy Muzeum Twierdzy Kostrzyn Krzysztof Socha i 
Jerzy Dreger udali się na wizję lokalną. Wcześniej (3 lata temu) taki rekone-
sans na zlecenie MTK wykonał członek Rady Muzeum p. Paweł Rychterski. 
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Lądowanie 
zwiadowców 
upamiętnione
73 lata temu, 27.11.1944 r., 
miał miejsce w okolicach 
Chartowa zrzut 6 spado-
chroniarzy-zwiadowców 1. 
Armii WP, których zadaniem 
prowadzenia wywiadu na 
głębokim zapleczu wroga. 
Działali oni do połowy lute-
go 1945 r. w okolicach Ko-
strzyna. 

W rocznicę ich lądowania odbyła 
się przy kamieniu pamiątkowym w 
Chartowie uroczystość poświęcona 
temu wydarzeniu z udziałem lokalnej 
społeczności. Po kilku przemówie-
niach gości (w tym dyrektora MTK Ry-
szarda Skałby) odczytany został krótki 
referat na temat działalności grupy. 
Ta została opisana choćby w książce 
„Kostrzyn 1945”, czy też tomiku z serii 
„żółtego tygrysa” pt. „Sześciu przeciw 
wszystkim”. Po złożeniu wiązanek 
kwiatów i zakończeniu części oficjal-
nej zaprezentowane zostało umun-
durowanie i wyposażenie zwiadow-
ców. Krzysztof Jankowiak z Muzeum 
Uzbrojenia w Poznaniu przedstawił 
ubiór polskiego komandosa LWP, 
zaś Jerzy Dreger z Muzeum Twierdzy 
Kostrzyn zaprezentował strój i wypo-
sażenie żołnierza Polskich Sił Zbroj-
nych na Zachodzie. Obaj muzealnicy 
omówili różnice w umundurowaniu, 
wyposażeniu i uzbrojeniu. Na zakoń-
czenie organizatorzy z sołtysem Char-
towa Krzysztofem Skrzypnikiem na 
czele zaprosili uczestników na poczę-
stunek (ciasto miejscowego wypieku i 
gorące napoje). 

Muzeum Twierdzy Kostrzyn

Działamy na nowo od 2 stycznia 2018
roku
Z ogromną przyjemnością informujemy 

Państwa, że po długim remoncie, dwóch prze-
prowadzkach, inwentaryzacji zbiorów oraz no-
wym urządzaniu, a także zakupie zbiorów, me-
bli i sprzętu – Biblioteka będzie znów otwarta 
od 2 stycznia 2018 roku. Na dobry początek 
zapraszamy Państwa od wtorku do soboty w 
godzinach od 10:00 do 18:00.

Dworcowa 7. Tu jesteśmy
Odnowiona i powiększona siedziba Bibliote-

ki to cały budynek, który obecnie niemal zupeł-
nie nie przypomina swojej poprzedniej wersji. 
Warto tu wstąpić – choćby z ciekawości. A co 
w środku?

Biblioteka
Dział „Biblioteka”, który teraz zajmuje całe 

piętro, oferuje jeszcze więcej nowości niż do-
tychczas. Na swoich Czytelników czeka ponad 
45 tysięcy książek. Są też audiobooki i książki 
w językach obcych. W czytelni internetowej 
stanowiska komputerowe oraz iPady – wszyst-
ko dostępne już nieprzerwanie w godzinach 
otwarcia, ponieważ wszelkie zajęcia kompute-
rowe będą prowadzone w osobnej pracowni. 
Ponadto, tak jak wcześniej, dostępne są usługi 
cyfrowe tj. skan, druk, ksero oraz faks. Wcze-
śniej wypożyczone książki można spokojnie 
oddać do końca stycznia 2018 roku lub w razie 
potrzeby przedłużyć termin zwrotu.

Promocja Czytelnictwa
Nowością w Bibliotece jest dział „Promocja 

Czytelnictwa”, który od teraz przejmuje wszyst-
kie biblioteczne imprezy. Do dyspozycji jest 
niemal cały parter budynku, gdzie mieści się 
„Twoja Przestrzeń” (czyli trzy w pełni wyposa-
żone sale: pracownia komputerowa, pracownia 
rękodzieła, a zarazem sala wykładowa oraz sala 
dla dzieci), a także „Twoja Kawiarnia” – miejsce, 
gdzie można się spotkać, poczytać książki i pra-
sę oraz skorzystać z bookcrossingu. Jest to też 
miejsce, do którego współtworzenia zaprasza-
my i zachęcamy Czytelników. Pomieszczenia 
Promocji Czytelnictwa oddajemy Państwu do 
dyspozycji nie tylko podczas imprez organizo-
wanych przez nas, ale też do indywidualnego 
korzystania.

Dzień Otwartych Drzwi Biblioteki
Dnia 29 grudnia 2017 roku (piątek), dzień po 

dokonaniu oficjalnego otwarcia przez władze 
samorządowe i zaproszonych gości, serdecznie 
zapraszamy wszystkich naszych klubowiczów, 
uczestników spotkań, zajęć, warsztatów, wy-
kładów, a także Czytelników oraz osoby z nami 
współpracujące na Dzień Otwartych Drzwi 
Biblioteki. Więcej informacji na ten temat po-
damy Państwu na naszej stronie internetowej 
www.biblioteka.kostrzyn.pl.

Do zobaczenia wkrótce!

Zespół Biblioteki

NOWY ROZDZIAŁ BIBLIOTEKI
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Turniej rozgrywany był systemem ,,każdy z 
każdym” do dwóch wygranych setów. Dla ko-
strzyńskich zawodniczek  były to bardzo waż-
ne mecze, dwa tygodnie wcześniej podczas 
turnieju w Sulechowie zespół z Zielonej Góry 
i gospodynie wygrały z kostrzyniankami bez 
straty seta. Doświadczenie nabyte we wcze-
śniejszych zawodach miało w końcu zapro-
centować. Mecze były bardzo zacięte, punkt za 
punkt,  nasze zawodniczki z seta na set grały 
coraz lepiej. Mocna zagrywka, dobre przyjęcie 
i mała ilość błędów własnych zdecydowała, że 
to kostrzyńskie zespoły zajęły pierwsze i drugie 
miejsce. SP2 Kostrzyn I bez porażki, SP2 Ko-
strzyn II przegrał tylko z pierwszym zespołem 
1:2. Pełne wyniki znajdą Państwo na stronach 
internetowych.

Jeśli chodzi o atmosferę zawodów, była jak 
zwykle wspaniała, dużo zabawy i emocji. Kibice  
również nie zawiedli. Nie zawiedli też sponso-
rzy, którymi w tym roku byli: Kostrzyńsko-Słu-

bicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Mia-
sto Kostrzyn nad Odrą i Szkoła Podstawowa 
nr2. Dziękujemy!

Klasyfikacja końcowa:
I miejsce - SP2 Kostrzyn I
II miejsce  - SP2 Kostrzyn II
III miejsce - UKS ,,Trzynastka” Zielona Góra
IV miejsce - UKS ,,Jedynka+” Sulechów I
V miejsce - UKS ,,Jedynka+” Sulechów II
VI miejsce  - Akademia Siatkówki Słońsk I
VII miejsce - Akademia Siatkówki Słońsk I

Skład SP2 Kostrzyn I: Martyna Polkowska, 
Magda Liszewska, Magdalena Najda, Oliwia Ko-
lińska, Michalina Frieske.

Skład SP2 Kostrzyn II: Weronika Domerac-
ka, Nadia Kaczorowska, Wanessa Konopko, Ka-
tarzyna Rykaluk, Ola Papiernik.

Paweł Bihuniak

Polsko - 
Niemiecki 
Turniej "Dwa 
ognie"
6 grudnia odbyły się w szko-
le w Seelow międzyszkolne 
rozgrywki w „Dwa ognie”. Na 
zaproszenie dyrekcji, grona 
pedagogicznego i uczniów 
Grundschule Seelow doszło 
do spotkania reprezenta-
cji Szkoły Podstawowej nr 
2 w Kostrzynie nad Odrą z 
uczniami klas czwartych z 
zaprzyjaźnionej szkoły w 
Niemczech.

Na rozgrywki w „Dwa Ognie” do 
Seelow wyjeżdżają uczniowie SP2 sys-
tematycznie od sześciu lat. Spotkanie 
przebiegało w atmosferze zdrowej ry-
walizacji sportowej i jak zawsze zwy-
cięstwo należało do lepszych. Łącznie 
rozegrano 12 meczy a drużyna Szkoły 
Podstawowej nr 2 zajęła w końcowej 
klasyfikacji II miejsce.

Podczas turniejowych zmagań 
emocji nie brakowało a uczniowie za-
prezentowali bardzo wysoki poziom 
gry wykazując jednocześnie, że zasa-
dy fair – play nie są im obce. 

Reprezentacja dziewcząt SP2: Ja-
kubowska Julia, Banach Nadia, Ko-
siorowska Neli, Chabasińska Anna, 
Piechota Oliwia, Czarnecka Katarzy-
na, Hania Heppner, Zielińśka Zuzia, 
Jezierska Zuzia, Kutna Oliwia, Rozalik 
Lena

Reprezentacja chłopców SP2: 
Gniady Nikodem, Detmer Antoni, 
Ludka Antoni, Somerski Gracjan, Cha-
ręza Gracjan, Strucke Jakub, Szczepa-
niak Kacper, Wnuk Aleksander

Wielkie gratulacje dla wszystkich 
uczestników! Serdeczne podziękowa-
nia za okazane wsparcie składamy dla 
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji – Pana Zygmunta Mendel-
skiego, dzięki któremu nasi uczniowie 
mogli pojechać do Seelow na tak 
wspaniałe zawody sportowe.

Klaudia Kobydecka

Mikołajkowy Turniej Mini Siatkówki 
Dziewcząt
W sobotę 2 grudnia w sali Zespołu Szkół odbył się mikołajkowy turniej mini 
siatkówki dziewcząt. Organizatorem imprezy był UKS DWÓJKA i Szkoła 
Podstawowa nr 2. W zawodach brały udział zespoły ze Słońska, Sulechowa, 
Zielonej Góry i Kostrzyna, w sumie 7 zespołów.
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25 listopada 2017 roku hala sportowa Zespołu 
Szkół w Kostrzynie nad Odrą. Z kilkunastominu-
towym opóźnieniem sędziowie Finału Halowego 
Pucharu Polski na szczeblu Województwa Lubu-
skiego (w osobach: Marcin LESIUK Jacek SZYM-
KOWIAK Mateusz TARNOWY) rozpoczynają mecz 
pomiędzy Tęczą Krosno Odrzańskie vs Iskra 
Małomice (11:1). Spotkanie, toczone w zasadzie 
do jednej bramki, pozwala zdobyć trzy punkty 
ekipie z Krosna Odrzańskiego, która w kolejnym 
pojedynku ma się zmierzyć z gospodarzem. Za-
nim jednak to nastąpi odbywa się uroczysta in-
auguracja zawodów, której dokonuje Burmistrz 
Miasta Kostrzyn nad Odrą Andrzej Kunt, wice-
prezes LZPN ds. piłkarstwa młodzieżowego Ze-
non Chmielewski oraz niezastąpiony dyrektor 
MOSiR w Kostrzynie nad Odra a zarazem spiker 
zawodów Zygmunt Mendelski. Na trybunach 
nie brakuje przedstawicieli samorządu (w oso-
bach: wiceburmistrza Zbigniewa Biedulskiego, 
radnego powiatowego Andrzeja Kaila i radnych 
miejskich: Piotra Dziekana oraz Leszka Naumo-
wicza), a widownia powoli się wypełnia publicz-
nością. Po chwili rozbrzmiewa pierwszy gwizdek 
pojedynku, który jak się później okazało, miał 
zdecydować o zdobywcy Pucharu Polski!

W drugim meczu IKAA MOSiR TS Celuloza 
Kostrzyn nad Odrą zmierzyła się z  Tęczą Krosno 
Odrzańskie (6:0) a kibice nie mogli narzekać na 
brak emocji. Gospodarze potrafili wykorzystać 
atut własnej hali i mimo gry w nieco okrojonym 
składzie od pierwszych minut dyktowali warun-
ki meczu. Spotkanie było toczone w szybkim 
tempie, a przewagę zdobyliśmy już w pierwszej 
połowie po golach Sebastiana Jankowskiego i 
przepięknym rajdzie Artura Kormana, który w 
swoim stylu ustalił wynik do przerwy na 3:0. Dru-
ga odsłona to agresywna i niezwykle mądra gra 
gości, którzy jednak nie potrafili znaleźć sposobu 
na fenomenalnie spisującego się pomiędzy słup-
kami Celulozy Marcina Buliczaka. Popularny 
Buli potrafił nie tylko bronić dostępu do bram-

ki, ale także mobilizować swoich kolegów do 
szybkich kontr, które przyniosły efekt w postaci 
trzech kolejnych goli Sebastiana Jankowskie-
go i Dawida Olszewskiego. Zwłaszcza ten drugi 
futsalowiec był utrapieniem formacji gości, szar-
żując z wściekłością krośnieńską defensywę. Nie-
stety, pod koniec meczu wdał się niepotrzebnie 
w pojedynek z piłkarzem gości, co zakończyło się 
wykluczeniem obu panów z dalszej gry. Gwoli 
ścisłości trzeba dodać, że rzut Olsena zasługuje 
na najwyższe noty a obecny na sali trener Anto-
ni Żołna z pewnością docenił umiejętności tego 
byłego zapaśnika.

W ostatnim meczu  Iskra Małomice nieomal 
nie pozbawiła gospodarzy pucharu!  IKAA MO-
SiR TS Celuloza Kostrzyn nad Odrą chyba lek-
ko zdekoncentrowana finałem poprzedniego 
meczu nie potrafiła się odnaleźć, ale jak zwykle 
niezawodny S. Jankowski dołożył do swoich 
zdobyczy bramkowych kolejne dwa trafienia i 
mogliśmy spokojniej obserwować przebieg spo-
tkania. Kolejnego gola zdobył na początku dru-
giej połowy Kamil Orłowski i kiedy wydawało 
się, że wynik 0:3 (byliśmy gośćmi w tym meczu) 
utrzyma się do końca do głosu doszli futsalow-
scy z Małomic, którzy odrobili straty i można 
zaryzykować stwierdzenie, że gdyby mecz trwał 
nieco dłużej… nie trudno odgadnąć, co mogło 
by się stać! Jednak dzięki temu kibice do ostat-
nich sekund z dozą niepewności czekali na koń-
cowy gwizdek, po którym nastąpiła eksplozja 
radości! Wynik 3:3 pozwolił na odebranie pierw-
szego, historycznego Pucharu Polski w futsalu 
na szczeblu wojewódzkim. I jeszcze pamiątkowe 
zdjęcie, które z pewnością zmobilizuje do kolej-
nych zwycięstw…

IKAA MOSiR TS Celuloza Kostrzyn zagrała 
w składzie: Marek WILCZEK, Marcin BULICZAK, 
Piotr SIEMBIDA, Piotr MADERCZYK, Artur KOR-
MAN, Krzysztof CHUCHNOWSKI,, Kamil ORŁOW-
SKI, Sebastiian JANKOWSKI, Dawid OLSZEWSKI 
Trener: Michał MENDELSKI

IKAA MOSiR 
Celuloza
liderem II Ligi!
Po trzech rozegranych kolej-
kach liderem II Ligi Futsalu 
Wielkopolsko-Lubuskiego 
jest... IKKA MOSiR TS Celulo-
za Kostrzyn nad Odrą! Przy-
pomnijmy, że w pierwszym 
meczu Celuloza rozgromi-
ła KS Futsal Piła aż 11:1. W 
drugiej kolejce z trudnego 
terenu w Mosinie udało się 
wywieźć  punkt po remisie 
4:4. 10 grudnia natomiast 
podejmowaliśmy SPN Paolo 
Gorzów Wlkp.

Mecz wzbudził duże zaintere-
sowanie, czego najlepszym dowo-
dem była niemal pełna widownia, 
obecność regionalnych mediów 
czy przedmeczowe plakaty, gdzie 
spotkanie było zapowiadane jako 
„lubuskie derby” czy „Grand Der-
by Ziemi Lubuskiej”. Jeszcze przed 
pierwszym gwizdkiem publiczność 
rozgrzali tancerze z Zespołu Tanecz-
nego QUEST a po widowiskowej 
prezentacji rozpoczął się mecz, któ-
ry z pewnością należał do bardzo 
emocjonujących, zażartych i obfito-
wał w gole. Widzowie ani na chwile 
nie mogli oderwać oczu od parkie-
tu, gdzie akcja przenosiła się spod 
jednej bramki pod drugą. Tego dnia 
jednak o zwycięstwie gospodarzy 
zadecydowała szybkość i skutecz-
ność oraz rewelacyjnie dyspono-
wany Marcin Buliczak, który przy 
stanie 2:1 obronił rzut karny! Lubu-
skie Grand Derby nie zawiodło więc 
oczekiwań a kibice poczuli gorącz-
kę futsalowego szaleństwa. Tym 
razem lepsi byli gospodarze, którzy 
po trafieniach: Patryka Janeczka, 
Mateusza Migdala (2), Sebastiana 
Jankowskiego (2), Piotra Majerczy-
ka (2) i Piotra Siembidy (4 trafienia!) 
wygrywają z Gorzowianami aż 11:2 
deklasując rywali! 

IKAA MOSiR TS Celuloza Ko-
strzyn nad Odrą zagrała w skła-
dzie: Marcin Buliczak - Marek Wil-
czek (br.), Piotr Siembida, Sebastian 
Jankowski, Piotr Majerczyk, Domi-
nik Siwiński, Patryk Janeczek, Mate-
usz Migdal, Krzysztof Chuchnowski, 
Valerii Popruha. Trenerem Kostrzy-
nian jest Michał Mendelski

Historyczny awans kostrzyńskich futsalowców!
IKAA MOSiR TS Celuloza Kostrzyn nad Odrą nie zwalnia tempa - po wysokim zwy-
cięstwie ligowym odnosi historyczne zwycięstwo w I rundzie Pucharu Polski w 
Futsalu Województwa Lubuskiego! 25 listopada, właśnie w Kostrzynie nad Odrą, 
odbyły się finały wojewódzkich rozgrywek, w których obok Celulozy wystąpiły 
zespoły: Tęczo Krosno Odrzańskie oraz Iskra Małomice. Grano systemem każdy 
z każdym a ostateczny awans ważył się dosłownie i w przenośni do ostatnich se-
kund! A teraz pozostaje czekać na rywala w II rundzie, gdzie zagramy z zespołem 
pierwszoligowym…
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9 grudnia w gościnnej hali widowiskowo-
-sportowej kostrzyńskiego Zespołu Szkół na 
Mikołajkowym Halowym Turnieju Orlików TOR-
NEO LUBUSKIE (organizowanym przez Collo-
seum Marketing Sport Rzepin, Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą i UKS 
Celuloza Kostrzyn nad Odrą) zameldowało się 
12 zespołów. Tuż po godzinie 10:00 oficjalne-
go otwarcia turnieju dokonali: dyrektor MOSiR 
Zygmunt Mendelski, prezes firmy Colloseum 
Marketing Sport Mirosław Wrzesiński oraz 
wiceburmistrz Zbigniew Biedulski. 12 dru-
żyn z województw: zachodniopomorskiego, 
wielkopolskiego i lubuskiego aż do godziny 
15:00 toczyło rozgrywki eliminacyjne w dwóch 
grupach. W Grupie A spotkały się: ZAP Zbąszy-
nek, Lech Poznań Football Academy (LPFA) 
Kostrzyn nad Odrą, Steinpol Ilanka Rzepin, 
UKS Torzym, UKS Polonia Słubice i UKS 
Czwórka Kostrzyn nad Odrą. W Grupie B do 
walki o punkty przystąpiły: SAP Słubice, UKS 
Celuloza Kostrzyn nad odrą, UKS Akademia 
Footballu Falubaz Zielona Góra, Akademia 
Piłkarska Welkopolska Komorniki, Warta 
Gorzów Wlkp. i Energetyk Gryfino. 

Najlepsi z obydwu grup zmierzyli się w 
meczach półfinałowych, a następnie finałach. 
Zwycięzca Grupy A, UKS Czwórka Kostrzyn 
nad Odrą, stanęła do walki o główne trofeum 
z czarnym koniem zawodów, jakim okazał się 
zespół z Komornik. Kostrzynianie po niezwy-
kle zaciętym pojedynku zwyciężyli 1:0 i mogli 
ze spokojem czekań na przeciwnika. W drugim 
meczu półfinałowym doszło do bratobójczego 
pojedynku pomiędzy LPFA i Celulozą, która 
była najlepsza w Grupie B. I tutaj lepsza okazała 
się Celuloza, która zdobyła dwie bramki i pomi-
mo tego, że LPFA do ostatniej sekundy walczy-
ła o wielki finał, czasu starczyło na odpowiedź 
w postaci jednego trafienia. Tak więc w finale 
spotkały się kostrzyńskie zespoły: UKS Celuloza 
i UKS Czwórka. Po niezwykle spokojnym poje-
dynku, w którym obie drużyny bały się podjąć 

ryzyka doszło do serii rzutów karnych, w której 
lepsza okazała się być Celuloza, zdobywając 
główne trofeum! W „finale B” AP Wielkopolska 
Komorniki strzeliła jedną, jedyną bramkę LPFA 
Kostrzyn zaskakując swoją postawą faworytów 
- tego dnia goście zeszli tylko raz pokonani, a w 
fazie grupowej zwyciężyli nawet UKS Celulozę!

MECZE FINAŁOWE
1-2 miejsce: UKS Czwórka Kostrzyn 0:0 (kar-

ne 3:1) UKS Celuloza Kostrzyn
3-4 m.: AP Komorniki 1:0 LPFA Kostrzyn
5-6 m.: Steinpol Ilianka Trzepin 0:3 Warta 

Gorzów
7-8 m. Polonia Słubice 0:1 Energetyk Gryfino
9-10 m.:  UKS Torzym 0:0 (karne 2:0) Falubaz 

Zielona Góra
11-12 m.: ZAP Zbąszynek 2:0 SAP Słubice
Po sześciu godzinach zaciętych meczy, pięk-

nych pojedynków, efektownych parad bramkar-
skich i goli wielkiej urody przystąpiono do pod-
sumowania turnieju. Nagrody w postaci medali 
i pucharów wręczyli Z. Biedulski, M. Wrzesiń-
ski oraz wicedyrektor MOSiR Mariusz Stani-
szewski. Młodym piłkarzom pięknej postawy 
pogratulowali także prezesi kostrzyńskich sto-
warzyszeń piłkarskich: Stanisław Grzelczak 
(UKS Celuloza), Krzysztof Chuchnowski (LPFA 
Kostrzyn) oraz Arkadiusz Kozieł (UKS Czwór-
ka). Wyróżniono także piłkarzy w kategoriach: 
najlepszy zawodnik (Sebastian Chuchnowski 
- LPFA Kostrzyn), najlepszy bramkarz (Filip An-
drzejczak - UKS Torzym), król strzelców: (Kacper 
Sikorski - UKS 4 Kostrzyn z 7 trafieniami) a na-
grodę otrzymał również trener zwycięskiej dru-
żyny (Adrian Kłodawski). Celem turnieju była 
promocja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży 
i zarówno organizatorzy jak i uczestniczące w 
turnieju zespoły podczas oficjalnego zamknię-
cia obiecały sobie spotkać się ze sobą nie jeden 
raz na piłkarskich boiskach i halach…

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
w Kostrzynie nad Odrą

WARTA pokonuje
Zooleszcz 
Bydgoszcz!
W bardzo ważnym meczu, ro-
zegranym 5 grudnia, spotkały 
się drużyny sąsiadujące ze sobą 
w tabeli Lotto Superligi: Warta 
Kostrzyn nad Odrą i Zooleszcz 
Gwiazda Bydgoszcz. Do pierw-
szego pojedynku wyszli Lam Siu 
Hang i Tomasz Tomaszuk. Zde-
cydowaną przewagę w dwóch 
pierwszych setach miał zawod-
nik gospodarzy (11:1, 11:4). Za-
wodnik gości podjął walkę do-
piero w trzecim secie, ale i tak 
lepszy okazał się Lam (11:8). 

Ciekawiej zaczęło się dziać w dru-
gim pojedynku, w którym zmierzyli 
się Daniel Bąk i Viacheslav Burov. 
Pierwsze dwa sety padły łupem za-
wodnika gości (11:4, 11:6). Kostrzy-
nianin zaczął grać pewniej i doprowa-
dził do wyniku 2:2 (11:7, 11:9). Piąty 
set to dominacja bardzo dobrze gra-
jącego Burova i pewna wygrana do 3.  

W pojedynku nr 3 spotkali się Ja-
kub Perek i Marcelo Aguirre. Pierwszy 
set pada łupem zawodnika Warty 
(11:9), ale trzy kolejne jednak wygry-
wa zawodnik gości (7:11), (8:11), (8:11) 
stan meczu 1:2 dla gości.

Prawdziwe emocje czekały nas 
dopiero w czwartym pojedynku. 
Wartę reprezentuje Liam Siu Hang a 
Zooleszcz Viacheslav Burov. Pierwszy 
set po zaciętej walce wygrywa Burov 
(10:12), drugi po równie emocjonu-
jącym starciu wygrywa Hang (11:9). 
Dramatyczne wydarzenia zaczęły się 
w secie trzecim, dodam ostatnim. Zły 
początek naszego zawodnika i 0:6… 
1:6, a po chyba najładniejszej akcji 
dnia 2:6. Los zaczął nam sprzyjać i w 
efekcie końcowym wygrana (11:9). 

Stan meczu 2:2 i przed nami decy-
dujący pojedynek pomiędzy Bąkiem 
a Tomaszukiem. Pierwszy set pod 
kontrolą Kostrzynianina i wygrana 
(11:7). W drugim ale na szczęście 
ostatnim secie po bardzo wyrów-
nanym przebiegu Daniel wygrywa 
(16:14).Warta odnosi bardzo cenne 
zwycięstwo.

UKS Warta Kostrzyn nad Odrą

Orlicy Celulozy z Pucharem Burmistrza
9 grudnia odbył się kolejny turniej piłkarki w ramach Ogólnopolskiego Programu 
„Piłkarski Laur”. Do walki o główne trofeum stanęło 120 zawodników reprezen-
tujących 12 drużyn z Wielkopolski, Województwa Zachodniopomorskiego i Lu-
buskiego. Którzy w 387 meczach zdobyli 75 bramek niezwykłej urody! Miło nam 
poinformować, że Orlicy UKS Celulozy Kostrzyn nad Odrą trenowani przez Adria-
na Kłodawskiego zwyciężają w tym silnie obsadzonym, Mikołajkowym Halowym 
Turnieju Orlików TORNEO LUBUSKIE o Puchar Burmistrza Kostrzyna nad Odrą oraz 
zdobywają główną nagrodę prezesa K-S SSE w Kostrzynie nad Odrą! 
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6 grudnia na Placu Wojska Polskiego około 
godziny 16:00 pojawił się namiot gdzie można 
było zapisać się do I. Mikołajkowego Biegu Re-
kreacyjnego. Już po kilku minutach organiza-
torzy mieli pełne ręce roboty przy wydawaniu 
mikołajkowych czapeczek. Prawdziwe, istne i 
trudne do opanowania szaleństwo zapano-
wało przy linii startu już pół godziny później, 
kiedy Zygmunt Mendelski (dyrektor MOSiR 
w Kostrzynie nad Odrą) powitał uczestników 
biegu. Po chwili na starcie pojawił się także 
prowadzący bieg z-ca dyrektora i utytułowany 
kostrzyński biegacz Mariusz Staniszewski, 
który był oczywiście w stroju Świętego Miko-
łaja. Za nim blisko 200 biegaczy, zwartych i go-
towych do historycznego biegu, który z pew-
nością wpisze się w nasze świąteczne tradycje. 
Przypomnijmy w tym miejscu, że ideą biegu 
była promocja zdrowego trybu życia i biegania 
właśnie jako sposobu na rozładowanie stre-
sów dnia codziennego. Po kilku minutach lek-
kiego truchciku na mecie pojawił się peleton 
radosnych, uśmiechniętych i zadowolonych 
z ukończenia trasy uczestników biegu, wśród 
których nie brakowało dzieci z kostrzyńskich 
szkół i przedszkoli, biegaczy którzy licznie zde-
cydowali się na przebranie. Na każdego z nich 
czekały pamiątkowe medale, które wręczał 
m.in. wiceprzewodniczący Rady Miasta Mi-
chał Kunt, wiceburmistrz Zygmunt Biedulski 

i radna Jolanta Szukała. To tej trójce przypadł 
również zaszczyt wręczenia dwunastce najfaj-
niej przebranych biegaczy okolicznościowych 
pucharów. A po chwili wszyscy uczestniczyli w 
uroczystym rozświetleniu choinki…

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ko-
strzynie nad Odra pragnie podziękować 
wszystkim, którzy pomogli w organizacji bie-
gu. W szczególności gorące podziękowania 
kierujemy do Hufca ZHP Kostrzyn nad Odrą i 
kostrzyńskiego Komisariatu Policji, bo to oni 
odpowiadali za bezpieczeństwo uczestników. 
Dziękujemy także Alicji Biskowskiej, która kie-
rowała naszym namiotem z zapisami, wsparta 
przez pracowników MOSiR. Słowa podzięko-
wań należą się także władzom miasta repre-
zentowanym przez wiceburmistrza Z. Biedul-
skiego i radnych w osobach: Piotra Dziekana, 
M. Kunta i J. Szukały, którzy dekorowali biega-
czy. Na koniec zostawiamy podziękowania i 
słowa uznania dla wszystkich, którzy zechcieli 
w mikołajkowe popołudnie wspólnie pobiec 
pokazując innym, że sport to zdrowie! Brawo 
Wy! Dziękujemy serdecznie także Euroregiono-
wi Pro Europa Viadrina, bowiem cała impreza 
była współfinansowana w ramach projektu 
„Redukować bariery - wspólnie wykorzystywać 
silne strony / Barrieren reduzieren – gemeinsa-
me Stärken nutzen.” … i zapraszamy na kolejne 
imprezy biegowe!

SUKCES 
KOSTRZYŃSKICH 
KARATEKÓW
 
W dniu 26 listopada 2017 w 
Szczecinie obył się VII Otwar-
ty Turniej Karate WUKF. W za-
wodach wzięło udział blisko 
100 zawodników z 8 klubów. 
Zawodnicy Kostrzyńskiego 
Klubu Karate zdobyli łącznie 
9 medali z czego 3 złote. 

W konkurencjach 
indywidualnych nasi zawodnicy 

spisali się znakomicie!

Pierwsze miejsca w swoich 
kategoriach wiekowych zajęli: 

Konieczny Kajetan 
(rocznik 2009)

Rakowski Adrian 
(rocznik 2006-2005)
Barłowski Kacper 

(rocznik 2000-2001). 

Drugie lokaty uzyskali: 
Charkot Zofia 

(rocznik 2006-2005)
Świercz Oliwier 

(rocznik 2008-2007).

Na trzecim miejscu podium stanęli: 
Kuchowicz Alicja 

(rocznik 2009)
Bojanowski Tomasz 
(rocznik 2008-2007)
Murasicki Patryk 

(rocznik 2006-2005)
Barłowski Konrad 

(rocznik 2004-2003).
 

Wyjazd na zawody sfinansowany zo-
stał dzięki wsparciu finansowemu 
Urzędu Miasta Kostrzyna nad Odrą 
oraz naszego sponsora Kostrzyńsko 
- Słubickiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej S.A. za co dziękujemy. 

Kostrzyński Klub Karate

Kostrzyn biega… i to jak!
Wielkim sukcesem zakończył się I. Mikołajkowy Bieg Rekreacyjny  zorga-
nizowany przez MOSiR w Kostrzynie nad Odrą! W imprezie biegowej, or-
ganizowanej w naszym mieście po raz pierwszy, wzięło udział około 200 
uczestników, którzy przebiegli w mikołajowych czapkach alejkami Parku 
Miejskiego. Na mecie czekały na najmłodszych łakocie, każdy dostał me-
dal a na najfajniej przebranych biegaczy czekały okolicznościowe puchary. 
Po zakończeniu biegu rozbłysły świąteczne lampki na choince a wszyscy w 
doskonałych humorach bawili się jeszcze przy kolędach…
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26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy  w Kostrzynie nad Odrą
14.01.2018 - AMFITEATR 

Pieniądze na terenie miasta zbierać będzie 150 wolontariuszy. Główna impreza Finału odbędzie się w Amfiteatrze – 
początek o godz. 14.00, oficjalne otwarcie o godz. 15.00 

g. 10.00 – Oficjalnie Ruszamy, Spotkanie wolontariuszy na Placu Wojska Polskiego – Balony do Nieba
g. 11.00 – Plac Wojska Polskiego – Przejażdżki ,,londyńską taksówką”
g. 14.00 – Zaczyna działać finałowa kawiarenka, sklepik i loteria 
g. 14.00 – Zapisy do biegu ,,Policz się z cukrzycą” 
g. 15.00 – OTWARCIE KOSTRZYŃSKIEGO FINAŁU w AMFITEATRZE
g. 15.03 – Kostrzyńska Orkiestra Dęta 
g. 15.10 – Bieg uliczny ,,Policz się z cukrzycą” 
g. 15.30 – Koncert zespołów ,,Little Six”, The Black Birds”  oraz Dziecięcego Studia Piosenki
g. 16.45 – Tanecznie z formacją Roll Dance 
g. 17.00 – Zespół ,,Drzewiczanie”
g. 17.30 – Licytacje Najważniejszych, Najciekawszych Gadżetów 
g. 18.00 – Finałowa Niespodzianka – ,,Foxy pomaga dzieciom”
g. 18.15 – Licytacje gadżetów firm kostrzyńskich
g. 18.45 – Koncert – ,,Kufajka Rencisty”
g. 19.15 – Licytacje gadżetów kostrzyńskich firm i instytucji 
g. 19.30 – Koncert zespołu – ,,Blackberry Brothers”
g. 20.00 – Światełko do nieba – Jurek do Kostrzynian 
g. 20.30 – Zakończenie finału w Kostrzynie nad Odrą 

Stoiska: FRIZZ Seelow, Sklepik, Stoisko Biblioteczne, Loteria, Kawiarenka z bigosem, grochówką i ciastem. 

Licytacje odbywać będą się przez cały czas trwania finału pomiędzy poszczególnymi koncertami. Licytować 
będziemy m.in. specjalne Finałowe Podarunki od Jurka Owsiaka, obrazy, grafiki Mariusza Kaczmarka, Marcina 
Sępołowicza, Magdaleny Hoffmann, Jensa Lawrenza i innych, gadżety WOŚP, gadżety kostrzyńskich firm i 
instytucji, karnet na wszystkie koncerty „Strefy Dobrej Muzyki” w roku 2018 , wstęp na scenę i zaplecze Przystanku 
Woodstock, gadżety przekazane przez osoby prywatne, okolicznościowy tort  i dużo, dużo innych…

Będzie się działo… Sie ma!

Szef sztabu WOSP w Kostrzynie: Zdzisław Garczarek - tel. 603 663417
członkowie sztabu: 
Anna Żytkowiak - tel. 888 836348
Katarzyna Olejnik - tel. 507 646076, 
Marcin Kleczkowski - tel. 509 315384


