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NASZE WYBORY
„Redukować bariery - wspólnie wykorzystywać silne strony”
„Barrieren reduzieren - gemeinsame Stärken nutzen”

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Budżet Państwa

Europäisher Fonds für regionale Entwicklung -Staatshaushalt der RP

START: 6 grudnia, 16:30
Plac Wojska POLSKIEGO

Dlaczego warto pobiec?

● każdy dostanie mikołajową czapkę

● dla każdego pamiątkowy medal

słodycze● dla najmłodszych 

● KONKURS!

   najlepsze przebrania 

   zostaną przez nas nagrodzone

BIEG MIKOLAJKOWY
II. REKREACYJNY

Szanowni Państwo,

Bardzo dziękuję Państwu za obdarzenie mnie i radnych 
KWW Andrzeja Kunta zaufaniem i wybranie nas 

do pracy w kostrzyńskim samorządzie na następnych 5 lat.
Państwa wybór odbieramy jako akceptację dla programu, 

jaki realizujemy od lat w celu stałego rozwoju naszego Miasta 
i jako nakaz kontynuowania naszej pracy i przyjętych praktyk.

Dziękujemy Wszystkim, którzy wzięli udział w głosowaniu, 
niezależnie od tego, jak swój głos wykorzystali 
i życzymy sobie, jako wspólnota samorządowa,

aby najbliższe lata  były  
dobrym czasem dla Kostrzyna nad Odrą.

Andrzej Kunt

21 października 2018 roku w całej Polsce odbywały się Wybory Samorządowe, w któ-
rych wybraliśmy swoich przedstawicieli na kolejnych pięć lat. W Kostrzynie nad 
Odrą  wyborcy po raz piąty postawili na Burmistrza Miasta Andrzeja Kunta, który nie                             
tylko został ponownie wybrany, ale też wprowadził do Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą 
aż dwunastu (na piętnastu) radnych. 

W Wyborach Samorządowych 2018 wybieraliśmy również przedstawicieli do Sejmiku 
Województwa, w którym jednak zabraknie przedstawiciela z Kostrzyna nad Odrą.
Wybory do Rady Powiatu Gorzowskiego zakończyły się uzyskaniem mandatu po dwóch 
kandydatów z KWW Platforma .Nowoczesna Koalicja Obywatelska i KWW Razem 
dla Powiatu oraz jednego kandydata z KW PiS.

W Kostrzynie nad Odrą uprawnionych  
do  głosowania jest 13.421 Mieszkańców. 
Z tej liczby 6.748 oddało swój głos na burmi-
strza, a aż 60,51% wybrało Andrzeja Kunta. 
Zaledwie 19,40% zdobył Łukasz Dombek, 
10,68 % Przemysław Walczak (KWW SLD 
Lewica Razem), a 9,41% Krzysztof Prętnicki 
(KW PiS).
W wyborach do Rady Miasta Kostrzyn nad 
Odrą KWW A. Kunta wprowadził aż dwu-
nastu radnych, a są nimi: Ryszard Andrys, 
Piotr Dziekan, Bożena Gęzikiewicz, Jeremi 
Filuś, Tadeusz Łysiak, Leszek Naumowicz, 
Michał Kunt, Helena Rudaniecka, Monika 
Sądej, Mariusz Staniszewski, Jolanta Szuka-

ła, Marek Tatarewicz. W Radzie dwa man-
daty będzie miał także KWW SLD Lewica 
Razem, który reprezentować będą: Elżbieta 
Sobczak i Łukasz Urban. KWW Łukasza 
Dombka wprowadził tylko jednego radnego, 
a jest nim Rafał Żygielewicz. Dodać należy, 
że KW PiS nie uzyskał żadnego mandatu. 
Przypominamy w tym miejscu, że radni 
będą swój mandat sprawować przez pięć lat, 
a więc do roku 2023.

I. Sesja Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą    
będzie miała miejsce 22 listopada o 14:00    
w KCK Kręgielnia - sala konferencyjna. 
Serdecznie zapraszamy!

W wyborach do Sejmiku Województwa 
w  Okręgu Wyborczym Nr1 (Powiat Go-
rzowski i Powiat Strzelecko-Drezdenecki)
na 189.378 osób uprawnionych z prawa 
wyborczego skorzystało zaledwie 97.708 
wyborców. Aż trzy mandaty zdobył KWW 
Platforma .Nowoczesna Koalicja Obywa-
telska a radnymi zostali: Mirosław Marcin-
kiewicz, Jerzy Wierchowicz, Anna Syno-
wiec. Dwóch radnych wprowadził KW PiS: 
Elżbieta Płonka oraz Marek Surmacz. Po 
jednym radnym z naszego okręgu uzyskał 
KW PSL (Jan Świerpo) i KWW SLD Lewica 
Razem (Tadeusz Jędrzejczak). Gratulujemy 
zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów!

W wyborach do Powiatu Gorzowskiego 
Miasto Kostrzyn nad Odrą było samo-
dzielnym obwodem, a frekwencja wyniosła 
51,23%. Największą ilość głosów uzyska-
ła Anna Wichlińska, której wysoki wynik 
pozwolił KWW Platforma .Nowoczesna 
Koalicja Obywatleska wprowadzić do 
Rady także Rafała Karmelitę. Również dwa 
mandaty uzyskali kandydaci wspieranego 
przez A. Kunta KWW Razem dla Powiatu:          
Andrzej Kail i Zygmunt Mendelski. Tylko 
jeden mandat udało się zdobyć KW PiS, 
a radnym został Mieczysław Jaszcz. 

opr. Bartłomiej Suski

Szanowni Wyborcy,

Drodzy Mieszkańcy Kostrzyna nad Odrą,
pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy oddali
swój głos na moją osobę oraz KWW Razem dla Powiatu
w październikowych wyborach.
Dziękuję za wsparcie oraz obdarzone zaufanie.
Zrobię wszystko, aby godnie reporezntować Was
w Radzie Powiatu Gorzowskiego

Jeszcze raz pięknie Wam dziękuję,

Zygmunt Mendelski
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SPIS TREŚCI

Zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców do udziału w konkursie na świąteczną iluminację w naszym mie-
ście. Do wygrania atrakcyjne nagrody. Ozdób swój balkon, okna, cały dom i wygraj. Przewidzieliśmy trzy nagrody 
dla domków jednorodzinnych oraz trzy na mieszkania w bloku (okna, balkon). Regulamin i formularz zgłoszeniowy 
dostępny na stronie internetowej www.kostrzyn.pl oraz w siedzibie urzędu.

16 października w Gorzowie Wlkp.,  podczas uroczystej   
sesji Rady Powiatu zamykającej kadencję Rady 2014-2018, 
Burmistrz Miasta Kostrzyna Andrzej Kunt został uhonoro-
wany szczególną nagrodą -  odznaką honorową za zasługi 
na rzecz rozwoju Powiatu Gorzowskiego. Warto podkre-
ślić, iż Burmistrz Miasta Kostrzyn został wyróżniony tym 
tytułem za wybitne osiągnięcia w obszarze działalności      
samorządowej i społecznej na podstawie Uchwały Rady      
Powiatu Gorzowskiego nr 211/XXXIX/2018 z dnia 24.09.2018 r.

Dotarły do nas nagrody z ogólnopolskiej kampanii „Za-
chowaj Trzeźwy Umysł 2018”, w której Kostrzyn nad Odrą 
był licznie reprezentowany przez uczniów naszych szkół. 
Sześć osób otrzymało wyróżnienia w konkursie literacko-
-plastycznym „Autoportret”, a jedna uczennica ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 została laureatem w konkursie literackim 
„Napisz do  nas list”. Nagrody rzeczowe będą przekazane 
do szkół, gdzie zostaną wręczone uczniom. Lista z laureata-
mi została opublikowana na stronie www.trzezwyumysl.pl

KOSTRZYN NAGRADZANY
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TU CZEKA ZAPISY DO ŻŁOBKA

W czwartek, 15 listopada rozpoczęła się rekrutacja osób, które chciałyby pracować 
w nowo otwartym Żłobku Miejskim przy ul. Fabrycznej 6 w Kostrzynie nad Odrą. 

Obecnie poszukiwani są pracownicy na stanowiska: 
- opiekunka/opiekun (9 etatów), 
- pielęgniarka (1 etat), 
- intendent (1 etat), 
- konserwator (1/2 etatu), 
- kucharka (2 etaty).

Osoby zainteresowane zatrudnieniem proszone są o złożenie kompletu dokumentów        
aplikacyjnych (aktualne CV oraz podanie o pracę lub list motywacyjny wraz z klauzulą 
o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych) w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej 
przy ulicy Dworcowej 7 w Kostrzynie nad Odrą w dniach 27-29 listopada w godzinach 
od 13:00 do 15:30.

Dokumenty aplikacyjne na w/w stanowiska pracy prosimy składać osobiście pod wska-
zanym adresem Dyrektor Żłobka Miejskiego Izabeli Śliwińskiej.

Już mogą Państwo zagłosować w interne-
cie na czujnik jakości powietrza dla siebie 
i swoich sąsiadów! Mieszkańcy Lubuskie-
go zgłosili 58 proponowanych lokalizacji 
czujników jakości powietrza w konkursie 
Fundacji Aviva „Wiem, czym oddycham”. 
Do 5 grudnia trwa głosowanie interneto-
we, które zdecyduje, dokąd trafią czujniki 
pozwalające sprawdzać poziom smogu. 
Urządzenia otrzyma 100 miejsc w  kraju 
z największą liczbą głosów. 
Na moment zamykania numeru z woje-
wództwa lubuskiego w pierwszej setce ran-
kingu są 4 lokalizacje: Ołobok, Gorzów, 
Zbąszynek i Nowe Miasteczko. Wyniki 
nie są przesądzone, gdyż głosowanie trwa 
do  środy 5 grudnia. Kluczem do sukce-
su jest zmobilizowanie jak największego          
poparcia dla swojego miasta! Uczestniczące 
w konkursie gminy, szkoły i społeczności     
lokalne wykorzystują do tego celu media 
społecznościowe i strony internetowe. 

Sprawdź ranking i głosuj już teraz:

https://wiemczymoddycham.pl/ranking/ 

Aktualny ranking pokazujący zgłoszo-
ne    lokalizacje i wyniki głosowania można 
sprawdzić na stronie internetowej. W całej 
Polsce zgłoszono do konkursu 2 500 loka-
lizacji, a dotychczas głosy oddało 42,5 tys. 
osób. 
W zeszłym roku w ramach kampanii „Wiem, 
czym oddycham” Aviva zamontowała 300 
czujników.  W tym roku uzupełni mapę Pol-
ski o kolejne 100 czujników – lista laureatów 
zostanie ogłoszona w Mikołajki – 6 grudnia.
Smog to wciąż jeden z największych proble-
mów ekologicznych i zdrowotnych w Polsce. 

Z danych WHO wynika, że 36 z 50 najbar-
dziej zanieczyszczonych miast w UE znaj-
duje się w naszym kraju. Dlatego Aviva po 
raz kolejny wspiera działania monitorujące 
jego poziom i zwiększające świadomość 
społeczną.

Zagłosuj na Kostrzyn nad Odrą już dziś!

SMOG WRÓCIŁ

Od 15 listopada ruszył nabór wniosków do nowo powstającego Żłobka Miejskiego przy 
ul. Fabrycznej 6 w Kostrzynie nad Odrą. Wnioski przyjmowane będą do 29 listopada 
2018 r. w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Dworcowej 7 w Kostrzynie 
nad Odrą. Wzrost liczby urodzeń wpływa na potrzebę tworzenia nowych miejsc opieki 
nad najmłodszymi dziećmi, dlatego w nowo powstałym Żłobku Miejskim  miejsce znaj-
dzie kolejnych 60 maluchów.

W żłobku będą funkcjonowały trzy grupy wiekowe:
I – wiek dzieci od 20 tygodnia życia do 1 roku,
II – powyżej 1 roku do 2 roku życia,
III – powyżej 2 roku życia do 3 lat.
W celu maksymalnego usprawnienia procedury składania podań o przyjęcie dzieci urucho-
miliśmy rodzicom możliwość składania wniosków poprzez osobiste złożenie dokumentów 
w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Dworcowej 7 w Kostrzynie nad Odrą 
w dniach 27-29 listopada w godzinach od 13:00 do 15:30.

Rekrutację oraz informacji udzielać będzie Dyrektor Żłobka Miejskiego, Izabela Śliwińska. 
Karta zgłoszenia dziecka dostępna jest na stronie internetowej www.kostrzyn.pl
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TRWAJĄ INWESTYCJE W MIEŚCIE...

Dobiega końca wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu u zbiegu ulic 
Jana Pawła II, Solidarności oraz Orła Białego - labiryntu, realizowanego w ramach pro-
jektu „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowację i rozwój wybranych                        
terenów zieleni w Gorzowie Wlkp., Kostrzynie nad Odrą i Dębnie”. Artysta plastyk Ju-
styna Budzyn ułożyła już mozaikę, a przed nami nasadzenia roślin, które w okresie wiosen-
nym umilą wypoczynek mieszkańcom Kostrzyna.

Prowadzone są zaawansowane prace żelbetowe i murowe ścian Kostrzyńskiego Centrum 
Zapaśniczego. Zakończono roboty przy konstrukcji trybun, a także zwieńczenia ścian bu-
dynku. Montowana jest konstrukcja dachu obiektu. Przypomnijmy, iż zakończenie prac 
budowlanych i przekazie hali do użytkowania  zaplanowane jest na maj 2019 r.

W październiku została odebrana inwestycja pod nazwą „Budowa dróg na Osiedlu          
Kostrzyn Południe - ul. Łódzka oraz kanalizacja deszczowa w ulicy Południowej             
w Kostrzynie nad Odrą”. W wyniku realizacji projektu powstała nowa nawierzchnia jezd-
ni, chodników i zjazdów na posesję z kostki brukowej. Ponadto wybudowano kanalizację 
deszczową, wykonano regulację pionową studzienek urządzeń podziemnych oraz  montaż 
oznakowania drogowego. Prace wykonała  FIRMA TERBUD z Kostrzyna nad Odrą.

Trwają prace wykończeniowe przy budowie nowego Żłobka w Kostrzynie nad Odrą.       
Aktualnie na ukończeniu są roboty instalatorskie i malarskie. We wnętrzu obiektu  odbywa 
się  montaż wyposażenia kuchni. Trwają także prace związane z  zagospodarowaniem tere-
nu przylegającego do obiektu. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na koniec 2018 r.

PRZEDSZKOLAKI PRZYWITAŁY MORSA
W czwartek, 15 listopada przy wyremontowanym, a w zasadzie na nowo wybudowanym 
basenie „Mors”, miało miejsce niezwykłe spotkanie. Przedszkolaki z Przedszkola Pu-
blicznego nr 3 „Ekoludki” przywitały nowego gospodarza obiektu - wielką figurę Mor-
sa, która będzie czuwać nad bezpieczeństwem dzieci podczas zabawy w wodzie. 

Wykonawcą Morsa jest Krzysztof Kuchnio z Nowin Wielkich i jego PracowniaPlastyczna, 
która specjalizuje się w budowie modeli z żywicy poliestrowej i włókna szklanego, z których 
również wykonana jest replika naszego Morsa w skali 1:1 o wymiarach ok. 2m wysoko-
ści i 4m długości.  Jak mówi artysta: „Konstrukcje tworzone w zakładzie nie tylko są bardzo 
szczegółowe, ale również odporne na warunki atmosferyczne. Wyprodukowane w odpowied-
niej skali, starannie pomalowane i ustawione 
pośród roślin wyglądają jak żywe. Wśród modeli, 
które opuściły zakład można wymienić długiego 
na 25 metrów i wysokiego na 15 metrów brachio-
zaura oraz płetwala błękitnego mierzącego aż 34 
metry długości. Jest to prawdopodobnie najwięk-
szy model takiego stworzenia na świecie, co najle-
piej świadczy o firmowym doświadczeniu.” 
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W środę 31 października podpisana została umowa na 
wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środo-
wiskowego dla planowanej obwodnicy Kostrzyna nad 
Odrą w ciągu drogi krajowej nr 31. Jak podaje GDDKiA 
prace potrwają 31 miesięcy.
Przedmiotem zawartej umowy jest wykonanie komplek-
sowej dokumentacji technicznej - Studium Techniczno-
-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji 
Programowej (STEŚ-R) wraz z materiałami do decyzji 
o  środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji. Wy-
konawcą jest firma Multiconsult Polska Sp. z o.o. z Warsza-
wy, której oferta wybrana została jako najkorzystniejsza. 
Wartość zadania to prawie 1,8 mln zł.
Prace potrwają 31 m-cy. Ponadto wykonawca na podstawie 
podpisanej umowy jest zobowiązany do udzielania odpo-
wiedzi na pytania, które pojawią się podczas procedury 
przetargowej na wyłonienie wykonawcy dokumentacji       
budowlanej.
Prace projektowe realizowane będą w oparciu o wytyczne 
dotyczące planowanej inwestycji:
- budowa drogi o parametrach:
    Kategoria drogi: krajowa
    Klasa techniczna: GP
    Prędkość projektowa: 80 km/h
    Teren: niezabudowany (z dopuszczeniem przejścia przez 
tereny zabudowane, o ile okaże się to uzasadnione w toku 
prac projektowych)
    Ilość jezdni: 1
    Ilość pasów ruchu: 2
    Szerokość pasa ruchu: 3,5 m
    Szerokość obustronnych opasek bitumicznych: 0,5 m
    Szerokość pobocza gruntowego: min. 1,5 m
- zapewnienie sprawnego systemu odwodnienia projekto-

BĘDZIE OBWODNICA MIASTA !

wanego układu komunikacyjnego,
- budowa urządzeń ochrony środowiska,
- budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- ewentualna budowa oświetlenia drogowego,
- przebudowa kolidującej infrastruktury technicznej,
- zapewnienie pełnej obsługi komunikacyjnej terenów 
przyległych do projektowanej drogi, w zależności od po-
trzeb przewidzieć remont lub przebudowę istniejących 

dróg dojazdowych lub budowę dróg zbiorczych,
- rozwiązanie powiązań komunikacji publicznej,
- ewentualne zabezpieczenia przeciwhałasowe oraz inne 
niezbędne urządzenia ochrony środowiska,
- wariantowanie przebiegu drogi,
- wstępny projekt organizacji ruchu.

Źródło: GDDKiA

PRZEBUDOWA MOSTU NA WARCIE
7 listopada w  sali konferencyjnej Hotelu Bastion miało  
miejsce spotkanie informacyjne, na którym omawiano    
zakres i zaawansowanie prac prowadzonych w ramach 
wdrażania Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w 
Dorzeczu Odry i Wisły. Poruszono na nim również temat 
przebudowy mostu drogowego na Warcie.

Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry 
i Wisły, którego realizację przewiduje się na lata 2015-2023, 
zakłada „podniesienie poziomu ochrony przeciwpowodziowej 
dla ludności mieszkającej na  wybranych  terenach dorzecza 
Odry i dorzecza Górnej Wisły i wzmocnienie instytucyjne  ad-
ministracji rządowej w zakresie zapewnienia skuteczniejszej 
ochrony przed  powodziami letnimi i zimowymi oraz powo-
dziami gwałtownymi”. Aby zrealizować te cele, POPDOW 
został podzielony na  komponenty, a już pierwszym jest 
Ochrona Przeciwpowodziowa Środkowej i Dolnej Odry. 
Na obszarze objętym pierwszym komponentem (dolina 
Odry od Legnicy po Szczecin) mieszka około 15 mln ludzi, 
z czego 5,2 mln mieszkańców jest bezpośrednio narażonych 
na powodzie. Szacuje się, że z  tej liczby ok. 130 tys. ludzi 
jest zagrożonych powodziami o prawdopodobieństwie wy-
stąpienia  jeden na sto i to głównie oni odniosą korzyść z re-
alizacji Projektu, otrzymując pełną ochronę fizyczną lub jej 
poprawę w stosunku do stanu obecnego. Koszty szacowane 
są na kwotę prawie 5 mln złotych (w tym koszty budowy, 
wykupu gruntów, przesiedleń i administracji nadzoru i po-
datków). Projekt jest realizowany przy pomocy środków z: 
Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank 
Światowy), Banku Rozwoju Rady Europy, przy wsparciu 
środków z Funduszu Spójności w ramach Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 
oraz środków z budżetu państwa.
Planowane inwestycje ujęte zostały w Planach Zarządza-
nia Ryzykiem Powodziowym dla Dorzecza Odry (PZRP). 
Działania w zakresie modernizacji i odbudowy zabudowy 
regulacyjnej Odry dla potrzeb lodołamania stanowią pakiet 

działań przeciwpowodziowych w obszarze problemowym, 
gdyż to właśnie zatory lodowe generują zagrożenie powo-
dziowe. Jakie to konkretnie działania?
Projekt, jak łatwo się domyślić, jest etapowany i podzielo-
ny na podkomponenty. W Podkomponencie 1.A Państwo-
we Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni 
w  Szczecinie wykona zadania w zakresie ochrony przed    
powodzią obszarów na terenie województwa zachodniopo-
morskiego. Również ta jednostka będzie realizować zadania 
w ramach Podkomponentu 1.B.5 w zakresie ochrony przed 
powodzią na Środkowej i Dolnej Odrze. Mowa tutaj wprost 
o przebudowie mostu drogowego na Warcie, aby zapewnić 
minimalny prześwit dla sprawnego i bezpiecznego prowa-
dzenia akcji lodołamania (zadanie 1B.5/2).

Obecnie most drogowy na Warcie w km 107+211 drogi kra-
jowej nr 31 ma 5 przęseł, prześwit 3,3 m a jego konstrukcję 
stanowią stalowe dźwigary. Trzeba w tym miejscu wyraź-
nie zaznaczyć, że  pod pojęciem „przebudowa” kryją się tak    
naprawdę dwa zadania inwestycyjne. Pierwszym z nich     
będzie rozbiórka istniejącego mostu.
Dopiero po rozbiórce będzie można wybudować nowy 
obiekt, spełniające wymogi POPDOW. Po przebudowie 
przez PGW WP ZZ w Szczecinie nowy most ma mieć już 
tylko trzy przęsła i prześwit 5,25 m. Przy jego budowie       
zostanie zastosowana konstrukcja skrzynkowa sprężona 
typu extradosed.  Zdjęcia planowanej inwestycji robią wra-
żenie, a o  postępie prac będziemy informować Państwa 
na bieżąco. 
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Rada Miasta Kostrzyn nad Odrą
2018 - 2023

Marek TATAREWICZ 
OKRĘG WYBORCZY NR 1
Komisji Edukacji Narodowej, Nadbrzeżna, Osiedle nad Wartą, 
Parkowa, Plac Wolności, Rzeczna, Stefana Czarnieckiego, Wędkarska, 
Zaułek Wodny, Żeglarska

Jolanta SZUKAŁA 
OKRĘG WYBORCZY NR 2
Aleja Kasztanowa, Bastionowa, Berlińska, Bukowa, Chyżańska, Gimna-
zjalna, Gorzyńska, Graniczna, Handlowa, Jana z Kostrzyna,Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego 2-7, 9-41 nieparzyste, Królewska, Książęca, 
Mikołaja Kopernika, Mostowa, Osiedle 3 Maja, Plac Ratuszowy, Plac 
Zamkowy, Przyforteczna, Spichrzowa, Strzelecka, Św. Klemensa, Wła-
dysława Sikorskiego, Wodna, Zakole, Zaułek Kościelny

Jeremi Dominik FILUŚ
OKRĘG WYBORCZY NR 3
Dębowa, Jana Karskiego, Jasna, Jaworowa, Jodłowa, Kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego 8-40B parzyste, od 43 do końca, Klonowa, Księdza 
Franciszka Skałby, Łódzka, Na Skarpie, Osiedle Kolejowe, Osiedle 
Warniki, Plac Grunwaldzki, Południowa, Świerkowa, Tarasowa, 
Widokowa, Wschodnia, Zaułek Klonowy

Michał Bolesław KUNT 
OKRĘG WYBORCZY NR 4
Generała Józefa Bema, Generała Tadeusza Kutrzeby, Gorzowska 
od 72 do końca, Królowej Jadwigi, Majora Henryka Sucharskiego, 
Marzeń, Miła, Pogodna, Przyjazna, Radości, Saperska, Szczęśliwa, 
Wojska Polskiego

Bożena GĘZIKIEWICZ
OKRĘG WYBORCZY NR 5
Adama Mickiewicza, Bolesława Chrobrego, Henryka Sienkiewicza, 
Marii Konopnickiej, Targowa

Monika Irena  SĄDEJ
OKRĘG WYBORCZY NR 6
Gorzowska 1-70, Krótka, Osiedle C, Tadeusza Kościuszki

Elżbieta SOBCZAK
OKRĘG WYBORCZY NR 7
Osiedle B, Osiedle Słowiańskie, Osiedlowa, Plac Wojska Polskiego

Piotr DZIEKAN
OKRĘG WYBORCZY NR 8
Aleja Milenijna, Działkowa, Jaśminowa, Ogrodowa, Osiedle Leśne, 
Północna, Prosta, Różana, Sportowa, Tulipanowa

Helena Józefa RUDANIECKA
OKRĘG WYBORCZY NR 9
Dworcowa, Fabryczna, Jana Pawła II, Niepodległości, Osiedle 
Mieszka I od 37 do końca, Piastowska, Plac im. Michała Kaczmarka, 
Portowa, Solidarności, Sybiraków

Mariusz STANISZEWSKI
OKRĘG WYBORCZY NR 10
Osiedle Mieszka I 1-36

Leszek NAUMOWICZ
OKRĘG WYBORCZY NR  11
Chemików, Drzewna, Jagiellońska, Ludwika Banaszaka, Orła Białego, 
Papierników

Tadeusz ŁYSIAK
OKRĘG WYBORCZY NR 12
Akacjowa, Czereśniowa, Kwiatowa, Malinowa, Słoneczna, Spokojna, 
Tadeusza Zawadzkiego, Turkusowa, Zielona, Złota

Ryszard ANDRYS
OKRĘG WYBORCZY NR 13
Asfaltowa, Belgijska, Energetyków, Eugeniusza Olczaka, Główna, 
Morelowa, Orzechowa, Owocowa, Promienna, Przemysłowa, Sadowa, 
Sosnowa, Stanisława Moniuszki, Szwedzka, Tysiąclecia, Wiśniowa, 
Włoska

Łukasz Marcin URBAN
OKRĘG WYBORCZY NR 14
Cmentarna, Drzewicka, Fryderyka Chopina, Gabriela Narutowicza, 
Rzemieślnicza, Szkolna, Środkowa, Zacisze

Rafał Paweł ŻYGIELEWICZ
OKRĘG WYBORCZY NR 15
Boczna, Brzoskwiniowa, Brzozowa, Familijna, Grzybowa, Kostrzyń-
ska, Kościelna, Leśna, Lipowa, Łączna, Mikołaja Reja, Namyślińska, 
Nowa, Odrzańska, Piaskowa, Polna, Szumiłowska, Tartaczna, Topolo-
wa, Ustronie, Wąska, Wesoła, Willowa

W zebraniu sprawozdawczo-wyborczym udział wzięło 
ponad 40 Mieszkańców Osiedla Leśnego, radni miejscy: 
Tadeusz Łysiak i Monika Sądej i przedstawiciele lokalnej 
prasy. Porządek zebrania przygotowany przez ustępujący 
Zarząd przewidywał: wybór przewodniczącego zebrania, 
sprawozdanie samorządu za poprzedni okres, zadecydo-
wanie ilu członków będzie liczyć  Rada Osiedla, wybór 
kandydatów oraz ukonstytuowanie się nowego zarządu. 
O ile pierwszy punkt zrealizowano sprawnie, to przy    
kolejnych doszło już do niepotrzebnych spięć. Na  wy-
sokości zadania stanął jednak Jacek Tkacz, wybrany 
na przewodniczącego zebrania, który skutecznie studził 
zapędy co niektórych Mieszkańców. Uczestnicy zebrania 
byli bowiem świadkami niezbyt stosownego zachowania 
ze strony części zebranych. Brawo! 
Po złożeniu sprawozdania Krystyna Ludka-Orzechowicz 
zażądała konkretów i odpowiedzi, co ustępujący Sa-
morząd Mieszkańców zrobił dla Osiedla Leśnego przez 
ostatnie lata? W odpowiedzi P. Dziekan zwracał uwagę 
m. in. na zakończenie inwestycji doprowadzenia C.O 
do  Osiedla, poprawę bezpieczeństwa mieszkańców 
np.  poprzez wyprowadzenia ruchu samochodów cięża-
rowych z dróg osiedlowych, zakończenie remontu kładki 
dla pieszych, wykonanie kanalizacji sanitarnej czy bie-
żącej konserwacji infrastruktury osiedlowej (elementy  
placu zabaw, ogrodzenie boiska, remont wjazdu do  ga-
raży). Na zakończenie stwierdził, że „ostatni wynik w wy-
borach Samorządowych jest dowodem na to, że Mieszkańcy 
pracę Samorządu określają bardzo wysoko”. 
Marian Romaszko kwestionował sposób wykonania 
kładki, a Helena Romaszko stwierdziła, że to działa-
nia Miasta, a nie Rady Osiedla. Dyskusję zamknął jed-
nak niezawodny Jacek Tkacz, który słusznie zauwa-
żył, że Samorząd Mieszańców nie ma ani środków, ani 
tym bardziej możliwości wykonywania tak poważnych                 
inwestycji i naturalne jest, że  na  jego wniosek zada-
nia te wykonują odpowiednie komórki Urzędu Miasta                     
Kostrzyn nad Odrą. Kazimiera Kusyk przypominała 
w  tym miejscu, że w ciągu kadencji członkowie Rady 
Osiedla spotykali się kilkukrotnie z urzędnikami, usta-
lając zakres prac do wykonania. K. Kusyk mówiła także 
o szeregu imprez integracyjnych, informacyjnych i zwy-
kłych, codziennych kontaktów z Mieszkańcami i wielu 

WYBORY NA LEŚNYM

interwencji w ich sprawach. J. Tkacz kończąc dyskusję 
zasugerował, żeby swoje uwagi co do  inwestycji zgłaszać 
do Urzędu Miasta,  bowiem zebranie ma zupełnie inny 
cel. Wbrew protestom niektórych zebranych zamknięto 
ten punkt obrad.
W drugiej części zebrania zdecydowano jednogłośnie, 
że Zarząd Osiedla będzie liczył siedem osób. Następ-
nie  przystąpiono do wyboru kandydatów, co było dosyć 
ciekawe. Okazało się, że kilka osób, które przez ostatnie 
lata miały wiele uwag do P. Dziekana nagle nie chcą brać 
na siebie ciężaru odpowiedzialności. Krytykować jest 
łatwiej niż działać, tym bardziej, że ta praca jest oce-
niona i nie zawsze zrozumiana przez innych, nie mnie 
jednak oceniać postawy niektórych mieszkańców. Dla 
mnie dużą klasą wykazał się Piotr Dziekan, który na pro-
pozycję ponownego kandydowania potrafił nie tylko 
odmówić, ale  również swoją decyzję uzasadnić choćby 
tym, że obecnie nie jest w stanie pogodzić obowiązków 
zawodowych i rodzinnych z funkcją przewodniczącego 
Samorządu Mieszkańców, co wymaga bardzo dużo cza-
su, a  niektórzy mieszkańcy żądają stałej, całodobowej 
dyspozycji. P. Dziekan zauważył także, że przez ostatnie 
lata Zarząd Osiedla krytykowano za  każdą rzecz, którą        
zrobił, zatem ustępuje miejsca tym, którzy być może będą 
działać  lepiej. Po takim oświadczeniu Piotra Dziekana, 
przewodniczący J. Tkacz, nie bez problemu, uzyskał zgo-
dę ośmiu kandydatów do Zarządu Samorządu Mieszkań-
ców Osiedla Leśnego. Zgodę wyrazili: Ewa Bednarczy-
k-Watral, Wojciech Bławak, Edward Boczarski, Ryszard 
Chwastowski, Krystyna Ludka-Orzechowicz, Marian Łu-
czak, Krzysztof Matuszak i Dariusz Niewinowski.
Po zamknięciu listy kandydatów wybrano komisję skru-
tacyjną, którą stanowili: Marian Romaszko (przewod-
niczący), Tadeusz Łysiak i Monika Sądej (członkowie). 
Chwilę zajęło przygotowanie list do głosowania, ale osta-
tecznie Mieszkańcy dokonali wyboru. Przewodniczącym 
Samorządu Osiedla Mieszkańców Osiedla Leśnego został 
Edward  Boczarski, jego zastępcą Krystyna  Ludka-O-
rzechowicz, a sekretarzem Dariusz Niewinowski.
Nowemu Zarządowi Osiedla życzymy samych sukcesów, 
tym bardziej, że kierowany przez Piotra Dziekana Zarząd 
podnieśli poprzeczkę bardzo wysoko.

Bartłomiej Suski

10 listopada 2018 odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Samorządu Mieszkańców Osiedla Leśnego. Zgodnie 
ze wcześniejszymi zapowiedziami, z Radą Osiedla  po wielu latach pożegnał się jego przewodniczący Piotr Dziekan. 
Na trwającym nieco ponad dwie godziny spotkaniu Mieszkańcy wybrali swoich przedstawicieli, którzy przez kolejne 
4 lata będą tworzyli Zarząd Samorządu Osiedlowego. Zostali nimi: Ewa Bednarczyk-Watral, Wojciech Bławat, Edward 
Boczarski, Ryszard Chwastowski, Krystyna Ludka-Orzechowicz, Krzysztof Matuszak i Dariusz Niewinowski.
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Koncert 
Świąteczny

wstęp wolny

JESTEŚMY POLAKAMI

Październik w naszym przedszkolu minął 
pod hasłem ekologii i zdrowia. Pierwsze 
ważne wydarzenie miało miejsce 10 paź-
dziernika. W ten dzień Ekoludki ob-
chodziły wyjątkowe święto, którym jest 
Dzień Drzewa. Wyjątkowe, ponieważ nie 
polega tylko na sadzeniu drzew, ale także 
ratowaniu zwierząt, adaptacji rzek, segre-
gowaniu odpadów, zbieraniu aluminio-
wych puszek, baterii, czy propagowaniu 
oszczędzania wody i energii. Uroczystość 
zaczęła się od zaśpiewania hymnu nasze-
go przedszkola. W przedszkolnym holu, 
na tablicy zawisły ilustracje różnych ga-
tunków drzew, z którymi można było się 
zapoznać wchodząc do przedszkola. 
W związku z uroczystym obchodem Dnia 
Drzewa oraz realizacją projektu „Piękna 
nasza Polska cała” posadziliśmy drzewo, 
które ma symbolizować pamięć o po-
ległych o niepodległą Polskę. Drzewo, 
które posadziliśmy to lipa, nazwaliśmy 
je „Drzewem Pamięci”. To wszystko nie 
byłoby możliwe, gdyby nie nawiązanie 
współpracy z Nadleśnictwem z Dęb-
na i  Leśnictwem z Kostrzyna nad Odrą.      
Sadzić drzewa pomagał nam pan Bartek, 
który opowiadał nam o swoim zawodzie. 
Dzieci poznały tajniki pracy leśniczego, 
uzyskały odpowiedzi na nurtujące pyta-
nia. Dziękujemy Panu Bartkowi za spra-
wienie, że ten dzień był dla wszystkich 
wyjątkowy. Dzieci w podziękowaniu za 
niezwykły podarunek wręczyły leśnicze-
mu piękną laurkę. Każdego roku pamię-
tamy  o tym ważnym dniu, w którym 
sadzimy i pielęgnujemy drzewa, aby przy-
czynić się do ochrony środowiska. 
W bieżącym roku szkolnym wszelkie 
działania podejmowane przez społecz-
ność przedszkolną skierowane są ku świę-
towaniu 100-tnej rocznicy odzyskania 
przez Polskę Niepodległości. 

W związku z tym wyjątkowym świę-
tem, dnia 9 listopada zgromadziliśmy 
się wszyscy w jednej sali. Punktualnie 
o godzinie 11:11 w całym przedszkolu 
wybrzmiał hymn Polski. Dzieci dumnie 
stojąc na  baczność odśpiewały cztery 
zwrotki hymnu Polskiego. Uroczystość 
rozpoczęły maluszki, które wraz z panią 
Magdą recytowały wiersz pt. „Katechizm 
polskiego dziecka”, następnie 4 latki wraz 
z Panią Kasią zaśpiewały piosenkę pt. „Je-
steśmy Polką i Polakiem”. Pierwszą część 
programu zakończyła grupa 4-5 latków, 
która recytowała wierszyki o symbolach 
narodowych oraz zatańczyła polkę-kozio-
rajkę. Następnie wspólnie wyruszyliśmy 
w podróż po Polsce. Zabawa muzycz-
no-ruchowa rozruszała zarówno dzieci 
jak i pracowników przedszkola. Pociąg 
pomknął przez przedszkolne korytarze 
i  sale. Podczas zabawy dzieci miały oka-
zję obejrzeć fotografie najważniejszych 
miast Polski. W drugiej części programu 
grupa 5-i  6- latków przygotowała szereg 
pięknych, patriotycznych wierszyków, 
piosenek i tańców. 5-latki wprowadziły 
nas w nastrój pełen refleksji i melancholii, 
natomiast 6-latki rozruszały w rytmach 
krakowiaka. Przyszedł czas na wspólną 
zabawę do piosenki małego patrioty, pod-
czas której wszystkie dzieci wykonywały 
taniec z bało-czerwonymi rekwizytami. 
Po całej uroczystości dzieci wspólnie 
wykonały flagę Polski, która zdobiła hol 
przedszkola. Na koniec na dzieci czeka-
ła wybuchowa niespodzianka w postaci 
biało-czerwonych konfetti oraz dyplomy 
za rekordowe odśpiewanie hymnu Polski. 
Niesamowite emocje i atmosfera sprawiły, 
że dzień, w którym świętowaliśmy odzy-
skanie przez Polskę Niepodległości był 
wyjątkowy i zostanie w naszej pamięci 
na bardzo długo. 

Jestem Polką, Ty Polakiem: świętowanie w Ekoludkach. W Przedszkolu Miejskim Nr 3 
„Ekoludki” realizowany jest program „Piękna nasza Polska cała”, w ramach którego po-
sadziliśmy drzewo, które ma sybolizować bohaterów poległych w walce o Niepodległą. 
Tak rozpoczęliśmy świętowanie 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległo-
ści. Kulminacja obchodów miała miejsce 9 listopada o godz. 11:11, kiedy dzieci dumnie 
odśpiewały cztery zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”...
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Stulecie Niepodległości to nie tylko wy-
darzenia odbywające się 11 listopada. 
W  wielu miastach, również w Kostrzy-
nie nad Odrą, świętujemy tę jakże ważną 
dla  wszystkich Polaków rocznicę - cały 
rok. Od początku roku na terenie miasta, 
w miejskich jednostkach, podczas wielu 
uroczystości, podkreślana jest rola stulet-
niej historii odzyskania niepodległości. 
W szkołach i przedszkolach mienią się 
biało-czerwone barwy.
Szkoły i przedszkola są aktywne w tej mate-
rii przez cały rok. Solidarnie wszyscy wzięli 
udział w akcji „Rekord dla Niepodległej”, 
czyli w ogólnopolskim, wspólnym śpiewa-
niu 4-zwrotkowego hymnu narodowego. 
Punktualnie o godzinie 11:11 5  milionów 
dzieci w Polsce wraz z nauczycielami oraz 
pracownikami oświaty wzięło udział w ak-
cji, ogłoszonej przez Minister Edukacji Na-
rodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy 
MEN. W akcji uczestniczyły również dzieci 
z kostrzyńskich szkół i przedszkoli, które w 
piątek, 9 listopada 2018 r. o godzinie 11:11 
zaśpiewały najpiękniej jak potrafiły czte-
rozwrotkowy Hymn Narodowy: „Mazurek 
Dąbrowskiego”. Było to dla dzieci wyjąt-
kowe przeżycie i wyjątkowy dzień, który 
z pewnością zapisze się w historii każdego 
przedszkola, szkoły i placówki oświato-
wej jako pamiątka dla przyszłych pokoleń. 
Dzieci przygotowywały się do tego dnia 
razem z nauczycielami i opiekunami. Były 
wyjątkowo poważne i dumne, że znają cały 
hymn Polski: - Jesteśmy z Was bardzo dumni 
- powiedział burmistrz Andrzej Kunt.
Ponadto odbywały się liczne spotkania, kon-
kursy, prelekcje, wystawy, turnieje i  wiele 
innych. Wszystko to pod szyldami różnych 
mniejszych i większych, zarówno lokalnych 
jak i ogólnopolskich akcji. We  wszystkich 
szkołach 9 listopada odbyły się uroczyste aka-
demie. Ponadto Szkoła Podstawowa nr4 zor-
ganizowała „Czytanie dla Niepodległej” pod 
patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty. W 
tejże szkole byliśmy na uroczystym apelu. 
Dzieci przygotowały przepiękną, historyczną 
akademię, swoistą lekcję historii, którą mieli 
przyjemność zobaczyć m.in. Burmistrz Mia-
sta Andrzej Kunt, skarbnik miasta Mirella Ła-
wońska, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury 
i  Opieki Marzena Brenk-Sułkowska, Prze-
wodniczący Rady Miasta Marek Tatarewicz, 
przewodniczący kostrzyńskiego Koła Związ-

ku Sybiraków Marian Pezowicz oraz rodzice, 
pracownicy szkoły i uczniowie. Wszystkich 
zgromadzonych na szkolnej sali gości przywi-
tała dyrektor placówki Marzanna Senger. 

Następnie głos zabrał burmistrz Miasta, któ-
ry w asyście Przewodniczącego Rady Miasta, 
wręczył na ręce pani dyrektor flagę państwo-
wą otrzymaną wcześniej od  Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy: Mamy nadzieję, że flaga        
będzie dumnie eksponowana przez szkołę. 
Przygotowana przez uczniów inscenizacja 
słowno-muzyczna przedstawiająca historię 
drogi do niepodległości Polski była przepięk-
nie   przygotowana, jestem pod ogromnym 
wrażeniem zarówno treści jak i przepięknego 
jej przygotowania przez uczniów i nauczycie-
li. Dziękuję Wam bardzo - mówił A. Kunt.
Na pamiątkę tej ważnej rocznicy Burmistrz 
Miasta przekazał do szkół i przedszkoli           
album „Polska - Drogi do Niepodległości”. 
Miejska Biblioteka Publiczna przygotowa-
ła program literacki na spotkanie z  okazji 
setnej rocznicy odzyskania niepodległo-
ści przez Polskę, organizowanego przez                
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów 
Południowo-Wschodnich w Kostrzynie 
nad Odrą, które odbyło się w Zespole Szkół 
9 listopada o godzinie 16:00.
Podczas wielu imprez kulturalnych mówi-
liśmy również o tej ważnej rocznicy, a wiele 
plakatów, czy banerów zawierało specjal-
ne rocznicowe logo. W drugiej połowie 

sierpnia, podczas Pleneru Artystycznego 
,,Sztuka na granicy” artysta Leszek Jam-
polski zaprojektował dwie przestrzenne 
ekspozycje zawierające elementy gra-
ficzne związane z  rocznicą odzyskania 
niepodległości, które zostały ustawione 
w dwóch punktach miasta: przy Placu Woj-
ska Polskiego oraz na skwerze przy ul. Nie-
podległości (przed stadionem). Kolejna, 
tym razem znacznie większa przestrzenna 
wizualizacja, zaprojektowana także przez 
L. Jampolskiego, stanęła 6 listopada w cen-
tralnym miejscu Placu Wojska Polskiego, 
pozostanie tam przez najbliższe tygodnie.

9 listopada uczestnicy Środowiskowego 
Domu Samopomocy w  Kostrzynie nad 
Odrą również świętowali 100 rocznicę 
odzyskania niepodległości. Na ten dzień 
przygotowano: spotkanie z nauczycielem 
historii, warsztaty z seniorami z Domu 
Dziennego Pobytu i przygotowanie deseru 
w barwach biało- czerwonych.
10 listopada odbył się Uroczysty Koncert 
Jubileuszowy w KCK ,,Kręgielnia” z udzia-
łem znakomitego pianisty Georgijsa Oso-
kinsa, finalisty  XVII Międzynarodowego 

Konkursu Pianistycznego im.  Fryderyka 
Chopina w Warszawie w roku 2015. Soliście 
towarzyszył Red Connection Quartet,   któ-
ry wystąpił przed pianistą. W repertuarze 
można było usłyszeć utwory Chopina, Mo-
zarta i Beethovena. 

OBCHODY STULECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ
11 listopada, tuż po godz. 12:00 na placu 
pod Szkołą Podstawową nr 2 Kostrzynia-
nie dołączyli do reszty Polaków i zaśpie-
wali wspólnie hymn narodowy w ramach 
akcji „Niepodległa do hymnu”. Chwi-
la była podniosła, mimo iż początkowo 
deszcz mógł przestraszyć chętnych. Mimo 
złej pogody nasi mieszkańcy stawili się z ca-
łymi rodzinami na placu. Niektórzy ubrani 
na biało-czerwono, inni z flagami Polski. 
W ramach obchodów 100 rocznicy odzy-
skania niepodległości Muzeum Twierdzy 
Kostrzyn zaplanowało w roku 2018 kilka 
przedsięwzięć dla upamiętnienia tej rocz-
nicy. Część wydarzeń została już zorgani-
zowana, inne będą miały miejsce w naj-
bliższym czasie. Były to m.in.: Powstańcy 
Styczniowi na Starówce, Akcenty patrio-
tyczne podczas zimowiska, Patriotyczny 
konkurs historyczny , Cykl „Filmowe wie-
czory z historią” w Kinie za Rogiem, Kon-
cert „Barwy Wolności” zespołu „Zayazd”, 
Kostrzyńskie Polonika – spacer po Starym 
Mieście. W najbliższym czasie odbędą się: 
Pogadanki w przedszkolach kostrzyńskich, 
„Cud nad Wisłą” – film z muzyką na żywo 
(zespół Czerwie), Projekcja filmu „Kresy”, 
Wydanie publikacji książkowej „Pomni-
ki, kamienie, płyty i tablice pamiątkowe 
polskiego Kostrzyna”. Kilka przedsięwzięć 
organizowanych przez Muzeum Twierdzy 
Kostrzyn uzyskało zgodę Pełnomocnika 
Rządu d.s. Obchodów Stulecia Odzyskania 
Niepodległości RP Jarosława Sellina na wy-
korzystanie identyfikacji wizualnej Progra-
mu Wieloletniego „Niepodległa”
11 listopada od godz. 16:00 w KCK      
„Kręgielnia” rozpoczęła się główna część 
obchodów stulecia Niepodległości. Ze-
brani Mieszkańcy w towarzystwie zespołu 
Drzewiczanie odśpiewali wspólnie nasz 
hymn narodowy. Każdej wchodzącej na 
salę osobie wręczano niepodległościowe 
przypinki z okazjonalną grafiką na stulecie 
Niepodległości przygotowaną przez Urząd.
Burmistrz Andrzej Kunt w  pięknych sło-
wach opowiedział o trudnej drodze do    
Niepodległości naszej Ojczyzny. Po wystą-
pieniu burmistrza przyszedł czas na  uro-
czyste wręczenie pamiątkowych medali 
za długoletnie pożycie małżeńskie przy-
znanych Jubilatom przez Prezydenta RP 
Andrzeja Dudę. Każda z par obchodząca 
pięćdziesiątą rocznicę (a jedna z par nawet 
sześćdziesiątą!) otrzymała z rąk burmistrza 
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OBCHODY STULECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ
medal, kwiaty i najserdeczniejsze życzenia. 
Z rąk Przewodniczącego Rady Miasta Mar-
ka Tatarewicza - list gratulacyjny i album pa-
miątkowy „Wielka Księga Niepodległości”. 
Po uroczystościach na scenę wkroczył        
zespół Drzewiczanie, który w niepodległo-
ściowym repertuarze wzruszył wypełnioną 
salę „Kręgielni”. Drzewiczanie zaśpiewali 
też piosenki ze swojego repertuaru, któ-
re znane naszej publiczności były nucone 
wspólnie z publicznością. Na bis Drzewi-
czanie wykonali utwór pt. „Sosna”. Przy 
wyjściu na mieszkańców czekała jeszcze 
jedna niespodzianka - wszyscy otrzymali 
kostrzyński kalendarz  na przyszły rok.

11 listopada odbył się w hali sportowej Ze-
społu Szkół w Kostrzynie nad Odrą X Ha-
lowy Turniej Piłki Nożnej Drużyn Ama-
torskich z okazji 100-lecia Odzyskania 
Niepodległości o „Puchar Burmistrza Mia-
sta Kostrzyn nad Odrą Andrzeja Kunta”.

O wielu z tych wydarzeń piszemy na łamach 
bieżącego numeru Samorządnego Kostrzyna. 
Przepraszamy, ale  z  uwagi na  ograniczoną 
ilość miejsca nie jesteśmy w stanie poświęcić 
Niepodleglej tyle miejsca ile byśmy chcieli. 
Dlatego też zapraszamy na strony interneto-
we poszczególnych jednostek i wciąż zachęca-
my do wspólnego, radosnego świętowania!
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9 listopada przedszkolaki z Przedszkola Miejskiego nr 2 
im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie nad Odrą  
uroczyście uczciły 100 rocznicę odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. 
W tym wyjątkowym dniu, dzieci gościły Jerzego Dregera 
pracownika Muzeum Twierdzy Kostrzyn. Przybyły gość, 
prawdziwy pasjonat historii, w przystępny dzieciom spo-
sób, opowiadał o jednym z najważniejszych dla Polaków 
święcie, jakim jest Narodowe Święto Niepodległości, ob-
chodzone 11 listopada. Dzieci miały okazję wcielić się w 
rolę żołnierzy, oglądały i przymierzały historyczne umun-
durowanie 1 Dywizji Pancernej gen. Maczka. Tego dnia 
przedszkolne ogrodzenie zostało udekorowane kwiatami 
wykonanymi przez dzieci z rodzicami, tworząc flagę Polski. 
Przedszkolaki zadbały również, by blisko ich serca znalazła 
się kokarda narodowa. Równo o godz. 11:11 cała przed-
szkolna społeczność wraz z zaproszonymi gośćmi wzię-
ła udział w akcji „Rekord dla Niepodległej” przystępując 
do    bicia rekordu Guinessa w jednoczesnym śpiewaniu 
4 zwrotek „Mazurka Dąbrowskiego”. Podczas tego ważne-
go wydarzenia, towarzyszyła nam ogromna flaga, nad którą 
prosto z dziecięcych serc rozbrzmiewała najpiękniejsza pol-
ska melodia. 
Podjęte przez przedszkolaki w tym dniu działania, to nie 
jedyne  aktywności, które związane były z obchodami tak 
ważnego dla Polaków dnia. Od początku roku szkolnego, 
uczestniczymy w Międzynarodowym projekcie edukacyj-
nym „Piękna nasza Polska cała”, którego celem jest kształto-
wanie postaw patriotycznych, rozbudzanie w dziecku świa-
domości kim jest i skąd pochodzi.

Dziękujemy Dyrektorowi i pracownikom Muzeum Twierdzy 
Kostrzyn za tak wspaniałe spotkanie z historią.

A. Dmytryk, A. Karpezo

PRZEDSZKOLAKI DLA NIEPODLEGŁEJ

Początki listopada w Przedszkolu Miejskim nr 4 „Bajka” 
przebiegały w bardzo patriotycznym nastroju. W każdej 
z grup, poza podstawowymi informacjami o naszym kra-
ju, tworzeniem prac plastycznych z godłem czy flagą, dzie-
ci otrzymały dużą dawkę wiedzy na temat historii Polski.

Uwieńczeniem  edukacji o tożsamości narodowej było 
włączenie się w bicie „Rekordu dla Niepodległej”, akcji 
ogólnopolskiej organizowanej przez MEN. Wraz z innymi 
przedszkolami i szkołami w kraju, 9 listopada o godz. 11:11 
i w naszej sali rozległ się Hymn Narodowy. Do wspólnego 
śpiewania 4-zwrotkowego Hymnu, stanął każdy przed-
szkolak wspólnie z nauczycielkami i wszystkimi pracow-
nikami.  Najstarsza grupa „Pszczółki”, jako reprezentacja 
przedszkola, ubrana w barwy narodowe, przedstawiła 
młodszym kolegom istotę Święta Niepodległości.

Jednak czas spędzony w „Bajce” to nie tylko zdobywanie 
wiedzy, to przede wszystkim zabawa. Jedną z takich zabaw 
była wycieczka do Stanowic k. Bogdańca. Tam w Klubie 
Wynalazcy, pod okiem specjalistów, dzieci przeprowadza-
ły doświadczenia fizyczne i chemiczne. Kto wie? Może, 
z któregoś przedszkolaka wyrośnie wielki wynalazca??
A może nasza troska o zwierzęta, wpłynie na decyzję 
o  byciu weterynarzem? Dając szansę dzieciom na roz-
wój w różnych dziecinach, zorganizowaliśmy kolejną 
społeczną akcję. Tym razem jest to zbiórka pożywienia 
i akcesoriów dla zwierząt, podopiecznych towarzystwa 
opieki nad zwierzętami  w Gorzowie. Jesteśmy zaskoczeni 
zaangażowaniem dzieci i rodziców we wspólne działania. 
W bardzo krótkim czasie udało nam się zebrać bardzo 
dużo karmy oraz innych produktów dla zwierząt, za co 
serdecznie dziękujemy!

WYDARZENIA W BAJCE

9 listopada w Przedszkolu Miejskim Nr 1 Pod Topolą  
obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. Z  tej 
okazji nasze przedszkolaki przybyły do przedszkola          
w odświętnych strojach. 
Aby należycie uczcić ten wyjątkowy dzień wszystkie grupy 
zebrały się w jednej sali by podczas przedszkolnej akademii 
wysłuchać opowieści o Polsce. Dzięki zaproszonemu go-
ściowi dzieci obejrzały mapę Polski, utrwaliły nazwy rzek 
i stolicy. Następnie wysłuchały pieśni patriotycznych, dum-
nie zaśpiewanych przez dzieci z grupy 5 i 6- latków. 
O godzinie 11:11 wszystkie przedszkolaki, zaproszeni         
goście-rodzice oraz pracownicy przedszkola wspólnie        
odśpiewali 4 zwrotki hymnu Polski. Następnie wzięli udział 
w biało-czerwonym pochodzie ulicami miasta. Powiewa-
jące biało-czerwone flagi i pieśń patriotyczna na ustach 
przedszkolaków z pewnością przypomniały mieszkańcom 
naszego miasta o tak ważnym wydarzeniu. Tym samym 
nasze przedszkole włączyło się w akcję realizowaną przez 
Ministra Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży 
przy MEN pn. „Rekord dla Niepodległej”.

Marta Smycz

W JEDYNCE
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„Kostrzyńskie Pompeje” wyróżnione!
17 października przedstawiciele Muzeum 
uczestniczyli po raz czwarty w Lubuskim 
Sejmiku Turystycznym. Tegoroczna edycja 
odbyła się pod   hasłem „Odra - lubuskie 
okno na świat; Turystyka dla każdego - pro-
mocja powszechnej dostępności”. 
Na sejmiku, który zwyczajowo ma miejsce 
w Zielonej Górze, zjawiło się kilku ważnych 
gości, jak Marszałek Województwa Lubu-
skiego Elżbieta Anna Polak. Na uczestników 
czekał bogaty program zawierający ciekawe 
wystąpienia zaproszonych gości. Punktem 
kulminacyjnym Sejmiku było przedstawie-
nie obiektów uczestniczących w konkursie 
na najlepszy produkt turystyczny, tzw. Lu-
buską Perłę Turystyczną. 
Muzeum Twierdzy Kostrzyn uczestniczące 
w konkursie zostało zaprezentowane przez 
muzealnego edukatora Jerzego Dregera, 
ubranego w historyczny mundur w  to-
warzystwie specjalistki ds. administracji    
Doroty Chyczewskiej. Podczas ogłaszania 
wyników konkursu okazało się, że w tego-
rocznej edycji Lubuską Perłę Turystyczną 
otrzymało Muzeum Twierdzy Kostrzyn 
za  produkt turystyczny „Kostrzyńskie 
Pompeje” – Stare Miasto Kostrzyn! Warto 
przypomnieć, że  dwa lata temu również 
zostaliśmy docenieni tym zaszczytnym 
wyróżnieniem – wówczas za muzeum jako 
atrakcję turystyczną samą w sobie.
Jesteśmy dumni i za rok wystartujemy     
z kolejnym produktem. A póki co zaprasza-
my na Stare Miasto Kostrzyn, do „Lubuskiej 
Perły Turystycznej”! Bo cudze chwalicie, 
a swego nie znacie…

Polskie ślady w pruskiej twierdzy
20 października po raz ostatni udaliśmy 
się w zorganizowanej grupie na kostrzyń-
skie Stare Miasto. Tym razem celem było           
nawiązanie podczas jesiennego spaceru 
do  nikłych śladów polskości w 700-letniej 
pruskiej historii miasta. Nie było to łatwe, 
ale naszym pracownikom udało się dotrzeć 
do osób i wydarzeń związanych z polsko-
ścią na terenie niemieckiego Kostrzyna. 
Epizody te, bo było ich w rzeczywisto-
ści niewiele, odszukał muzealny edukator              
Jerzy Dreger, który posłużył również za 
przewodnika podczas spaceru. Na starcie 
przy Bramie Berlińskiej pojawiło się ok. 20 
miłośników historii, którzy przemieszcza-
jąc się ulicami Starówki wysłuchiwali opo-
wieści przewodnika zatrzymując się w miej-
scach, gdzie rozegrały się polskie historie. 
Była to opowieść m. in. o św. Klemensie 
Hofbauerze, o polskim pułku majora Szcze-
pana Oskierki, o sztandarze powstańców 
wielkopolskich czy o polskich jeńcach fran-
cusko-pruskich wojen zjednoczeniowych. 
Po ponad godzinnym spacerze podsumo-
wanie odbyło się przy przepięknej jesiennej 
pogodzie w formie ogniska z kiełbaskami 
przy Bastionie Filip.
Była też okazja obserwacji pięknych barw 
jesieni na Starym Mieście oraz przelatują-
cych hurmem nad głowami uczestników 
stad dzikich gęsi.
Spacer miał miejsce w ramach obchodów 
100-lecia odzyskania niepodległości przez 
Polskę.  Była to ostatnia (dziewiąta) tego-
roczna wycieczka tematyczna zorganizo-
wana przez Muzeum Twierdzy. Następne 
dopiero w przyszłym roku.

„Filmowe wieczory z historią”:
pożegnanie z cyklem

W środę, 7 listopada, po raz ostatni                 
spotkaliśmy się w tym roku w Kinie za ro-
giem w  ramach „Filmowych wieczorów           
z historią”, prezentowanych przez Muzeum 
Twierdzy Kostrzyn z okazji obchodów 
100-lecia odzyskania niepodległości. 
Tym razem zaprezentowaliśmy film                  
Janusza Morgensterna „Potem nastąpi ci-
sza”. Film jak zawsze został   poprzedzony 
wprowadzeniem do tematu i zaprezento-
waniem historycznego tła wydarzeń przez 
odzianego w mundur żołnierza Wojska 
Polskiego z  1945 roku  pracownika MTK 
Jerzego Dregera. Cykl prezentowany był 
w okresie od  kwietnia do listopada br. Były 
to comiesięczne projekcje filmowe, pod-
czas których zaprezentowane zostały mniej 
lub bardziej znane filmy dotyczące historii 
naszego kraju. Każdy z seansów poprzedzo-
ny został wprowadzającą  prelekcją pracow-
nika Muzeum Twierdzy. Wstęp na projek-
cję był wolny: cykl  seansów sponsorowany 
był przez Muzeum Twierdzy Kostrzyn.
Obejrzeliśmy łącznie 7 filmów. Podkreślić 
należy systematyczny udział w seansach 
uczniów klasy dziennikarsko-filmowej     
Zespołu Szkół w Kostrzynie oraz licznej 
grupy dorosłych widzów (na kilku seansach 
zabrakło miejsc). Rozważamy kontynu-
acje spotkań filmowych w latach następ-
nych, prezentując jednakże niekoniecznie             
filmy związane wyłącznie z historią Polski. 
Dyrekcji Kostrzyńskiego Centrum                   
Kultury dziękujemy za współpracę i udo-
stępnienie nam sali kinowej, obsłudze 
„Kina za Rogiem” za pomoc i cierpliwość,    
a wiernym widzom za uczestnictwo!

Giełda partnerska w Küstrin-Kietz
9 listopada w domu kultury miała miej-
sce organizowana przez Euroregiony Pro            
Europa Viadrina oraz Pomerania Giełda 
partnerska współpracy polsko-niemieckiej. 
Na spotkaniu pojawiło się ok. 100 przed-
stawicieli samorządów, ośrodków kultury, 
szkół, stowarzyszeń, klubów sportowych 
i  innych instytucji. Były to organizacje 
z  terenu sięgającego od Szczecina, Gry-
fino, poprzez Berlin, Frankfurt, Gorzów 
czy Strzelce Krajeńskie. Celem giełdy było 
zaprezentowanie swojej instytucji lub zrze-
szenia i nawiązanie kontaktów z potencjal-
nymi partnerami po drugiej stronie granicy. 
Z Kostrzyna pojawiła się jedynie 3-osobo-
wa delegacja z Muzeum Twierdzy…
Po części wprowadzającej (całość była     mo-
derowana w dwóch językach) miały miej-
sca warsztaty w grupach, gdzie potencjalni 
partnerzy mogli porozmawiać o wspólnych 
ponadgranicznych projektach na wielu 
płaszczyznach: edukacyjnej, kulturalnej,    
artystycznej, sportowej czy turystycznej. 
Muzeum Twierdzy Kostrzyn nawiąza-
ło również kilka nowych kontaktów.                       
W najbliższym czasie umówieni jesteśmy 
na spotkania w mniejszym gronie z kilkoma 
organizacjami celem omówienia i zaplano-
wania wspólnych przedsięwzięć. 

Muzeum Twierdzy Kostrzyn
www.muzeum.kostrzyn.pl
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Nasz adres: ul. Dworcowa , 66-470 Kostrzyn nad Odrą                                                                                       Nasza strona internetowa: www.biblioteka.kostrzyn.pl

Miejska Biblioteka Publiczna

w Kostrzynie nad Odrą

HARMONOGRAM IMPREZ BIBLIOTEKI NA KONIEC 2018 ROKU

wtorek  czwartek
  

  
 

 

 

 

 piątek środa  sobota
20 listopada 22 listopada 23 listopada 24 listopada

    
  

 

27 listopada 30 listopada

16:00 - 17:30
Dziecięcy
Klub Książki

16:00 - 17:30
Klub Młodych
Książkożerców

 
    

  

 

 

5 grudnia 6 grudnia 7 grudnia

16:00 - 17:30
Angielski
dla dzieci
********************
16:00-17:30
Dojrzali Wspaniali

8 grudnia

     

w harmonogramie nie ujęto zajęć, na które listy uczestników są w tym semestrze już zamknięte 
(np. Klub Początkującego Internauty - trzy grupy, a także Pracownia Robotyki - cztery grupy).

DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH:
SCRAPBOOKING
warsztaty rękodzieła dla dorosłych i młodzieży
dwie grupy: 11:00-13:30 i 14:30-17:00
w listopadzie: Kartki świąteczne z książką w tle

DECOUPAGE
warsztaty rękodzieła dla dorosłych i młodzieży
dwie grupy: 11:00-13:30 i 14:30-17:00
w grudniu:  Decoupage'owe prezenty dla zaczytanych

zapisy od wtorku przed danymi warsztatami 
w godzinach 13:00-16:00 pod numerem +48 95 725 40 10 

lub osobiście w Bibliotece
 

DLA DOROSŁYCH
INDYWIDUALNE KONSULTACJE Z PIELĘGNIARKĄ
„Masz w domu osobę w podeszłym wieku lub przewlekle 
chorą? Potrzebujesz podstawowych informacji w zorga-
nizowaniu opieki? Służę poradą”  - mgr Helena Rudaniecka

konsultacje w sobotę, 8 grudnia, w godz. 11:00-12:00

DLA DZIECI:
DZIECIĘCY KLUB KSIĄŻKI - klub książki dla dzieci          
6-9 lat, dla wszystkich chętnych, bez zapisów

JĘZYKI OBCE DLA DZIECI -nauka języków obcych 
w formie animacji dla dzieci 7-12 lat, 
dla wszystkich chętnych, bez zapisów
(przemiennie raz język niemiecki, raz język angielski)

KLUB MŁODYCH KSIĄŻKOŻERCÓW - klub książki 
dla dzieci 10-14 lat, dla wszystkich chętnych, bez zapisów

DLA MŁODZIEŻY:
MŁODZIEŻOWY KLUB KSIĄŻKI - klub książki 
dla młodzieży, dla wszystkich chętnych, bez zapisów

DLA DOROSŁYCH:
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI - klub książki dla do-
rosłych, dla wszystkich chętnych, bez zapisów

DLA SENIORÓW:
DOJRZALI WSPANIALI - spotkania/wykłady dla se-
niorów, dla wszystkich chętnych, bez zapisów

Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą 
z a p r a s z a  d z i e c i ,  m ł o d z i e ż  i  d o r o s ł y c h  n a 
bożonarodzeniowe warsztaty etnograczne „Od 
p o d ł a ź n i c z k i  d o  w s p ó ł c z e - s n y c h  o z d ó b 
bożonarodzeniowych”. 
Będą to warsztaty twórcze przeplatane pogadanką. Zajęcia 
poprowadzi mgr inż. Magdalena Mądrawska-Okołów, 
z wykształcenia przyrodnik oraz etnolog, z zamiłowania 
podróżnik i rękodzielnik, członek Lubuskiego Stowarzy-
szenia Twórców Rękodzieła Ludowego i Artystycznego, 
która  od niemal dwudziestu lat zawodowo zajmuje się 
edukacją dzieci i młodzieży, ale również dorosłych.
Celem spotkań jest przekazanie wiedzy o dawnych 
zwyczajach, historii religii i wierzeń, kultywowanie tradycji, 
a także wzmocnienie postaw patriotycznych przez wzrost 
świadomości etnicznej i kulturowej. Innym, równie istotnym 
celem realizacji spotkań etnogracznych jest współpraca 
międzypokoleniowa.
Warsztaty mają na celu przybliżenie uczestnikom dawnych,
często już zapomnianych zwyczajów związanych ze zdobie-
niem domów w okresie przedświątecznym. Dziś trudno 
wyobrazić sobie święta bez choinki, jest to jednak 
stosunkowo młody obyczaj. Dlatego podczas warsztatów 
uczestnicy będą chronologicznie poznawać kolejne 

„mody” na przyozdabianie domostw w okresie 
bezpośrednio poprzedzającym Boże Narodzenie. 
Oczywiście uczestnicy będą też wykonywać własne ozdoby 
zgodnie z przedstawionymi technikami wykonania. 
Zajęcia pozwolą zapoznać się z ręcznie wykonywanymi 
ozdobami choinkowymi (łańcuchami, słomianymi 
gwiazdami, jeżami, papierowymi aniołkami, malowanymi 
szyszkami,  itp.).

Na warsztaty etnograczne zapraszamy 
do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad 
Odrą, 15 grudnia (w sobotę), o godz. 11:00-13:30 i 14:30-
17:00. Zajęcia będą prowadzone w dwóch grupach po 20 
osób każda. Zapisywać się można od 4 grudnia (wtorek): 
- osobiście w Bibliotece 
- telefonicznie pod numerem telefonu 95 725 40 10.

Zapraszamy ! ! !

GODZINY OTWARCIA:
od WTORKU do SOBOTY 

od 10:00 do 18:00 
(w poniedziałki i niedziele - nieczynna)

DZIAŁ BIBLIOTEKA 
(piętro – książki, komputery)
telefon: 95 752 10 10, e-mail: 

biblioteka@biblioteka.kostrzyn.pl

DZIAŁ PROMOCJA CZYTELNICTWA 
(parter – spotkania)

telefon: 95 725 40 10, e-mail: 
promocja.czytelnictwa@biblioteka.kostrzyn.pl

BOŻONARODZENIOWE  WARSZTATY  ETNOGRAFICZNE

28 listopada 29 listopada 1 grudnia

16:00 - 17:30
Dziecięcy
Klub Książki

16:00 - 17:30
Młodzieżowy
Klub Książki

21 listopada

16:00 - 17:30
Klub Młodych
Książkożerców

16:00 - 17:30
Dojrzali Wspaniali

  
ruszają zapisy na:
    Scrapbooking

1 grudnia

godz. 17:00
Galaktyka Kobiet

więcej - str.13

Decupage:
Prezenty 

dla zaczytanych
godz. 11:00-13:30
godz. 14:30-17:00

4 grudnia

   

16:00 - 17:30
Dziecięcy
Klub Książki

16:00 - 17:30
Dyskusyjny
Klub Książki:
„Rzeczy, których nie
wyrzuciłem” - M. Wicha

16:00 - 17:30
Klub Młodych
Książkożerców

16:00 - 17:30
Dojrzali Wspaniali

11:00 - 12:00
Indywidualne
konsultacje
z pielęgniarką

 

 

 

   

 

 

 

 

    
  

 

11 grudnia 14 grudnia

16:00 - 17:30
Dziecięcy
Klub Książki

16:00 - 17:30
Klub Młodych
Książkożerców

   

16:00 - 17:30
Niemiecki
dla dzieci
********************
16:00-17:30
Dojrzali Wspaniali

12 grudnia 13 grudnia 15 grudnia

  
ruszają zapisy na:
warsztaty twórcze

15 grudnia

Warsztaty twórcze
więcej informacji

poniżej
 

 

 

   

 

16:00 - 17:30
Młodzieżowy
Klub Książki

ZAPISY NA ROBOTYKĘ
Z wielką przyjemnością informujemy, że od 13 listopada 
2018 roku uruchomiliśmy zapisy na bezpłatne zajęcia 
do grup Pracowni Robotyki, które rozpoczną swoje zajęcia 
po feriach zimowych 2019 roku. 
Tworzymy następujące grupy:
- Na wtorki od 16:00 do 17:30 (zajęcia od 29 stycznia 2019) 

GRUPA LEGO MINDSTORMS EV3 dla osób, które jeszcze 
nigdy nie uczestniczyły w warsztatach programowania

- Na środy od 16:00 do 17:30 (zajęcia od 30 stycznia 2019)
 GRUPA LEGO WEDO 2.0 dla osób, które jeszcze nigdy nie 
uczestniczyły w warsztatach programowania

- Na czwartki od 16.00 do 17.30 (zajęcia od 31 stycznia 2019) 
GRUPA LEGO WEDO 2.0 dla osób, które już uczestniczyły 
w warsztatach programowania i chcą dalej rozwijać swoje 
umiejętności

- Na piątki od 16.00 do 17.30 (zajęcia od 1 lutego 2019)
 GRUPA LEGO MINDSTORMS EV3 dla osób, które już 
uczestniczyły w warsztatach programowania i chcą dalej 
rozwijać swoje umiejętności

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapisywania się 
w terminie do 24 listopada osobiście w Bibliotece przy 
ul. Dworcowej 7 w dziale Promocja Czytelnictwa na parterze 
budynku lub telefonicznie pod numerem 95 725 40 10. Nasz 
Promotor Czytelnictwa Michał Słupczyński czeka na Was!
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BESTSELLERY
- „#SEXEDPL. Rozmowy Anji Rubik o 

dojrzewaniu, miłości i seksie” A. Rubik
- „Czarownice nie płoną” J. Blackhurst
- „Jestem żoną terrorysty” L. Shukri
- „Lunchbox na każdy dzień. Przepisy in-

spirowane japońskim bento” M. Bareła
- „Miłość na walizkach” M. Kalicińska 
- „Moja spowiedź” D. Janczyk
- „Naturalista” A. Mayne
- „Pocieszki” K. Grochola
- „Poetka i książę” M. Gretkowska
- „Ścigany” K. Michalak
- „Ucho igielne” W. Myśliwski
- „W żywe oczy” J.P. Delaney
- „Z każdym oddechem” N. Sparks

LITERATURA FAKTU
REPORTAŻE

- „25 lat niewinności. Historia Tomasza 
Komendy” G. Głuszak 

- „Agonia. Lekarze i pacjenci w stanie 
krytycznym” P. Kapusta

- „Bezpiecznie już było. Jak żyć w świecie 
sieci terrorystów i ciągłej niepewności” 

    P. Polko, R. Polko
- „Dobre matki. Prawdziwa historia ko-

biet, które przeciwstawiły się najpotęż-
niejszej mafii świata” A. Perry

- „Dzieci księży. Nasza wspólna tajemni-
ca” M. Abramowicz

- „Ginekolodzy. Tajemnice gabinetów” 
    I. Komendołowicz
- „Kobiety, które latały dla Hitlera” 
    C. Mulley
- „Niezwykłe dziewczyny. Rak nie odebrał 

im marzeń” A. Witkowicz-Matolicz
- „Przemilczane. Seksualna praca przy-

musowa w czasie II wojny światowej” 
    P. Trybalski
- „Rzeźnicy i lekarze. Makabryczny świat 

medycyny i rewolucja Josepha Listera” 
    L. Fitzharris
- „Trzy sztuki w Antarktyce: film, muzyka, 

fotografia. Pierwsza artystyczna wypra-
wa polskich twórców do Antarktyki” 

    B. Stróżyński

- „Uwaga, szpieg! Dzieje wywiadu                  
od Noego do Bonda” T. A. Kisielewski

- „W rzeczy samej. Osobliwe historie 
wspaniałych materiałów, które nadają 
kształt naszemu światu” M. Miodownik

- „Wszystko za K2. Ostatni atak lodowych 
wojowników” P. Trybalski

BIOGRAFIE
- „Amundsen. Ostatni wiking” S. Bown
- „Kieślowski. Zbliżenie” 
   K. Surmiak-Domańska
- „Wodecki. Tak mi wyszło” K. Bałuk
- „Wybrałem życie” M. Czernecki
- „Wyśpiewam wam więcej” U. Dudziak

RODZINA
- „Bobas lubi wybór” G. Rapley
- „Moje dziecko nie chce jeść” C. Gonzalez
- „Mama wraca do pracy. Macierzyństwo 

i kariera zawodowa w praktyce” 
   A. Prochyra

ZDROWIE
- „Co kupować, by jeść zdrowo. Shopping IQ”     
   A. Pakąl
- „Dieta w chorobie nowotworowej”
   A. Kapała
- „Jelita, mózg i spółka, czyli psychobio-

tyczna rewolucja” S.C. Anderson
- „Plan ratunkowy dla tarczycy i nadner-

czy. Jak w cztery tygodnie uregulować 
metabolizm, ustabilizować hormony 
i poprawić swój nastrój” A. Romm

- „Survival dla alergików (i ich rodzin)” 
   H. Ciężadło
- „Ukryte trucizny. Co stale niszczy twoje 

zdrowie i jak tego unikać.” J. Mutter

SPORT
- „Babskie góry. Kobiecy sposób na trek-

king, bieganie, skitury oraz rower” 
    N. Tomasiak
- „Dlaczego joga? Stań ze mną na macie”
    N. Knopek

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Kostrzynie nad Odrą

NOWE TYTUŁY

DOWIEZIEMY KSIĄŻKĘ DO DOMU. POMOŻEMY W E-ADMINISTRACJI

Przypominamy, że od stycznia 2018 roku 
w naszej Bibliotece dostępne są nowe 
usługi, do korzystania z których zachęca-
my naszych Czytelników.

KSIĄŻKA NA TELEFON
Czytelnikom chorym i niepełnosprawnym 
książki, audiobooki i prasę dostarczymy 
prosto do domu - wystarczy zadzwonić 
do  Biblioteki pod numer 95 725 40 10, 
przedstawić swoje potrzeby i umówić ter-
min dostarczenia materiałów do domu.

POMOC W KORZYSTANIU Z USŁUG 
E-ADMINISTRACJI
Sprawy urzędowe coraz częściej można 
załatwić przez Internet bez konieczności 

wychodzenia z domu. Trzeba tylko mieć 
Internet i oczywiście umieć to zrobić. Tych, 
którzy nie spełniają żadnego z tych warun-
ków, zapraszamy do Biblioteki, gdzie czeka 
6 stanowisk komputerowych. Dzięki temu 
można m.in. wypełnić formularze elektro-
niczne, wysłać e-mail do  urzędu z dołą-
czonym skanem papierowego dokumentu 
(przy użyciu bibliotecznego skanera) czy 
wydrukować elektroniczną korespondencję 
z urzędem.

Pracownicy Biblioteki służą pomo-
cą od wtorku do soboty w godzinach 
od 10:00 do 18:00.

Zapraszamy!

Jesień to dobry czas na spotkanie z książką. Cały czas dbamy o to, aby mieli Państwo 
tylko dobre książki do czytania. Zachęcamy także do składania propozycji zaku-
pu interesujących Państwa tytułów. Poniżej prezentujemy kilka ostatnich naszych      
nowości wydawniczych:

GALAKTYKA KOBIET
W STULECIE UZYSKANIA PRAW WYBORCZYCH KOBIET W POLSCE

Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie 
nad Odrą serdecznie zaprasza kobiety na 
spotkanie z okazji setnej rocznicy przyzna-
nia kobietom praw wyborczych w Polsce.
Warto podkreślić, że Polki uzyskały czynne 
i bierne prawo wyborcze jako jedne z pierw-
szych na świecie, na długo przed obywatel-
kami takich krajów jak Stany Zjednoczone, 
Szwecja, Irlandia, Hiszpania, Portugalia, 
Francja, Włochy, a nawet Szwajcaria, która 
swoje rodaczki doceniła dopiero w latach 
70. XX wieku.

Spotkanie GALAKTYKA KOBIET
Miejska Biblioteka Publiczna

w Kostrzynie nad Odrą
ul. Dworcowa 7

28 listopada (środa)
godzina 17:00

prowadzi pani Jolanta Bednarska
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Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 
„Przyjaciół Sportu” powstał 17.12.2013 r. 
Niedługo będziemy mieć jubileusz pięcio-
lecia działalności. To samoistnie wymusza 
pewne podsumowania. W tym artykule 
poruszę tylko jedną kwestię. Na pewno 
każda młoda zawodniczka naszego klubu 
marzy by grać w jakiejś kadrze. Oczywi-
ście w przypadku dziewcząt z naszego klu-
bu początek drogi to najpierw grać w ka-
drze województwa lubuskiego w różnych          
kategoriach wiekowych. Dla wielu z nich   
to staje się realne.
Po raz pierwszy zawodniczki MUKS ”PS” 
zostały powołane na zgrupowanie kadry 
Lubuskiego Związku Piłki Nożnej w kat. 
U-12 (kadra młodziczek) we wrześniu 
2016 r. A były to: Justyna Wit, Weronika 
Wieczorek, Wiktoria Wieczorek i Korne-
lia Piątek. W tym samym miesiącu oprócz 
czterech wymienionych dodatkowo powo-
łano Igę Strzelczak i Biankę Raduj.
W październiku 2016 roku w kadrze było 
pięć zawodniczek, gdyż Iga ze wzglę-
du na  chorobę nie pojechała „ na kadrę”. 
W  marcu, kwietniu, maju 2017 roku wy-
mienione zawodniczki reprezentowały 
nasze województwo w turniejach imienia 
Kazimierza Górskiego.
Od września 2017 roku rozpoczął się nowy 
sezon piłkarski i nowej kadrze U-12 Iga, 
Justyna, Bianka, Kornelia, Weronika, 
Wiktoria nie mogły już występować, gdyż 
przestały być młodziczkami a stały się       
juniorkami młodszymi. We wrześniu 2017 
roku w kadrze młodziczek znalazły się 
Wiktoria Piniewska, Wiktoria Kardzis, 
Dajana Bielas, Emilia Gwizdoń.
W maju 2018 roku w kadrze młodziczek 
LZPN znalazły się: Januszkiewicz  Ame-

PIŁKARKI UCZCIŁY NIEPODLEGŁOŚĆ

lia, Wiktoria Dąbrowska, Maja Kopacka, 
Wiktoria Kardzis, Emilia Gwizdoń.
Od początku powstania klubu trenerami 
są: Stanisław Gorzelak i Tomasz Zieliń-
ski. A od stycznia 2018 roku pracuje u nas 
trener  Zenon Chmielewski. 
I ich systematyczna praca szkoleniowa 
przynosi efekty. Nie tak dawno młodziczki, 
a obecne juniorki młodsze są powoływa-
ne do odpowiedniej kadry wojewódzkiej. 
Cieszymy się bardzo, że Aleksandra Oso-
lińska, Martyna Zielińska, Wiktoria Wie-
czorek, Weronika Wieczorek, Justyna Wit 
i Dominika Nowak znalazły uznanie trene-
ra kadry LZPN w kategorii U- 16.
Z wielką radością informuję fanów piłki 
nożnej, że Tomasz Zieliński od początku 
września 2018 roku jest trenerem-selek-
cjonerem kadry U-12 LZPN. Budowanie 
nowej kadry to nie łatwe zadanie. Druży-
na dopiero się kształtuje, ogrywa się z po-
dobnymi z ościennych województw. Tre-
ner T. Zieliński zapewnia, że on oraz jego 
współpracownik w niedalekiej przyszłości 
będą się cieszyć z sukcesów trampkarek, 
z lubuskiego. W kręgu obserwacji trenera 
znajduje się około 30 młodziczek. 
Do tak zwanej szerokiej kadry, Lubuskie,  
z  MUKS „PS” zostały powołane: Bian-
ka Raduj, Januszkiewicz Amelia, Pau-
la Potomska, Wiktoria Kardzis, Emilia 
Gwizdoń, Justyna Filipiak, Aleksandra 
Rzadkosz i Alicja Mycyk.

Mirosław Guzik

KOLEJNE MEDALE MŁODZIKÓW !
W dniach od 2-4 listopada w Janowie Lubelskim odbyły się długo wyczekiwane       
Mistrzostwa Polski Młodzików na które przybyło 212 zawodników z 46 klubów. 
Kostrzyn nad Odrą reprezentowało sześciu zawodników UKS „Jedynka”. Z Janowa 
wróciliśmy bardzo zadowoleni ponieważ nasi zawodnicy zaliczyli naprawdę udane 
zawody, a czterech z nich przebiło się do pierwszej ósemki.

W najlżejszej kategorii 35 kg walczyło aż 
trzech naszych zawodników: Filip Iwaszko, 
Kacper Sobczyk i Wojciech Cudak. Nale-
ży dodać, że Ci chłopcy po pierwsze z małą 
niedowagą, po drugie jako najmłodsi w gru-
pie młodzików przebojem dotarli do walk       
półfinałowych. Filip i Kacper po pięknych 
i zaciętych bojach dopiero w czwartej run-
dzie zawodów ulegli przeciwnikom z Raci-
borza i Janowa Lubelskiego. Niestety los tak 
chciał, że nasi zawodnicy w walce o brąz  
trafili na siebie. W niedzielnym pojedynku 
lepszy okazał się Filip Iwaszko i zdobył 
swój pierwszy brązowy medal Mistrzostw 
Polski. Kacper pozostał z piątą lokatą, ale 
jakże wysoką, przecież ten chłopak trenuje 
dopiero od roku! 
Trochę trudniejszą ścieżkę obrał Wojtek 
Cudak, który po pierwszej porażce spadł 
do grupy B, gdzie by walczyć o brąz należy         
wygrać minimum 4 pojedynki. Wojtek 
sprytnie zwyciężał kolejne walki. W swoim 
ostatnim starciu przegrał 1:1 (zawodnik, 
który drugi zdobędzie punkt przy remisie 
wygrywa) z reprezentantem Warszawy, kró-
ry jak się później okazało obok Filipa Iwasz-
ko został drugim brązowym medalistą tej 
kategorii wagowej.
Podsumowując występ najlżejszej trój-
ki: Iwaszko trzeci, Sobczyk piąty, Cudak 
ósmy. Liczyliśmy na jeden medal i się uda-
ło, a  w  pewnym momencie pachniało na-
wet trzema. Jest super i cieszymy się z tego 
co  jest. A to dopiero początek ich zmagań 
w imprezach mistrzowskich.
Za rok i dwa będzie ciekawie... My już nie 
możemy się doczekać.
W kategorii 52 kg rywalizował Mateusz 
Borysewicz-Woźnicki, niezwykle skromny 
i mega pracowity chłopak. Mateusz swoją 

postawą i wcześniej osiągiętymi sukcesami 
zasłużył sobie na medal Mistrzostw Polski. 
I  tak też się stało, wywalczył brąz. Choć 
wszyscy, którzy go znają wiedzą, że  miał 
apetyt na złoto i my trochę też. Ale sport 
bywa okrutny i czasami chwila nieuwagi 
odbiera nam możliwość walki o to co naj-
cenniejsze dla zawodnika. Tak też było w 
przypadku Mateusza - w  pierwszej walce 
dał się zaskoczyć rywalowi z Pabianic prze-
grywając na punkty. Później było już tylko 
lepiej, a nawet bardzo dobrze. Kolejne pięć 
walk naszego Borysa to była prawdziwa 
gratka i  piękny pokaz zapasów. Mateusz 
zdeklasował swoich przeciwników zwycią-
żając przez przewagi punktowe i położenia 
na plecy, a w walce o brąz zajęło mu niecałą 
minutę i Mateusz wywalczył swój pierwszy 
brązowy medal Mistrzostw Polski.
Trochę mniej szczęścia na mistrzostwach 
mieli Konrad Adamczewski 41 kg oraz 
Byulent Zekeryia 68 kg, którzy zajęli od-
powiednio: 13. i 18 miejsce. Obydwaj 
już od  pierwszych walk trafili na bardzo        
mocnych przeciwników, którzy nie pozwo-
lili naszym rozwinąć skrzydeł i awansować 
do trzeciej rundy zawodów. Oczywiście            
pamiętajmy, że Konrad Adamczewski razem 
z trójką najlżejszych tj. Iwaszko, Sobczyk, 
Cudak są z rocznika 2006 i w grupie mło-
dzików dopiero zaczynają swoją trzyletnią 
rywalizację na imprezach mistrzowskich.   
Bardzo udany występ ekipy pozwolił nam 
uplasować się w klasyfikacji zespołowej 
na  9  pozycji wśród 46 klubów.
Rozwój naszego klubu i wysokie osiągnięcia 
sportowe nie byłyby możliwe, gdyby nie środki 
finansowe otrzymane od Burmistrza Miasta 
Andrzeja Kunta oraz Kostrzyńsko-Słubickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Zawodniczki MUKS „Przyjaciół Sportu” tegoroczne Święto Niepodległości posta-
nowiły uczcić w sportowy sposób. Wspólnie z trenerami: Stanisławem Gorzelakiem 
i Tomaszem Zielińskim umówiły się na sparing dwóch drużyn. Przygotowały się za-
wodniczki III ligowe i młodziczki. Punktualnie o godzinie 11:00 trener T. Zieliński 
wyprowadził zawodniczki na murawę, a o godzinie 11:11 zagwizdał rozpoczęcie me-
czu sparingowego. Wiele starych klubów ma swoją bogatą historię. Nasz klub jest na 
początku drogi tworzenia swojej tradycji. Zarząd klubu uważa, że w kolejnych latach, 
w dniu 11 listopada będą odbywać się mecze sparingowe naszych drużyn.



SK   11/2018  -15-1918 - 2018
100 lecie NIEPODLEGŁOŚCI

Po godzinie 9:30 rozpoczęła się odprawa, 
podczas której ustalono zasady gry. Już od sa-
mego początku panowała radosna, ale i pod-
niosła atmosfera turnieju, którą podkreślały 
obecne od początku rozgrywek     biało-czer-
wone flagi. Po ustaleniu kolejności gier roz-
począł się maraton piłkarski, który sędziował 
duet Tadeusz Czybuk i Władysław Kędzior. 
Już pierwsze minuty pokazały, że nikt tutaj 
nie będzie odpuszczał i rzeczywiście - wiele 
spotkań rozstrzygało się w ostatnich minu-
tach. O poziomie sportowym niech świadczy 
choćby to, że w grupie A jeden zwycięski 
mecz zdecydował o ostatecznej klasyfikacji, 
a w Grupie B zaledwie jedna bramka!
W Grupie A zdecydowanie dominowały 
dwie drużyny: Dream Team i FC Rutino-
scorbin, w składach których mogliśmy po-
dziwiać wielu kostrzyńskich piłkarzy. Beza-
pelacyjnie najlepsi w tej fazie rozgrywek byli 
panowie z  Dream Team prowadzeni przez 
Daniela Sironia, którzy po prostu tego dnia 
byli nie do zatrzymania. Najciekawszym, 
na miarę finału, było spotkanie pomiędzy li-
derem i wiceliderem grupy, w którym padło 
aż sześć bramek! 
W Grupie B nie dojechała jedna druży-
na, ekipy rozlosowane z tej właśnie grupy           
dawały więc z siebie przysłowiowe 200%. 
Po remisie późniejsi zwycięzcy grupy (RKS 
Chuwdu) z  wiceliderem (FC Zbieranina) 
było wiadomo, że obie drużyny będą gryźć 
parkiet, by awansować do wielkiego finału 
i rzeczywiście – o ostatecznym układzie ta-
beli zdecydowała zaledwie jedna (!) bramka. 
Trzeba podkreślić, że w obu grupach mecze 
były prowadzone w szybkim tempie i zdecy-
dowanie było na co popatrzeć!
Po nieco ponad trzech godzinach rozpoczęła 
się faza finałowa, którą rozpoczął pojedynek 

pomiędzy FC Kacyk i Zniczem Żabice,  roz-
strzygnięty dopiero w serii rzutów karnych. 
W kolejnym meczu spotkali się Chmielni-
czanie, którzy po ciężkim boju zwyciężyli 
FC Dębno 3:1. Do walki o trzecie miejsce nie 
przystąpił zespół FC Rutinoscorbin i został 
zdyskwalifikowany za niesportową posta-
wę. W wielkim finale zmierzyli się zwycięz-
cy Grupy A oraz Grupy B. Ekipa Dream 
Team, który tego dnia grała jak natchniona, 
nie dała szans ekipie złożonej w większości 
z  graczy TS Celuloza Kostrzyn gładko wy-
grywając 4:0. W pamięci kibiców pozostanie 
zwłaszcza szarża Patryka Dolota zakończona 
jednak niecelnym strzałem na bramkę oraz 
niesamowicie szybkie tempo finału.
Po posiłku regeneracyjnym, odbyło się ofi-
cjalne zakończenie turnieju. Po uroczystym, 
wspólnym odśpiewaniu Mazurka Dąbrow-
skiego wszystkie drużyny otrzymały pamiąt-
kowe puchary a najlepsza trójka również 
medale. Dekoracji dokonali: Burmistrz 
Miasta Andrzej  Kunt, Dyrektor MOSiR 
Zygmunt Mendelski, Dyrektor Zespołu 
Szkół Leszek  Naumowicz oraz inicjator 
turnieju i radny miejski Piotr Dziekan.                               
X   Niepodległościowy Turniej Halowej Piłki 
Nożnej zakończyło wspólne, rodzinne foto, 
a wszyscy w doskonałych humorach wrócili 
do swoich domów.

MOSiR w Kostrzynie nad Odrą

ZAGRALI DLA NIEPODLEGŁEJ
9 drużyn, 80 piłkarzy, 155 bramek w 43 meczach - tak uczciliśmy Niepodległą!           
11 listopada w gościnnej hali sportowej Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą, 
Burmistrz Miasta Andrzej Kunt, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Radny 
Piotr Dziekan byli organizatorami X Niepodległościowego Turnieju Halowej Pił-
ki Nożnej. Przez pięć godzin byliśmy świadkami emocjonujących pojedynków,                   
efektownych akcji i pięknych parad bramkarskich, po których ręce same składały się 
do oklasków! Turniej wygrała drużyna Dream Team, ale tak naprawdę zwycięzcami 
byli wszyscy - brawo! brawo! brawo!

zwycięski Dream Team

„Redukować bariery - wspólnie wykorzystywać silne strony”
„Barrieren reduzieren - gemeinsame Stärken nutzen”

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Budżet Państwa

Europäisher Fonds für regionale Entwicklung -Staatshaushalt der RP

START: 6 grudnia, 16:30
Plac Wojska POLSKIEGO

Dlaczego warto pobiec?

● każdy dostanie mikołajową czapkę

● dla każdego pamiątkowy medal

słodycze● dla najmłodszych 

● KONKURS!

   najlepsze przebrania 

   zostaną przez nas nagrodzone

BIEG MIKOLAJKOWY
II. REKREACYJNY

6 grudnia w MOSiR w Kostrzynie nad Odrą 
zaprasza całe rodziny na II. Rekreacyj-
ny Bieg Mikołajkowy! Start już o godzinie 
16:30 z Placu Wojska Polskiego, poprzez 
alejki Parku Miejskiego. Kończymy pod 
choinką na Placu WP, gdzie na każdego     
będzie czekał medal a dla najmłodszych 
czekoladowe Mikołaje! 
Przypominamy: bieg nie ma klasyfikacji, 
każdy jest zwycięzcą! prosimy zatem o za-
branie odpowiedniego obuwia, masy świą-
tecznego nastroju i wspaniałego humoru! 
Szerokie uśmiechy i serdeczne uściski 
mile widziane. Tuż po zakończonym biegu       
rozświetli się świąteczna choinka!

UWAGA KONKURS! Dla najfajniej prze-
branych biegaczy przygotowaliśmy oko-
licznościowe puchary. Chcemy w ten spo-
sób zachęcić Państwa, aby wykazać się nie 
tylko przygotowaniem fizycznym ale także 
pomysłowością. Bieg poprowadzi Święty 
Mikołaj, zatem niech kolorowy peleton bie-
gaczy ruszy parkowymi alejkami!

Zapraszamy!

II. Rekreacyjny Bieg Mikołajkowy wspól-
finansowany jest z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego „Redukować 
bariery - wspólnie wykorzystywać silne 
strony” oraz środków organizatorów

OGŁOSZENIE
Kostrzyńskie Centrum Kultury ogłasza przetarg pisemny ofertowy 
na  sprzedaż samochodu osobowego marki Renault Espace. Składanie 
ofert PISEMNYCH WYŁĄCZNIE na FORMULARZU OFERTOWYM: 
FORMULARZ, REGULAMIN, OGŁOSZENIE O PRZETARGU ORAZ 
WZÓR UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY DOSTĘPNE:
- na stronie www.kck.kostrzyn.pl 
- w siedzibie Kostrzyńskiego Centrum Kultury ul. Sikorskiego 34

Składanie ofert do dnia 28.11.2018r. do godz. 9:30
Otwarcie ofert w dniu 28.11.2018r. o godz. 10.15



-16-SK   11/2018  1918 - 2018
100 lecie NIEPODLEGŁOŚCI


