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WOJEWODA OTWORZYŁ DROGĘ

W ramach inwestycji przebudowano drogę jednojezdniową 
dwupasmową o długości 620 m i szerokości pasów ruchu 
3,5 m każdy. Na całej długości drogi powstał nowy chodnik 
i asfaltowa ścieżka rowerowa, które w części północnej łączą 
się z drogą powiatową nr2905F - ulicą Gabriela Narutowi-
cza. By spowolnić ruch przed skrzyżowaniami wykonano 
dwie wyspy uspakajające.
Zadanie to zrealizowano z rządowym dofinansowaniem, 
stąd obecność Wojewody Lubuskiego na oficjalnym otwar-
ciu ul. Jana Pawła II. To pierwsza taka wizyta Wojewody 
w naszym mieście. W. Dajczak podkreślał, że współpraca 
z władzami miasta jest znakomita i przynosi dobre efek-
ty, choćby w postaci środków rządowych na budowę dróg         
w Kostrzynie nad Odrą.

Burmistrz przypomniał, że w ostatnim czasie pozyskaliśmy 
również środki zewnętrzne na remont Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, Żłobka Miejskiego, Centrum Zapaśniczego oraz 
krytej pływalni i zaprosił Pana Wojewodę na gospodarską 
wizytę inwestycji budowanych w Kostrzynie nad Odrą.   
Dalsza część wizyty była już mniej oficjalna, a burmistrz 
wykorzystał pobyt W. Dejczaka do pokazania miasta,  przy-
bliżenia jego problemów i oczekiwań Mieszkańców. 
Zdaniem burmistrza Andrzeja Kunta była to bardzo dobra 
wizyta, którą również pozytywnie ocenił Władysław Daj-
czak kilka dni później, gdy panowie spotkali się na Kon-
wencie Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego w Zie-
lonej Górze. Wojewoda zaprosił burmistrza na spotkanie 
noworoczne. Burmistrz z zaproszenia oczywiście skorzysta.

Oddany do użytku fragment drogi w ulicy Jana Pawła  II  
tzw. droga przez las, był inwestycją długo wyczekiwaną przez 
Kostrzynian i nie tylko. Sama procedura trwała blisko 3 
lata i wymagała wielu rozmów i uzgodnień. Nie było ła-
two, ale w końcu udało się uzgodnić wszystkie formalności 
geodezyjno-prawne i droga przez las nie jest już dziurawą, 
pełną niespodzianek drogą. Stała się ona bezpiecznym od-
cinkiem, przez który spokojnie przejadą karetki do Nowego 
Szpitala, pracownicy jeżdżący rowerami dojadą do  pracy, 
matki z wózkami nie będą musiały pokonywać nierówności, 
a przedsiębiorcy spokojnie pojadą dalej w ul. Rzemieślniczą 
i do zakładów przemysłowych działających w K-S SSE, czy 
też w drugą stronę -  na małą obwodnicę miasta. Budowa 
tego fragmentu drogi połączyła ważne ulice miasta.

Gotowa jest już nawierzchnia asfaltowa na ostatnim odcinku ulicy Jana Pawła II. Uroczystego otwarcia dokonali 
w środę, 13 grudnia: burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą Andrzej Kunt oraz wojewoda lubuski Władysław Dajczak. 
Niech służy – powiedział Wojewoda Lubuski po przecięciu wstęgi.
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WAŻNA INFORMACJA
Informujemy, że w dniu 24 grudnia (poniedziałek) 
Urząd Miasta będzie nieczynny dla interesantów.
Jak informowaliśmy na naszej stronie internetowej 
www.kostrzyn.pl - sobota 15 grudnia 2018 r.  była nor-
malnym dniem pracy dla kostrzyńskich urzędników.
W dniach 27, 28 oraz 31 grudnia Urząd Miasta będzie 
czynny w godzinach 7:30-15:30. 

Szanowni Państwo, 
mija rok 2018. Rok w którym Polska obchodziła 100 lecie Odzyskania Niepodległości. Mieszkańcy 
Kostrzyna włączyli się w obchody. Szczególne podziękowania kieruję do dzieci, młodzieży oraz ich 
wychowawców i rodziców, którzy włożyli sporo trudu, w przygotowanie tej doniosłej uroczysto-
ści w  przedszkolach i szkołach. W dniu 21.10.2018 roku ponad 51% kostrzynian wzięło udział 
w  wyborach samorządowych, które nie przyniosły istotnych zmian w naszym samorządzie,                      
KWW Andrzeja Kunta ponownie, do 15-osobowej Rady Miasta, wprowadził aż 12 radnych, a wy-

borcy, podobnie jak czynicie to Państwo od 2002 roku, wybrali mnie burmistrzem. Rok 2018 był 
rokiem dobrym dla miasta. Starałem się, by z owoców naszej pracy korzystali wszyscy mieszkańcy.

Dlatego kontynuowaliśmy zadania społeczne kierowane do seniorów jak np. otwarcie   
Dziennego Domu Pobytu, do dzieci: jak budowa kolejnego placu zabaw  przy Szkole 

Podstawowej nr 3 i  Żłobka Miejskiego, do organizacji pozarządowych: m.in. poprzez 
dotowanie ich działalności w kwocie ponad pół miliona złotych oraz do wszystkich 
mieszkańców Kostrzyna nad Odrą - myślę tu o budowie kolejnych ulic i pozytyw-
nych rządowych decyzjach dotyczących budowy dwóch mostów na Warcie i Odrze 
i budowie obwodnicy miasta. W 2018 roku wobec dobrej sytuacji finansowej miasta 
podjąłem również decyzję o budowie krytej pływalni.
To był dobry rok - wykonaliśmy dobrą pracę, której owoce przyniosą efekt w 2019 
roku. Już w lutym do nowego Żłobka Miejskiego pójdzie 60 dzieci, na wakacje        
zakończymy budowę hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 1 
i rozpoczniemy budowę krytego basenu. Jestem spokojny o naszych mieszkańców, 
bowiem mamy najniższe bezrobocie w regionie,  w gospodarce dzieje się też bardzo 
dobrze. Wszystko to powoduje, że nadchodzący 2019 rok nie będzie dla Miasta 
gorszy od mijającego. W kolejnym „Samorządnym Kostrzynie” podsumujemy 2018 
rok w zakresie zadań zrealizowanych przez miasto oraz miejskie jednostki. 
Dziś życzę Państwu - DO SIEGO ROKU!

INFORMACJA DLA POSIADACZY PSÓW
Urząd Miasta przypomina, iż z dniem 1 stycznia 2019 roku zniesiona zostaje opłata od posiadania psów.
Jednocześnie informujemy, że szczepienia psów przeciw wściekliźnie nie będą finansowane przez Miasto.
Burmistrz zaproponował radnym podjęcie uchwały dot. zniesienia opłaty od posiadania psa. Opłata wynosiła 31 złotych 
rocznie za jednego psa. Z tytułu tej opłaty do budżetu miasta wpływało ok. 20.000 zł rocznie. Burmistrz po dokładnej 
analizie kosztów, jakie ponosimy w związku z obsługą tej daniny postanowił, że zaproponuje radnym zniesienie w na-
szym mieście opłaty od posiadania psów. Zobowiązaniem tym objęci byli właściciele 650 psów, zwolnionych z opłaty było 
210 właścicieli pupili. Teraz już nikt w naszym mieście nie jest zobowiązany tymże podatkiem.
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Przedstawiciel biura projektowego omówił 
zakres całej inwestycji. Nawiązał również 
do planowanej budowy obwodnicy miasta, 
dla której prowadzone są prace nad Studium 
Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym. 
Burmistrz Miasta Andrzej Kunt zapewnił, 
że  budowa obwodnicy, to będzie najważ-
niejsza inwestycja na przestrzeni wielu lat. 
Zapewnił również o  bieżącym pilotowaniu 
obu tematów: Przyglądamy się uważnie 
sprawie oraz dokumentacji projektowej, 
wnosimy uwagi, by realizacja była korzyst-
na dla miasta i jego mieszkańców - mówił 
A. Kunt. Mieszkańcy wyrazili swoje obawy 
o efekt końcowy inwestycji.
Cały projekt prowadzony jest wg wytycz-
nych Banku Światowego, z którego inwesty-
cja jest współfinansowana. 

Most będzie wyższy, a co za tym idzie, ko-
nieczne jest również podniesienie istnieją-
cej drogi. Wzniesienie ma zaczynać się w 
okolicach KCK. Szerokość drogi na moście 
to 8 m, a każdy z pasów do jazdy ma mieć 
po 3,5 m szerokości. Zaprojektowany jest 
również ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 
2,5 m. Inwestycja związana z kostrzyńskim 
mostem ma kosztować ponad 60 milionów 
złotych. Wykonawca robót ma być wyłonio-
ny w pierwszym półroczu 2020 roku. 
Na czas przebudowy mostu drogowego 
będzie wybudowany tymczasowy most za-
stępczy, który przejmie ruch kołowy i pieszy 
w obu kierunkach. Inwestycja ma na celu 
ochronę  infrastruktury oraz szeroko rozu-
mianą ochronę przeciwpowodziową.
Do tematu z pewnością wrócimy.

ROZMAWIALI O MOŚCIE
Dnia 4 grudnia br. w Urzędzie Miasta odbyło się kolejne spotkanie ws. przebudowy 
mostu na rzece Warcie. Tym razem spotkanie skupiało się wokół projektu przebudo-
wy mostu i tymczasowych rozwiązań komunikacyjnych. Odbyło się ono w obecności        
właścicieli nieruchomości, na które ta inwestycja będzie oddziaływać i miało na celu 
zebranie uwag i opinii na temat planowanej inwestycji. Podczas spotkania poinformo-
wano mieszkańców o  możliwości składania wniosków i uwag do projektu.

ROWERZYŚCI
Do Urzędu Miasta wpłynął wniosek rowerzystów z Kostrzyna w sprawie wybudowania 
ścieżki rowerowej do Sarbinowa. Burmistrz popiera ten wniosek i rozpoczął kolejne 
działania w kierunku pozytywnego załatwienia wniosku naszych rowerzystów. Kolejne 
działania, dotychczas bowiem prowadzone rozmowy nie przyniosły pozytywnego efektu
Rozumiem rowerzystów, popieram ich 
i podzielam zdanie, że chcą bezpiecznie             
przejechać przez miasto i podróżować dalej 
w kierunku Sarbinowa, Chwarszczan oraz 
Boleszkowic. Budowa ścieżki rowerowej na 
granicy miasta nie jest zadaniem łatwym 
i dlatego musimy połączyć nasz interes z pla-
nami dwóch Dyrekcji Generalnych Dróg               
Krajowych i Autostrad - w Zielonej Górze, 
która jest właściwa dla miasta Kostrzyn nad 
Odrą i w  Szczecinie, której podlegają tere-
ny od granic Kostrzyna oraz Nadleśnictwa     
Dębno w którego obszarze działania znajdzie 
się ścieżka rowerowa w kierunku Sarbinowa. 
W sprawie wniosku mieszkańców, jeszcze        
w grudniu, spotkam się z nowym burmi-
strzem gminy Dębno z którym podejmiemy 
rozmowy na temat budowy ścieżki rowerowej 
od Kostrzyna do Sarbinowa. List Mieszkań-

ców  przekazałem także do  Rady Miasta.  
Moim zadaniem jest przekonanie wszystkich 
instytucji od których zależy uzyskanie pozy-
tywnej opinii na budowę ścieżki rowerowej 
wkierunku Dębna. Miasto jest gotowe do roz-
mów, wykonania projektu i realizacji tej in-
westycji. Jestem przekonany, że inwestycja ta 
powinna być zrealizowana głównie w trosce o 
bezpieczeństwo miłośników rowerów, których 
w naszym mieście przybywa i według szacun-
ków w chwili obecnej jest ich około tysiąca. 
Nie zaprzestaliśmy również działań mię-
dzygminnych dotyczących budowy ścieżki  
rowerowej w kierunku Słońska, gdzie naj-
większym problemem są przepisy prawne 
i fakt, że samorząd nie może inwestować na 
gruntach innych gmin. Mimo to i ta sprawa 
wciąż pozostaje otwarta - mówi burmistrz 
Andrzej Kunt.

„Proszę zauważyć, że mamy ciekawy historyczny rejon!. Korzyści wynikające z budowy 
ścieżki do Sarbinowa: ścieżki rowerowe z Sarbinowa do Chwarszczan są już pobudo-
wane. Połączenie tych ścieżek rowerowych uaktywniłoby ruch turystyczny z Kostrzyna                        
i sąsiednich Niemiec do Chwarszczan, gdzie znajduje się Kaplica Templariuszy z 1234 roku 
i dalej do ciekawych historycznie Boleszkowic. Odpowiednia reklama tej ścieżki rowero-
wej przyczyniłaby się do zwiększenia zainteresowania ruchu turystycznego z Kostrzyna       
i zainteresowaniu potencjalnych rowerzystów z Kostrzyna i okolic. Mamy nadzieję, że pan 
panie Burmistrzu i podległe służby przyczynią się do wiarygodności miasta w którym mamy 
przyjemność żyć i pracować” 

pisze w imieniu rowerzystów Krzysztof Kwiatkowski 
oraz 216 rowerzystów i sympatyków z Kostrzyna nad Odrą

Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą informują, iż na              
Osiedlu Drzewice w ul. Namyślińska, Łączna i Szkolna została wybudowana i odda-
na do  użytkowania pod koniec października br. kanalizacja sanitarna. Zachęcamy 
Mieszkańców do podłączania się do miejskiej kanalizacji sanitarnej.

INFORMACJA

Podłączenie do kanalizacji skutkuje mniejszymi fakturami niż za ścieki w przypadku 
wywozu ścieków ze zbiornika bezodpływowego (szambo), a także w dużej mierze pod-
łączenie do miejskiej kanalizacji sanitarnej wpływa na efekt ekologiczny w przypadku 
nieszczelności zbiornika. Nieszczelne szambo lub źle funkcjonująca przydomowa oczysz-
czalnia ścieków grozi zanieczyszczeniem bakteriologicznym i chemicznym gleby oraz 
wody. Korzystanie z nieszczelnego szamba jest niebezpiecznym procederem - większość 
bakterii chorobotwórczych, które wraz ze ściekami przedostają się do gleby i wód pod-
ziemnych. Skażenia chemiczne powodują skażenia terenu wokół domu, są wchłaniane 
przez rośliny, w tym także warzywa w ogródku.  Szkodliwe związki chemiczne rozprze-
strzeniania się także na większe odległości, skażając wody podziemne. Również znajdu-
jące się w ściekach związki organiczne mogą być przyczyną nieprawidłowych procesów 
zachodzących w glebie.

Przykładowe obliczenia:
Koszt 1 m3 - 7,24 zł z VAT
Średni koszt wywozu 1 m3 - 30,51 zł z VAT
Przykładowo przy wywozie 10 m3  zaoszczędzamy 232,70 zł w skali jednego miesiąca.

Zachęcamy Państwa do podłączenia się do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Koszt budowy 
przyłącza zwróci się po maks. 2 latach (czas zwrotu kosztów budowy przyłącza zależ-
ny jest od indywidualnego usytuowania nieruchomości od sieci kanalizacji sanitarnej). 
Wnioski o przyłączenie się do sieci znajdziecie Państwo na stronie www.mzk.kostrzyn.pl 
lub bezpośrednio w biurze MZK Sp. z o.o. w pok. 33.

Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.

...I O ZABYTKACH
Lubuski Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, z Urzędem Miasta Kostrzyn nad Odrą 
oraz Muzeum Twierdzy Kostrzyn byli organizatorami niecodziennego wydarzenia.           
W Kostrzynie nad Odrą odbył się bowiem Konwent Wojewódzkich Konserwatorów     
Zabytków oraz  spotkanie robocze polskich i niemieckich konserwatorów zabytków.

Na spotkaniu w siedzibie urzędu obecni 
byli wojewódzcy konserwatorzy zabytków     
z  całej Polski oraz Niemiec, Burmistrz    
Miasta Kostrzyn nad Odrą Andrzej Kunt 
oraz Burmistrz Seelow Joerg Schroeder. 
Pani dr Barbara Bielinis-Kopeć - Lubuski 
Wojewódzki Konserwator Zabytków w swo-
im powitaniu podkreśliła, iż wyjątkowy 
charakter Kostrzyna nad Odrą w naszym    
województwie, był głównym czynnikiem 
wyboru właśnie naszego miasta jako miejsca 
spotkania konserwatorów zabytków. 
Burmistrz dr Andrzej Kunt przedstawił 
gościom w swoim wystąpieniu  Kostrzyn 

nad Odrą i najważniejsze, historyczne wy-
darzenia mające miejsce w naszym mieście. 
Kolejnym punktem programu były wykłady 
na temat problematyki i systemu ochro-
ny zabytków w Polsce i w Niemczech. Jako 
eksperci głos zabrali: prof. dr hab. Jakub 
Lewicki - Mazowiecki Wojewódzki Konser-
wator Zabytków i dr Markus Harzenetter 
- przewodniczący Stowarzyszenia Niemiec-
kich Konserwatorów Zabytków. Po prze-
rwie był czas na dyskusję, a następnie goście 
zwiedzili ruiny starego miasta oraz wystawę 
w Bastionie Filip.

PISZĄ LIST DO BURMISTRZA
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Rada Miasta Kostrzyn nad Odrą
2018 - 2023

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

Jolanta SZUKAŁA 
OKRĘG WYBORCZY NR 2
Aleja Kasztanowa, Bastionowa, Bukowa, Gorzyńska, Graniczna, 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2 - 7 oraz 9 - 41 nieparzyste, 
Królewska, Mikołaja Kopernika, Mostowa, Osiedle 3 Maja, 
Przyforteczna, Spichrzowa, Strzelecka, Władysława Sikorskiego, 
Wodna, Zakole

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

Michał Bolesław KUNT 
OKRĘG WYBORCZY NR 4
Gen.Józefa Bema, Gen.Tadeusza Kutrzeby, Gorzowska od  nr72 
do końca, Królowej Jadwigi, Majora Henryka Sucharskiego,    
Marzeń, Miła, Pogodna, Przyjazna, Radości, Saperska, Szczęśliwa, 
Wojska Polskiego

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

Monika Irena  SĄDEJ
OKRĘG WYBORCZY NR 6
Gorzowska nr 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, Indyjska, Jaśminowa, Młyńska, 
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, 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, Rzemieślnicza,    
Gabriela Narutowicza, Szkolna, Środkowa, Zacisze

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

Panie Radny, to pierwszy start w wyborach samorzą-
dowych i od razu zakończony sukcesem. Gratulujemy! 
Samo jednak ciśnie się na usta pytanie: co Pana skłoniło 
do ubiegania się o mandat radnego miejskiego?
Rafał Żygielewicz: Mieszkam w Szumiłowie prawie 
osiem lat i proszę mi uwierzyć, że przez ten okres nic się 
nie zmieniło. Dobrze że mamy swój Samorząd Osiedla, 
który prężnie działa i robi wszystko żeby mieszkańcy nie 
siedzieli cały czas w domach. Sam osobiście bardzo się 
angażuje we wszystkie akcje, staram się pomagać na tyle, 
ile potrafię. Mam doświadczenie w pracy z ludźmi         
ponieważ pracuję w dużym holdingu. Mam wspaniałych 
sąsiadów, mamy doskonały kontakt. Nasze Osiedle co rok 
powiększa się o nowe zabudowania jednorodzinne i wie-
lorodzinne. W Drzewicach mam wielu znajomych, któ-
rzy sami opowiadają o sytuacji w naszym okręgu i o tym, 
że zawsze są pomijani i nikt nie jest wstanie pomóc im 
w codziennych problemach. 
Wszystkie te informacje jeszcze bardziej utwierdziły 
mnie w tym, że powinienem spróbować swoich sił star-
tując w Wyborach Samorządowych. I udało się!
W programie wyborczym Pana hasłem było „Bezpiecz-
ne, rodzinne, oświetlone Szumiłowo i Drzewice” Co się 
kryje za tymi słowami?
Rafał Żygielewicz: Za tym hasłem kryje się mój program 
wyborczy, który opisuje codzienne problemy naszego 
okręgu, a konkretnie:
Głównym celem będzie doprowadzenie kanalizacji 
do naszego Okręgu, w którym bardzo dynamicznie roz-
wija się budownictwo jedno- i wielorodzinne. Z każdym 
dniem przybywa nowych mieszkańców i ich domów.
Chciałbym również zadbać o bezpieczeństwo (głównie 
dzieci i osób starszych)na drodze powiatowej na odcin-
ku od ul. Szumiłowskiej do końca ul. Kostrzyńskiej. Będę 
się starał przekonać urzędników Starostwa Powiatowego 
w Gorzowie Wlkp. o konieczności budowy progów zwal-
niających lub wysepek na tym odcinku, bo droga ta jest 
bardzo niebezpieczna z tego względu, że niektórzy kie-
rowcy pokonują ją z nadmierną prędkością.
Pilnym zadaniem jest budowa nowych dróg i chodników 
osiedlowych wraz z równoczesnym wykonaniem oświe-
tlenia ulicznego w Drzewicach, a także Szumiłowie.     
Dotychczas budowane drogi tymczasowe nie spełniają 
podstawowych wymogów bezpieczeństwa (brak chodni-
ków, oświetlenia) i są to drogi jednokierunkowe.

RAFAŁ ŻYGIELEWICZ

Chciałbym zapewnić naszym dzieciom aby miło i bez-
piecznie spędzały czas na prawdziwych i nowoczesnych 
placach zabaw. Obecnie jedyny plac zabaw przy Szkole 
Podstawowej nr 3 to o wiele za mało.
Kolejnym moim celem będzie budowa nowego miejsca 
sportowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży w Szumi-
łowie. Obecne miejsce wymaga całkowitej modernizacji.
Bardzo ważnym tematem jest budowa dodatkowego 
przystanku autobusowego przy Szkole Podstawowej nr 3 
wraz z przejściem dla pieszych i sygnalizacją świetlną.
Latem chciałbym organizować piknik osiedlowy połą-
czony z turniejami dla dzieci i dorosłych. W Drzewicach 
planuję zorganizować turniej piłki nożnej, w Szumiłowie 
turniej piłki siatkowej.
Rozumiem, że ma Pan już plan na realizację tego pro-
gramu wyborczego. Co będzie dla Pana priorytetem 
na najbliższy rok?
Rafał Żygielewicz: W 2019 roku niewiele uda się zro-
bić, ponieważ Budżet Miasta jest już praktycznie  goto-
wy. Oczywiście będę się starał zrealizować w tym roku 
któryś z punktów programu, choć wiem, że po zamknię-
ciu Budżetu nie będzie to łatwe zadanie. Mam pięć lat 
na „wykonanie zadania”, a jestem człowiekiem który 
tak łatwo się nie poddaje. Do nowej Rady dostały się te 
same osoby, które w swoich okręgach już dużo zdziałały.                         
W Drzewicach i Szumiłowie do tej pory nic się nie zmie-
niło. Najwyższy czas na zmiany i nowe inwestycje.
Na koniec chciałbym spytać, bo myślę, że to bardzo 
ważne pytanie: jest Pan jedynym radnym z listy KWW 
Łukasza Dombka. Czy będzie Pan w opozycji, czy może 
będzie Pan szukał sojuszników dla dobra Miasta?
Rafał Żygielewicz: Zgadza się, jestem jedynym przed-
stawicielem KWW Łukasza Dombka, gdyby nie Łukasz 
nie miałbym możliwości startu w wyborach. To bardzo 
fajny człowiek, który miał również ciekawy pomysł na 
nasze miasto. Niestety wyborcy zadecydowali inaczej. Je-
żeli chodzi o koalicje z Klubem Radnych Andrzeja Kunta 
„nie mówię nie”, bo jestem nową osobą w radzie miasta i 
zapewne sam nic nie zdziałam. Dla dobra swoich wybor-
ców będę szukał  współpracy i pomocy ze strony wszyst-
kich radnych naszego miasta.
Dziękuję za rozmowę i życzę samych sukcesów!
Rafał Żygielewicz:  Dziękuję. Chciałbym jeszcze raz bar-
dzo mocno podziękować wyborcom za zaufanie, a KWW 
Łukasza Dombka za możliwość  startu w tych wyborach.

W Radzie Miasta Kostrzyn nad Odrą kadencji 2018-2023 pojawiło się kilku nowych radnych, których będziemy się 
starać zaprezentować na łamach miesięcznika „Samorządny Kostrzyn”. Zaczynamy od KWW Łukasza Dombka, który 
wprowadził do Rady jednego radnego. Jest nim Rafał Żygielewicz, lat 39, urodzony w Kostrzynie nad Odrą, wykształ-
cenie średnie, który na co dzień pracuje w holdingu TELEMOND. Radny Miasta Kostrzyn nad Odrą z Okręgu Nr 15.
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ZNAMY SKŁAD KOMISJI
W czwartek, 22 listopada w budynku KCK Kręgielnia miała miejsce sesja inauguracyjna 
nowo wybranej Rady Miasta na okres kadencji 2018-2023. Przed sesją miała miejsce uroczy-
stość wręczenia przez Miejską Komisję Wyborczą zaświadczeń o wyborze dla radnych i Bur-
mistrza Miasta. Andrzej Kunt - po raz piąty wybrany na najważniejszą funkcje w mieście, po-
dziękował przewodniczącemu i członkom MKW za świetnie wykonaną pracę, a wyborcom 
za oddane głosy. Obrady pierwszej części sesji prowadził najstarszy wiekiem radny - Tadeusz 
Łysiak. Radni złożyli uroczyste ślubowanie.

Głównym punktem obrad były wybory Pre-
zydium Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą, 
czyli wybór Przewodniczącego Rady oraz 
jego dwóch   zastępców. W tym celu wybra-
no komisję skrutacyjną w  składzie: Leszek                      
Naumowicz (przewodniczący), Monika      
Sądej i Jolanta Szukała (członkowie). 
Prezydium zostało wybrane w składzie nie-
zmienionym w  porównaniu do poprzedniej 
kadencji. Przewodniczącym ponownie został 
Marek Tatarewicz, który po wyborze przejął 
prowadzenie sesji od radnego-seniora. Jego 
zastępcami zostali wybrani Michał Kunt oraz 
Tadeusz Łysiak. 
Informujemy, że od początku nowej kaden-
cji wprowadzone zostały dwa zupełnie nowe    
rozwiązania. Pierwszym jest transmisja każdej 
Sesji Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą on-line, 
za pośrednictwem serwisu YouTube, na kana-
le Miasta Kostrzyn nad Odrą (zachęcamy do 
jego subskrypcji). 
Drugim nowym rozwiązaniem jest głosowanie 
jawne za pomocą urządzeń elektronicznych. 
Radni mają do dyspozycji pilot z przyciskami 
„za”, „przeciw” oraz do wstrzymania głosu. 
Wyniki  głosowań są wyświetlane na ekranie.

6 grudnia odbyła się II Sesja Rady Miasta 
Kostrzyn nad Odrą, podczas której Radni do-
konali wyborów składów komisji Rady Miasta 
oraz jej przewodniczących. Podjęto również 
uchwałę o powołaniu w skład Społecznej     
Komisji Mieszkaniowej radnych: Bożeny 
Gęzikiewicz, Heleny Rudanieckiej i Jolanty 
Szukały. Wybrano także przedstawiciela Rady 
Miasta do Związku Celowgo Gmin CZG-12, 
którym został Olgierd Kłaptocz.

Poniżej podajemy skład komisji stałych Rady 
Miasta Kostrzyn nad Odrą:

KOMISJA ROZWOJU  GOSPODARCZEGO 
I FINANSÓW

ANDRYS Ryszard (przewodniczący)
FILUŚ Jeremi Dominik
KUNT Michał Bolesław
ŁYSIAK Tadeusz 
STANISZEWSKI Mariusz
TATAREWICZ Marek
ŻYGIELEWICZ Rafał Paweł 

KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH
SĄDEJ Monika (przewodnicząca)
DZIEKAN Piotr
GĘZIKIEWICZ Bożena
NAUMOWICZ Leszek
RUDANIECKA Helena Józefa
SOBCZAK Elżbieta 
SZUKAŁA Jolanta 
URBAN Łukasz Marcin 

KOMISJA REWIZYJNA
ŻYGIELEWICZ Rafał Paweł (przewodniczący)
DZIEKAN Piotr
SOBCZAK Elżbieta
STANISZEWSKI Mariusz
SZUKAŁA Jolanta 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
NAUMOWICZ Leszek (przewodniczący)
ANDRYS Ryszard 
SĄDEJ Monika
URBAN Łukasz Marcin 
ŻYGIELEWICZ Rafał Paweł

Radni uchwalili również wynagrodzenie bur-
mistrza A. Kunta w wysokości 10.620 zł brutto.

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA
Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą ogłasza konkurs na stanowisko      
Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą.
Oferty konkursowe można składać do 27 grudnia 2018 roku.
Pełna treść ogłoszenia, zawierająca szczegółowe informacje znajduje się     
w Biuletynie Informacji Publicznej.

Szanowny Czytelniku,
jeżeli jesteś osobą w wieku 65+ i chciałbyś zaprzyjaźnić się z kom-
puterem, poznać możliwości Internetu, wyjść z  domu i poznać      
nowych ludzi -  burmistrz Andrzej Kunt ma dla Ciebie ofertę!

W imieniu naszych aktywnych seniorów burmistrz dr Andrzej Kunt 
postanowił o przystąpieniu Miasta Kostrzyn nad Odrą  do ogólno-
polskiego projektu e-senior 65+, którego organizatorem jest Cen-
trum Projektów Polska Cyfrowa. Dzięki pieniądzom z Ministerstwa 
Cyfryzacji udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny, a Seniorzy     
z Kostrzyna mają szansę znaleźć się w gronie ponad 30 tys. seniorów 
z 1050 gmin w całej Polsce które skorzystają z tego ogólnopolskie-
go projektu. Naszym Seniorom proponujemy również edukacyjną      
formę aktywności w obszarze kompetencji cyfrowych, bo taki jest 
świat wokół nas. 
Chcemy stworzyć i poprzez udział w projekcie właśnie stwarzamy 
kostrzyńskim Seniorom możliwość nauki i zaprzyjaźnienie się z ta-
bletem, aparatem cyfrowym, Internetem, po to, by osoby, które we-
zmą udział w projekcie mogły:
- utrzymywać i rozwijać relacje z bliskimi  za pośrednictwem sieci,
- samodzielnie i bezpiecznie obsługiwać konto bankowe online, 
- robić rezerwację i zakupy online.
- umówić się na  wizytę do lekarza przez Internet. 
W naszym mieście projekt będzie realizowała Fundacja Na Rzecz   
Rozwoju Edukacji w Polsce - Edukacja Bez Barier, mówi A. Kunt,   
Bardzo serdecznie zapraszamy osoby w wieku 65 + na darmowe spo-
tkania, które będą prowadzone na miejscu – tu w Kostrzynie nad Odrą. 
Zapisy już ruszyły. Najprawdopodobniej od lutego 2019 roku zajęcia 
Fundacja będzie prowadziła w dobrze wyposażonej sali komputero-
wej Miejskiej Biblioteki Publicznej.  
Zapisy i szczegółowe informacje mogą Państwo uzyskać w Urzędzie 
Miasta Kostrzyn nad Odrą, Wydział Oświaty,  Kultury i Opieki, pok. 52, 
lub pod numerem telefonu 95 727 81 57 Magdalena Przybyłowska.
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SPRZĘT W RĘKACH OSP
14 grudnia, w sali narad Urzędu Miasta wiceburmistrz Zbigniew Biedulski przekazał obieca-
ny przez burmistrza sprzęt do ratowania życia ludzkiego. Ratownicy przyjęli tę wiadomość z 
entuzjazmem i nadzieją, aby sprzęt nie musiał być wykorzystywany w akcjach ratunkowych.  
Jednak, gdy zajdzie taka potrzeba, nasze jednostki są świetnie przeszkolone i doświadczone, 
by nieść pomoc i ratować życie ludzkie w Kostrzynie nad Odrą. Dobry i przede wszystkim 
niezawodny sprzęt to podstawa przy działaniach ratunkowych, gdzie ważą się ludzkie losy, 
a najwyższą „ceną” jest ludzkie życie. 

Strażacy otrzymali od miasta wysokiej kla-
sy defibrylator, kołnierze ortopedyczne oraz 
bogato wyposażoną torbę medyczną.  Miasto 
Kostrzyn nad Odrą uzyskało dofinansowanie 
na zakup tego sprzętu z Funduszu Pomocy 
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpeniten-
cjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w wyso-
kości  9.000,09 zł. 
Paweł Tyrała - Prezes Ochotniczej Straży 
Pożarnej Ratownictwa Wodnego i Ekolo-
gicznego w Kostrzynie nad Odrą rozmawia 
z nami o zaletach defibrylatora AED:
Mając dostęp do odpowiedniego sprzętu 
i  wsparcia, każdy z nas może uratować życie 
drugiemu człowiekowi. Defibrylator AED  zo-
stał wyposażony w funkcję Life Guidance, 
która krok po kroku prowadzi osobę udzie-
lającą pomocy przez wszystkie czynności                        
ratujące życie. Defibrylator, który otrzyma-
liśmy wymaga jedynie dwóch czynności, by 
podać wstrząs terapeutyczny - przyklejenie 
elektrod i naciśnięcia przycisku defibrylacji.
Jak będzie przez Państwa wykorzystywany?
AED ma być z założenia łatwo dostępny  
publicznie, tak aby w razie potrzeby mógł          
z  niego skorzystać dowolny świadek zdarze-
nia. Umieszczony w miejscu publicznym musi 
być odpowiednio zabezpieczony chociażby 
przed kradzieżą czy zniszczeniem. 
Dlatego  zarząd OSP RWiE zadecydował 
że  AED, który otrzymaliśmy będzie  jeździł 
z  nami na akcje ratownicze. A na co dzień      
zostanie umieszczony na parterze w budynku 
Straży Pożarnej w Kostrzynie nad Odrą przy 
ul. Gorzowskiej 1. Będzie się tam znajdował 
gotowy do natychmiastowego użycia przez 
każdą osobę będącą świadkiem NZK - nagłe-
go zatrzymania krążenia. 
Chcemy  zadbać o odpowiednie oznaczenie 
miejsca gdzie dostępny będzie defibrylator. 
W  pobliżu budynku Straży Pożarnej umie-
ścimy tablice informacyjne, które ułatwią             
lokalizację AED. Informację taką umieścimy 
w Parku Miejskim oraz w dwóch pobliskich 
centrach handlowych. 

Co jest przyczyną nagłego zatrzymania krążenia?
NZK występuje wówczas, gdy wskutek zakłó-
ceń w przewodnictwie elektrycznym mięśnia 
sercowego dochodzi do zatrzymania prawi-
dłowej pracy serca. Ograniczenie przepływu 
krwi sprawia, że człowiek traci przytomność 
i przestaje normalnie oddychać. Defibryla-
tor podając wstrząs terapeutyczny wygłusza    
chaotyczne impulsy serca poszkodowanego 
podczas NZK. Jest to warunek konieczny do 
przywrócenia prawidłowego rytmu serca.
Jak postępować w przypadku nieznajomości 
odpowiedniej techniki?
Funkcja Life Guidance defibrylatora prowadzi 
użytkownika przez wszystkie etapy resuscyta-
cji, a specjalne czujniki wbudowane w elek-
trody przekazują do urządzenia informacje, 
dzięki którym dostosowuje on komunikaty 
głosowe do czynności wykonywanych przez 
osobę udzielającą pomocy.
Jak szybko należy wykonać defibrylację?
Osoba poszkodowana będzie miała największe 
szanse na przeżycie, jeśli defibrylacja zostanie 
wykonana w ciągu pięciu minut od wystąpie-
nia NZK. Defibrylator nie uratuje życia każdej 
osobie z NZK, może jednak ocalić więcej osób, 
jeśli zostanie zastosowany odpowiednio wcze-
śnie - czas ma tutaj ogromne znaczenie!
Jak rozpoznać, że konieczna jest defibrylacja?
Urządzenie sprawdza rytm serca pacjenta i, je-
śli defibrylacja jest wskazana, wydaje polecenie 
naciśnięcia przycisku defibrylacji. Jeśli defibry-
lacja nie jest zalecana, wyładowanie nie zosta-
nie dostarczone nawet po jego naciśnięciu.
Co powinien zrobić użytkownik, który nie 
wie, gdzie umieścić elektrody?
AED zawiera dwie samoprzylepne elektrody, 
na których znajdują się obrazki pokazujące, w 
którym miejscu na skórze osoby poszkodowa-
nej należy je przykleić. Elektrody są „inteli-
gentne” - wykrywają, kiedy zostaną wyjęte z   
opakowania, oderwane od warstwy ochronnej 
i umieszczone na ciele pacjenta. 
Pozwala to dostosować komunikaty głosowe 
do podejmowanych przez nas czynności.



SK   12/2018  -7-1918 - 2018
100 lecie NIEPODLEGŁOŚCI

12 grudnia z wymienionego wyżej Biura 
wpłynęło do burmistrza Andrzeja Kunta  
pismo  w którym czytamy m.in.: „Należy 
przyznać, że kryteria będące podstawą do 
przyznania stypendium określone są bardzo 
szczegółowo w Zarządzeniu Nr 166/2018 
Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą 
z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia 
Regulaminu przyznawania stypendiów dla 
uzdolnionych dzieci i młodzieży. 
Z pisma Pana Burmistrza do Rzeczni-
ka Praw Obywatelskich wynika, że ocena 
ma charakter czysto matematyczny, gdyż                            
polega na sumowaniu punktów przyznanych 
za poszczególne osiągnięcia. Pewne wątpli-
wości osób składających wniosek o stypen-
dium może jednak budzić §5 pkt.4 Regulami-
nu w brzmieniu: „Burmistrz jest uprawniony 
do przyznania stypendium wnioskodawcy, 
który wykaże się wybitnymi osiągnięciami, 
a w wyniku oceny punktowej nie uzyska 
dostatecznej liczby punktów uprawniają-
cych do  stypendium. [Wyjaśnienie od UM: 
burmistrz pomimo istnienia takiego zapisu 
nigdy nie korzystał zprzysługującemu mu 
prawa.] Program przyznawania stypen-
diów dla  uzdolnionych dzieci i młodzieży 
jest niewątpliwie bardzo dobrym przedsię-
wzięciem i warto go kontynuować. Należy 
jednakże zadbać, by przeprowadzany był 
w sposób transparentny, tak by osoby biorące 
w nim udział nie miały żadnych wątpliwości 
co do sprawiedliwego podziału przeznaczo-
nych środków”. 
Dzisiaj uważam, że dobrze się stało, że pi-
smo rodziców z Kostrzyna, nazywając rzecz 
po imieniu skargą na burmistrza, trafiło do 
Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, który 
uznał, że „to bardzo dobre przedsięwzięcie, 
które warto kontynuować”. Przyznaję, że 
po nieuzasadnionej fali hejtu jaki został wy-
lany na burmistrza i urzędników w mediach 
społecznościowych, burmistrz zastanawiał 
się, czy nie zlikwidować tej formy wsparcia 
uzdolnionych dzieci i młodzieży. - mówi 
Anna Suska, Sekretarz Miasta - Jednak 
zdrowy rozsądek podpowiadał nam, że nie 
ulegniemy presji grupki niezadowolonych 
rodziców, bo jeszcze nigdy nie zdarzyło się, 
byśmy przyznali stypendia dla wszystkich 
składających wnioski. 
Natomiast cieszy nas, że liczba wniosków 
rodziców o przyznanie stypendiów rośnie 
z roku na rok, co świadczy o tym, że mamy 
zdolne, zaangażowane w  działalność na-
ukową, społeczną oraz sportową dzieci 

i młodzież. Dlatego też, nie przejmując się 
garstką niezadowolonych rodziców (którzy 
byli, są i będą zawsze), postanowiliśmy, że 
nie będziemy krzywdzić rzeczywiście naj-
bardziej uzdolnionych uczniów,  a Program 
przyznawania stypendiów dla uzdolnionych 
dzieci i młodzieży będzie kontynuowany. 
Zwłaszcza, że przyświeca nam motto: 
„Zdolności ludzkie są bogactwem każdej 
społeczności, dlatego jednostki zdolne na-
leży otaczać szczególną opieką od najmłod-
szych lat dla podtrzymania ich aktywności 
poznawczej, rozbudzania zainteresowań 
i postawy twórczej, wykorzystywania ich 
predyspozycji”.
Przypominamy, że Program stypendialny            
kontynuujemy nieprzerwanie od 2005 
roku ze środków budżetu Miasta Kostrzyn 
nad Odrą, w ramach programu wspierania 
edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. 
Każdego roku przyznawane są stypendia 
dla wybitnych uczniów, którzy osiągnęli 
szczególnie wysokie wyniki w nauce czy 
sporcie, aktywnie działali na rzecz miasta, 
zostali laureatami lub finalistami konkur-
sów i olimpiad przedmiotowych. 
Za rok szkolny 2017/2018 stypendium    
Burmistrza otrzymało, aż 69 uczniów szkół 
podstawowych, oddziałów gimnazjalnych 
w szkołach podstawowych i szkół ponad-
podstawowych. Wśród nich jest tylko     
dwoje dzieci urzędników, które spełniły 
wszystkie kryteria  - mówię o tym, by ukró-
cić plotki, że „dużo” dzieci pracowników 
Urzędu Miasta otrzymało stypendia, bo jest 
to nieprawdą. 
Jeszcze jedna sprawa, Urząd Miasta jest 
otwarty dla wszystkich również tych kryty-
kujących. Burmistrz Andrzej Kunt przyj-
muje mieszkańców w każdy poniedziałek, 
w pozostałe dni tygodnia do Państwa dys-
pozycji jest Sekretarz Miasta i kadra kie-
rownicza Urzędu. Naprawdę warto, zanim 
niektórzy wrzucą „sensację” do Internetu 
przyjść do nas i zwyczajnie porozmawiać, 
jesteśmy dla Was, a każda rozmowa przy-
bliża do zrozumienia obu stron. 
Jeżeli już nie możemy powstrzymać się od 
krytyki w mediach, to tak, by celem nie 
było upokorzenie, złośliwość czy atak, a 
zwrócenie uwagi na to, co można poprawić.             
Konstruktywna krytyka jest bardzo ceniona 
w relacjach międzyludzkich, ale słowa nie 
powinny być wypowiadane pod wpływem 
dużych emocji, a sposób krytykowania nie 
może ranić drugiej osoby.

RZECZNIK PRAW OBYWATESKICH

W październiku br. do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie  wpłynęło 
pismo od mieszkańców Kostrzyna nad Odrą, którzy w imieniu rodziców ubiegających 
się o stypendia  dla uzdolnionych dzieci i młodzieży uznali, że stypendia w naszym                 
mieście przyznawane są w sposób niesprawiedliwy i krzywdzący w stosunku do uczniów  
z wysoką średnią. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich poprosiło więc burmistrza                 
o wyjaśnienia, które zostały przekazane na piśmie

POZYTYWNIE O STYPENDIACH
Dorian Hołowko ma 9 lat i jest uczniem 
klasy IV a w Szkole Podstawowej nr3       
im. Integracji Europejskiej. Już dzisiaj 
jest jednym z 19 najlepszych piłkarzy 
rocznika 2009 w Polsce . Świadczy o tym 
powołanie do reprezentacji Polish Soccer 
Skills na sezon 2018/2019.

O zgrupowaniu dowiedziałem się od mamy. 
To rodzice zapisali mnie na obóz Polish      
Soccer Skills, na który pojechałem w lipcu 
2018 roku do Ośrodka Olimpijskiego w Wał-
czu. Tam trenowali nas trenerzy z Włoch 
i  Hiszpanii. Na początku były testy próbne, 
potem były intensywne treningi - nawet po 
dwa dziennie. Na koniec były testy końco-
we, które poszły mi bardzo dobrze i na ich 
podstawie dostałem się do Polish Soccer 
Skills. Z mojego rocznika było nas około 420 
uczestników, do kadry zakwalifikowało się 
już tylko 19.
2 grudnia byłem z rodzicami w  Warszawie 
na inauguracji sezonu w Pałacu Kultury 
i  Nauki, a na początku stycznia 2019 roku 
wezmę udział w zgrupowaniu reprezenta-
cji w Centralnym Ośrodku Sportu, Ośrod-
ku Przygotowań Olimpijskich w Cetniewie. 
Wiosną 2019 roku czeka mnie zagraniczne 
zgrupowanie reprezentacji Polish Soccer Skil-
ls. – powiedział młody zawodnik. 
Trzymamy kciuki za przyszłą karierę     
Doriana i życzymy samych sukcesów.

MŁODY TALENT W SP3

Rolę Operatora OSE powierzono Państwo-
wemu Instytutowi Badawczemu NASK, 
mającemu wieloletnie doświadczenie we 
wdrażaniu rozwiązań telekomunikacyjnych. 
Operator OSE zapewni szkołom świadcze-
nie usługi dostępu do szerokopasmowego 
Internetu o symetrycznej przepustowości 
100 Mb/s, usług bezpieczeństwa teleinfor-
matycznego, obejmujących ochronę przed 
szkodliwym oprogramowaniem, monitoro-
wanie zagrożeń i bezpieczeństwa sieciowe-
go, w tym wsparcie szkół w podejmowaniu 
działań zabezpieczających uczniów przed 
dostępem do treści, które mogą stanowić    
zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju 
oraz usług ułatwiających użytkownikom 
OSE dostęp do technologii cyfrowych.
Usługi te będą świadczone nieodpłatnie.

OGÓLNOPOLSKA SIEĆ EDUKACYJNA
7 grudnia 2018 r. do Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą wpłynęła informacja o 
umieszczeniu Szkół, dla których Miasto Kostrzyn nad Odrą jest Organem Prowadzą-
cym, w  harmonogramie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Zgodnie z Ustawą                     
o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, którą uchwalił Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
w dniu 27 października 2017 roku szkoły otrzymały możliwość bezpłatnego dostępu 
do szerokopasmowego Internetu oraz usług bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Z NOWYM ZARZĄDEM W NOWY ROK
W listopadzie 2018 roku słuchacze  UTW Kostrzyn nad Odrą wybierali nowy Zarząd.

Jednogłośnie został wybrany Zarząd w składzie:
Przewodnicząca: Budzińska Krystyna
Wiceprzewodnicząca: Bojanowska Teresa
Skarbnik: Śmiejewska Wiesława
Sekretarz: Czereszkiewicz Anna
Członkowie: Fechner Irena, Nowicka Lucyna

Nowemu zarządowi życzymy pomyślno-
ści i  owocnej pracy na rzecz słuchaczy,                    
a wszystkim przyjaciołom Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku życzymy radosnych i 
spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz 
szczęśliwego Nowego Roku.
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MIKOŁAJKI NA PLACU
Prawdziwy Święty Mikołaj przybył do Kostrzyna nad Odrą w swoje świę-
to: 6 grudnia. Z tej okazji przygotowaliśmy scenę na jego przybycie. Już 
od rana udało nam się wprowadzić świąteczną atmosferę.
Od godziny 11:00  zaczęły występować       
najmłodsze dzieci z kostrzyńskich przed-
szkoli. Jako pierwsze wystąpiły przedszko-
laki z Niepublicznego Przedszkola „Super 
Dziecko” ze swoim międzynarodowym 
programem (m.in. w języku niemieckim). 
Następnie pojawiły się na scenie dzie-
ci z  przedszkoli miejskich – od „Jedynki” 
do „Czwórki”. Między występami dzie-
ci chętnie stały w kolejce po darmową 
watę czy pozowały do zdjęć z reniferami                                                       
w Zagrodzie Świętego Mikołaja. W  prze-
rwach między występami dzieci mogły 
wziąć udział w przygotowanych przez       
Kostrzyńskie Centrum Kultury animacjach 
i zabawach. Na scenie pojawiły się również 
przedszkolaki z niepublicznych przedszkoli 
„Czterech Pór Roku” oraz „Stonogi”. 
Po najmłodszych, ochoczo do prezentacji 
swoich talentów przystąpili uczniowie ze 
szkół podstawowych nr 1, 2, oraz 3. Urząd 
Miasta zapewnił dzieciom transport, aby 
bezpiecznie mogły dojechać na impre-
zę oraz wrócić z niej do swoich placówek. 
Tuż po godzinie 15:00 na scenie swoje ta-
lenty wokalne zaprezentowała młodzież          
z  Prywatnej Szkoły Muzycznej Michała 
Sobczyńskiego. Każdy występ nagradzany 
był gorącymi oklaskami, czapkami Świętego 
Mikołaja i słodkim upominkiem. 
Od godziny 16:00 na scenie pojawiła się 
urocza Śnieżynka z muzycznym Elfem,   
którzy nauczyli ogromną grupę dzieci, 

młodzieży i dorosłych zebranych pod sceną 
piosenek dla Mikołaja. Dzieci chętnie naśla-
dowały ruchy, bawiąc się i ciesząc na myśl o 
prawdziwym Mikołaju. Gdy dzieci były już 
odpowiednio przygotowane, nadszedł On. 
Święty w pełnym rynsztunku, z długą siwą 
brodą, siwymi włosami, które dzieci  osobi-
ście  sprawdzały  i  zgodnie  przyznały,  że  to 
prawdziwy Święty Mikołaj.
O 16:30 Mikołaj wystartował II. Bieg Mi-
kołajkowy, organizowany przez MOSiR, 
również dofinansowany ze środków Unii 
Europejskiej. Udział wzięło prawie pół ty-
siąca osób! MOSiR miał przygotowanych 
300 medali oraz słodkich, czekoladowych 
mikołajków (więcej na stronie 15).
Punktualnie o godzinie 17:00 Mikołaj zapro-
sił Burmistrza Andrzeja Kunta na scenę, skąd 
powitał licznie zgromadzonych Mieszkań-
ców i udał się pod wielką choinkę ustawio-
ną centralnie na placu Wojska Polskiego. Po 
głośnym odliczaniu Burmistrz rozświetlił 
plac piękną choinką i jej dekoracją. 
Po tych wszystkich uroczystościach Święty 
Mikołaj miał pełne ręce roboty. Prowadził 
liczne konkursy z nagrodami, rozdawał   
słodycze i kalendarze. Na koniec można 
było zrobić sobie lub swoim pociechom    
pamiątkowe zdjęcie z Mikołajem. Kto nie 
zdążył - nic straconego - Mikołaj znów       
zagościł w Kostrzynie podczas Jarmarku 
Świątecznego, o którym piszemy obok.

Unia Europejska
Europäische Union

Euroregion
PRO EUROPA VIADRINA

„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
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JARMARK SMAKÓW ŚWIATA
Już za nami, wspaniała dwudniowa impreza, łącząca tradycję i nowocze-
sność. Ogromna liczba szczęśliwych ludzi spacerowała po Placu Wojska 
Polskiego. Mnóstwo przepięknych ozdób świątecznych, wyrobów ręko-
dzielniczych, produktów własnego wyrobu oraz przepysznego jedzenia.
Dwudniowa impreza przyciągała swoją 
różnorodnością i atrakcyjnością olbrzymią 
grupę ludzi. Oprócz takich potraw jak grec-
kie Souvlaki, Pastrami, pierożki Dim-Sum, 
Frytki Świata, najprawdziwszy turecki       
kebab z Berlina, Amerykańskie Burgery, 
albański Byrek, ogromne szaszłyki, złote 
paluchy Churros, zakręcone frytki, kuchnia 
włosko-amerykańska czy szarpane mięso w 
bajglu, można było kupić góralskie oscypki, 
miód z kostrzyńskiej pasieki, przetwory z 
owoców, świąteczne ozdoby, ręcznie wyko-
nane przedmioty i wiele innych rzeczy.
Przez dwa dni na naszej scenie na placu 
„urzędował” prawdziwy Święty Miko-
łaj, który prowadził konkursy, rozmawiał 
z dziećmi, rozdawał prezenty. Najmłodsi 
chętnie ustawiali się do zdjęcia z Mikołajem 
i sprawdzały czy broda Mikołaja jest praw-
dziwa. Pierwszego dnia na scenie wystąpili 
dla mieszkańców: Kostrzyńska Orkiestra 
Dęta, Zespół Cantos, Drzewiczanie, a także 
wiele chętnych dzieci odważyło się również 
zaśpiewać ze sceny.
Na Placu Wojska Polskiego bardzo efektow-
nie zjawiła się grupa Motomikołajów, któ-
rzy rozdawali dzieciom słodkie prezenty. 
Motocykliści po wizycie na naszym jarmar-
ku udali się ze słodyczami również do na-
szego miasta partnerskiego - Seelow, gdzie 
również odbywał się Świąteczny Jarmark.

Do Seelow wybrała również grupa eme-
rytów Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
którym bardzo podobał się niemiecki fe-
styn, natomiast grupa obywateli Niemiec, 
w  ramach wymiany, przyjechała na jar-
mark w Kostrzynie. W niedzielę gościliśmy      
na  scenie Zespoły muszyczne, które żywo 
zabawiała zgromadzoną publikę. Mikołaj 
wraz ze  swoim elfem oprócz świątecznych 
piosenek i kolęd, udowodnili, że interesu-
ją się również polską muzyką rozrywko-
wą. Tego dnia dzieci również nie zawiodły,                               
a talentem wokalno-instrumentalnym      
popisał się nawet pracownik ochrony. 
O godzinie 16:00 burmistrz Andrzej Kunt 
wręczył na scenie nagrody za konkurs na 
Świąteczną Iluminację posesji oraz bal-
konów. Sześć bonów, każdy po 200 zł do       
wykorzystania w sklepie Media-Elektro 
oraz trzy nagrody pocieszenia, w postaci 
filiżanek, książek i parasoli.
Nowy format imprezy z udziałem Food 
Trucków, został bardzo dobrze przyjęty 
przez mieszkańców Kostrzyna i okolicz-
nych miejscowości. Dotarły do nas również 
głosy, aby wydarzenie powtórzyć w okresie 
letnim, nad czym już pracujemy.

Impreza była dofinansowana ze środków 
europejskich - z Funduszu Małych Pro-
jektów (Program Interreg VA).

Unia Europejska
Europäische Union

Euroregion
PRO EUROPA VIADRINA

„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



-10-SK   12/2018  1918 - 2018
100 lecie NIEPODLEGŁOŚCI

PIERWSZY TYDZIEŃ FERII
DATA DZIEŃ TYGODNIA I GRUPA II GRUPA

15-01-2019 WTOREK 14:00-15:00 16:00-17:00
16-01-2019 ŚRODA 14:00-15:00 16:00-17:00

17-01-2019 CZWARTEK 14:00-15:00 16:00-17:00
18-01-2019 PIĄTEK 14:00-15:00 16:00-17:00
19-01-2019 SOBOTA 12:00-13:00 14:00-15:00

DRUGI TYDZIEŃ FERII
DATA DZIEŃ TYGODNIA I GRUPA II GRUPA

22-01-2019 WTOREK 14:00-15:00 16:00-17:00
23-01-2019 ŚRODA 14:00-15:00 16:00-17:00
24-01-2019 CZWARTEK 14:00-15:00 16:00-17:00
25-01-2019 PIĄTEK 14:00-15:00 16:00-17:00
26-01-2019 SOBOTA 12:00-13:00 14:00-15:00

FERIE 2019 W BIBLIOTECE
Zbliżają się ferie zimowe, a wraz z nimi stały już od dawna punkt w ofercie naszej Biblioteki – Laboratorium Mło-
dego Odkrywcy, czyli eksperymenty chemiczne, fizyczne i biologiczne wykonywane przez dzieci pod czujnym 
okiem fachowego instruktora. Zajęcia będą się odbywały w okresie ferii zimowych przez dwa tygodnie od wtorku 
do soboty według poniższego harmonogramu:

W programie zajęć zarówno nowości, jak i sprawdzone 
przeboje z lat ubiegłych. Mleczne Tornado, smocze koktaj-
le, niepękające bańki mydlane, bańka w bańce, wybucha-
jące wulkany, pompowanie balonów bez użycia powietrza,     
eksperymenty z helem (właściwości, zastosowanie helu), 
magiczny palec, gumowe jo-jo, bombardująca lodowa pia-
na, przygotowywanie receptur kosmetyków (perfumy, sole 
do kąpieli), chemiczny ogródek i wiele innych ciekawych 
i ekscytujących eksperymentów.
W zajęciach każdej grupy codziennie mogą uczestniczyć 
22  osoby. A mogą to być wszyscy uczniowie, zarówno      
dzieci, jak i młodzież. Można się zapisać na wybrane dni, 
wybrany tydzień lub na dwa tygodnie. Pełna dowolność.

Zapisy trwają od 18 grudnia 2018 (wtorek) do wyczer-
pania miejsc. Warto się pospieszyć, bo z doświadczenia 
wiemy, że miejsca szybko się rozchodzą.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapisywa-
nia się albo osobiście w Bibliotece przy ul. Dworcowej 7               
w dziale Promocja Czytelnictwa na parterze budynku lub 
telefonicznie pod numerem 95 725 40 10. Osobiście i telefo-
nicznie czeka na Was nasz Promotor Czytelnictwa Michał 
Słupczyński.

Zapraszamy!

Nie masz czasu na czytanie, wybierasz się w podróż? 
Przyjdź do nas i wypożycz nowości do słuchania. 
Oto kilka tytułów z ostatnich zakupów:

– „A ja żem jej powiedziała” K. Nosowska 
– „Ania” G. Kubicki
– „Autobiografia” Gandhi
– „Bez granic” N. Vujicic
– „Broad Peak” B. Dobroch
– „Byłam kochanką arabskich szejków” L. Shukri
– „Córka Stalina” E. Watała
– „Córki Wawelu” A. Brzezińska
– „Czy umrę, zanim się zbudzę?” E. Koch
– „Dyktatura ciemniaków” P. Gajdziński 
– „Dziennik mojego zniknięcia” C. Grebe
– „Esesman i żydówka” J. Wydra
– „Fashion Victim” S. Kent
– „Generałowie” J. Ćwieluch
– „Inni ludzie” D. Masłowska
– „Jak zatrzymać czas” M. Haig
– „Kredziarz” C.J. Tudor
– „Kryptonim Burza” V. Wolff
– „Kuba Wojewódzki. Nieautoryzowana autobiografia”
– „Miłość” I. Karpowicz
– „Naturalista” A. Mayne
– „Nie narzekaj! Pozytywne sposoby pozbycia się 
     negatywnej energii w pracy” J. Gordon
– „Obsesyjna miłość” E. Ferrante
– „Opowieść podręcznej”  M. Atwood
– „Otoczeni przez psychopatów” T. Erikson
– „Para zza ściany” S. Lapena
– „Polowanie na Escobara” M. Bowden
– „Polska-Rosja. Czas wojny, czas pokoju” J. Kochańczyk
– „Trylogia czerniakowska” S. Grzesiuk

Malwina Smycz
kierownik Działu Biblioteka

AUDIOBOOKI

KOŁO TEATRALNE RODZICÓW NA MIKOŁAJKI
6 grudnia w Przedszkolu Niepublicznym nr 1 „Mali Europejczycy” w Kostrzynie nad Odrą odbyła się wielka premiera przedstawienia w wykonaniu Koła Teatralnego Rodziców 
pt. „Mikołaj w zaczarowanej krainie”.

Koło Teatralne Rodziców działa w naszym przedszkolu 
od sześciu lat. W czerwcu pożegnaliśmy większość aktorów. 
W tym roku szkolnym odbył się nowy nabór. Na początku 
nawet nie marzyliśmy, iż zajdzie to tak daleko. Okazało się 
jednak, że zawsze możemy liczyć na zaangażowanie naszych 
Rodziców. Dla większości z nich był to debiut na scenie, 
a dla części kontynuacja aktorskiej kariery. A wszystko to 
- dla dzieci. Rodzice przedszkolaków niezwykle kreatyw-
nie i twórczo podjęli wyzwanie. Przygotowania wymagały 
dużego zaangażowania   wszystkich twórców, ale efekt był 
wart tych wysiłków.

Dodatkową atrakcją przedstawienia był udział Świętego 
Mikołaja, który obdarował dzieci prezentami. Aktorzy,     
którzy bardzo profesjonalnie podeszli do tego przedsię-
wzięcia, wykazali się pomysłowością, humorem, dystansem 
do siebie, zostali nagrodzeni gromkimi brawami. 
Najważniejszym celem tego przedsięwzięcia było sprawie-
nie radości i niespodzianki dzieciom. Miały one  okazję    
zobaczyć rodziców w zupełnie nowej roli.  Z wypiekami na 
twarzy oglądały przedstawienie, które na długo pozostanie 
w ich pamięci.  Rodzicom należą się wielkie brawa. Po-
święcając swój cenny czas, pokazują dzieciom, że też mogą 

walczyć z tremą, a przy tym na chwilę sami mogą stać się 
dziećmi. 
Za wspólną zabawę, odwagę, kreatywność i indywidual-
ność wykreowanej roli, za zaangażowanie i wewnętrzną 
pasję: BARDZO GORĄCO DZIĘKUJEMY!
Podziękowania kierujemy w stronę rodziców    zaangażowa-
nych w to niezwykłe wydarzenie:  Bartosz Dutkiewicz, Ka-
tarzyna Detmer, Agata Zielińska, Malwina Smutek-Nowac-
ka, Julita Żurawska-Haremza,  Magdalena Balicka, Iwona 
Michalak, Alicja Kita, Wioleta Krzeska, Marta Górczewska, 
Agnieszka Blanck oraz Agnieszka Slooijer.
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21 listopada w PM nr 1 „Pod Topolą” już po raz kolejny 
obchodziliśmy Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. 
Oryginalna nazwa święta brzmi Hallo World Day a dzień 
ten obchodzony jest obecnie w ponad 180 krajach. Jego idea 
od wielu lat jest niezmienna –  uzmysłowienie ludziom, 
iż  wzajemna życzliwość, uprzejmość może zdziałać wiele. 
Dzięki pomyślnym relacjom międzyludzkim możemy osią-
gnąć więcej- budować pokój, przeciwdziałać nienawiści 
i nietolerancji. 
W naszym przedszkolu przywiązujemy wielką wagę 
do  uczenia dzieci wzajemnego szacunku, tak więc dzień 
życzliwości i pozdrowień uczciliśmy szczególnie. Nasze 
przedszkolaki samodzielnie wykonały karty z pozdrowie-
niami, które wręczyły mieszkańcom miasta podczas spa-
cerów. Tym małym gestem sprawiliśmy napotkanym prze-
chodniom wielką radość. Pozytywny odbiór kostrzynian 
ponownie pokazał nam jak wielką moc mają zwykłe czy-
ny bądźmy dla siebie mili na co dzień, nie tylko od święta             
i  razem stawmy czoła czasem szarej rzeczywistości.

Marta Smycz 

DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI I POZDROWIEŃ

Wszystkie misie czy to małe, czy duże,     
szare, czy bure dostały od każdego przed-
szkolaka moc uścisków i całusów, za to,                 
że każdego dnia są najlepszymi powier-
nikami ich wszystkich trosk, zmartwień                   
i radości. Nie ma to jak przytulić się do swo-
jego ukochanego pluszowego misia. 
Nasze przedszkole już po raz kolejny, 
uczestniczy w ogólnopolskim projekcie 
edukacyjnym „Mały miś w świecie wielkiej 
literatury”- to projekt czytelniczy, który 
skradł serca wielu przedszkolaków w całej 
Polsce. Mały pluszowy miś już od września, 
pomagał dzieciom w nabywaniu samodziel-
ności, w tworzeniu kodeksu przedszkolaka, 
uczestniczył w bajkowaniu czyli słuchaniu, 
czytanych każdego dnia bajek. 
Miś Przytulasek, mieszkający w grupie 
4-latków, rozpoczął swą czytelniczą podróż 
po domach przedszkolaków. Każde dziecko 
zabierało misia do domu, a tam wspólnie 
z rodzicami, zapisywało w dzienniczku  ty-
tuł bajki, którą mu przeczytano i wykony-
wało rysunek dla pluszowego przyjaciela.

W okolicy 25 listopada nie ma chyba w Polsce przedszkola, które nie obchodziłoby    
Dnia Pluszowego Misia. Tego wyjątkowego dnia każdy pluszowy Miś może poczuć 
się wyjątkowo. Dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników            
na cześć wszystkich Misiaków, uczestniczyły w zabawach dydaktycznych, ruchowych 
i bawiły się z pluszakami przy skocznej muzyce. 

ZMISIOWANE PM2

Miś to przyjaciel dzieci, który pomaga 
w  wielu kryzysowych sytuacjach, ale i też 
chętnie towarzyszy dzieciom w pozna-
waniu nowych zagadnień i treści. W ra-
mach projektu, misie podróżują także po 
przedszkolach w Polsce. 4-latki swojego 
małego przedszkolnego misia podróżnika 
wysłały w podróż do Warszawy, a obecnie 
w przedszkolnych progach goszczą misia        
z  Gdańska. To Bursztynek - wesoły miś 
przedszkolaków z grupy Słoneczka. 
Zadaniem dzieci jest czytać misiowi, bawić 
się z nim, opowiedzieć o swojej miejsco-
wości i przesłać do kolejnego przedszko-
la. Łącznie odwiedzi nas 10 misiów z całej 
Polski. Czy to nie wspaniała sprawa czytać, 
uczyć, bawić się z misiem? Czytać z misiem 
można na różne sposoby, my wprowadza-
my nowy sposób - czytanie  z wykorzysta-
niem teatru Kamishibai. 
Będzie to kolejny krok, do rozbudzania     
zainteresowań dzieci literaturą. 

B. Kaźmierska, E. Strof

Wszystkie dzieci w Przedszkolu Miejskim 
Nr3 „Ekoludki” już od samego rana z wielką 
niecierpliwością spoglądały na drzwi, na-
słuchiwały „mikołajowych” dzwoneczków. 
Przedszkolaki musiały wykazać się cierpli-
wością i poczekać na specjalnego gościa, 
ale od rana na dzieci czekały same atrakcję. 
Najpierw wszystkie dzieci udały się 
na  przedstawienie Magika, który zabrał 
dzieci w świat magii i iluzji. Po występnie 
pełnym emocji i podziwu dzieci udały się 
na Bal Mikołajkowy. Święty Mikołaj nie za-
wiódł dzieci i odwiedził dzieci podczas Balu 
Mikołajkowego. Dodatkową niespodzian-
ką był popcorn przygotowywany przez 
przedszkolnego elfa, a jego zapach unosił 
się po  całym przedszkolu. Dzieci mogły           
obserwować jak pękają ziarenka kukurydzy 
i powstaje popcorn. Ta pyszna atrakcja była 
możliwa dzięki ofiarności Kostrzyńsko-Słu-
bickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, 
za co serdecznie dziękujemy! 
Spotkanie z Mikołajem trwało dosyć krótko, 
ale sprawiło nam wiele radości. 

Mikołaj wiedział, że czeka na Niego dużo, 
dużo dzieci, dlatego zostawił nam list     
i  wiele niespodzianek. Po odczytaniu listu 
od Św. Mikołaja wszystkie dzieci udały się 
do swoich sal, aby sprawdzić czy nie kryją 
się tam jakieś prezenty. Wszystkie dzieci 
bardzo przeżywały to spotkanie. Na niejed-
nej twarzy można było zobaczyć niepew-
ność, obawę, a nawet lęk. Trwało to jednak 
krótko. 
Jednak sam widok specjalnego gościa,        
zabawa, kolorowe prezenty zrekompenso-
wały dzieciom oczekiwanie. Dzieci długo 
wspominały ten dzień, dzieliły się wraże-
niami, ponownie oglądały prezenty, zerkały 
przez okno z nadzieją, że jeszcze raz zoba-
czą naszego gościa i pomachają mu jeszcze 
na pożegnanie...

Ding, dong spadł już śnieg
pierwsza gwiazdka z nami jest

Jest ktoś taki, ktoś kto chce...

Agata Kuza

„Ding, dong spadł już śnieg /pierwsza gwiazdka z nami jest / Jest ktoś taki, ktoś kto 
chce... - Słowa tej piosenki zabrzmiały podczas wizyty Świętego Mikołaja w naszym 
Przedszkolu. To bez wątpienia jeden z  najbardziej oczekiwanych  przez dzieci dni  
w roku. Przygotowują się do niego  starannie. W końcu nadszedł wreszcie ten długo 
oczekiwany dzień...

MIKOŁAJKI W PM3
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O fakcie tym poinformowane zostało Muzeum Twierdzy Kostrzyn, którego archeolog udał 
się na miejsce znaleziska, potwierdził jego wartość historyczną i wszczął odpowiednie proce-
dury zabezpieczająco-informacyjne. Wkrótce potem miejsce to zostało wpisane do rejestru 
stanowisk archeologicznych. Po załatwieniu wszelkich formalności i pozwoleń przystąpili-
śmy na początku listopada do wstępnych prac archeologicznych. Do tej pory nie informowa-
liśmy o tym miejscu i fakcie, aby uniknąć niezdrowego zainteresowania osób postronnych.               
Prace prowadzone były przez archeologów MTK przy udziale wolontariuszy ze Stowarzy-
szenia Historyczno-Kulturalnego „Tempelburg”, Sulęcińskiego Stowarzyszenie Przyjaciół 
Historii „Denar”, Łobeskiej Grupy Historycznej, Muzeum Templariuszy w Chwarszczanach, 
Wielkopolskiego Forum Eksploracyjno-Historycznego, Odkrywcy, oraz osób niezrzeszonych 
(w tym z Kostrzyna). W wykopach znaleziono m. in. pochówki wojowników (część z nich 
zniszczona przez prace leśne, część kompletna) z uzbrojeniem (groty włóczni i fibule, umba, 
fragmenty ceramiki i kości). Po zakończeniu prac zabytki trafią do konserwacji. Można z dużą 
dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że mamy do czynienia z cmentarzyskiem z pierwszych 
wieków naszej ery. Ze względu na ważkość odkrycia i konieczność zabezpieczenia wykopów, 
prace dla części uczestników rozciągnęły się na cały weekend okołoświąteczny (11.11.). 
Tegoroczne prace zakończyły się 10.12. br. Archeolodzy jeszcze tam wrócą. Wyniki badań 
podamy do publicznej wiadomości po ich całkowitym ukończeniu. Przypominamy, że po-
szukiwanie zabytków na własną rękę jest prawnie zabronione. Po zmianie przepisów jest to 
przestępstwo, za które grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności.

Kilka miesięcy temu informowaliśmy o sensacyjnym znalezisku w postaci kartusza her-
bowego z piaskowca zdobiącego niegdyś bramę wjazdową do Arsenałów Królewskich 
w  Kostrzynie. Pierwszy z nich został odnaleziony, a właściwie odzyskany przez nas w 
2012 r. Drugi znalazł się 50 km od Kostrzyna. Obiecaliśmy, że po zakończeniu negocjacji 
z obecnym posiadaczem zabytku ujawnimy okoliczności wywiezienia poza miasto. I oto 
nadszedł ten moment. 

Miejscowość Ściechów położona jest w centrum trójkąta z wierzchołkami w Dębnie,          
Myśliborzu i Gorzowie Wlkp., 5 km od Lubiszyna. Ciekawostką może być fakt, iż jest to    
jedna z najdłuższych wsi w Polsce, a urodził się w niej as lotnictwa III Rzeczy Hans Grünberg 
(to tylko informacja, a nie wyraz naszego uznania dla niemieckiego pilota). Mieszkaniec 
Gorzowa p. Piotr Ptaszkiewicz, zakupił jakiś czas temu nieruchomość w tej wsi. Podczas 
oględzin zabudowań zwrócił uwagę na spory ozdobny kamień z piaskowca przedstawiający 
obustronnie tarcze herbowe. Od poprzednich właścicieli uzyskał informację, iż kamień ten 
został przywieziony wiele lat temu do Ściechowa, jeszcze w latach 70-tych. Znalazł się on 
na wywrotce razem z hałdą piasku zamówionego dla przeprowadzenia prac budowlanych 
na posesji. I tak już tam pozostał. 
Po objęciu gospodarstwa p. Piotr próbował rozwikłać tajemnicę pochodzenia kamienia. 
Jego „śledztwo” trwało kilka miesięcy i raczej przypadkowo (bo odległy o 50 km Kostrzyn 
nie był raczej w kręgu zainteresowań) natrafił na informację opublikowaną w 2012 r. przez 
Muzeum Twierdzy Kostrzyn o odnalezieniu kartusza herbowego z kostrzyńskiego arsena-
łu. Porównując fotografie z posiadanym przez siebie obiektem stwierdził, że jest to prawie 
identyczny obiekt. W lipcu br. po telefonie do Muzeum Twierdzy i wizycie naszych przed-
stawicieli w Ściechowie nie było żadnych wątpliwości: był to drugi z pary kartuszy umiesz-
czonych niegdyś na kolumnach przy bramie wjazdowej do arsenału w sąsiedztwie zamku. 
Pozostało tylko dojść do porozumienia… 
Obie strony wyrażały wolę pozytywnego załatwienia sprawy. Podkreślić należy postawę 
właściciela (na zdjęciu z rodziną), który z dużym zrozumieniem podszedł do tematu i tak 
naprawdę największą przeszkodą był sentyment do obiektu, niż wszelkie pozostałe względy. 
Ostatecznie uzgodniono wszelkie warunki, podpisano umowę i w dniu 3 grudnia ekipa 
MTK pojawiła się w Ściechowie. Z niemałym trudem udało się załadować ważący kilka-
set kilogramów kartusz i przewieźć do Kostrzyna, gdzie po rozładunku i umyciu trafił do 
Bastionu Filip, gdzie prezentowany będzie już od wiosny w sali z makietą twierdzy. I w ten 
oto sposób kolejny obiekt Starego Miasta wrócił na swoje miejsce. Odnaleziony piaskowiec 
jest widomym znakiem tego, że być może uda się natrafić i pozyskać jeszcze inne elementy 
związane z historią Kostrzyna.

NOWE STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE
Przez las nieopodal Kostrzyna przeszła w październiku ubiegłego roku wichura (słynny Xawery), która połamała i powywracała drzewa. W kwietniu tego roku trafił w to miejsce 
poszukiwacz poroży, który w korzeniach powalonych drzew zauważył przedmioty z minionych czasów.

KARTUSZ POWRÓCIŁ

MUZEALNE WYCIECZKI
Wraz z końcem sezonu turystycznego dobiegł również końca nasz muzealny sezon          
wycieczkowy. Wycieczki o charakterze historyczno-krajoznawczym Muzeum Twier-
dzy organizuje od roku 2011. Łącznie w ciągu tych kilku lat zaprosiliśmy (wg naszych 
wyliczeń) miłośników historii na 41 wycieczek. Były to zarówno spacery piesze, jak                       
i wycieczki rowerowe, kajakowe czy autokarowe. 

Rok 2018 był rokiem rekordowym pod tym względem. Zorganizowaliśmy 9 wycieczek, 
przy czym wyprawa do Poczdamu doszła do skutku dwukrotnie ze względu na ogromne 
zainteresowanie wyjazdem. Oto nasze tegoroczne kalendarium: 
20.01. W poszukiwaniu kamienia Gerda – wyprawa piesza (Dąbroszyn)
21.04. Lebus i Górzyca – siedziby biskupstwa lubuskiego (otwarcie sezonu turystycznego)
25.05. Słowik to, a nie skowronek się zrywa... czyli Stare Miasto ornitologicznie
13.06. Ostróg Reitwein (wraz z festynem ogrodowym)
25.08. Pole bitwy pod Sarbinowem (260 rocznica wydarzenia)
01.09. Twierdza z wody – spływ kajakowy wokół Wyspy Odrzańskiej
02.09. Poczdam – stolica Brandenburgii
23.09. Poczdam – stolica Brandenburgii
07.10. Zamki Nowej Marchii: Gusow – Neuhardenberg – Wulkow – Trebnitz – Diedersdorf 
20.10. Kostrzyńskie Polonika – spacer po Starym Mieście
Łącznie w tych wyprawach wzięło udział 270 uczestników, z czego prawie połowa to miesz-
kańcy innych miejscowości. Uczestnicy naszych wypraw przyjechali do nas m. in. ze Szcze-
cina, Głogowa, Krzyża Wlkp., Frankfurtu, Reitwein, Gorzowa, Mirocina Górnego (koło 
Kożuchowa), z Chludowa (koło Poznania), Glinika (koło Gorzowa), Słubic, Witnicy, Rzepi-
na, a także z Białcza, Nowin Wlk., Lasków Lubuskich, Bogusławia, Dargomyśla, Dąbroszy-
na, Namyślina czy Słońska. Celowo wymieniamy te miejscowości, aby zaprzeczyć tezie, że 
brak jest informacji na temat naszych imprez. Jak widać, dla chcącego nie ma nic trudnego. 
W przyszłym roku oczywiście planujemy kontynuację cyklu wycieczek. Pracujemy już nad 
propozycjami na kolejny sezon i jesteśmy otwarci na sugestie naszych sympatyków. Prosi-
my o ewentualne propozycje na adres biuro@muzeum.kostrzyn.pl. Nie obiecujemy, iż zo-
staną spełnione, ale rozważymy każdą z nich. 

Do zobaczenia na trasach kolejnych wypraw w roku 2019!
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„Naród, który traci pamięć, traci sumienie.”
Zbigniew Herbert

Polaków wywiezionych z Kresów do dziś najczęściej nazywa 
się repatriantami - tego pojęcia stosowanego przez komuni-
styczną propagandę używają nawet historycy. Ale repatriant 
to ktoś, kto powraca z wygnania do ojczyzny. Tymczasem 
sytuacja Kresowian była dokładnie odwrotna - mówi lektor 
w „Kresach”. Akcja filmu jest pisana w kolejnych epizodach 
i tradycyjnych polskich świętach. Najbardziej kolorowe 
sceny z filmu - śluby, Wielkanoc i Wigilia, zostały skontra-
stowane z przerażającymi scenami. Sielankowy obraz prze-
pleciono z dramatycznymi sytuacjami, które przedstawiały 
ciemną stronę II wojny światowej. Rosyjska i niemiecka 
okupacja, ludobójstwo na Wołyniu, wysiedlenia i podróże 
w katastrofalnych warunkach. To wszystko składa się na ży-
ciorysy przedstawionych w filmie ludzi, którzy byli naocz-
nymi świadkami lub ofiarami tychże działań.
Reżyserem filmu jest Rafał Bryll, jednak faktycznym reali-
zatorem było samo życie, które napisało ten przejmujący 
scenariusz. Ekranizacja powstała dzięki ludziom, którzy 
zechcieli opowiedzieć swoje małe wielkie historie - często 
niełatwe, pełne krwi, łez, przerażających i bolesnych wspo-
mnień. Niektórzy z nich po raz pierwszy publicznie przed-
stawili historie swojego życia i tych ogromnych wyzwań, 
z którymi przyszło im się zmierzyć.
„Kresy” są drugim fabularyzowanym filmem dokumental-
nym, który wyprodukowała „Gazeta Lubuska”. Emocjonal-
ne relacje ludzi z czasów wojennych są podstawą tego filmu, 
jednak za tymi wszystkimi opowieściami kryje się piękno 
utraconego miejsca, ich własnej ojczyzny oraz niepewność 
nowego miejsca życia. Ludzie musieli ponownie spróbować 
zbudować swoją małą ojczyznę.

Natalia Buda

A co o filmie sądzi młodzież, która oglądała „Kresy”? 
Oto niektóre wypowiedzi:

„Ludzie, którzy wydają się naszymi przyjaciółmi i dobrymi 
sąsiadami w jednej chwili mogą stać się największym stra-
chem i lękiem, naszymi katami.”

„Zwykle oglądając filmy nie ulegam emocjom, tym razem 
było jednak inaczej.”

„Ten drżący głos starszych ludzi, przeszklone oczy i twarze za-
lane łzami. Prawdziwość, i autentyczność, to wzruszyło mnie 
najbardziej.”

„Miałam ciarki na całym ciele, w oczach pojawiły się łzy, a 
w mojej głowie pełno refleksji dotyczących życia i jego war-
tości. Doznałam pewnego rodzaju wstrząsu, słuchając relacji 
świadków. Przejęła mnie przede wszystkim szczerość tych lu-
dzi – opowiadali, wzruszali się, wspominali dobre i złe chwile.”

„Najbardziej przejęła mnie relacja, która zobrazowała sytu-
ację pewnej rodziny. Znajdowała się ona w małej piwniczce, 
w najniższej kondygnacji domu, a nad ich głowami ucztowali 
napastnicy. Wszędzie było słychać krzyk konających ludzi, 
którzy musieli pożegnać się z życiem, ze swoimi przyjaciółmi. 
W pewnym momencie najmłodsze dziecko zaczęło płakać ze 
strachu i głodu. Wtedy ktoś z bliskich kazał to dziecko udusić, 
bo ten płacz może kosztować życie wszystkich.”

„Wyobraziłam sobie ich cierpienie i strach. To wzruszające po 
ilu latach byli w stanie opowiedzieć o tych wydarzeniach, co 
musieli przejść, by móc żyć. Ci ludzie doświadczyli prawdzi-
wego piekła.”

„Film był bardzo ciekawy i nie żałuję, że go zobaczyłam. Do-
brze, że powstał, bo dzięki temu historie naszych krajan zosta-
ną na dłużej, przetrwają, nie zostaną zapomniane.”

zebrała: Natalia Buda

ODDZIELENI OD KORZENI...
W środę 21 listopada w ramach warsztatów dziennikarskich i edukacji filmowej uczniowie klasy drugiej i trzeciej 
liceum ogólnokształcącego uczestniczyli w projekcji filmu „Kresy”, który został zrealizowany przez redakcję Gazety 
Lubuskiej, a seans przygotowało Muzeum Twierdzy Kostrzyn. Dzięki temu licealiści zyskali możliwość obejrzenia 
na dużym ekranie przejmującej opowieści o losach Lubuszan, którzy przywędrowali tu z Kresów.

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA ORAZ
FERIE ZIMOWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

W rozporządzeniu MEN w  sprawie organizacji roku 
szkolnego 2018/2019 zaplanowano 
przerwę świąteczną dla uczniów w okresie:

od 24 do 31 grudnia 2018 roku.
Natomiast ferie zimowe będą trwały: 

od 14 do 27 stycznia 2019 roku.

FERIE ZIMOWE
UWAGA ! ! !

10 LAT RAZEM

Prezes stowarzyszenia Jerzy Wanat na wstępie opowiedział 
po krótce historię organizacji:
10 lat temu organizacja praktycznie przestała istnieć. 
Wszelkie dokumenty oraz pomieszczenie przekazano 
do dyspozycji KCK. Znalazła się jednak grupa jedena-
stu osób, która postanowiła wskrzesić stowarzyszenie.           
Seniorzy powołali nowy zarząd. Nowym prezesem został          
Jerzy Wanat, który rozszerzył propozycje programowe 
dla emerytów. Od tej pory nastąpił dynamiczny wzrost 
ilości członków organizacji. W 1999 roku Stowarzyszenie 
zapoczątkowało sprowadzanie artykułów spożywczych 
z  Banku Żywności w Gorzowie Wlkp. co spowodowało 
nagły wzrost nowych członków. 
Na przełomie roku 2014-2015 organizacja liczyła ponad 
250 członków. Analogicznie, gdy stowarzyszenie przesta-
ło sprowadzać artykuły - zmniejszyła się liczby członków, 
obecnie organizacja liczy ok. 90 osób. Od przyszłego roku 
jednak ponownie będzie możliwość sprowadzania róż-
nych produktów. Organizacja zajmowała się i w dalszym 
ciągu zajmuje przekazywaniem osobom potrzebującym 
m.in. odzieży, obuwia i artykułów AGD otrzymanych      
od darczyńców. Obecnie przygotowujemy się do odwie-
dzin najstarszych członków organizacji w ich domach, 
którzy nie są w stanie uczestniczyć w licznych imprezach, 
spartakiadach i wycieczkach organizowanych przez sto-
warzyszenie. W trakcie odwiedzin wytypowanych będzie 
10 osób, które otrzymają upominki świąteczne. 
W przyszłym roku organizacja zamierza we współpracy 
z MOSiR-em zorganizować imprezę masową pod hasłem 
„Dzień Sportu Seniorskiego”. Ponadto planujemy zorga-
nizować kilka wycieczek autokarowych, w tym najdłuższą 
do czeskiej Pragi. W planie są również wycieczki i spo-
tkania z seniorami z Krosna Odrzańskiego, Drezdenka. 
Strzelec Krajeńskich i Sulęcina. Chcielibyśmy też wzorem 
lat  ubiegłych zorganizować spotkania i imprezy, które się 
już sprawdziły i wpisały na stałe w nasz kalendarz. 
Z okazji zbliżającego się święta zarząd organizacji życzy 
swoim członkom i wszystkim seniorom zdrowia, miłych 
i rodzinnych świąt. 

Kostrzyńskie Stowarzyszenie „Człowiekiem Jestem”.

13 listopada w KCK „Kręgielnia” odbyła się uroczystość 
uczczenia dziesiątej rocznicy reaktywowania działalności 
Kostrzyńskiego Stowarzyszenia „Człowiekiem Jestem”. 
Była to okazja do wspomnień...
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SPEŁNIENIA MARZEŃ, DUŻO ZDROWIA,

WSZELKIEJ RADOŚCI, POMYŚLNOŚCI,

SATYSFAKCJI, ZADOWOLENIA,

POGODY DUCHA I SAMYCH SUKCESÓW.

MOSiR W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ

CHWIL PEŁNYCH MIŁOŚCI

ORAZ KOSTRZYŃSKICH STOWARZYSZEŃ

W RODZINNYM GRONIE.

NIECH TE ŚWIĘTA PRZYNIOSĄ WYTCHNIENIE

OD CODZIENNYCH ZMAGAŃ I TROSK,

ZAŚ W NOWYM 2019 ROKU ŻYCZĘ

ŻYCZĘ WSZYSTKIM SPORTOWCOM

CIERPŁA I ZROZUMIENIA

SYMPATYKOM I PRACOWNIKOM

Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

TRENEROM, DZIAŁACZOM,KIBICOM

II. MEMORIAŁ MARCINA BĄKA

OGÓLNOPOLSKI
TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

12.01.2019 r., godz. 10:00
Hala MOSiR, ul. Wojska Polskiego 6
o Puchar Dyrektora MOSiR w Kostrzynie nad Odrą
w kategoriach:

13.01.2019 r., godz. 10:00
Hala MOSiR, ul. Wojska Polskiego 6
o Puchar Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą
w kategorii OPEN

- powyżej 60 lat

- do 30 lat

- 46-60 lat
- 31-45 lat

I   
II  
III
IV

KOSTRZYN NAD ODRĄ, 12-13.01.2019 r.

Tuż po godzinie 10:00 oficjalnego otwarcia 
turnieju dokonali: dyrektor kostrzyńskiego 
MOSiR Zygmunt Mendelski oraz prezes 
firmy Colloseum Marketing Sport Miro-
sław Wrzesiński. Młodzi piłkarze zmagali 
się do godziny 15.30, mecze eliminacyjne 
odbywały się w dwóch grupach. 
W Grupie A spotkały się następujące ze-
społy: UKS Celuloza Kostrzyn nad Odrą, 
Pogoń Szczecin, SAP Słubice, LPFA Da-
riusza Dudki, Dwójka MOS II Gubin. 
W Grupie B do walki o punkty przystąpiły: 
Dwójka MOS Gubin, UKS Perła Cybinka, 
Warta Słońsk, APKO Krosno Odrzańskie, 
Błękitni Dobiegniew. 
Najlepsi z obydwu grup zmierzyli się w 
meczach półfinałowych, a następnie fina-
łach. Zwycięzca Grupy A UKS Celuloza                
Kostrzyn nad Odrą, stanęła do walki o 
główne trofeum z Dwójką MOS Gubin, 
Kostrzynianie po niezwykle zaciętym po-
jedynku ulegli 2:1 zdobywając srebrne me-
dale. Trzecie miejsce zajął zespół UKS Perła 
Cybinka, który w meczu o brązowe medale 
pokonał rzutami karnymi drużynę Pogoni 
Szczecin. 
Po sześciu godzinach zaciętych meczy, 
pięknych pojedynków, efektownych parad 
bramkarskich i goli wielkiej urody przystą-
piono do podsumowania turnieju. Nagrody 
w postaci medali, pucharów oraz nagród 
rzeczowych wręczyli prezes firmy Collo-
seum Marketing Sport Mirosław Wrzesiń-
ski, dyrektor MOSiR Zygmunt Mendel-
ski, radny Rady Miasta Kostrzyn na Odrą        
Mariusz Staniszewski i prezes UKS Celuloza 
Stanisław Grzelczak.
Pamiątkowymi statuetkami udekorowano 
zawodników w następujących kategoriach:

8 grudnia w gościnnej hali widowiskowo-sportowej kostrzyńskiego Zespołu Szkół 
na Mikołajkowym Halowym Turnieju Orlików TORNEO LUBUSKIE zameldowało się 
10 reprezentacji. Turniej rozgrywany był o puchar Burmistrza Kostrzyna nad Odrą oraz 
nagrodę główną Prezesa K-SSSE Krzysztofa Kielca. Zwycięzcą turnieju została Dwójka 
MOS Gubin, który pokonała w finale po zaciętym pojedynku drużynę UKS Celuloza 
Kostrzyn nad Odrą. Organizatorami turnieju był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Kostrzynie i Colloseum Marekting Sport.

Najlepszy zawodnik turnieju: 
Waskin Emil (UKS Celuloza Kostrzyn)
Najlepszy bramkarz turnieju: 
Góralczyk Wiktor (Dwójka MOS Gubin)
Król Strzelców:
Różycki Krystian (Dwójka MOS Gubin)
Trener zwycięskiej drużyny: 
Sobolewski Patryk (Dwójka MOS Gubin)

Klasyfikacja końcowa turnieju:
1.   Dwójka MOS Gubin
2.   UKS Celuloza Kostrzyn nad Odrą
3.   UKS Perła Cybinka
4.   Pogoń Szczecin
5.   Słubicka Akademia Piłkarska Słubice
6.   Warta Słońsk
7.   Lech Poznań Footbal Academy D. Dudka
8.   APKO Krosno Odrzańskie
9.   Dwójka MOS II Gubin
10. Błękitni Dobiegniew

Mecze półfinałowe:
UKS Celuloza - Perła Cybinka - 8:2
Pogoń Szczecin - MOS Gubin 1:1 k: 0:2

Finały:
mecz o I miejsce
UKS Celuloza - Dwójka MOS Gubin 1:2
mecz o III miejsce
Pogoń Szczecin - Perła Cybinka 0:0 k: 0:2
mecz o V miejsce
SAP Słubice - Warta Słońsk - 1:0
mecz o VII miejsce
LPFA - APKO Krosno Odrzańskie - 0:0 k: 2:1
mecz o IX miejsce
2 MOS II Gubin - Błękitni Dobiegniew - 2:0

Mariusz Staniszewski
MOSiR w KOstrzynie nad Odrą

ZŁOTE ORLIKI Z GUBINA 
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XVIIMistrzostwa Pracowników Zakładów Pracy
w halowej piłce nożnej

o „Puchar Dyrektora MOSiR”

HALA SPORTOWA MOSiR, UL. WOJSKA POLSKIEGO 6
27  STYCZNIA  /  2  LUTY

czekamy na zgłoszenia 
do 21 stycznia 2019 roku !

ZAPISY JUŻ RUSZYŁY!

6 grudnia w ramach projektu „Bieganie bez granic” Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Kostrzynie nad Odrą był organizatorem II. Mikołajkowego Biegu Rekreacyjnego, który 
zakończył ten projekt. Również i tym razem nie zawiedli biegacze - na starcie pojawiło 
się ponad 400 uczestników od niemowlaka, aż do sędziwych seniorów. Obecni byli tak-
że goście z Seelow. Impreza była współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego „Redukować bariery - wspólnie wykorzystywać silne strony” oraz środków 
organizatorów, dzięki czemu na uczestników czekały niespodzianki.

MOSiR w Kostrzynie nad Odrą zaprosił 
Mieszkańców polsko-niemieckiego pogra-
nicza na II. Mikołajkowy Bieg Rekreacyjny, 
który był odpowiedzią na sygnały od Pań-
stwa, gdzie już w zeszłym roku docierały 
do  nas liczne zapytania odnośnie rodzin-
nego biegania: Grupą docelową projektu byli 
mieszkańcy pogranicza polsko-niemieckiego 
z miastem Kostrzyn nad Odrą oraz Seelow 
jako głównymi partnerami, którzy chcieli 
aktywnie spędzić wolny czas. Zakładaliśmy 
udział około 300 osób. - mówi Dyrektor 
MOSiR Zygmunt Mendelski - Projekt miał 
charakter ponadregionalny i służył zacieśnia-
niu więzów partnerskich pomiędzy Miastem 
Kostrzyn nad Odrą i Miastem Seelow. Myślę, 
że cel udało się osiągnąć, ponieważ odzew   
po obu stronach Odry był w tym roku ogrom-
ny, o czym świadczy choćby liczba biegaczy, 
którzy zameldowali się na starcie. Cieszy 
nas zwłaszcza fakt, że w polsko-niemieckim, 
barwnym i radosnym gronie uczestników 
nie brakowało całych rodzin, seniorów czy     
młodzieży. Dodam, że w zeszłym roku bie-
gaczy było około 200, gdzie w tegorocznym 
Biegu Mikołajkowym brało udział już ponad 
400 uczestników!
Jeszcze przed startem biegu w namiocie 
MOSiR, gdzie przyjmowano zapisy, pano-
wała fajna, świąteczna krzątanina, a  kolej-
ni uczestnicy zapisywali się z uśmiechem 
do  biegu odbierając czapki Św. Mikoła-
ja. Zainteresowanie było tak wielkie, że        
o ponad 10 minut opóźniony został start. 

Przed rozpoczęciem biegu wszystkich 
obecnych na Placu Wojska Polskiego, 
w  tym bardzo licznej grupy rekreacyjnego 
biegu, powitał burmistrz Miasta Andrzej 
Kunt, życząc wszystkim miłych wrażeń, 
zadowolenia oraz z radosnego korzystania 
z przygotowanego mikołajkowego pro-
gramu. Również tegoroczny bieg alejkami 
Parku Miejskiego prowadziła dwójka uty-
tułowanych kostrzyńskich biegaczy: Ma-
riusz Staniszewski i Klaudia Kobydecka. 
Na  dystansie ponad 800 m. nie chodziło 
jednak o  sportową rywalizację, czy kolej-
ność zameldowania się na linii mety. Idea 
tego biegu była przede wszystkim promo-
cja zdrowego trybu życia i propagowanie       
najprostszej formy ruchu, jaką jest bieg. 
Praktycznie każdy uczestnik po zakończe-
niu biegu otrzymał pamiątkowy medal z rąk 
radnych miejskich Michała Kunta, Piotra 
Dziekana i Heleny Rudanieckiej, dyrektora 
MOSiR Zygmunta  Mendelskiego, wspiera-
nych przez swoich pracowników: Antonie-
go Żołnę, Romana Bućkowskiego i Alber-
ta Semenchenko. Na najmłodszych czekały 
czekoladowe mikołaje. Tak jak rok temu na 
najfajniej przebranych uczestników organi-
zatorzy przygotowali  świąteczne upominki, 
wręczone ze sceny przez Świętego Mikołaja 
i Śnieżynkę.  
Z. MendelSki już dzisiaj zaprasza do ro-
dzinne bieganie,na kolejna okazja nadarzy 
się podczas 27. Finału WOŚP:

zapisy do biegu od 14:00, start o 15:10.

Unia Europejska
Europäische Union

Euroregion
PRO EUROPA VIADRINA

„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

Mamy doskonałą informację dla miłośników grania w hali! Już na początku roku 2019 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą będzie organizatorem 
dwóch dużych turniejów w halowej piki nożnej. Pod koniec stycznia o „Puchar Dyrek-
tora MOSiR” walczyć będą zakłady pracy, a w połowie lutego piątki piłkarskie zmierzą 
się w Mistrzostwach Kostrzyna nad Odrą. O ile pierwszy z tych turniejów przeznaczony 
jest dla zakładów pracy, drugi ma charakter otwarty! Organizatorzy czekają na Państwa 
zgłoszenia, a na najlepszych czekają nagrody. Zapraszamy do udziału!

XVII Mistrzostwa Pracowników Zakładów Pracy w halowej piłce nożnej                        
o „Puchar Dyrektora MOSiR” odbywają się już po raz siedemnasty, a spotkania będą 
rozgrywane w Hali Sportowej MOSiR przy ul. Wojska Polskiego 6. Pierwsza runda będzie 
miała miejsce 27 stycznia (niedziela) a po regeneracji zawodnicy przystąpią do rewanżów 
tydzień później - 2 lutego (sobota). W turnieju mogą wziąć udział wyłącznie pracowni-
cy danego zakładu pracy, organizatorzy dopuszczają posiłkowanie się zaledwie jednym          
graczem spoza zakładu. Na najlepszych czekają dyplomy, puchary i medale. Termin zgło-
szeń upływa 21 stycznia 2019 roku.

Mistrzostwa Kostrzyna nad Odrą drużyn 5-osobowych o „Puchar Burmistrza” 
to otwarty turniej piłkarski, który odbywa się w naszym mieście od niemal czterdziestu 
lat. Tradycyjnie już areną meczy będzie Hala Sportowa MOSiR przy ul.Wojska Polskiego.     
Drużyny będą walczyć o prymat i nagrody w dwóch rundach. Zasadnicza odbędzie się        
16 lutego (sobota), a rewanże już 24 lutego (niedziela). Piątki piłkarskie mogą zgłaszać 
swój udział do 11 lutego, ale radzimy się pośpieszyć, bo organizatorzy zastrzegają sobie 
możliwość zamknięcia wcześniej listy drużyn biorących udział w turnieju!

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą

II BIEG MIKOŁAJKOWY
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REPERTUAR STYCZEŃ 
2019

03.01.     g. 18.30       KINO OSOBOWOŚCI:  

                                         Happy Olo-  

                                         pogodna ballada o Olku Dobie  

04.01.     g. 18.30       Fair play 

05.01.     g. 16.00       My Little Pony 

05.01.     g. 18.00       Geniusz 

10.01.     g. 18.30       KINO OSOBOWOŚCI:  

                                         Ostatnia rodzina 

11.01.     g. 18.30       Ida 

12.01.     g. 16.00       Był sobie pies 

12.01.     g. 18.00       303. Bitwa o Anglię 

13.01.     g. 15.00       Dudi. Cała naprzód  

13.01.     g. 17.00       303. Bitwa o Anglię 

17.01.     g. 18.30       KINO OSOBOWOŚCI: 

                                         Whitney 

18.01.     g. 18.30       Power Rangers 

19.01.     g. 16.00       Mała Wielka Stopa 

19.01.     g. 18.00       Imagine 

20.01.     g. 15.00       Gang Wiewióra 

20.01.     g. 17.00       Dzień Babci i Dziadka  

                                         w Kinie za Rogiem:  

                                         Lato w Prowansji 

24.01.     g. 18.30       KINO OSOBOWOŚCI:  

                                         Maria Skłodowska Curie 

25.01.     g. 18.30       Modelka 

26.01.     g. 16.00       Gang Wiewióra 2 

26.01.     g. 18.00       Na układy nie ma rady 

27.01.     g. 15.00       Moje wakacje z Rudym 

27.01.     g. 17.00       Niewinne 

31.01.     g. 18.30       KINO OSOBOWOŚCI:  

                                         Strategia mistrza 

DATA   GODZINA                 TYTUŁ                GATUNEK/ 
                                                                  CZAS TRWANIA

dokument/1h 2min. 

 

 

dramat/1h 39min. 

dla dzieci/1h 35min. 

dramat/1h 39min. 

dramat/1h 57min. 

 

dramat/1h 20min. 

dla dzieci/1h 35min. 

dramat/1h 47min. 

dla dzieci/1h 28min. 

dramat/1h 47min. 

dokument/1h 55min. 

 

Sci-Fi/2h 4min. 

dla dzieci/1h 28min. 

dramat/1h 44min. 

dla dzieci/1h 22min. 

komedia/1h 39min. 

 

 

dramat/1h 36min. 

 

dramat/1h 43min. 

dla dzieci/1h 35min. 

komedia/1h 25min. 

dla dzieci/1h 25min. 

dramat/1h 55min. 

dramat/1h 39min. 

 

 

"Kręgielnia" ul. Fabryczna 5 
Kostrzyn nad Odrą 

tel: 600 983 828

  27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy  w Kostrzynie nad Odrą
13.01.2019 – AMFITEATR

10.00 - Oficjalnie Ruszamy, Spotkanie wolontariuszy na Placu WP - Balony do Nieba
od g. 11.00 - Plac Wojska Polskiego, Amfiteatr  - Przejażdżki „londyńską taksówką”
14.00 - Zaczyna działać finałowa kawiarenka, sklepik i loteria 
14.00 - Zapisy do biegu „Policz się z cukrzycą” 
15.00 - OTWARCIE KOSTRZYŃSKIEGO FINAŁU w AMFITEATRZE
15.00 - Zaczyna działać Finałowa FotoBudka 
15.03 - Kostrzyńska Orkiestra Dęta 
15.10 - Bieg uliczny „Policz się z cukrzycą” 
16.00 - Zespół ,,Drzewiczanie”
16.30 - Koncert zespołów ,,Little Six” oraz ,,The Black Birds”  
17.15 - Śpiewa Dawid Marciniak 
17.30 - Licytacje Najważniejszych, Najciekawszych Gadżetów 
18.00 - Finałowa Niespodzianka + Czas dla sponsorów ,,Foxy pomaga dzieciom” 
18.15 - Licytacje gadżetów firm kostrzyńskich
18.45 - Koncert - CADILAC
19.15 - Licytacje gadżetów kostrzyńskich firm i instytucji 
19.30 - Koncert zespołu - CADILAC
20.00 - Inne, Nowe Światełko do Nieba 
20.30 - Zakończenie finału w Kostrzynie nad Odrą 

Stoiska: FRIZZ Seelow, Sklepik, Kiermasz Biblioteczny, Loteria, Kawiarenka 
z bigosem, grochówką i ciastem.  Licytacje odbywać będą się przez cały czas trwania 
finału pomiędzy poszczególnymi koncertami.


