Raport o stanie miasta Kostrzyn nad Odrą za 2020 rok

Muzeum Twierdzy Kostrzyn realizowało w roku 2020 zadania w znacznie ograniczonym stopniu
ze względu na pandemię.
W Muzeum Twierdzy zatrudnionych jest 12 pracowników na pełen etat oraz 1 osoba na
zastępstwo.
Przedsięwzięcia organizacyjne :
1. Wprowadzenie pracy zdalnej w okresie: od 16 marca do 30 kwietnia oraz od 3 listopada
do 31 grudnia 2020r.
2. Udostępnienie pomieszczeń biurowych Muzeum służbom granicznym i wojsku na czas
przywrócenia kontroli granicznej, tj. od 6 marca do 12 czerwca.
3. Przystosowanie obiektów Muzeum do zwiedzania przez turystów przy obowiązujących
obostrzeniach

sanitarnych

(instalacja

szyb

ochronnych,

urządzenie

stanowisk

do dezynfekcji ).
4. Opracowanie i opublikowanie zasad zwiedzania w okresie pandemii.
5. Wprowadzenie w dni powszednie codziennych wycieczek z przewodnikiem dla turystów
indywidualnych.
6. Zatrudnienie drugiego archeologa.
7. Zawarcie umowy ze Związkiem Dużych Rodzin „Trzy Plus”.
Realizacja zadań pracowniczych w trybie pracy zdalnej
W

okresie

locdownu

pracownicy

biurowi

(merytoryczni)

przeszli,

po

odpowiednim

przygotowaniu, przeszkoleniu i przystosowaniu sprzętu – laptopy, na system pracy zdalnej.
Codziennie były wyznaczane 1 – osobowe dyżury, podczas których pracownicy sprawdzali stan
obiektu oraz wykonywali czynności związane z utrzymaniem w niezagrożonym stanie ekspozycji
muzealnej w pomieszczeniach Bastionu Filip i Bramy Berlińskiej. Natomiast pracownicy
gospodarczy wykonywali swoje obowiązki na miejscu, tj. na terenie Starego Miasta i terenie
przyległym do budynku Muzeum. Od dnia 16 maja nastąpiło otwarcie Punktu Informacji
Turystycznej w Bramie Berlińskiej, a od 23 maja została udostępniona ekspozycja w Bastionie Filip.
Imprezy i wydarzenia zorganizowane przez Muzeum Twierdzy
Inne wydarzenia na Starym Mieście współorganizowane przez MTK
a. Akcja liczenia nietoperzy w obiektach kostrzyńskiej twierdzy.
b. Akcja wydobycia „tygrysa” z fosy.
c. Koncert muzyczny - misy tybetańskie w Bramie Berlińskiej.
Przedsięwzięcia naukowo-edukacyjne
Działania edukacyjne zostały ograniczone do minimum ze względu na stosowanie przepisów
epidemicznych. W związku z tym, w 2020 roku, było znacznie mniej grup szkolnych. W całym
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roku muzeum odwiedziło 11 grup młodzieży szkolnej, w tym 6 grup ze Szkoły Podstawowej Nr 2
w Kostrzynie nad Odrą.
Projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży


Ferie w Muzeum.



Lekcja muzealna w Szkole Podstawowej w Dąbroszynie.



Pogadanka historyczna w Szkole Podstawowej Nr 4.



Wakacje z historią – zajęcia z młodzieżą szkolną z Mieszkowic w ramach Zielonej Szkoły.

Wykłady i prelekcje
Wykład Krzysztofa Sochy w Poznaniu w ramach programu „Extra limites”. Tytuł wykładu:
„Na pograniczu. Nowo odkryte cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich w powiecie
gorzowskim.”
Projekty z udziałem MTK ( kontynuacja ):


„Teatr działań wojennych - Pałac Klessin” (partner polski).



Budowa modeli dworców kolejowych w Kostrzynie i Küstrin-Kietz (partner polski).



Udział w projekcie „Rzeczy opowiadają historie” (uczestnik).



Udział w projekcie „Zboże pokoju” (uczestnik).

Turystyka
Z powodu pandemii i związanych z tym ograniczeń ruch turystyczny przez kilka miesięcy zamarł
zupełnie. Punkt Informacji Turystycznej w Bramie Berlińskiej został otwarty 16 maja, a Bastion
Filip – 23 maja. W roku 2020 po raz pierwszy zanotowano 40% spadek frekwencji, po kilkuletnich
systematycznych wzrostach liczby osób odwiedzających Muzeum.
Statystyki
Ilość zwiedzających Bastion Filip w 2020 roku to 7 722 osób ( w 2019 r. – 12 835 ), w tym: Polacy – 5
344 ( 69 % ), obcokrajowcy – 2 378 ( 31 % ). Ilość grup wycieczkowych – 64 grupy, w tym 24 grupy
zagraniczne ( w 2019 r. było 156 grup, w tym 53 zagraniczne ).
Badania archeologiczne
W I półroczu 2020 r. przeprowadzono prace archeologiczne w Górzycy, odkryto m.in.
cmentarzysko

ciałopalne

ludności

kultury

łużyckiej

sprzed

3 000

lat.

W

Krześniczce

kontynuowane były niewykopaliskowe badania z okresu wpływów rzymskich, na terenie
Kostrzyna przeprowadzono inspekcję w krypcie ruin kościoła ( Marienkirche ) oraz prace
poszukiwawcze na ternie byłego obozu jenieckiego Stalag III C Alt Drewitz. Muzeum Twierdzy
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sprawowało równiż nadzór archeologiczny podczas prac związanych z inwestycją ( położenie
rurociągu płynu złożowego ) prowadzoną przez PGNiG.
Pozyskane zabytki na rzecz Muzeum:


Łoże wraz z okuciami do karabinu Gewher 98 kalibru 7.92 mm.



Polski ręczny karabin maszynowy wz., kaliber 28 mm.



Tabliczka z numerem domu na Starym Mieście.



Srebrna odznaka Nahkampfspange.



Sowiecki lotniczy karabin maszynowy SzKAS, kaliber 7.62 mm.



Amerykańska łuska z armaty M1, kaliber 76 mm.



Mapa Kostrzyna i okolic z 1857 roku ( reprint ).



Szabla paradna Reichswehry.



Sowiecka stalowa skrzynia – noszak na magazynki do rkm DP 28.



Destrukt pistoletu Mauser M 1914.



Zestaw szkoleniowych map topograficznych obszaru Niemiec.



Mapa sztabowa Berlina z kostrzyńskiego garnizonu.



Karabinek Mauser 98k oraz amerykański karabin nieustalonego wzoru.



Mapa Cesarstwa Niemieckiego.



Dwa pociski przeciwpancerne do Shermana i Panthery.



12 sztuk broni różnych typów.



Zapinki wykonane z brązu, zapinka srebrna, srebrna moneta cesarza Heliogabala, 2 grociki
z brązu, 3 siekierki z brązu, uzbrojenie wojownika z pierwszych wieków naszej ery oraz
naczynia neolityczne odkryte w Czarnowie.



Buława kamienna odkryta w Górzycy na cmentarzysku ludności kultury łużyckiej.



Na terenie Stalagu III C Alt Drewitz odkryto 10 znaków tożsamości ( nieśmiertelników ),
w tym 1 jeńca amerykańskiego, 8 włoskich i 1 francuski.

Obecność w mediach:
Popularnością cieszyła się oficjalna strona internetowa Muzeum, która zanotowała 73 170 wejść. Za
jej pośrednictwem przekazano internautom 67 informacji na temat działalności Muzeum.
Z muzealnego newslettera korzysta 357 odbiorców (w tym 72 z Niemiec).
Informacje na temat Starego Miasta oraz Muzeum Twierdzy znajdują się w postaci stałych wpisów
na następujących portalach internetowych przeznaczonych dla turystów: Tripadvisor, Inspirock,
Noclegowo, Visiton, Polska Travel, Lotur, Podziemia, Instagram, Otwarty Przewodnik
Krajoznawczy, Rodzinna Turystyka Aktywna, Atrakcje Lubuskie, Przegląd Turystyczny, Lubuskie
LOVE, Polska niezwykła i Warto Zwiedzić.
Działalnością Muzeum interesują się media zewnętrzne, zarówno polskie, jak i
zagraniczne. Informacje z muzeum przekazywały stacje telewizyjne TVN i TVP3 Gorzów.
W 2020 roku stacja RBB nakręciła materiał na potrzeby filmu „Die 30 schönsten Sehnsuchtstore”
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( 30 najpiękniejszych miejsc sentymentalnych ). Portal Wirtualna Polska nakręcił i wyemitował film
„Polskie Pompeje”, TVP 3 zrealizowała na Starym mieście 1 z odcinków cyklu „Przez pryzmat
czasu”.
Artykuły prasowe ukazały się w czasopismach: Samorządny Kostrzyn, Gazeta Lubuska i
Märkische Oderzeitung. Również portale internetowe publikowały informacje na temat Muzeum
Twierdzy( Onet, Onet Podróże, Wirtualna Polska, Zwiadowcy Historii ).

5.11. Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji

Budżet Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 2020 roku

Plan

Wykonanie

%

2 121 059,00 zł

1 992 975,30 zł

94,0

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zarządza następującymi obiektami:
•

halą sportową, stadionem i terenem rekreacyjnym przy ul. Niepodległości 11;

•

halą sportową przy ul. Wojska Polskiego 6;

•

halą sportową przy ul. Adama Mickiewicza 8;

•

terenem rekreacyjnym przy ul. Fabrycznej;

•

ośrodkiem rekreacyjnym „Delfin”;

•

przystanią na rzece Odrze.

W MOSiR w 2020 roku ( tak samo jak w 2019 r.) zatrudnionych było 15 osób.
W 2020 roku MOSiR prowadził działalność w zakresie:
•

współpracy ze szkołami oraz stowarzyszeniami kultury fizycznej na terenie miasta;

•

organizacji szkolnych i miejskich imprez sportowych;

•

organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych o charakterze lokalnym, powiatowym i
ogólnopolskim;

•

utrzymania i udostępniania obiektów sportowych.

W 2020 roku pandemia miała destrukcyjny wpływ na działalność sportowo – rekreacyjną, wiele
imprez zostało odwołanych. Natomiast pracownicy MOSiR, w tym czasie, skupili się na
porządkowaniu i poprawie warunków technicznych obiektów. Od marca do maja 2020 r. obiekty
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji były niedostępne z powodu wprowadzonych obostrzeń.
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Ważniejsze imprezy sportowo – rekreacyjne i zawody sportowe zorganizowane przez MOSiR
w 2020 roku:
1. Mecze Superligi Tenisa Stołowego.
2. Ogólnopolski Bieg „Policz się z cukrzycą”.
3. I Kostrzyński Bieg Kobiet w Spódnicy.
4. Turniej IKAA Suchomel Cup rozgrywany w ramach Ogólnopolskiego Programu „Piłkarski
Laur”.
5. XVIII Mistrzostwa pracowników Zakładów Pracy w halowej piłce nożnej.
6. XII

Indywidualna

Spartakiada

Sportowo

–

Rekreacyjna

Seniorów

i

Osób

Niepełnosprawnych.
7. Mecz piłki nożnej w ramach Makroregionalnej III Ligi Kobiet.
8. IX Mistrzostwa Polski Młodzików w zapasach w stylu klasycznym.
9. Spartakiada Sportowo – Rekreacyjna organizacji pozarządowych Seniorów.
10. Mikołajkowe Torneo lubuskie Orlików i Żaków.

VI. BEZPIECZEŃSTWO

1.działania Straży Miejskiej w kontekście raportu o stanie gminy
Straż Miejska w Kostrzynie nad Odrą została powołana uchwałą Rady Miasta Kostryn
nad Odrą 7 września 2007 r. ; w 2020 roku działa w niezmienionym składzie osobowym - w skład
straży wchodzą komendant oraz trzech funkcjonariuszy. Straż posiada na wyposażeniu jeden
pojazd służbowy oznakowany, wyposażony m.in. w sygnalizację świetlno-dźwiękową.
Do głównych zadań straży miejskiej należy:
- ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;
- czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w
przepisach o ruchu drogowym;
- kontrola publicznego transportu zbiorowego;
- współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli,
pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych
miejscowych zagrożeń;
– zabezpieczenie

miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo

miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem
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– śladów

i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę

możliwości, świadków zdarzenia;
- ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;
- współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas
zgromadzeń i imprez publicznych;
- doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania,
jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym,
znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i
zdrowiu innych osób;
- informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i
uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i
wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami
państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;
- konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla
potrzeb gminy.
W 2020 roku funkcjonariusze przeprowadzili 1908 kontroli i podjęli 745 interwencji w tym
321 własnych i 496 zgłoszonych od mieszkańców w trakcie których ujawniono 197 wykroczeń.
Wobec sprawców wykroczeń zastosowano 54 środki oddziaływania wychowawczego w postaci
pouczeń oraz nałożono 129 mandatów karnych na kwotę 13.270 zł. Skierowano 14 wniosków o
ukaranie do Sądu Rejonowego w Słubicach.
Współpraca z Policją miała odzwierciedlenie przede wszystkim we wspólnych patrolach, których
łącznie było 142 tj. 3. krotnie więcej niż w ubiegłych latach. Od początku kwietnia do lipca
codziennie dwa patrole, strażnik i policjant, pełniły służbę

na terenie miasta w pozostałych

miesiącach od 1-2 patroli tygodniowo. Głównym powodem tak dużego wzrostu liczby patroli były
kontrole związanie z COVID-19 a szczególnie kontrolowanie przestrzegania kwarantanny, co dało
w sumie 1427 kontroli. Poza tym czynności z dzielnicowymi oraz z prewencją, gdzie kontrolowano
m.in. miejsca spożywania alkoholu, reagowano na zakłócanie ładu i porządku publicznego,
kontrolowano prawidłowość parkowania pojazdów oraz trzeźwość kierowców. W trakcie
wykonywania czynności podjęto 104 interwencje i 147 kontroli. Przeprowadzono wspólnie z
Policją akcje pod kryptonimem: złom- 3 akcje, narkotyki i alkohol 3akcje, niechronieni uczestnicy
ruchu drogowego 2 akcje oraz pasy 1 akcja, telefon 1 akcja, bezpieczna droga do szkoły 1 akcja,
działania zima 12 akcji.
Straż Miejska przeprowadziła kontrole miejsc przebywania osób bezdomnych m.in. w altankach
na ogrodach działkowych, różnego rodzaju pustostanach, pomieszczeniach piwnicznych, klatkach
schodowych, tunelach i na terenach budów, łącznie 6 interwencji i 47 kontroli w tym również z
pracownikiem OPS Kostrzyn nad Odrą. W dwóch przypadkach wezwano pogotowie ratunkowe
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do osób bezdomnych. W okresie zimowym od stycznia do marca oraz od października do grudnia
2020 r. kontrole przeprowadzano w godzinach od 18.00 do 21.00. Kontrole były przeprowadzane
również na terenie ogrzewalni dla bezdomnych, usytuowanej na terenie dworca PKP.
Podjęto 45 interwencji porządkowych dot. zaśmieconego terenu oraz 52 kontrole porządkowe na
terenie miasta, które zostały uprzątnięte przez właścicieli, w jednym przypadku sporządzono
wniosek do Sądu Rejonowego w Słubicach.
Mając na uwadze ochronę środowiska przeprowadzono kontrolę pod kątem niszczenia trawników
poprzez parkowanie pojazdami, podjęto 38 interwencji i kontroli, nałożono 8 mandatów karnych,
5 osób pouczono. Najczęściej popełniane wykroczenia były na os. Mieszka I oraz na os.
Słowiańskim.
Przeprowadzono 19 interwencji i 9 kontroli pod kątem wywozu nieczystości płynnych,
weryfikacji dokonano na podstawie otrzymanych wykazów zużycia wody i wywozu nieczystości
ciekłych z MZK. W 2020 r. nałożyliśmy 12 mandatów karnych.
Ponadto Straż Miejska przeprowadziła 9 kontroli pod kątem warunków bytowania zwierząt oraz
26 interwencji pod kątem prowadzania w miejscach publicznych czworonogów na smyczy i w
kagańcu w przypadku zwierząt ras agresywnych oraz zobowiązania właścicieli zwierząt
domowych do usuwania pozostawionych przez nie nieczystości. Szczególną uwagę zwrócono na
Park Miejski, tereny osiedli mieszkaniowych oraz w rejonie placówek handlowych. W trosce o
szeroko pojęte bezpieczeństwo mieszkańców, Straż Miejska zwracała uwagę na psy będące bez
nadzoru, bezpańskie oraz zachowujące się agresywnie. W trakcie podejmowanych czynności
obecność strażników w miejscach publicznych mobilizowała właścicieli czworonogów do
zachowania się zgodnego z prawem, a więc oddziaływanie prewencyjne przynosiło skutki. W
przypadkach gdy zwierzęta załatwiały swoje potrzeby fizjologiczne w miejscach publicznych,
właściciele usuwali zanieczyszczenia, a psy biegające luzem były przywoływane przez właścicieli i
zapinane na smycz.
Podjęto również 18 interwencji wobec osób leżących w miejscach publicznych takie jak chodnik
czy trawnik. Osoby te były po spożyciu alkoholu.
Ponadto przeprowadzono kontrole pod kątem przestrzegania Regulaminu porządkowego
targowiska przy ul. Mickiewicza 8 razy oraz 10 kontroli w rejonie targowiska przy ul. Sikorskiego.
Straż Miejska zabezpieczyła 16 miejsc zdarzeń, m.in. znalezione niewybuchy z czasów II
wojny światowej. Zabezpieczyła również następujące imprezy masowe i rozrywkowe takie jak: 28.
Finał WOŚP oraz zabezpieczanie uroczystości poświęconej „Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej”.
Straż Miejska 15 razy konwojowała dokumenty i wartości pieniężne dla potrzeb Urzędu Miasta,
udzieliła 29 asyst głównie pracownikom Urzędu Miasta, Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskich
Zakładów Komunalnych i spółdzielniom mieszkaniowym.
Biorąc po uwagę, że część wykroczeń i nieprawidłowości mają miejsce poza głównymi ciągami
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komunikacyjnymi, Straż Miejska przeprowadziła 39 patroli pieszych, aby zapobiegać i
oddziaływać prewencyjnie.
2.Podsumowanie przedsięwzięć związanych z działaniami na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa
mieszkańców w związku z COVID - 19.

W związku z dynamicznym rozwojem sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się zakażeń
wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 w Polsce i na świecie, w dniu 3 marca
2020 roku Miasto Kostrzyn nad Odrą podało do Starosty Gorzowskiego oraz Wojewody
Lubuskiego lokalizację miejsca kwarantanny, na którą wyznaczono halę sportową Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Niepodległości 11. Utworzono 40 miejsc kwarantanny.
Miejsce kwarantanny wyposażono w 40 sztuk łóżek,kocy,poduszek i 80 zmian pościeli oraz
wyposażono w niezbędne środki do funkcjonowania miejsca kwarantanny (mydło i dozowniki do
dezynfekcji rąk, maseczki ochronne, rękawiczki lateksowe jednorazowego użycia, wodę mineralną
oraz kubki jednorazowego użycia. Zabezpieczono również:
- usługi pralnicze - Pralnia PERFECT - Michał Jaszcz (darmowa usługa pralnicza)
- środki higieny osobistej (ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne, papier toaletowydarowizna od ICT Poland)
- usługa wywozu śmieci: Miejskie Zakłady Komunalne sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą.
Pomoc socjalną zabezpieczał Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą

W dniu 12 marca 2020 r. odbyło się pierwsze Posiedzenia Miejskiego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego, w związku z dynamicznym rozwojem
sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 wywołującym
chorobę COVID-19. Na początku epidemii spotkania odbywały się praktycznie codziennie w dni
robocze, następnie takie posiedzenia odbywały się w miarę potrzeby - łącznie w 2020 roku, odbyło
się 109 takich posiedzeń, w grudniu odbyło się 5 spotkań zdalnych, z uwagi na II falę
koronawirusa oraz dużą zachorowalność wśród pracowników (izolacja i kwarantanna).
Od pierwszego dnia ogłoszenia pandemii Urząd Miasta codziennie raportował w
meldunkach do Wojewody Lubuskiego, poprzez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp., o
podjętych działaniach w związku z rozprzestrzenianiem się zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

W dniu 17 marca 2020 r. Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego dokonał zmiany i ustalił
lokalizację 4 miejsc kwarantanny:

1. Hala Sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Kostrzyn nad Odrą, ul.
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Niepodległości 11; ilość miejsc kwarantanny – 25

2. Harcówka przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, Kostrzyn nad Odrą, ul.
Niepodległości 11; ilość miejsc kwarantanny - 7

3. Kostrzyńskie Centrum Kultury - ECS Kręgielnia, Kostrzyn nad Odra, ul. Fabryczna 5;
ilość miejsc kwarantanny - 6

4. Kostrzyńskie Centrum Kultury - Amfiteatr, Kostrzyn nad Odrą, ul. Sikorskiego 34; ilość
miejsc kwarantanny – 6.
W sumie na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą wyznaczono 4 punkty lokalizacyjne miejsc
kwarantanny na łączną ilość - 44 miejsca.
W kwietniu miejsce kwarantanny z hali sportowej MOSiR-u przy ul. Niepodległości 11
zostało przeniesione na ul. Wojska Polskiego 6.

Na stronach internetowych Urzędu Miasta były zamieszczane bieżące komunikaty
i informacje dla Mieszkańców Kostrzyna nad Odrą odnośnie koronawirusa SARS-CoV-2 (zasady
postępowania podczas epidemii, przepisy wprowadzone przez Rząd - Ministerstwo Zdrowia
i Głównego Inspektora Sanitarnego Kraju).
W dniu 16 marca 2020 r. Burmistrz Miasta uruchomił rezerwę celową na realizacje zadań
własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 220.000,00 zł

z przeznaczeniem na

finansowanie wydatków niezbędnych w celu zapewnienia realizacji wymaganych zadań.
Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza: „W związku z aktualnie panującą na terenie kraju
sytuacją epidemiologiczną realizując zadania Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą wynikające z
art. 7.pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz działając na podstawie
art. 19.pkt 1, art. 19.pkt 6. ppkt 2i 3 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzeniu
kryzysowym (Dz. U. 2007 Nr 89 poz. 590) oraz art. 24.pkt 2 ustawy z dnia 02.03.2020 o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych realizując
zadania mające na celu ochronę mieszkańców oraz ludności przebywających w granicach
administracyjnych Miasta Kostrzyn nad Odrą istnieje pilna potrzeba realizacji szczegółowych
zadań w zakresie ochrony ludności i ratownictwa medycznego w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii COVID-19 na terenie miasta Kostrzyna nad Odrą oraz
granic administracyjnych. Realizacja zadań wymaga poniesienia wydatków związanych w
szczególności z zakupem materiałów, dóbr i usług, a w szczególności:
- na uzupełnienia magazynu leków, materiałów i wyrobów medycznych możliwych do
wykorzystania w sytuacji konieczności udzielania świadczeń zdrowotnych dla dużej liczby
osób zainfekowanych oraz chorujących na COVID-19,
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- na wsparcie medyczne oraz organizację i funkcjonowanie miejsc dla osób przebywających
w tymczasowej kwarantannie stopnia 1 i 2 na terenie miast Kostrzyn nad Odrą zgłoszonych
Wojewodzie Lubuskiemu,
- na zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa medycznego oraz pozostałego sprzętu
logistycznego do udzielania świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności
ratunkowe we współpracy z podmiotami leczniczymi oraz zespołami PRM w zakresie
koniecznym”.

Miasto Kostrzyn nad Odrą podpisało także Porozumienie z Nowym Szpitalem w Kostrzynie nad
Odra Spółka z o.o. w sprawie współpracy w zakresie działań podejmowanych przez Miejski
Zespół Zarządzania Kryzysowego w związku z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem
pandemii COVID-19 na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą oraz jednostek i organów podległych.
Porozumienie dotyczyło wzajemnej współpracy Stron polegającej na wsparciu w zakresie
planistycznym, logistycznym i finansowym działań podejmowanych przez Miejski Zespół
Zarządzania Kryzysowego, Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w okresie ogłoszenia na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu pandemii zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2020 o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Przez system alarmowy Miasta SWO i SWA (syreny alarmowe z możliwością nadawania
komunikatów głosowych), nadawane były dla Mieszkańców komunikaty o treści:
UWAGA UWAGA - Podajemy komunikat „Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego”
Szanowni Państwo, w związku z epidemią koronawirusa, prosimy o nie gromadzenie się i dla własnego
bezpieczeństwa pozostanie w domach. Apelujemy – zostań w domu, zmniejsz ryzyko zarażenia siebie
i swoich bliskich. Jeśli musimy wyjść z domu, pamiętajmy:
•

nie wolno korzystać z parków i placów zabaw,

•

po ulicach nie powinny poruszać się więcej niż dwie osoby (ograniczenie to nie dotyczy rodzin),

•

są ograniczenia dotyczące poruszania się w komunikacji publicznej - tylko miejsca siedzące,
podzielone przez dwa

•

w mszach św. i pogrzebach może uczestniczyć do pięciu osób plus sprawujący mszę

•

kara za nieuzasadnione gromadzenie się może skutkować mandatem w wysokości nawet 5 tys. zł

•

obostrzenia obowiązują od 24 marca do 11 kwietnia.
W dniu 5 sierpnia 2020 roku, w związku z wystąpieniem na terenie Bazaru

Przygranicznego przy ul. Sikorskiego 31 źródła zagrożenia epidemiologicznego wirusem SARS
Cov-2 wydano Komunikat (ulotkę) dla handlujących na Bazarze Przygranicznym. Od dnia 06
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sierpnia 2020 r. wstrzymano funkcjonowanie Bazaru. W dniach 6 i 7 sierpnia przeprowadzono
badania diagnostyczne RT-PCR, tj. pobranie wymazu z nosa i gardła (pod nadzorem Państwowej
Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp.) w „tymczasowym punkcie badań”, który
umiejscowiony był na terenie parkingu przy Urzędzie Miasta. Łącznie w w/w dniach
przeprowadzono 269 testów (badanie diagnostyczne RT-PCR) i stwierdzono 13 wyników
pozytywnych. Ok. 60 osób wskazanych przez administratora do PSSE w Gorzowie Wlkp. nie
zgłosiło się na w/w badania.
13 sierpnia 2020 r., targowisko zostało uruchomione, a Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna (PSSE) z Gorzowa Wlkp. wraz z administratorem Targowiska Przygranicznego
w Kostrzynie nad Odrą (Miejskie Zakłady Komunalne), przy asyście Straży Miejskiej UM
Kostrzyn nad Odrą, przeprowadziła ma Targowisku Przygranicznym kontrolę dotyczącą
obowiązku używania maseczek i podobnych środków ochrony. Obowiązek ten wynika z
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.08.2020 r. par. 24, ust. 1, pkt. 2, lit. d..
Sztab miejski podejmował m.in. następujące działania:
1. Informowano mieszkańców Miasta, poprzez prasę lokalną oraz stronę internetową UM o
zaleceniach Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego Kraju.
2. Wprowadzono codzienny monitoring wszystkich jednostek organizacyjnych UM (4 Szkoły
Podstawowe, 4 Przedszkola, Żłobek Miejski, Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy
Dom Samopomocy, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Kostrzyńskie Centrum Kultury,
Biblioteka Miejska, Muzeum Twierdzy Kostrzyn) dot. stanu epidemiologicznego placówek,
t.j. ilości osób z pozytywnym wynikiem testu na COVID-19, ilości osób skierowanych na
testy lub na kwarantannę domową, bądź też przebywających w izolacji domowej, a także o
podjętych decyzjach o zamknięciu bądź tez ograniczeniu działalności statutowej danej
jednostki.
W omawianym okresie były podejmowane decyzje przez dyrektorów placówek szkolnych oraz
przedszkoli o ograniczeniu (zawieszeniu) działalności niektórych oddziałów szkolnych
i przedszkolnych. Były także podejmowane decyzje, po uzyskaniu pozytywnej opinii Sanepidu
(PPSS-E w Gorzowie Wlkp.) i za zgodą organu prowadzącego (Burmistrza Miasta), o okresowym
całkowitym zawieszeniu działalności danej placówki, m.in. w Przedszkolu Nr 4 oraz w
Przedszkolu Nr 2.
Decyzją rządową, nauka w szkołach podstawowych odbywała się w systemie zdalnym.
Wprowadzono także, decyzją Dyrektorów, następujące działania:
➢

Kostrzyńskie Centrum Kultury - praca odbywa się w dwóch grupach hybrydowo,
częściowo zdalnie. Wszystkie zajęcia artystyczne

prowadzone online. Spotkania

stowarzyszeń i grup seniorskich zawieszone były do odwołania.
➢

Muzeum Twierdzy Kostrzyn - (administracja) praca zdalna.

➢

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - jesienią podczas II fali pandemii biuro MOSiR-u
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czynne było w godzinach od 7.30 do 13.00. Od godziny 13.00 – praca zdalna administracji.
➢

Urząd Miasta pracował stacjonarnie w warunkach reżimu sanitarnego.

Miasto Kostrzyn nad Odra otrzymało ze Starostwa Powiatowego z Gorzowa Wlkp. środki ochrony
osobistej (maseczki ochronne oraz płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni), które następnie
rozdysponowano do 15 placówek oświatowych działających na terenie naszego Miasta (publiczne
– szkoły podstawowe i przedszkola oraz prywatne przedszkola).
Dokonano także zakupu, ze środków rezerwy budżetowej zarządzania kryzysowego, m.in.
maseczek chirurgicznych, rękawiczek lateksowych, płynów do dezynfekcji rąk oraz powierzchni,
które następnie rozdysponowano pomiędzy pozostałe placówki (Żłobek Miejski, Ośrodek Opieki
Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy, OPS Ogrzewalnia, Straż Miejska, Urząd Miasta,
Dom Seniora).
Podczas działań podejmowanych w 2020 r., w związku z dynamicznym rozwojem sytuacji
związanej z rozprzestrzenianiem się zakażeń wirusem SARS-CoV-2, Urząd Miasta w Kostrzynie
nad Odrą ścisłe współpracował z Lubuskim Urzędem Wojewódzkim, Starostwem Powiatu
Gorzowskiego, Państwową Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Gorzowie Wlkp.,
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Strażą Miejską, Policją,
Strażą Graniczną, Wojskami Obrony Terytorialnej, Strażą Pożarną, Nowym Szpitalem w
Kostrzynie nad Odrą, Kostrzyńskim Plutonem Lubuskiej Obrony Narodowej, Grupą Ratownictwa
Medycznego Obrony Cywilnej Urzędu Miasta oraz wieloma innymi instytucjami i podmiotami,
które uczestniczyły, były zaangażowane w prowadzone działania na terenie miasta.
Najwięcej zachorowań na COVID-19 (w jednym terminie) zanotowano w Przedszkolu Nr 1 – 8
pracowników chorowało jednocześnie.
W Urzędzie Miasta wśród pracowników ogółem stwierdzono 11 przypadków zachorowań na
COVID-19. Na kwarantannie instytucjonalnej (w wyznaczonych do tego miejscach) przebywało 27
osób.
Zagrożenie epidemiologiczne istniało do końca 2020 roku i obowiązywało także w roku
następnym, co zostanie przedstawione w Raporcie o stanie miasta za 2021 rok.
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