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W tym wyjątkowym dniu,
w którym obchodzony jest Dzień Kobiet
pragnę życzyć wszystkim Paniom samych pięknych chwil,
spełnienia najskrytszych marzeń, zadowolenia z życia
oraz
wszelkiej pomyślności w życiu rodzinnym i zawodowym.
Szczególnie życzę, aby ten wyjątkowy nastrój trwał cały rok,
przynosił szczęście i uśmiech na twarzy,
poczucie dumy z bycia kobietą.
Burmistrz Miasta
dr Andrzej Kunt

Przewodniczący Rady Miasta
Marek Tatarewicz
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w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Gorzowa Wielkopolskiego

Miasto Kostrzyn jako kolejna gmina z północy regionu, przystąpiła do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego. Wcześniej gorzowski MOF powiększył się o Skwierzynę, Lubiszyn
i Strzelce Krajeńskie.

List intencyjny w tej sprawie w dniu 10 lutego 2021roku
podpisali w Urzędzie Miasta w Gorzowie włodarze dziesięciu gmin naszego województwa: Bogdańca, Deszczna,
Kłodawy, Lubiszyna, Santoka, Skwierzyny, Strzelec Krajeńskich, Gorzowa, Witnicy oraz Kostrzyna nad Odrą.
Formalne zatwierdzenie członkostwa Kostrzyna nad
Odrą w MOF zostało potwierdzone 15 lutego 2021 roku
gdy radni województwa przyjęli „Strategię Rozwoju
Województwa Lubuskiego z perspektywą do 2030 roku”
w ramach której rozszerzony został Miejski Obszar Funkcjonalny Ośrodka Wojewódzkiego Gorzowa Wielkopolskiego o nasze miasto.

Miejski obszar funkcjonalny (MOF) to układ przestrzenny,
złożony z Gorzowa i gmin wokół niego leżących. Są one
odrębne administracyjnie, ale łączy je wspólne oddziaływanie ekonomiczne, społeczne, przestrzenne i kulturowe. Tak utworzony organizm może wspólnie planować
inwestycje, lepiej oddziaływać na plany rozwojowe oraz
tworzyć spójne plany społeczne.
Bliska współpraca samorządów optymalizuje wysiłki
w rozwoju miast i gmin północy województw lubuskiego i służy wzrostowi ich konkurencyjności. Niewątpliwie
połączenie wysiłków, ułatwi ubieganie się o wsparcie
finansowe UE w nadchodzącej perspektywie 2021-2027.
fot. Łukasz Kulczyński UM Gorzów Wlkp.

fot. Łukasz Kulczyński UM Gorzów Wlkp.

życzenia z okazji Dnia Kobiet

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) zawiadamiam o przyjęciu uchwałą Nr XXI/133/120
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 10 listopada 2020 r. miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów w rejonie ulicy Jana Pawła II w Kostrzynie nad Odrą.
Jednocześnie informuję, że z treścią ww. dokumentu wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem,
o których mowa w art. 43 ww. ustawy, można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta Kostrzyn
nad Odrą, ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, w godzinach pracy urzędu.
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ZWYCIĘSKI PROJEKT

Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny (BMI) i Federalny Instytut
Badań nad Budownictwem, Miastami i Przestrzenią (BBSR) we współpracy z Komitetem ds. Gospodarki
Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej do spraw Współpracy Regionalnej i Przygranicznej zaprosiły zainteresowane miasta i gminy oraz okręgi, euroregiony, regiony planistyczne i inne
podmioty miejskie do udziału w modelowym projekcie ładu przestrzennego (MORO) „Zintegrowane
planowanie w polsko-niemieckim obszarze powiązań”. Projekt miasta Seelow i Kostrzyna nad Odrą
został wybrany jako jeden z pięciu zwycięzców konkursu.

Spośród dwunastu zgłoszonych propozycji projektów
wybrano pięć regionów w polsko-niemieckim obszarze
powiązań, w których opracowywane są modelowe struktury transgraniczne i procesy zintegrowanego planowania, oferujące rozwiązania w zakresie istotnych przestrzennie wyzwań występujących w jednym lub kilku z pięciu
obszarów działania Wspólnej Koncepcji Przyszłości 2030.
Wśród wybranych znalazł się projekt w którym uczestniczy Kostrzyn nad Odrą: „DWA KRAJE. DWA MIASTA.
JEDNA PRZYSZŁOŚĆ.“ Wnioskodawcy, miasto Seelow
i jego polski partner, miasto Kostrzyn nad Odrą, to dwa
główne miasta w swoim regionie po obu stronach Odry.
W obu miastach koncentrują się publiczne usługi bytowe.
Oprócz świadczenia bytowych usług publicznych właśnie
centra miast mają w szczególności zadania zapewnienia
lokalnego dostępu do dóbr i usług; a jednocześnie są

ośrodkami życia społecznego obu miast i otaczającego
je regionu. Utrzymanie funkcji śródmieści jest ważne dla
rozwoju miast. Miasta Seelow i Kostrzyn chcą wspólnie
stawić czoła tym wyzwaniom. Zamierzają one razem
z aktywnymi podmiotami zaangażowanymi w sprawy
śródmieść wypracować etapy i kierunki działań, ustalić,
czy można je zastosować do obu miast, a także opracować wspólny dokument strategiczny dotyczący rozwoju
centrów miast. Ponadto prowadzone będą konsultacje
społeczne w różnych formatach i uzgodnione działania
informacyjno-promocyjne.
Pięć wybranych w ramach naboru przedsięwzięć modelowych otrzyma w celu rozwoju transgranicznych struktur i procesów zintegrowanego planowania dofinansowanie w wysokości 50.000 EUR.

U MNIE I U CIEBIE

Wspólny projekt miasta Kostrzyn i Seelow został
zakwalifikowany do Programu pn. „U mnie i u
Ciebie. Spotkania młodzieży w ramach polsko-niemieckich partnerstw gmin i powiatów” finansowanego przez Polsko-Niemiecką Współpracę
Młodzieży (PNWM).

PNWM, wspólnie z osobami odpowiedzialnymi w gminie
lub powiecie za pracę z młodzieżą lub międzynarodowe
kontakty, w ramach projektu chce opracować sposoby
na włączenie polsko-niemieckiej wymiany w działania
konkretnego samorządu. Projekt będzie realizowany w
trzech etapach. W maju 2021 roku przewidziano wspólne
spotkanie samorządów, po którym odbędą się indywidualne konsultacje poświęcone opracowywaniu planów
działania. Następne miesiące będą poświęcone na realizację projektów młodzieżowych, praktyk zawodowych
lub spotkań specjalistów. Jesień 2022 roku to czas na
spotkanie podsumowujące efekty programu.
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży jest organizacją
międzynarodową, która umożliwia spotkania i współpracę młodych Polaków i Niemców. Dofinansowuje, inicjuje i merytorycznie wspiera polsko-niemieckie projekty.
Została utworzona w 1991 roku przez rządy Polski i Niemiec, równocześnie z podpisaniem traktatu dobrosąsiedzkiego. Posiada dwa biura: w Warszawie i Poczdamie.
Od początku istnienia organizacji dzięki jej wsparciu zrealizowano blisko 80 tysięcy projektów, w których udział
wzięło przeszło 3 miliony uczestników.

INICJATYWA OHP - WAŻNA DLA KOSTRZYNA

Rozpoczęły się intensywne przygotowania do realizacji kolejnego pomysłu na terenie naszego Powiatu. W grę wchodzi niebagatelna sprawa, która sama
w sobie może jeszcze bardziej uatrakcyjnić gospodarczo-edukacyjny krajobraz naszego regionu. Otóż jesteśmy światkami narodzin nowego projektu,
który, jeżeli się powiedzie spowoduje, że do Dąbroszyńskiego Pałacu wróci życie. Będzie to życie gwarne, gdyż sam projekt dotyczyć ma przedsięwzięcie
skierowanego do i dla młodzieży.
Inicjatywę przejęcia Pałacu w Dąbroszynie
od samorządu Witnicy wykazała Komenda
Wojewódzka OHP w Zielonej Górze.
Wstępną akceptację dla zamierzeń dała już
też Komenda Główna OHP w Warszawie. W
projekt zaangażował się ponadto Powiat
Gorzowski i Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Wydaje się, że
Gminie Witnica przytrafiło się coś fajnego
w momencie, gdy władze miasta straciły
już nadzieję, że cokolwiek się uda. Decyzja
władz miasta o przekazaniu tego obiektu
dla OHP za przysłowiową złotówkę jest też
według mnie bardzo rozsądnym posunięciem. Zaskoczenie burmistrza było spore,
ale decyzję podjął niemalże natychmiast.
W Pałacu ma powstać Centrum Kształcenia
Młodzieży. Centrum składać się będzie
z ośrodka szkolno-wychowawczego, warsztatów zajęciowych i miejsca aktywizacji
życiowej młodzieży. Projekt w swoim założeniu ma służyć młodzieży kształconej
przez Ochotnicze Hufce Pracy. Pałac ma
być miejscem, w którym młodzi ludzie
zdobywać będą niezbędną wiedzę do dalszego dorosłego życia.
Założenia projektu obejmują aktywizację
młodzieży, która wymaga szczególnego
zaangażowania i nieco większej troski.
Nowy projekt reformy OHP, której pewne elementy miałem przyjemność przygotowywać, zakłada zmianę wizerunku
Ochotniczych Hufców Pracy, jako miejsca, do którego uczniowie mający pewne

problemy w nauce kierowani są niejako
za karę. Takie postrzeganie tej placówki
powodowało, że młodociani pracownicy
w niej wykształceni nie zawsze w prosty
sposób znajdowali zatrudnienie na rynku
pracy. A przecież nie każdy z nas ma takie
same predyspozycje i umiejętności. Wszyscy jesteśmy uzdolnieni na swój szczególny sposób i obdarowani przez naturę tak,
by na świecie nie było pustych miejsc.
Niejednokrotnie w człowieku drzemie
anioł talentu, którego tak zwyczajnie należy obudzić. Popatrzmy na siebie w taki
właśnie sposób i wspierajmy swoje działania, a nie stygmatyzujmy tych, którzy
mają gorzej.
W Pałacu ma zatętnić życie. W warsztatach
odbywać się będzie praktyczna nauka różnych zawodów. Będzie restauracja, w której pracować będą absolwenci OHP. Na
pierwszym piętrze chcielibyśmy zorgani-

zować sale konferencyjne, w których spotkania swoje odbywaliby przedsiębiorcy
ze strefy i z okolicznych miejscowości.
Podwoje Pałacu otwarte będą dla uczniów
okolicznych szkół. Będą się mogli uczyć
i spotykać ze swoimi kolegami zza Odry.
Planujemy przełamywać stereotypy nie
tylko o OHP, ale i o wzajemnym współistnieniu ludzi na pograniczu polsko-niemieckim. Jestem przekonany o tym,
że młodość to właściwy czas na to, by
pokazać, że pomimo różnych języków Polacy i Niemcy myślą o świecie dokładnie
tak samo. Mamy przecież te same pomysły, problemy i pragnienia. Ucząc zawodu będziemy u młodych ludzi rozszerzać
horyzonty wiedzy o świecie. Gdy te horyzonty zostaną już na tyle mocno osadzone w głowach naszych wychowanków, a
umiejętności pozwolą na ich samodzielne
życie chcielibyśmy, żeby taki uczeń miał

możliwość ochłonięcia i przemyślenia
swojej dalszej drogi życiowej w mieszkaniach do tego przystosowanych. Mieszkanie te będą na najwyższym piętrze
Pałacu i posłużą wychowankom do
tego, by przed wejściem w dorosłe życie
nauczyć się odrobiny samodzielności.
Rola Powiatu w tym przedsięwzięciu jest
bardzo ważna. Poza niekwestionowanym
zainicjowaniem tego pomysłu chcemy
w nim na trwałe uczestniczyć. Razem z
naszym partnerem, Zamkiem w Trebnitz
chcemy przygotować wniosek do programu INTERREG o dofinansowanie tego
przedsięwzięcia. Niezbędne na dostosowanie obiektu środki planujemy pozyskać
jeszcze z kilku innych źródeł, które już
dzisiaj wykazały niezbędną dobrą wolę.
Ważne jest to, żeby Gmina Witnica przekazała kompletną dokumentację i bez
zbędnej zwłoki zrealizowała procedury
przekazania obiektu.
Jest to kolejna inicjatywa Powiatu, po
przejęciu starej szkoły w Mościcach i rozpoczęciu prac nad utworzeniem tam Powiatowego Centrum Wspierania Rodziny.
Władze Powiatu Gorzowskiego chcą w ten
sposób podkreślić jak ważnym zadaniem
samorządu lokalnego jest wspieranie najbardziej potrzebujących członków naszej
społeczności. Trzymajmy kciuki za powodzenie projektu.
Andrzej Kail
Przewodniczący Rady Powiatu Gorzowskiego

Samorządny Kostrzyn
KONTAKT DO RADNYCH
KADENCJI 2018-2023
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WYWIAD Z RADNYM LESZKIEM NAUMOWICZEM

Ryszard ANDRYS
Asfaltowa, Belgijska, Energetyków, Eugeniusza Olczaka, Główna,
Morelowa, Orzechowa, Owocowa, Promienna, Przemysłowa,
Sadowa, Sosnowa, Stanisława Moniuszki, Szwedzka, Tysiąclecia,
Wiśniowa, Włoska
tel. 515 227 289 / e-mail: r.andrys@kostrzyn.um.gov.pl
Piotr DZIEKAN
Pralników, Działkowa, Indyjska, Jaśminowa, Młyńska,
Ogrodowa, Osiedle Leśne, Północna, Prosta, Różana, Sportowa,
Tulipanowa
tel. 516 014 248 / e-mail: p.dziekan@kostrzyn.um.gov.pl
Jeremi Dominik FILUŚ
Dębowa, Jana Karskiego, Jasna, Jaworowa, Jodłowa, Kardynała
Stefana Wyszyńskiego 8-40 B parzyste, 43 do końca, Klonowa,
Księdza Franciszka Skałby, Łódzka, Na Skarpie, Os. Kolejowe,
Osiedle Warniki, Plac Grunwaldzki, Południowa, Świerkowa,
Tarasowa, Widokowa, Witnicka, Wschodnia, Zaułek Klonowy
tel. 601 575 940 / e-mail: j.filus@kostrzyn.um.gov.pl
Bożena GĘZIKIEWICZ
Adama Mickiewicza, Bolesława Chrobrego, Marii Konopnickiej,
Henryka Sienkiewicza, Targowa
tel. 693 549 255 / e-mail: m.gezikiewicz@kostrzyn.um.gov.pl
Michał Bolesław KUNT
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
tel. 669 304 871 / e-mail: m.kunt@kostrzyn.um.gov.pl
Tadeusz ŁYSIAK
Akacjowa, Czereśniowa, Kwiatowa, Malinowa, Słoneczna,
Spokojna, Tadeusza Zawadzkiego, Turkusowa, Zielona, Złota
tel. 601 759 091 / e-mail: t.lysiak@kostrzyn.um.gov.pl
Leszek NAUMOWICZ
Chemików, Drzewna, Jagiellońska, Ludwika Banaszaka,
Orła Białego, Papierników
tel. 505 053 534 / e-mail: l.naumowicz@kostrzyn.um.gov.pl

Helena Józefa RUDANIECKA
Dworcowa, Fabryczna, Jana Pawła II, Niepodległości,
Osiedle Mieszka I od 37 do końca, Piastowska, Portowa,
Solidarności, Sybiraków
tel. 697 274 939 / e-mail: h.rudaniecka@kostrzyn.um.gov.pl

Monika Irena SĄDEJ
Gorzowska nr 1-70, Krótka, Osiedle C, Tadeusza Kościuszki
tel. 501 633 939 / e-mail: m.sadej@kostrzyn.um.gov.pl

Elżbieta SOBCZAK
Osiedle B, Osiedle Słowiańskie, Osiedlowa, Plac Wojska Polskiego
tel. 728 859 138 / e-mail: e.sobczak@kostrzyn.um.gov.pl

Mariusz STANISZEWSKI
Osiedle Mieszka I 1-36

tel. 693 907 200 / e-mail: m.staniszewski@kostrzyn.um.gov.pl

Jolanta SZUKAŁA
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
tel. 513 180 217 / e-mail: j.szukala@kostrzyn.um.gov.pl
Marek TATAREWICZ
Komisji Edukacji Narodowej, Nadbrzeżna, Osiedle nad Wartą,
Osiedle Parkowe, Parkowa, Plac Wolności, Rzeczna, Wędkarska,
Stefana Czarnieckiego, Zaułek Wodny, Żeglarska
tel. 607 870 559 / e-mail: m.tatarewicz@kostrzyn.um.gov.pl
Łukasz Marcin URBAN
Cmentarna, Drzewicka, Fryderyka Chopina, Rzemieślnicza,
Gabriela Narutowicza, Szkolna, Środkowa, Zacisze
tel. 508 359 746 / e-mail: l.urban@kostrzyn.um.gov.pl
Rafał Paweł ŻYGIELEWICZ
Boczna, Brzoskwiniowa, Brzozowa, Familijna, Grzybowa, Kostrzyńska, Kościelna, Leśna, Lipowa, Łączna, Mikołaja Reja,
Namyślińska, Nowa, Odrzańska, Piaskowa, Polna, Szumiłowska,
Tartaczna, Topolowa, Ustronie, Wąska, Wesoła, Willowa
tel. 693 949 292 / e-mail: r.zygielewicz@kostrzyn.um.gov.pl

W Kostrzynie nad Odrą jest Pan znany jako Dyrektor
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych, ale także oczywiście jako radny. Jak długo jest Pan radnym i jakie funkcje
pełnił i pełni Pan w Radzie Miasta?
Leszek Naumowicz (LN): Radnym Rady Miasta zostałem w lutym 2013 roku w wyniku wyborów uzupełniających z ramienia Komitetu Wyborczego Wyborców Leszka
Naumowicza. Mieszkańcy naszego miasta ponownie obdarzyli mnie zaufaniem i zostałem radnym w wyborach
samorządowych w roku 2014 oraz w roku 2018.
W poprzedniej kadencji pełniłem funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej oraz przewodniczącego Kapituły Medalu „Za zasługi dla Miasta Kostrzyn nad Odrą”.
W obecnej kadencji pełnię funkcję Przewodniczącego
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Przez cały czas będąc
radnym pracuję w Komisji Spraw Społecznych.
Jakie były Pana priorytety przy kandydowaniu na radnego?
LN: Priorytetem dla mnie było i jest nadal rozwój naszego
miasta oraz jakość życia i edukacji w mieście. Kostrzyn to
dla mnie miejsce szczególne, tu się urodziłem, tu zdobyłem wykształcenie, tu pracuję i mieszkam. Moim celem
jest, aby życie w naszym mieście było bardziej spokojne i bezpieczne, aby każdy mieszkaniec, niezależnie od
wieku znalazł interesujący dla siebie obszar aktywności.
W tą aktywność wpisują się liczne uczniowskie kluby
sportowe, stowarzyszenia takie jak np. Uniwersytet Trzeciego Wieku, którego jestem honorowym członkiem, Stowarzyszenie Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, prężnie działający harcerze i wiele innych
np. grupa rowerzystów, motocyklistów.
Został Pan wybrany w okręgu obejmującym ulice: Chemików, Drzewna, Jagiellońska, Banaszaka, Orła Białego, Papierników. Co dla tamtejszej społeczności udało
się do tej pory zrealizować?
LN: Jedną z głównych inicjatyw, którą udało się zrealizować
przy moim zaangażowaniu jest na pewno remont ulicy
Jagiellońskiej, budowa placu zabaw dla najmłodszych,
a także siłowni zewnętrznej dla młodzieży (a właściwie
dla wszystkich) przy ulicy Chemików. Inwestycją, która
miała wpływ na zdrowie mieszkańców była wymiana
azbestowych rur wodociągowych na plastikowe na ulicy
Chemików, Drzewnej i Papierników. W moim obwodzie
funkcjonuje Szkoła Podstawowa nr 2, która wymagała kapitalnego remontu. Cieszę się, że remont tej szkoły nabrał
właściwego tempa przy moim zaangażowaniu. Po kapitalnym remoncie sali gimnastycznej, nastąpiła wymiana
instalacji elektrycznej i instalacji centralnego ogrzewania. Rozpoczął się kompleksowy remont poszczególnych
kondygnacji szkoły. Również w tegorocznym budżecie
została zaplanowana kwota w wysokości 600 tys. zł na
kapitany remont drugiego piętra. Ze względu na specyfikę funkcjonowania szkoły, tak duże remonty można
wykonywać tylko w okresie wakacyjnym, stąd zakończenie remontu nastąpi jeszcze w przeciągu kolejnych
dwóch lat. Wystąpiłem z inicjatywą złożenia wniosku
o dofinansowanie budowy hali sportowej przy SP2 w ramach rządowego projektu inwestycji samorządowych,
wniosek uzyskał aprobatę wszystkich radnych i został
złożony przez Burmistrza do Wojewody Lubuskiego.
Jakie inicjatywy chciałby Pan jeszcze podjąć jako radny?
LN: Ważną i istotną sprawą dla mieszkańców mojego
okręgu jest remont ulic i chodników i ulic: Papierników,
Chemików i Drzewnej. Obecny ich stan zagraża zdrowiu
i bezpieczeństwu mieszkańców. Stan nawierzchni chod-

ników uniemożliwia korzystanie z nich. A chodzenie po
ulicy stwarza poważne niebezpieczeństwo. Potwierdzeniem konieczności remontu tych ulic jest ocena dokonana przez rzeczoznawców zawarta w ubiegłorocznym Raporcie o stanie dróg. Wynika z niego jasno, że
nawierzchnie ulic i chodników posiadają liczne spękania, nierówności, ubytki i kwalifikują się do kapitalnego
remontu. Zarówno dla mnie jak i władz miasta powinna
być to sprawa priorytetowa. Jako radny patrzę i dostrzegam również priorytety dla całego miasta. Nie ulega
wątpliwości, że najważniejsze z nich o znaczeniu strategicznym to budowa nowego mostu na Warcie i na
Odrze, inwestycje kolejowe. Bardzo ważna jest budowa
obwodnicy w wariancie najkorzystniejszym, a więc najdłuższym (9,3 km). Obwodnica, która wyprowadzi ruch
ciężarówek najdalej od centrum a także zapewni dobrą
komunikację ze strefami przemysłowymi w mieście.
Inwestycja, która nie ma znaczenia strategicznego, ale
ułatwiałaby codzienne życie mieszkańcom to remont
ulicy Sybiraków. Remont nawierzchni między torami
a stadionem zmniejszy korek przy zamkniętym przejeździe kolejowym i zmniejszy ruch na rondzie. Jako radny
będę również wspierał działania przyczyniające się do
rozwoju budownictwa mieszkalnego w mieście. Większa
liczba mieszkańców, to większe wpływy z tytułu zwrotu
podatku PIT i CIT, rozwój działalności usługowej i zmniejszenie kosztów funkcjonowania oświaty.
Jak Pana zdaniem działa system edukacji w naszym mieście?
LN: Edukacja w Kostrzynie nad Odrą funkcjonuje na bardzo wysokim poziomie, świadczą o tym bardzo wysokie
wyniki uzyskiwane przez naszych uczniów na egzaminie gimnazjalisty, a od dwóch lat również na egzaminie
ósmoklasisty. W skali miasta kilkunastu uczniów zdobywa
tytuł finalisty lub laureata olimpiad i konkursów przedmiotowych. Z mojej inicjatywy zwiększono wysokość
stypendium dla najlepszych uczniów. Tak wysokie wyniki
naszych uczniów to wynik dobrej pracy naszych nauczycieli oraz efekt dodatkowych środków finansowych przeznaczonych przez miasto. Systematycznie od wielu lat
realizowane są remonty placówek oświatowych. Dzięki
dodatkowym środkom w budżecie w szkołach realizowane są zajęcia z języków obcych, zajęcia rozwijające
umiejętności i kompetencje uczniów, zajęcia sportowe,
udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
Poza pracą radnego i pracą zawodową - jakie są Pana
zainteresowania, hobby, pasje?
LN: Staram się prowadzić aktywny tryb życia, przyjemnością jest dla mnie jazda na nartach czy też na rowerze. Ale
największą moją pasją jest wędkarstwo. Kostrzyn posiada
fantastyczne warunki, dwie duże rzeki: Odrę i bezpośrednio graniczącą z parkiem Wartę. Kontakt z naturą i przyrodą pozwala mi na odreagowanie stresu i naładowanie
„akumulatorów” do dalszej pracy. Jestem również członkiem Klubu Żeglarskiego „Delfin”. Z Kostrzyna poprzez
śluzę Hohensaaten ( na wysokości Cedyni) a następnie
kanał Oder –Havel-Kanal dostępne są szlaki wodne całej
Europy. Wszystkim wodniakom, i nie tylko, polecam tzw.
Pętlę Kostrzyńską , start z Kostrzyn nad Odrą- Odra-Kanał
Havela-Berlin-kanał Odra-Spree-Eisenhutenstadt-Odra-Kostrzyn nad Odrą. Jako mieszkaniec i radny chciałbym ,
aby jak najwięcej kostrzynian korzystało z tych wspaniałych naturalnych walorów miasta. Niezbędne są jednak
inwestycje w rozwój infrastruktury turystycznej lądowej
i wodnej. Mam nadzieję, że jako radny przyczynię się
również do rozwoju miasta w tym obszarze.
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MINIONY ROK W STATYSTYKACH USC

Rok 2020, to jeden z najtrudniejszych w ostatnich dekadach. Z powodu pandemii wirusa SARS-CoV-2 nastąpiła drastyczna ingerencje w życie codzienne
społeczeństw na całym świecie. Jak bardzo pandemia wpływa na lokalną społeczność? Ilu mieszkańców nam przybyło? Ilu ślubów udzielono? Jakie
imiona najczęściej nadawano noworodkom?
Zarejestrowaliśmy 38 wyroków rozwodowych, co stanowi ponad 45 % liczby małżeństw zarejestrowanych w roku ubiegłym.
Nieco więcej, niż rok wcześniej, bo 38
osób, pobrało z tutejszego Urzędu Stanu Cywilnego zaświadczenie o zdolności
prawnej, potrzebne do zawarcia ślubu za
granicą. Jednak pobranie zaświadczenia
jeszcze nie świadczy o zawarciu związku
małżeńskiego.
NASI MILUSIŃSCY
W roku 2020 małych mieszkańców Kostrzyna nad Odrą urodziło się 117, w tym
61 chłopców i 56 dziewczynek. Poza granicami RP przyszło na świat 64 dzieci. Dla
tych dzieci akty urodzenia zostały wpisane
do naszych ksiąg USC, ale funkcjonują
one wraz z rodzicami, poza granicami
naszego kraju. Dla przykładu w Niemczech
przyszło na świat 43 maluchów, w Wielkiej Brytania pięcioro, w Islandii dwoje.
Kolejne dzieci urodziły się odpowiednio
w Norwegii, Rosji, Irlandii, Holandii, a nawet w Kanadzie. Wśród tych zdarzeń,
które miały miejsce za granicą, aż w trzynastu przypadkach jeden z rodziców jest
cudzoziemcem. Pozostałe dzieci pochodzą od rodziców obywatelstwa polskiego
z obu stron.
Najpopularniejszymi imionami, nadanymi
przez rodziców, naszym małym mieszkańcom wśród chłopców są: Ignacy, Jakub,
Aleksander oraz Nikodem. Jeśli chodzi o
dziewczynki, to świeżo upieczeni rodzice,
najczęściej wybierali imiona: Anna, Maja,
Matylda oraz Iga.
Do imion nietypowych lub tych, które
występują najrzadziej USC zaliczył: Gaja,
Stella, Lea - to wśród dziewczynek, a wśród
chłopców: Cyprian, Kasjan oraz Gustaw.
Przypominamy, że z dniem 1 lipca 2019
roku, oddział ginekologiczno-położniczy
w kostrzyńskim szpitalu zawiesił swoją
działalność. Dlatego też, obywatele naszego miasta rodzili się w innych miejscowościach, głównie w Dębnie, tam
zarejestrowano 68 urodzeń kostrzynian,
w Słubicach 18, w Gorzowie Wielkopolskim 16, w Szczecinie i Policach urodziło
się po troje dzieci, w Międzyrzeczu i Barlinku po dwoje, we Frankfurcie (Oder),
Międzychodzie, Zielonej Górze, Barlinku,
Wrocławiu i Mogilnie po jednym maluszku.
MARSZ MENDELSONA BRZMIAŁ RZADZIEJ
Potwierdzają to statystyki kostrzyńskiego
USC. Wprowadzone przez rząd ograniczenia i restrykcje z powodu zagrożenia
koronawirusem sprawiło, że część par
zdecydowała się przełożyć ceremonię.
Inni, którzy jednak stanęli na ślubnym
kobiercu musieli odwołać huczne wesela,
ponieważ nie można było zaprosić gości.
Nie przeszkodziło to jednak młodym
w powiedzeniu sobie „tak”. Otóż, w ubiegłym roku w kostrzyńskim Urzędzie
Stanu Cywilnego sporządzono 83 akty
małżeństw, w tym 49 to śluby cywilne,
15 konkordatowe i 19 małżeństw zostało zawartych poza granicami RP i transkrybowanych do polskich ksiąg. Były to
małżeństwa zawarte w Niemczech, a także
na Białorusi i Ukrainie.

A oto kilka ciekawostek:
...najstarsza para, która stanęła w tym roku
na ślubnym kobiercu, liczyła w sumie 154
lata. Oboje z małżonków liczyli sobie, odpowiednio mężczyzna 80 lata, a kobieta
74 lat. Z kolei najmłodsza para młoda liczyła w sumie 47 lat. Małżeństwo zostało
zawarte pomiędzy małżonkami w wieku
24 i 23 lata.
Z prowadzonych przez kostrzyński urząd
rejestrów wynika, że młode pary na zawarcie związku małżeńskiego wybierały
najczęściej miesiące z literką „r”. Najwięcej
związków było zawartych w czerwcu, we
wrześniu, październiku oraz grudniu, natomiast najmniej par zdecydowało się na
ślub w miesiącach lutym i maju.
Roczniki, które najczęściej zawierały związek małżeński, to mężczyźni urodzeni w latach 80-tych oraz kobiety urodzone w rocznikach lat 90-tych poprzedniego stulecia.
Jeśli chodzi o wybór nazwiska noszonego
po zawarciu związku małżeńskiego, to
7,23 % kobiet zostało przy swoim dotychczasowym nazwisku, 9,63 % kobiety połączyły nazwisko noszone z nazwiskiem
męża. Pozostałe panie tradycyjnie przyjęły
nazwisko mężczyzny, co stanowiło ponad
83,14 % przypadków.
W 2020 roku 8 kobiet postanowiło powrócić do nazwiska, które nosiły przed
zawarciem związku małżeńskiego. Taka
możliwość istnieje, w ciągu 3 miesięcy
od uprawomocnienia się orzeczenia o
rozwodzie, przez złożenie oświadczenia
do protokołu przed dowolnie wybranym
Kierownikiem USC.
Brawo Jubilaci ! ! !
Zestawienie, podsumowujące miniony rok,
w temacie małżeństw, kończymy kolejnym
pozytywnym i miłym akcentem. Otóż,
w 2020 roku doczekaliśmy się również
kilku bardzo szczególnych jubileuszy obchodów 50-lecia pożycia małżeńskiego.
Niestety trudny czas pandemii nie pozwala
na wręczenie medali nadanych przez
Prezydenta RP naszym jubilatom. Złote
Gody w gronie najbliższych, świętowało
13 par, które stanęły na ślubnym kobiercu
pół wieku temu i przeżyły ze sobą wspólnie, nieprzerwanie 50 lat. Zawsze o nich
pamiętamy i wciąż życzymy im wszystkiego najlepszego!

SPIESZMY SIĘ KOCHAĆ
Mniej pozytywną informacją, jest niestety liczba osób, które od nas odeszły.
W minionym roku pożegnaliśmy 204
mieszkańców naszego miasta, w tym
110 mężczyzn oraz 94 kobiet, z czego 64
naszych mieszkańców zmarło w innych
miejscowościach. Najwięcej zgonów kostrzynian zarejestrowano m.in. w Gorzowie Wielkopolskim, Szczecinie, Sulęcinie
oraz Dębnie.
W kostrzyńskim Urzędzie Stanu Cywilnego najwięcej zgonów odnotowano w
listopadzie. W przedostatnim miesiącu
ubiegłego roku, sporządzono, aż 58 akty
zgonu. Dla porównania z rokiem wcześniejszym 2019 było ich 16, co generuje
niemal trzykrotny wzrost. Niewątpliwie
wpływ na liczbę sporządzonych aktów
zgonu, miało funkcjonowanie oddziału
zakaźnego, przeznaczonego dla osób zakażonych koronawirusem w kostrzyńskim
szpitalu.
Wśród ogólnej liczby aktów zgonów, sporządzonych w 2020 roku w kostrzyńskim
USC, zarejestrowano 146 aktów zgonu
mężczyzn i 128 akty zgonu kobiet. Dane
dotyczą osób zmarłych w naszym miescie,
nie zawsze będących jego mieszkańcami.
Najwięcej zmarło osób urodzonych
w przedziale rocznika 1930-1939, było
to 76 osób, oraz urodzonych w latach
1940-49, co stanowiło liczbę 64 sporządzonych aktów.
Dokonano również 12 wpisów aktów zgonu, które nastąpiły poza granicami naszego kraju m.in.: na terenie Niemiec, było to
9 przypadków, oraz zarejestrowany został
jeden przypadek zgonu w Hiszpanii.
Wszystkie sporządzone akty, których
miejsce zdarzenia miało w Kostrzynie nad
Odrą zostały już wpisane do Systemu Rejestrów Państwowych „Źródło”. Oznacza
to, że ich odpisy mogą zostać pobrane
w dowolnie wybranym przez interesanta
Urzędzie Stanu Cywilnego na terenie całego kraju.
Urząd Stanu Cywilnego w Kostrzynie nad
Odrą na co dzień współpracuje z placówkami dyplomatycznymi polskimi za granicą i zagranicznymi w Polsce, co wynika
z konwencji, bądź umów międzynarodowych w sprawach cywilnych zdarzeń.
W ramach pomocy pośredniczymy
w przygotowywaniu i przekazywaniu
dokumentówdo innych USC w sprawach
wpisywania, uzupełniania i sprostowania
aktów, powrotu do nazwiska i uznania
ojcostwa.
Biuro Dowodów Osobistych wydało 1560
dowodów osobistych oraz 287 zaświadczeń o utracie lub zniszczeniu dokumentu.

RUCH MELDUNKOWY
Analizując dane liczbowe z Ewidencji
Ludności dotyczące mieszkańców naszego miasta, można stwierdzić, że migracja
ludności w stosunku do lat poprzednich
zmniejsza się.
Na spadek liczby mieszkańców wpływa
utrzymująca się od lat różnica między liczbą urodzeń i zgonów - więcej ludzi umiera,
niż się rodzi. Nasza społeczność podobnie, jak w wielu krajach Europy starzeje
się. Na dzień 31 grudnia 2020 roku, było
nas 16.571 zameldowanych na pobyt stały, w tym kobiet 8.524 i 8.047 mężczyzn,
oraz 572 osoby posiadały zarejestrowany
pobyt czasowy na terenie naszego miasta.
W gronie naszych mieszkańców, podobnie jak w roku ubiegłym, są dwie panie,
z rocznika 1921, które w tym roku będą
obchodziły swoje 100 urodziny i kolejnych 110 mieszkańców, powyżej 90 roku
życia. W zróżnicowaniu na płeć jest to 30 mężczyzn i 80 kobiet.
PRZYPOMINAMY...
Jednocześnie przypominamy, naszym
mieszkańcom o obowiązku wymiany dowodu osobistego, którego termin ważności upływa w tym roku. Według naszych
statystyk, w ciągu najbliższych czterech
miesięcy, to liczba 239 obywateli naszego
miasta, których dokumenty tożsamości
wydane zostały przez Burmistrza Miasta
Kostrzyn nad Odrą.
Przypominamy także naszym mieszkańcom, że pandemia koronawirusa sprawiła,
że od marca ubiegłego roku wiele instytucji funkcjonuje na zmienionych zasadach,
również urzędy. W tym czasie przeorganizowaliśmy pracę Urzędu tak, by była możliwie najbezpieczniejsza dla mieszkańców
jak i pracowników. Załatwienie wielu
spraw przeniesiono do sieci, ale wiele jest
realizowanych podczas wizyty w magistracie, po wcześniejszym umówieniu.
Dotyczy to spraw związanych z dowodami osobistymi oraz ewidencją ludności.
Urzędnicy nie pracują zdalnie, obsługa
bezpośrednia interesanta odbywa się od
poniedziałku do piątku od godziny 8:00,
oczywiście wciąż w warunkach reżimu
sanitarnego.
USC w Kostrzynie nad Odrą

NUMERY KONTAKTOWE
Urząd Stanu Cywilnego
Małgorzata Laskowska tel. 95 728 8134
Żaneta Skórska		
tel. 95 728 8135
st. ds. ewidencji ludności
Zofia Milczarek		
tel. 95 728 8135
dowody osobiste
Teresa Nowakowska

tel. 95 728 8136
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Samorządny Kostrzyn

Żółta naklejka

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą
informuje, że w miesiącu marcu bieżącego roku zostaną przeprowadzone
niżej wymienione przetargi na zbycie nieruchomości wchodzących wkład gminnego zasobu:

ratuje życie na przejazdach

Numer alarmowy 112 jest jedną z podstawowych
informacji na żółtych naklejkach PLK umieszczonych na przejazdach kolejowo drogowych.
W 2020 rpoku skorzystano z niego, wykorzystując
żółte naklejki 5700 razy. Oznakowanie wprowadzone przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest
bardzo pomocne w sytuacji zagrożenia życia.
11 lutego obchodziliśmy Europejski Dzień Numeru
Alarmowego 112.

1) w dniu 10 marca 2021 roku - przetarg numer GP.0051.9.2021.AD
przetarg ustny ograniczony, zabudowa garażowa
Lp.

Numer ewidencyjny działki,
Obręb

Powierzchnia
nieruchomości

Numer księgi
wieczystej

Położenie działki
(ulica)

Cena brutto

godzina

1

080101_1.0004.11/72;
obr.0004 Śródmieście

20 m2

GW1S/00018965/6

Osiedle Leśne

3.100,00 zł

9:00

2

080101_1.0004.11/73;
obr.0004 Śródmieście

19 m2

GW1S/00018965/6

Osiedle Leśne

3.000,00 zł

10:00

3

080101_1.0004.11/74;
obr.0004 Śródmieście

19 m2

GW1S/00018965/6

Osiedle Leśne

3.000,00 zł

11:00

4

080101_1.0004.11/75;
obr.0004 Śródmieście

19 m2

GW1S/00018965/6

Osiedle Leśne

3.000,00 zł

12:00

2) w dniu 11 marca 2021 roku - przetarg numer GP.0051.10.2021.AD
przetarg ustny ograniczony, zabudowa garażowa

Numer alarmowy 112 znajduje się na 28 tysiącach żółtych
naklejek, które PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umieściły
na wszystkich przejazdach kolejowo-drogowych i przejściach dla pieszych. Od 2018 roku to system szybkiego
informowania służb kolejowych o zagrożeniu na przejazdach i torach. W wielu przypadkach żółta naklejka ratowała życie. Jeśli na przejeździe zepsuje się samochód lub
zablokujemy tory, informacje umieszczone na naklejce
mogą zapobiec tragedii.
Informacje w formie żółtych naklejek znajdują się na
przejazdach od wewnętrznej strony krzyży św. Andrzeja lub przy słupkach, do których umocowane jest ramię
rogatki. Każda naklejka posiada trzy ważne numery.
Pierwszy to indywidualny numer przejazdu kolejowo-drogowego. Drugi to numer alarmowy 112, który należy
wybrać w przypadku zagrożenia życia. Operator numeru alarmowego 112, po podaniu numeru skrzyżowania,
może precyzyjnie określić, gdzie należy wysłać pomoc.
Ma także możliwość szybkiego łącza z kolejarzami, którzy
mogą wstrzymać ruch pociągów na linii. Trzeci numer to
numer awaryjny, na który można zgłaszać usterki nie zagrażające bezpośrednio życiu.
Więcej informacji na temat kampanii Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!” oraz realizowanych w jej ramach działań można znaleźć na stronie www.bezpieczny-przejazd.pl
Na numer alarmowy 112 można dzwonić bezpłatnie
przez całą dobę na terenie całej Unii Europejskiej. Wybierając 112, mamy połączenie z operatorem Centrum Powiadamiania Ratunkowego, który ma możliwość zawiadomienia odpowiednich służb ratunkowych m.in. policji,
straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, a od ponad
dwóch lat także służby kolejowe.
#ŻółtaNaklejkaPLK ratuje życie!
Od wprowadzenia #ŻółtaNaklejkaPLK (czerwiec 2018 r.)
operatorzy numeru alarmowego 112 przyjęli blisko 11 tysięcy zgłoszeń, dotyczących potencjalnych zagrożeń na
przejazdach i terenach kolejowych. W 767 przypadkach
wydano maszynistom polecenie ostrożnej jazdy i ograniczono prędkość pociągów, a w 372 przypadkach wstrzymano ruch kolejowy. Przez ostatnie 12 miesięcy wykorzystanie informacji z naklejki podwoiło się w stosunku
do liczby od początku projektu do lutego 2020 r. Pozwala
to przypuszczać, że znajomość Żółtej Naklejki PLK i korzystanie z numeru alarmowego 112 jest coraz większe.
Wzrasta szansa na pomoc.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Lp.

Numer ewidencyjny działki,
Obręb

Powierzchnia
nieruchomości

Numer księgi
wieczystej

Położenie działki
(ulica)

Cena brutto

godzina

1

080101_1.0004.11/76;
obr.0004 Śródmieście

19 m2

GW1S/00018965/6

Osiedle Leśne

3.000,00 zł

9:00

2

080101_1.0004.11/77;
obr.0004 Śródmieście

19 m2

GW1S/00018965/6

Osiedle Leśne

3.000,00 zł

10:00

3

080101_1.0004.11/78;
obr.0004 Śródmieście

19 m2

GW1S/00018965/6

Osiedle Leśne

3.000,00 zł

11:00

4

080101_1.0004.11/79;
obr.0004 Śródmieście

19 m2

GW1S/00018965/6

Osiedle Leśne

3.000,00 zł

12:00

3) w dniu 12 marca 2021 roku - przetarg numer GP.0051.11.2021.AD
przetarg ustny ograniczony, zabudowa garażowa
Lp.

Numer ewidencyjny działki,
Obręb

Powierzchnia
nieruchomości

Numer księgi
wieczystej

Położenie działki
(ulica)

Cena brutto

godzina

1

080101_1.0004.11/80;
obr.0004 Śródmieście

19 m2

GW1S/00018965/6

Osiedle Leśne

3.000,00 zł

9:00

2

080101_1.0004.11/81;
obr.0004 Śródmieście

19 m2

GW1S/00018965/6

Osiedle Leśne

3.000,00 zł

10:00

3

080101_1.0004.11/82;
obr.0004 Śródmieście

19 m2

GW1S/00018965/6

Osiedle Leśne

3.000,00 zł

11:00

4

080101_1.0004.11/83;
obr.0004 Śródmieście

19 m2

GW1S/00018965/6

Osiedle Leśne

3.000,00 zł

12:00

4) w dniu 16 marca 2021 roku - przetarg numer GP.0051.12.2021.AD
przetarg ustny ograniczony, zabudowa garażowa
Lp.

Numer ewidencyjny działki,
Obręb

Powierzchnia
nieruchomości

Numer księgi
wieczystej

Położenie działki
(ulica)

Cena brutto

godzina

1

080101_1.0004.11/84;
obr.0004 Śródmieście

19 m2

GW1S/00018965/6

Osiedle Leśne

3.000,00 zł

9:00

2

080101_1.0004.11/85;
obr.0004 Śródmieście

19 m2

GW1S/00018965/6

Osiedle Leśne

3.000,00 zł

10:00

3

080101_1.0004.11/86;
obr.0004 Śródmieście

19 m2

GW1S/00018965/6

Osiedle Leśne

3.000,00 zł

11:00

4

080101_1.0004.11/87;
obr.0004 Śródmieście

19 m2

GW1S/00018965/6

Osiedle Leśne

3.000,00 zł

12:00

5) w dniu 17 marca 2021 roku - przetarg numer GP.0051.13.2021.AD
przetarg ustny ograniczony, zabudowa garażowa
Lp.

Numer ewidencyjny działki,
Obręb

Powierzchnia
nieruchomości

Numer księgi
wieczystej

Położenie działki
(ulica)

Cena brutto

godzina

1

080101_1.0004.11/88;
obr.0004 Śródmieście

19 m2

GW1S/00018965/6

Osiedle Leśne

3.000,00 zł

9:00

2

080101_1.0004.11/89;
obr.0004 Śródmieście

19 m2

GW1S/00018965/6

Osiedle Leśne

3.000,00 zł

10:00

3

080101_1.0004.11/90;
obr.0004 Śródmieście

19 m2

GW1S/00018965/6

Osiedle Leśne

3.000,00 zł

11:00

4

080101_1.0004.11/91;
obr.0004 Śródmieście

19 m2

GW1S/00018965/6

Osiedle Leśne

3.000,00 zł

12:00

5

080101_1.0004.11/92;
obr.0004 Śródmieście

20 m2

GW1S/00018965/6

Osiedle Leśne

3.100,00 zł

13:00

Treść ogłoszeń i mapy lokalizacyjne zbywanych nieruchomości dostępne na 30 dni przed przetargiem - na stronie
internetowej Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą: www.kostrzyn.pl, BIP - Gospodarka Przestrzenna GP - Przetargi na
zbycie gruntów lub zakładka Przetargi i wykazy.
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Szanowni Państwo,
składam serdeczne podziękowania
wszystkim osobom, które wzięły udział
w projekcie „Pod biało-czerwoną” i zagłosowały za tym, by maszt z biało-czerwoną
flagą stanął w naszym mieście. Państwa
głosy spowodowały, że znaleźliśmy
się wśród wyróżnionych gmin.
W Powiecie Gorzowskim
w finale projektu znalazły
się trzy gminy, a wśród nich
Kostrzyn nad Odrą.
Dziękuję za udział w projekcie „Pod biało-czerwoną”.
Burmistrz Miasta
Kostrzyn nad Odra
dr Andrzej Kunt

Styczeń-Luty 2021

„POD BIAŁO-CZERWONĄ”

Dziękujemy za dołączenie do akcji „Pod biało-czerwoną” - głosy poparcia oddały 417 932 osoby!
Będziemy kontaktowali się poprzez urzędy wojewódzkie z poszczególnymi gminami, które uzyskały
wymaganą liczbę głosów poparcia w celu ustalenia szczegółów dalszych etapów projektu.
Projekt „Pod biało-czerwoną” zakłada sfinansowanie
przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów
i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Inicjatywa zakupu masztu i flagi zależeć
będzie od mieszkańców.
„Pod biało-czerwoną” to projekt, który ma zjednoczyć nasz kraj i jego mieszkańców. Nie tylko uhonoruje
Poległych za wolność i niepodległość naszej Ojczyzny, ale
także zachęci do patriotycznych postaw i dumy z bycia
Polakami.
Ta patriotyczna inicjatywa, realizowana pod honorowym
patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, będzie się opierała o zapał i działanie mieszkańców

naszych Małych Ojczyzn.Celem projektu jest także godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej
nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku.
Umieszczenie flagi na maszcie w wyjątkowym miejscu
to dowód na to jak ważne są symbole narodowe w życiu
Polaków. Te, za które życie w walce o wolność Ojczyzny
poświęcali nasi przodkowie.
Dzięki projektowi chcemy także budować wspólnotę
i wzmacniać ideę zaangażowanego społeczeństwa obywatelskiego. Niech biało-czerwona dumnie, przez cały
rok, powiewa w sercach naszych małych Ojczyzn!
źródło: www.gov.pl/bialoczerwona/

W PASIEKACH NADESZŁA ZIMA

Zima - wreszcie oczekiwany śnieg, choć pokrywa nie jest zbyt gruba, ale zalega i nie topnieje jak to bywało w innych latach. Również temperatura
utrzymuje się ujemna. Są to sprzyjające wrunki dla nas wszystkich i dla ziemi , która lekko przemarza. Nie jesteśmy do takiej sytuacji pogodowej
przyzwyczajeni, bo już kilka lat pozwoliło zapomnieć o widoku i skutkach mrozu i śniegu.
Przyroda to również odczuwa, ale w całości nie zasypia,
pokazując się w swej zimowej kreacji. Już na niektórych
drzewach czy krzewach można dostrzec pierwsze kwiatostany. Choćby leszczyna pospolita, czy orzech laskowy
mają już kwiaty męskie, które zaczną niedługo pylić. Tych
roślin, które już są gotowe jest dużo więcej i czekają na
swój czas. Przyroda dostarcza nam wiele ciekawych zjawisk do obserwacji. Można zauważyć to, że jako pierwsze
pojawiają się kwiaty, a dopiero później rozwijają się liście
i okrywają całą koronę drzewa, krzewu czy innej rośliny.
Zdawałoby się, że zaczynają chronić w ten sposób swoje
owoce przed nadmiernym słońcem. Jednak w rzeczywistości liście pełnią całkowicie inną rolę. Drzewo, krzew czy
inna roślina działają jak krwioobieg, w którym przemieszcza się woda pobrana z gleby - poprzez układ korzenny,
pień czy łodygę i dociera do liści. Pod wpływem działania światła i promieni słonecznych zachodzą przemiany.
Część wody odparowuje do atmosfery i zwilża powietrze.
Liście pobierają z atmosfery dwutlenek węgla i oddają
tlen, tak niezbędny nam do życia. Roślinność przez swą
budowę biologiczną i przemiany jakie w niej zachodzą
wzbogaca nasze środowisko, na które oddziaływuje różnymi przyjemnymi i wzbogacającymi pachnącymi fluidami. Okres pełnego rozwoju roślinności korzystnie i kojąco
wpływa na nasze samopoczucie. Czas wydłużającego się
dnia i coraz wyżej świecącego słońca, wnoszą do naszego życia wiele pozytywnych odczuć. My jako konsumenci
zadbajmy o to, by z naszego otoczenia nie znikały drzewa, krzewy, trawniki, rabaty kwietne. Dziś jeszcze cieszą
nasze oczy i nas uspakajają, a niekiedy dają schronienie
przed dokuczającym upałem.
Pszczoły, jak przystało na okres zimowy, są w kłębie zwartym i chronią się przed zimnem. Dziś można powiedzieć,
że tylko silne i dobrze przygotowane rodziny mają szansę na przetrwanie. Już nie długo pojawi się ocieplenie

i będzie pierwszy po zimie oblot pszczół, wówczas okaże
się jakie negatywne skutki przyniosło ochłodzenie i mróz,
który na tym terenie jest różnie kształtuje się w poszczególnych latach.
Wielu pszczelarzy zaraz po pierwszym oblocie, na pewno
przystąpi do podkarmiania ciastem, nie powinno zapominać się również o dostarczeniu wody. Równocześnie
przez pszczelarzy wykonywanych jest wiele innych prac,
przygotowujących do sezonu. Biorą oni również udział
w różnych formach szkoleń. Dziś z racji pandemii i z tym
związanych obostrzeń, szkolenia odbywają się w nowej,
bezpieczniejszej formie zdalnej przez internet. Wszyscy
oczekują dnia, by można zbliżyć się do pasiek i rozpocząć

wokół niej prace porządkowe i upiększające. Na ten dzień
jeszcze musimy cierpliwie poczekać.
Tak jak wszyscy, Członkowie Koła Pszczelarskiego w Skansenie Pszczelarskim w Kostrzynie nad Odrą, również
przygotowują się do wiosny i otwarcia sezonu w 2021
roku. Mimo zimy jest sporo prac do wykonania i uporządkowanie terenu. Z roku na rok otoczenie powoli się
zmienia. Konserwujemy, naprawiamy otrzymany sprzęt,
jak i eksponaty które znajdują się w naszej ekspozycji.
Romana i Marian Grzywacz
tel. 88043994

Samorządny Kostrzyn
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KORONAWIRUS - TO JUŻ ROK...

Epidemia koronawirusa trwa. W Polsce zachorowało już ponad 1,6 miliona ludzi, zmarło ponad 42 tysiące i liczby te zwiększają się każdego dnia.
Wykonano ponad 2,6 mln szczepień w tym blisko milion osób przyjęło dwie dawki szczepionki. Przez cały czas informowaliśmy Państwa o podstawowych
czynnościach, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem, zasadach ochrony przed zakażeniami przypominając, że skuteczna walka z koronawirusem polega na przestrzeganiu podstawowych zasad postępowania, tzw. DDMA: dystans,dezynfekcja,maseczka,aplikacja STOP COVID
- ProteGO. Dzisiaj przypominamy niektóre fakty, które wspólnie przeszliśmy. I prosimy o więcej. Znieślimy wiele, nie zmarnujmy czasu i wysiłku, który
za nami. Koronawirus to trudny przeciwnik...
4 marca 2020 roku Minister Zdrowia
podaje pierwszy potwierdzony przypadek zakażenia koronawirusem Sars-CoV-2.
„Pacjentem zero” był mężczyzna z Cybinki,
województwo lubuskie.
W naszym mieście rozpoczyna pracę
Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego,
który, zgodnie z poleceniem wojewody
lubuskiego, w hali sportowej MOSiR, przygotowuje 40 miejsc dla osób na kwarantannie. Otrzymujemy środki higieniczne z
firmy ICT Poland, za co składamy serdecznie podziękowania. Firma wsparła również nasze placówki przedszkolne i szkoły.
Pierwszymi osobami skierowanymi do
odbycia kwarantanny byli obcokrajowcy
przekraczający granicę państwową w naszym mieście. Każdego dnia wojewodzie
lubuskiemu składamy raporty z sytuacji
epidemiologicznej w miejskich przedszkolach, szkołach i instytucjach.
8 marca weszła w życie ustawa ws. szczególnych rozwiązań związanych z Covid-19.
10 marca podjęto decyzję o odwołaniu
imprez masowych, a 11 marca o zawieszeniu zajęć na uczelniach, w przedszkolach,
szkołach i placówkach oświatowych do 25
marca a następnie do 10 kwietnia. Uczniowie rozpoczęli naukę zdalną, a pacjenci
musieli nauczyć się i przyzwyczaić do teleporad u lekarzy rodzinnych i specjalistów.
11 marca Światowa Organizacja Zdrowia
(WHO) ogłosiła stan pandemii.
15 marca premier Mateusz Morawiecki
mówi „jesteśmy jednym z pierwszych, jeśli
nie pierwszym krajem w Europie, który podejmuje decyzję o wprowadzeniu kontroli
sanitarnych na głównych przejściach granicznych. Rozwiązaniem tym zostaną objęte cztery przejścia na granicy z Niemcami
i jedno na granicy z Czechami. Od niedzieli
15 marca zamykamy granice naszego kraju
dla cudzoziemców. Wszyscy polscy obywatele znajdujący się teraz poza granicami
mogą wracać do Polski. Będą także poddani obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie
domowej. Zawieszamy międzynarodowe
pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe,
ale transport cargo działa” .
W Kostrzynie nad Odrą miasto współpracuje ze Strażą Graniczną, Wojskiem Obrony Terytorialnej i służb pracujących na
przejściu granicznym.
16 marca Burmistrz Miasta Kostrzyna
nad Odrą dr Andrzej Kunt podjął decyzję
o utworzeniu dodatkowych 12 miejsc do
tzw. kwarantanny domowej w KCK. Ofertę
zorganizowania 60 miejsc kwarantanny
złożył miastu właściciel Domu Turysty.
20 marca Minister Zdrowia poinformował o wprowadzeniu w Polsce stanu
zagrożenia epidemicznego, zgodnie z
ustawą o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi: „Apeluję,
szczególnie do ludzi młodych, że to nie jest
czas na zabawę i nocne imprezy w klubach.
Apeluję o pozostanie w domu – mówił prof.
Szumowski. - Wirus może zabierać z tego
świata osoby słabsze od nas. Nie lekceważmy go. Bądźmy odpowiedzialni. Przez naj-

bliższe dwa tygodnie pozostańmy w izolacji. To jedyna forma w jakiej społeczeństwo
może pomóc w walce z wirusem”. W Polsce
dziewiętnaście szpitali przekształcono
w szpitale zakaźne.
30 marca liczba przypadków zakażenia
Covid-19 przekroczyła w Polsce 2 tys. osób.
31 marca wprowadzono obowiązek utrzymania minimum 2-metrowej odległości
między pieszymi, zakaz wychodzenia bez
opieki dzieci i młodzieży do ukończenia
18 roku życia. Rząd ograniczył dostęp do
parków, plaż, promenad itp.
1 kwietnia weszła w życie pierwsza Tarcza
Antykryzysowa. To pakiet ustaw dotyczących ochrony zatrudnienia, zmniejszenia
obciążeń i zachowania płynności finansowej w firmach. Straże miejskie w Polsce
poddane zostały zwierzchniemu nadzorowi Policji. Samorządy rozpoczęły składanie wniosków na sprzęt dla uczniów
i nauczycieli do zdalnej nauki. Na ten cel
rząd wydał 186 milionów złotych.
16 kwietnia obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczki jednorazowej, maseczki materiałowej, chusty,
apaszki czy szalika.
4 maja ruszają hotele, centra handlowe
i rehabilitacja lecznicza: „wkraczamy w
drugi zapowiadany etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Po majówce
otwarte zostaną centra handlowe, sklepy
budowlane będą czynne w weekendy, a
hotele wznowią działalność. To jednak nie
koniec. Osoby chore powrócą do rehabilitacji, a biblioteki i instytucje kultury będą
stopniowo otwierane po konsultacjach z
sanepidem. Wprowadzamy także zmiany
w funkcjonowaniu przedszkoli i żłobków
- mówił premier rządu RP - 6 maja otwieramy żłobki i przedszkola - w wyjątkowych
sytuacjach samorządy mogą je zamknąć”.
14 maja przedłużona została kontrola graniczna na granicy wewnętrznej z
Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją.
Kontrole prowadzone są także w portach
morskich i na lotniskach. Granice zostały
otwarte dopiero 13 czerwca.
18 maja zostały zniesione kolejne ograniczenia, otwarto zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i restauracje: ”Przed nami trzeci, przedostatni etap znoszenia ograniczeń
związanych z koronawirusem. (...) Powoli
wracamy do normalnego życia. Jednak nie
będzie ono takie jak przed pandemią.
Dlatego dbajmy o siebie i bądźmy ostrożni!”.
18 maja wprowadzono limity osób, które
mogą ćwiczyć na obiektach sportowych.
30 maja „przed nami czwarty etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Od
30 maja nie musimy zasłaniać nosa i ust w
otwartej przestrzeni - ale tylko pod warunkiem, że możemy zachować 2 metry odstępu
od innych. Maseczki będą jednak konieczne
w niektórych przestrzeniach zamkniętych,
m.in. w sklepach, kościołach, autobusach
czy tramwajach. Oprócz tego otwieramy
kina, teatry, siłownie i salony masażu, ale w
ścisłym reżimie sanitarnym. Umożliwiamy
także organizację wesel do 150 osób. Mimo

że odchodzimy od wielu obostrzeń, jedna
zasada pozostanie aktualna nadal. Wciąż
będziemy musieli zachować szczególną
ostrożność w kontaktach z innymi”.
13 czerwca powracający do kraju Polacy
zostają zwolnieni z obowiązkowej kwarantanny. Również obywatele UE mogą
bez przeszkód wjeżdżać do Polski. Zniesiono tymczasowe kontrole graniczne na
granicach wewnętrznych.
28 czerwca odbyła się pierwsza tura wyborów Prezydenta RP, które nie mogły się
odbyć w planowanym na 10 maja terminie. W Kostrzynie głosowanie odbywa się
bez przeszkód.
25 lipca zmniejszone niektóre ograniczenia związane z koronawirusem. Na
piłkarskie stadiony równocześnie może
wejść więcej kibiców. Zmiany objęły również branżę eventową, a także imprezy
artystyczne i rozrywkowe oraz baseny.
Dystans społeczny został skrócony z dotychczasowycch 2 metrów do 1,5 metra.
6 sierpnia w związku z wystąpieniem na
terenie bazaru przygranicznego w Kostrzynie nad Odrą źródła zagrożenia epidemiologicznego wirusem SARS Cov-2
wstrzymano funkcjonowanie bazaru. W
dniach 6-7 sierpnia przeprowadzono badania diagnostyczne RT - PCR, pobranie
wymazu z nosa i gardła (pod nadzorem
Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp.), w tymczasowym punkcie badań przy Urzędzie Miasta.
Wykonanych zostało 269 testów, stwierdzając 13 wyników pozytywnych.
8 sierpnia obowiązują nowe obostrzenia:
9 powiatów objęto strefą czerwoną, 10
strefą żółtą. Lubuskie pozostało w strefie
zielonej. Zmiany dotyczyy m.in. zasad zasłaniania ust i nosa, a także zmniejszenia
limitu osób w restauracjach, sklepach czy
na imprezach.
26 sierpnia Ministrem Zdrowia zostaje
Adam Niedzielski.
1 września uczniowie wracają do szkół.
15 października wprowadzono godziny
dla seniora. Od poniedziałku do piątku w
godzinach od 10:00 do 12:00 w sklepach,
drogeriach i aptekach zakupy mogą zrobić jedynie osoby powyżej 60. roku życia.
Przepis obowiązuje do 1 lutego 2021 roku.
W pomoc osobom starszym włączają się
m. in. harcerze i organizacje pozarządowe. W Kostrzynie nad Odrą rolę wiodącą
pełni Osrodek Pomocy Społecznej. Rząd
przeznaczył 38 mln złotych dla domów
pomocy społecznej z przeznaczeniem na
zabezpieczenie sanitarne oraz wsparcie
pracowników tych placówek.
17 października Powiat Gorzowski zostaje objęty najwyższymi obostrzeniami
i wchodzi do czerwonej strefy.
19 października zostaje wprowadzony
zakaz organizacji imprez okolicznościowych (wesela, konsolacje i inne); zgromadzeń publicznych powyżej 10 osób,
w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie w trybie
zdalnym.

21 października po raz pierwszy dobowa liczba nowych przypadków zakażenia
przekroczyła 10 tysięcy osób.
24 października cała Polska zostanie
objęta obostrzeniami czerwonej strefy.
Wśród zmian znajdą się: zajęcia zdalne
również w klasach 4-8 szkół podstawowych, obowiązek przemieszczania się
osób poniżej 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna, a także ograniczenia
w funkcjonowaniu lokali gastronomicznych, sanatoriów oraz organizacji imprez,
spotkań i zgromadzeń. Rząd uruchamia
też Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów - program przeznaczony do koordynacji pomocy osobom starszym.
29 października odnotowano ponad
20 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem w ciągu doby.
1 listopada zostały zamknięte cmentarze.
7 listopada dla publiczności zostały zamkniete teatry, kina, muzea itp.
9 listopada klasy 1-3 szkół podstawowych ponownie przechodzą na naukę
zdalną. Wszyscy uczniowie i studenci uczą
się w domu. Placówki kultury, m.in. kina
i muzea niedostępne dla publiczności.
Zmniejszono także limit osób przebywających w sklepach oraz kościołach. Ograniczono działalność galerii handlowych.
Hotele są dostępne tylko dla gości podróżujących służbowo. Cała Polska jest wciąż
w czerwonej strefie, a dotychczasowe
środki bezpieczeństwa nadal obowiązują. Zdecydowane kroki i społeczna dyscyplina to jedyna szansa, aby zatrzymać
przyrost zakażeń i zapobiec całkowitemu
zamknięciu gospodarki.
15-30 listopada w całym kraju powstają szpitale rezerwowe. Pierwszy szpital
rezerwowy powstał na stadionie PGE
Narodowym w Warszawie.
W każdym województwie powstaje przynajmniej jeden szpital rezerwowy dla
pacjentów z COVID-19. Dzięki tym działaniom baza łóżek szpitalnych dla pacjentów zakażonych koronawirusem zwiększyła się o ponad 5 tys. miejsc. Większość
szpitali rezerwowych powstaje w centrach
kongresowo-wystawienniczych i halach
sportowych. Koszt adaptacji obiektów
(bez sprzętu) wyniósł około 130 mln zł.
od 28 listopada do 17 stycznia 2021 r.
rozpoczyna się etap odpowiedzialności.
„Utrzymująca się wysoka liczba zachorowań na COVID-19 nie pozwala na daleko
idące znoszenie restrykcji i ograniczeń. Od
28 listopada przywracamy jednak możliwość funkcjonowania sklepów i usług w galeriach i parkach handlowych w ścisłym
reżimie sanitarnym. W sklepach i galeriach
handlowych będzie obowiązywał limit osób
- maksymalnie 1 os. na 15 m2. W przestrzeni
publicznej mamy obowiązek zasłaniać nos
i usta”- tłumaczył premier M.Morawiecki.
15 grudnia szczepionka przeciw COVID-19
jest szansą na powrót do normalności.
Przed nami jedno z największych wyzwań
ciąg dalszy na stronie 9 >>>
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logistycznych w ciągu ostatnich dziesięcioleci - powszechne szczepienie Polaków.
15 grudnia rząd przyjął Narodowy Program Szczepień
(NPS). To krajowy „planer” działań związanych ze szczepienieniem - ma gwarantować, że proces ten będzie prosty, a przede wszystkim bezieczny dla obywateli. Przyjęcie NPS poprzedzono szerokimi konsultacjami zarówno
społecznymi, jak i z ekspertami. Podstawowym celem,
określonym w dokumencie jest osiągnięcie poziomu zaszczepienia społeczeństwa umożliwiającego zapanowanie nad pandemią COVID-19 do końca 2021 roku, przy
jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów
bezpieczeństwa.
27 grudnia w Polsce ruszyły szczepienia przeciwko
COVID-19. Alicja Jakuboska, naczelna pielęgniarka szpitala MSWiA w Warszawie i dyrektor prof. Waldemar Wierzba
byli jednymi z pierwszych osób w Polsce, które przyjęły
szczepionkę przeciw COVID-19. Proces szczepień to szansa na zwalczenie wirusa i powrót do normalności.
4 do 17 stycznia 2021 przerwa w nauce w całym kraju
zastąpiła dotychczasowe ferie zimowe. Tegoroczny wypoczynek dzieci różnił od pozostałych. Dzieci i młodzież
musiały pozostać w domach, ze względu na zakaz organizacji wyjazdów na ferie zimowe.
15 stycznia ruszyła rejestracja na szczepienia przeciw
COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat. Rejestracja na szczepienie jest szybko i prosta, a także możliwa na
kilka sposobów - za pomocą infolinii 989, przez Internet
oraz bezpośrednio w konkretnym punkcie szczepień.
21 stycznia w Krakowie zostaje potwierdzony pierwszy
przypadek „brytyjskiej mutacji koronawirusa”.
28 stycznia minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział: „Koronawirus jest trudnym przeciwnikiem. Aby go
pokonać, musimy być solidarni i odpowiedzialni. Pomimo
stabilnej sytuacji związanej z dostępnością wolnych łóżek
i sprzętu, wciąż zmagamy się z wysoką liczbą osób w szpitalach i pod respiratorami w Polsce, a przede wszystkim - ze
zgonami. Dlatego przedłużamy obowiązujące zasady bezpieczeństwa. Wyjątkiem są sklepy w galeriach handlowych,
muzea i galerie sztuki – od 1 lutego będzie możliwe ich
ponowne funkcjonowanie w ścisłym reżimie sanitarnym.
Pozostałe ograniczenia, które obowiązywały do tej pory,
pozostają bez zmian.
12 lutego w amach określonego reżimu sanitarnego
otwarto, stoki, kina, teatry, baseny. Nowe zasady obowiązują do 28 lutego.
18 lutego liczba nowych zakażeń wzrasta i przekracza
9 tysięcy w ciągu doby, 384 w województwie lubuskim.
19 lutego minister zdrowia mówi „trzecia fala pandemii
jest już w Polsce” i informuje o pojawieniu się w Polsce południowoafrykańskiej mutacji koronawirusa.Pierwszy przypadek pochodzi z okolicy Suwałk. Minister dodał, że obie
mutacje przyczynią się do przyśpieszenia procesów pandemicznych w Polsce i zaapelował o przestrzeganie obostrzeń,
podkreślając po raz kolejny, że skala wzrostu zakażeń
spowodowanych trzecią falą zależy od nas wszystkich.”
W Nidzicy w województwie warmińsko-mazurskim
gdzie wystąpił najwyższy dobowy przyrost zachorowań burmistrz Jacek Kosmala do 26.02. zamknął
przedszkola i szkoły.
W pierwszym kwartale 2021 roku rząd planuje:
• początek marca - zakończyć szczepienia nauczycieli,
• do 7 marca dodatkowe szczepienia kadry medycznej,
• 15 marca rozpocząć szczepienia osób przewlekle
chorych, 22 marca rozpocząć szczepienia służb mundurowych oraz osób w wieku 60-65 lat.

Walka z koronawirusem trwa...
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W związku z trwającą już

BEZPŁATNE

kilkanaście miesięcy pandemią
Covid 19 ponad 70% Polaków
zmaga się z negatywnymi
psychicznymi skutkami epidemii i
izolacji. Systematycznie wzrasta
doświadczanie trudnych emocji i
pojawia się brak nadziei.
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to, prawdopodobnie znajdujesz się w grupie osób zagrożonych poważnym
kryzysem psychicznym. Co możesz zrobić? - NIE ZWLEKAĆ!
Kluczowe w twojej sytuacji jest wsparcie psychologiczne zarówno od osób
bliskich jak i wykwalifikowanych specjalistów.
Zadbaj o siebie i umów się na bezpłatną konsultację psychoterapeutyczną
czyli, na rozmowę, która przynosi ulgę, daje zrozumienie i leczy.
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SZCZEPIENIA W DOMU

Jeżeli pacjent potrzebuje szczepienia w domu powinien skontaktować się ze swoim POZ. W Kostrzynie nad Odrą są to
wszystkie przychodnie lekarzy rodzinnych. Lekarze rodzinni lub pielęgniarki opieki długoterminowej najlepiej znają
swoich pacjentów, dlatego najszybciej potwierdzą, że konkretna osoba z ich listy potrzebuje szczepienia w domu.

Szczepienie pacjentów w domu - krok po kroku
1. Poradnia POZ / pielęgniarka opieki długoterminowej przyjmuje zgłoszenie pacjenta lub opiekuna do wyjazdowego punktu szczepień i sprawdza, czy pacjent należy do tego POZ (jest na liście aktywnej poradni).
2. Poradnia POZ / pielęgniarka opieki długoterminowej sprawdza czy pacjent ma skierowanie na szczepienie. Jeśli
nie, a pacjent jest w grupie aktualnie szczepionej, wtedy lekarz POZ wystawia skierowanie na szczepienie.
3. Podstawami do zakwalifikowania pacjenta do szczepienia wyjazdowego są: dokumentacja medyczna i wiedza lekarza
/ pielęgniarki opieki długoterminowej o stanie zdrowia pacjenta, lub teleporada, lub wywiad z opiekunem pacjenta.
4. Jeśli lekarz POZ / pielęgniarka opieki długoterminowej potwierdzą, że pacjent może skorzystać ze szczepienia
w domu przez wyjazdowy punkt szczepień, wtedy lekarz POZ / pielęgniarka opieki długoterminowej odnotowuje
to w dokumentacji medycznej i przekazuje taką informację do wyjazdowego punktu szczepień.
5. Lekarz POZ / pielęgniarka opieki długoterminowej może też przekazać informację o pozytywnej kwalifikacji do
szczepienia w domu bezpośrednio pacjentowi lub jego opiekunowi, który następnie kontaktuje się z najbliższym
wyjazdowym punktem szczepień.
6. Wyjazdowy punkt szczepień rejestruje pacjenta na szczepienie, ustala termin szczepienia i informuje o tym
pacjenta lub jego opiekuna.
7. O zakwalifikowaniu do szczepienia decyduje lekarz wyjazdowego punktu szczepień. Jeśli pacjent pozytywnie
przejdzie kwalifikację, zostaje szczepiony pierwszą dawką preparatu. W dniu szczepienia ustalana jest również
data drugiej dawki podania szczepionki.

Samorządny Kostrzyn

10 REPERTUAR

KINO ZNÓW OTWARTE!

10 lutego Kino za Rogiem w Kostrzynie nad Odrą obchodziło czwartą
rocznicę działalności. Od 12 lutego, po miesiącach zamknięcia, wracamy
ponownie w reżimie sanitarnym. Zapraszamy!

Mimo obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych, był czas w roku 2020, kiedy gościliśmy naszych widzów. Staraliśmy się,
aby wszyscy czuli się bezpiecznie. Wspólnie przestrzegaliśmy panujących zasad.
Niestety przez kilka ostatnich miesięcy
nie mogliśmy się spotykać na kinowych
seansach. Z tym większą radością zawiadamiamy, że wracamy do Was.
Od 12 lutego serdecznie zapraszamy do
naszej kameralnej sali kinowej. W roku
ubiegłym udało się zrealizować aż 208
projekcji i gościć 2895 widzów. Miejmy nadzieję, że ten rok przyniesie nam o wiele
więcej możliwości wspólnego oglądania
i przeżywania filmów.

Serdecznie zapraszamy. Prezentujemy
Państwu repertuar na marzec. Mamy nadzieję, że znajdziecie w nim coś dla siebie.
Przypominamy, że seanse odbywać będą
się w reżimie sanitarnym.
Pamiętaj o tych zasadach:
1. 50 % widowni, co drugi fotel zajęty;
2. obowiązkowe noszenie maseczki;
3. obowiązkowa dezynfekcja dłoni
przed seansami;
4. rezerwacja biletów online:
• Facebook Kina za Rogiem Kostrzyn
• telefonicznie 600 983 828
Serdecznie zapraszamy!

NIE ZWALNIAMY TEMPA

Pierwszy koncert online w ramach Strefy Dobrej Muzyki, cyklu sponsorowanego przez Kostrzyńsko - Słubicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A.,
już za nami. Jeszcze w tym miesiącu zagramy kolejny koncert w ramach
Strefy Dobrej Muzyki, tym razem już z publicznością!

Pierwszy koncert online w ramach Strefy Dobrej Muzyki, cyklu sponsorowanego przez
Kostrzyńsko - Słubicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A., już za nami. Święto zakochanych, czyli Walentynki były okazją, by wysłuchać nastrojowego koncertu pt.: „Różne
oblicza miłości...” - w wykonaniu Lubuszanki, mieszkającej aktualnie za Odrą, Dagmary
Korony. Towarzyszyli jej: na fortepianie - Dariusz Cetner, na kontrabasie - Janusz
Lewandowski, na akordeonie - Wojtek Jurgiel. Koncert można obejrzeć ponownie na
naszym kanale na YouTube lub na Facebooku. Rok temu, podczas Dnia Kobiet, również
gościliśmy Dagmarę w naszej “Kręgielni” I był to ostatni koncert z publicznością przed
ogłoszeniem pandemii koronawirusa w Polsce.
Jeszcze w tym miesiącu zagramy kolejny
koncert w ramach Strefy Dobrej Muzyki,
tym razem już z publicznością, oczywiście
z zachowaniem aktualnych zasad sanitarnych. W solowym akcie wystąpi znakomity, polski basista Krzysztof Ścierański.
Artysta, zagra u nas biletowany koncert w
piątek, 26 lutego o godz. 19:00, a w sobotę
chcemy zaprosić wszystkich na rozmowę
z artystą ONLINE! Podczas rozmowy artysta opowie o swoim życiu artystycznym,
wrócimy do wspomnień, do archiwalnego
koncertu w Kostrzynie z lat 90, który pre-

zentowaliśmy Wam podczas pierwszego
lockdown’u. Będzie również czas na pytania od publiczności, które będziecie zadawać w komentarzach, a my przekażemy je
Krzysztofowi.
Na marzec szykujemy kolejną ucztę muzyczną, również w ramach Strefy Dobrej
Muzyki. Tym razem będzie to ŻEŃSKI
kwintet jazzowy pod nazwą O.N.E. Więcej
informacji znajdziecie w naszych mediach
społecznościowych i na plakatach wiszących na słupach ogłoszeniowych.

"Kręgielnia" ul. Fabryczna 5
Kostrzyn nad Odrą
tel: 600 983 828
ceny biletów: 10zł 8zł

DATA GODZINA

TYTUŁ

MARZEC
2021
GATUNEK/
CZAS TRWANIA

04.03. g. 18.00 Parasite (bilety 15zł)
thriller/2h 12min.
05.03. g. 18.00 (Nie)znajomi
komediodramat/1h 39min.
06.03. g. 15.00 Śnieżka i fantastyczna
dla dzieci/1h 33min.
siódemka
06.03. g. 17.00 KINO KOBIET:
komediodramat/1h 25min.
Serce nie sługa
07.03. g. 15.00 Baranek Shaun.
dla dzieci/1h 23min.
Film. Farmageddon
07.03. g. 17.00 KINO KOBIET: Gorący temat
dramat/1h 49min.
07.03. g. 19.00 KINO KOBIET:
Jestem taka piękna
komedia/1h 45min.
11.03. g. 18.00 Judy
dramat/1h 53min.
12.03. g. 18.00 Ikar.
biograficzny/1h 56min.
Legenda Mietka Kosza
13.03. g. 15.00 KINO MALUCHA:
dla dzieci/39min.
Miś Fantazy odc. 1-3
13.03. g. 17.00 Nice guys. Równi goście
komedia/1h 51min.
14.03. g. 15.00 Jak zostać kotem
dla dzieci/1h 23min.
14.03. g. 17.00 Na noże
detektywistyczny/2h 04min.
18.03. g. 18.00 Midsommar.
horror/2h 18min.
W biały dzień.
19.03. g. 18.00 Przełęcz ocalonych
wojenny/2h 13min.
20.03. g. 15.00 Bayala i ostatni smok
dla dzieci/1h 25min.
20.03. g. 17.00 Madame
komediodramat/1h 27min.
21.03. g. 15.00 Manu. Bądź sobą
dla dzieci/1h 25min.
21.03. g. 17.00 Wszystko zostanie w rodzinie komedia/1h 29min.
25.03. g. 18.00 Filmowy Klub Dyskusyjny: biograficzny/1h 26min.
Sugar Man
26.03. g. 18.00 Parasite (bilety 15zł)
thriller/2h 12min.
27.03. g. 15.00 Corgi. Psiak królowej
dla dzieci/1h 21min.
27.03. g. 17.00 Świat w ogniu
sensacyjny/2h 01min.
28.03. g. 15.00 Urwis
dla dzieci/1h 28min.
28.03. g. 17.00 1800 gramów
obyczajowy/1h 36min.
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BO DANY KOCHA DISCO PONAD WSZYSTKO

Muzykę disco polo albo się kocha albo nienawidzi. Nie boję użyć się stwierdzenia, że podzieliła Polskę na tych, którzy uważają ją jako bogatą w emocje
muzykę oraz na tych, którzy się jej wstydzą, wręcz pogardzają. Jest jeszcze spora część społeczeństwa, która oficjalnie bojkotuje disco, ale prywatnie
świetnie się przy niej bawi. O muzyce disco polo - królowej lat 90’ rozmawialiśmy z „Danym” Danielem Nowackim - wokalistą zespołu discopolowego
z Kostrzyna nad Odrą.
Lata 90’, niedziela, niemal z każdego mieszkania
słychać program Disco Relaks. Jachty, ciepłe kraje,
zagraniczne nazwy zespołów. Ówczesne teledyski
nawiązywały do luksusu, który nie był dostępny dla
większości Polaków, a jak jest teraz?
Uważam, że w dalszym ciągu teledyski nagrywane
są w większości „na bogato” w ciepłych krajach, aczkolwiek ja uważam, że teledyski nagrywane w polskich
klimatach np. takie jak moje, są równie piękne i bardzo
dobrze odbierane przez fanów. Mamy tak wiele pięknych
miejsc, dlatego dalsza realizacja moich następnych teledysków będzie realizowana w Polsce.
Jak Pan wytłumaczy fenomen muzyki disco polo?
Moim zdaniem, głównym fenomenem disco polo jest
jego prostota. Przekaz, który jest prosty i radosny. Melodia musi wpadać w ucho a tekst łatwy do zapamiętania.
Co Pana urzekło w tej muzyce, że postanowił być jej częścią?
Tak, szczerze powiedziawszy na tej muzyce jestem
wychowany. Mój pierwszy występ przed publicznością
wykonałem mając 15 lat, był to sylwester na około 200
osób. Emocje i stres były ogromne, jednak impreza wyszła naprawdę świetnie. Urzekła mnie wtedy publiczność,
która mnie bardzo dobrze zaakceptowała. Od tamtej pory
zaczęła się moja przygoda z muzyką, która trwa do dziś.
Pana utwór „Najpiękniejsze kwiaty” ma ponad 24 tys.
wyświetleń na popularnym kanale. Rozpisał Pan
receptę na sukces?
Według mnie, nie ma recepty na sukces. Staram się

robić piosenki, tak aby podobały się moim fanom. Dla
mnie największym sukcesem jest to, że ludzie chcą mnie
słuchać i tym motywują mnie do dalszej pracy.
Co stanowi dla Pana źródło inspiracji ? Sam Pan pisze teksty?
Moją inspiracją od zawsze był Zenon Martyniuk. Muzykę i teksty pisze mi mój producent muzyczny z Podlasia
Krzysztof Pietrzykowski. To on pracuje nad moimi utworami i tekstami, stara się robić aranżacje, których fani
oczekują. Staramy się cały czas podtrzymywać klimat
z lat 90, czyli stare disco polo.
Ostatni rok był jednym z najcięższych dla artystów. Jak
radził Pan sobie z brakiem publiczności ?
Faktycznie, czas pandemii pokrzyżował wszystkie pla-

ny związane z występami, ale też są tego dobre strony,
ponieważ przygotowaliśmy nową piosenkę do najnowszego teledysku pt. „Nie ma już Nas”, który niebawem będziemy realizować. Zaczęliśmy tez pracę nad naszą drugą
płytą, która ukaże się już w połowie roku.
Jakie są marzenia Daniela Nowackiego ?
Przede wszystkim, moim marzeniem jest aby grać dla
kostrzyńskiej publiczności. Na obecną chwilę działam na
terenie Podlasia ale Kostrzyn jest moim miastem, które
chciałbym reprezentować. Mam nadzieje, że Burmistrz
miasta oraz Dyrektor Domu Kultury, dadzą mi szansę
i pomogą mi w dalszej realizacji mojej kariery muzycznej.
W takim razie, niech się spełnią. Dziękuję za rozmowę.

DZIĘKUJEMY MEDYKOM

zaprasza na

Turniej Wiedzy
o Ustroju Państwa
Polskiego
dla młodzieży i dorosłych (od lat 15 do 115)

17 marca 2021 r.
(środa) o godz. 16:00
zapisy do 12 marca (piątek)
pod numerem tel. 95 725 40 10

Z okazji Światowego Dnia Chorego udaliśmy się do kostrzyńskiego szpitala,
aby przekazać wszystkim pracownikom serdeczne podziękowania za ich
trud i poświęcenie w walce z epidemią COVID-19.

Rok 2021 ustanowiono Rokiem Pracowników Ochrony Zdrowia. Uchwała Senatu
RP w tej sprawie oddaje hołd pracownikom ochrony zdrowia i wyraża szacunek
i uznanie dla ich wielkiej pracy. Jak napisano w uchwale, od pierwszego dnia, nie
zważając na wielkie zagrożenie, wypowiedzieli oni walkę pandemii koronarowirusa. „Społeczeństwo, którego życie i zdrowie
dziś tak bardzo zależy od wysiłków pracowników ochrony zdrowia, musi o nich pamiętać, zapewniając odpowiednie nagradzanie
i docenianie” - napisano w uchwale.
Pracownicy służby zdrowia - lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, diagności,
salowe - to oni codziennie walczą o nasze zdrowie i życie na pierwszej linii walki
z epidemią. Chcieliśmy dodać im sił i podziękować, włączając w to możliwie jak
najwięcej mieszkańców.
Do akcji podziękowań dla medyków włączyły się niemal wszystkie kostrzyńskie
przedszkola, w tym: Przedszkole Miejskie
nr 1 „Pod Topolą”, Przedszkole Miejskie
nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników, Przedszkole Miejskie nr 3 „Ekoludki”, Przedszkole
Niepubliczne nr 1 „Mali Europejczycy”,

Przedszkole Niepubliczne „Stonoga”, Prywatne Przedszkole Euregio, a także Szkoła
Podstawowa w Dąbroszynie. To przede
wszystkim ich dzieło, dlatego wszystkim
pragniemy serdecznie podziękować.
Przepiękne laurki – razem prawie 400
w wielu fantazyjnych wzorach trafiły do
kostrzyńskiego szpitala, gdzie zostały
przekazane wszystkich pracownikom - od
lekarzy i pielęgniarek po kucharki i personel pomocniczy.
Nie ma słów, aby wyrazić wdzięczność za
walkę o każde życie, za walkę na pierwszej
linii frontu, o życie innych z narażeniem
własnego – a jednak otrzymaliśmy wiele
podziękowań i życzeń od naszych czytelników, mieszkańców miasta i innych osób,
które w czasie epidemii skorzystały z pomocy kostrzyńskiego szpitala. Wszystkie
te wyrazy sympatii i wdzięczności dołączyliśmy do laurek przekazanych pracownikom szpitala.
Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji
z przekazania oraz samych laurek na facebookowym profilu Biblioteki.
Michał Słupczyński
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DIGITALIZUJEMY KRONIKI SZKOLNE

Od początku swojego istnienia Muzeum Twierdzy zajmuje się nie tylko badaniem historii miasta-twierdzy, ale wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom
społeczności lokalnej również „cywilnej” historii miasta. Poszukujemy i gromadzimy materiały powojennej przeszłości polskiego Kostrzyna. Jednym ze
źródeł, do których sięgamy, są stare kroniki prowadzone przez szkoły, stowarzyszenia, organizacje społeczne itp.
Często bywa tak, że były w nich odnotowywane dość
skrupulatnie nie tylko wydarzenia w życiu danej placówki czy organizacji, ale również ważne wydarzenia miejskie. Dzięki temu stanowią one prawdziwą skarbnicę wiedzy o historii Kostrzyna. Niejednokrotnie można w nich
odnaleźć również unikatowe fotografie.
Dzięki życzliwości dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 1 wypożyczyliśmy stare kroniki szkolne zgromadzone przez tę
placówkę w celu wykonania ich digitalizacji. Ku naszemu
zdziwieniu okazało się, że szkoła zgromadziła w swoim
archiwum aż 37(!) egzemplarzy kronik, z których najstarsza zawiera wpisy z roku 1960. Ostatnie egzemplarze pochodzą z lat 90tych. Już pobieżne oględziny pozwalają
stwierdzić, że jest to niesamowicie bogaty i obiecujący
materiał źródłowy. Skontaktowaliśmy się również z pozostałymi placówkami oświatowymi w naszym mieście,
gdzie uzyskaliśmy obietnicę, iż również one potraktują
przychylnie nasze przedsięwzięcie. Z pewnością zajmie
to nam jeszcze sporo czasu, ale najważniejsze, że kroniki
zostaną utrwalone cyfrowo i dostęp do ich treści będzie
zdecydowanie bardziej ułatwiony.
Muzeum Twierdzy Kostrzyn

PODESTY ZABEZPIECZONE UTRACONE MIASTO...

Margrabia Jan Kostrzyński został po swojej śmierci w 1571 r. pochowany
w krypcie pod ołtarzem kościoła maryjnego na Starym Mieście. Trzy lata
później do krypty złożono ciało małżonki Jana Katarzyny Brunszwickiej.
Pierwszy raz spokój zmarłego władcy Nowej Marchii zakłóciła francuska
okupacja Kostrzyna za czasów Napoleona (1806-1814). Wówczas to krypty zostały zdewastowane, a odnowiono je dopiero w 1882 r.

Niestety, w 1945 r. doszło do ponownego
splądrowania krypt. Badania archeologiczne przeprowadzone w roku 1999
ujawniły płytę nagrobną Katarzyny (odrestaurowana prezentowana była w Bramie
Berlińskiej - obecnie na wypożyczeniu na
wystawie w Bibliotece Miejskiej w Dębnie)
oraz jeden z postumentów, na którym
stały oba sarkofagi. Pracownicy Muzeum
Twierdzy stwierdzili kilka miesięcy temu
podczas rekonesansu w zrujnowanych
kryptach obecność w gruzowisku trzech
kolejnych postumentów. W związku
z powtarzającymi się śladami bytności
w kryptach osób postronnych postanowiliśmy za zgodą proboszcza parafii rzymsko-katolickiej pw NMP Matki
Kościoła (właściciela staromiejskiej ruiny)

ks. dr. prałata Wojciecha Skóry zabezpieczyć postumenty przed potencjalnym
„zaginięciem”. Pod koniec stycznia zostały
one wydobyte z krypty i przewiezione
do Bastionu Filip. Po odpowiednim
oczyszczeniu będą prezentowane w komplecie na naszej ekspozycji. We współpracy z byłym mieszkańcem Kostrzyna
Klausem Thielem z Berlina oraz członkiem
Stowarzyszenia Verein für die Geschichte
Küstrins z Küstrin-Kietz Andym Steinhaufem z Frankfurtu udało się rozszyfrować
napis na spodzie jednego z postumentów
(są to nazwiska nadzorującego prace oraz
kamieniarza). To kolejne nasze znalezisko
wzbogacające naszą ekspozycję i wierzymy, że nie ostatnie.
Muzeum Twierdzy Kostrzyn

W październiku 2017 r. Muzeum Twierdzy Kostrzyn przystąpiło w ramach
porządkowania terenu Starego Miasta do odgruzowania pasażu prowadzącego z rynku do Scharrnstraße (Jatka). Podczas prac ziemnych prowadzonych w okolicy ruiny ratusza natrafiliśmy na piwniczkę, w której
odnaleźliśmy przedmioty osobistego użytku. Były to najprawdopodobniej
rzeczy ostatniego niemieckiego burmistrza Kostrzyna Hermanna Körnera.

W marcu 2018 r. w Muzeum Twierdzy
Kostrzyn pojawili się goście - delegacja
z miasta Reinbek, którego Körner był po
wojnie burmistrzem. Goście przekazali nam cztery oryginalne listy napisane
do Herrmanna Körnera przez jednego z
jego przyjaciół i będące relacją z wizyty
w Kostrzynie w 1965 r. Do dość obszernych opisów wyglądu miasta dołączone
zostały fotografie Kostrzyna z tamtego
okresu (zarówno Starego jak i Nowego
Miasta), stanowiące dla nas bardzo cenne
źródło informacji. Ich autorem był niejaki
Siegfried Ollmann Był on mieszkańcem
Kostrzyna do 1945 r. i należał do grona
szeroko pojmowanych władz miasta.
Sprawował bowiem funkcję rektora szkoły

dla dziewcząt (obecna szkoła podstawowa przy ul. Kościuszki) oraz wicekuratora
szkolnego.
Listy napisane zostały w roku 1965 po
wizycie Ollmanna w Polsce, gdzie jednym
z ważniejszych, o ile nie najważniejszym
celem jego wizyty, był Kostrzyn. Zostały
one wraz z opisami fotografii przełożone
na język polski i prezentujemy je Państwu
w materiale „Utracone miasto rodzinne”.
Do materiału dołączyliśmy także wspomnienia Klausa Thiela z Berlina z jego
pierwszej po wojnie wizyty w rodzinnym
mieście.
Z tekstem i zdjęciami można zapoznać się
na naszej stronie internetowej:
www.muzeum.kostrzyn.pl
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DZIECI – DZIADKOM CZYTANIE ZA POMAGANIE

Co roku Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie organizowała zajęcia
plastyczno-rękodzielnicze dla różnych grup wiekowych, w tym także dla
dzieci. Obecna sytuacja pandemiczna nie pozwala na takie spotkania.
Tymczasem 21-22 stycznia to tradycyjnie święto Babci Dziadka.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszym dobroczynnym Kiermaszu Książki dla WOŚP. Wspólnie udało nam się zasilić
konto Fundacji kwotą 2.100 zł.

Z powodu epidemii COVID19 zapewne wiele Babć i Dziadków nie mogło zobaczyć swoich pociech tak jak zawsze. Dlatego przygotowaliśmy coś specjalnego dla
naszych najmłodszych czytelników – zestawy laurkowe na Dzień Babci i Dziadka.
Każdy taki zestaw zawierał elementy niezbędne do wykonania dwóch laurek oraz
okolicznościowy wierszyk do wklejenia lub przepisania. Laurki widoczne na zdjęciu
przygotowały Zosia Kmieć i Julka Szukała.
Inicjatywa spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem ze strony naszych czytelników.
Zestawy laurkowe dały dzieciom możliwość kreatywnej zabawy w domowym zaciszu.

Zakończył się nasz coroczny książkowy kiermasz dobroczynny, który w tym roku wyglądał zupełnie inaczej niż dotychczas – odbywał się w siedzibie Biblioteki i nie w dniu
finału, tylko w tygodniu go poprzedzającym, aby nie gromadzić zbyt wielu osób na raz.
Książki zakupione podczas kiermaszu zasiliły konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do wyboru było wiele ciekawych pozycji, spośród których – mamy nadzieję – każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Były książki dla dorosłych, młodzieży i dzieci, literatura
piękna, biografie, albumy, poradniki, a także popularne serie wydawnicze.
Zespół Biblioteki

STO LAT!

Kiedy rok temu klub świętował swoje 10-lecie, nikt nawet nie przypuszczał, że za rok znajdziemy się w całkiem
innej rzeczywistości. Tegoroczna jedenastka to pierwsze
w historii klubu urodziny, których nie mogliśmy świętować tak jak zawsze. Jednak na przekór wszystkiemu
bardzo się cieszymy z kolejnej rocznicy, a naszym klubowiczom życzymy jeszcze wielu radosnych spotkań
i wspaniałych dyskusji nad niezapomnianymi książkami.

NOMINOWANA

Paszporty POLITYKI zostały wręczone po raz
28. Nagrodę w dziedzinie Literatury zdobyła Mira
Marcinów, filozofka i doktor psychologii. Jeden
egzemplarz nagrodzonej książki pt. „Bezmatek”
mamy w naszych zbiorach. Są chętni?
Zapraszamy do Biblioteki.

Do zobaczenia w Bibliotece!

CZYTELNICY NA WALENTYNKI

W Walentynki należy obdarować bliskich miłością i prezentami, a wiadomo że najlepszy prezent to
książka. Dlatego dla naszych kochanych czytelników przygotowaliśmy same dobre książki, które w
dniach 12-16 lutego rozdawaliśmy w formie prezentów niespodzianek.
Mira Marcinów otrzymała nagrodę „za intensywną opowieść o relacji córki i matki, o życiu i umieraniu. Wybitność
„Bezmatka” wykracza daleko poza temat żałoby, dotyczy też
literackiego języka, zarazem wywrotowego i precyzyjnego”.
Urodzona w 1985 r. w Szczecinku filozofka i doktor
psychologii pracuje jako adiunkt w Instytucie Filozofii
i Socjologii PAN. W 2017 r. ukazał się tom 1 jej „Historii
polskiego szaleństwa”. Wcześniej opublikowała „Na krawędzi wolności: szaleństwo jako wybór w filozofii Henryka
Struvego” i, wspólnie z Bartłomiejem Dobroczyńskim,
„Niezabliźnioną ranę Narcyza: dyptyk o nieświadomości
i początkach polskiej psychoanalizy”. Rok temu została
finalistką Nagrody Naukowej POLITYKI, a w tym roku
otrzymała nominację za swój debiut prozatorski
„Bezmatek” (wyd. Czarne), napisaną wyjątkowym, zarazem dzikim i precyzyjnym językiem opowieść o relacji
córki i matki.
Nominowani w tym roku byli także Igor Jarek i Patrycja
Sikora.
źródło: polityka.pl
oprac. M.Słupczyński
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HUTNIK SZCZECIN WYGRYWA RAVEN CUP

Hutnik Szczecin z Pucharem prezesa RAVEN CUP i nagrodą główną dyrektora MOSiR Kostrzyn nad Odrą. Zespół ze Szczecina w meczu finałowym pokonał drużynę Lubuskiej Akademii Piłkarskiej Słubice, a brązowe medale przypadły kolejnemu zespołowi ze Szczecina - Pogoni Szczecin, która w meczu
o III miejsce pokonała UKS Dębno. W dniu 31 stycznia hala KCSzZ przy ul. Mickiewicza 8 od godz. 10 00 do 14.00 była areną zmagań ogólnopolskiego
halowego turnieju piłki nożnej skrzatów (rocznik 2014 i mł.) o „Puchar prezesa Raven” Krzysztofa Wojciechowskiego. W turnieju wystąpiło ok. 100 piłkarzy
reprezentujących 10 zaproszonych zespołów.
Oficjalnego otwarcia i powitania dokonali: dyrektor
MOSiR Zygmunt Mendelski, właściciel firmy Colloseum
Marketing Sport Mirosław Wrzesiński, w uroczystym
otwarciu uczestniczyli także prezes firmy RAVEN Krzysztof
Wojciechowski, właściciel firmy IKAA Suchomel Ireneusz
Suchomel, dyrektor ds. marketingu KSSSE Andrzej Kail,
Radny Rady Miasta Mariusz Staniszewski.
Młodzi adepci sztuki piłkarskiej zmagali się na dwóch
boiskach, w dwóch grupach, „każdy z każdym”, następnie
rozegrano półfinały i mecze o poszczególne miejsca. Od
samego początku liderami w grupach były dwa zespoły
Hutnik Szczecin oraz Lubuska AP Słubice ale zdecydowanie lepiej prezentował się zespół ze Szczecina wychodząc
z grupy z kompletem punktów i z 34 zdobytymi bramkami a zespól ze Słubic zanotował 1 remis a bilans bramek
wynosił 15:5. Zgodnie z przewidywaniami to te dwa zespoły spotkały się w wielkim finale, w którym lepiej zaprezentowali się młodzi piłkarze Hutnika.
Medale i puchary dla uczestników, jak i trenerów wręczali:
prezes firmy Raven Krzysztof Wojciechowski, właściciel firmy IKAA Suchomel Ireneusz Suchomel, dyrektor
ds. marketingu KSSSE, przewodniczący Rady Powiatu
Gorzowskiego Andrzej Kail, właściciel firmy Colloseum
Marketing Sport Mirosław Wrzesiński, radny Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą Mariusz Staniszewski, a całe to
piękne spotkanie pod patronatem MOSiR prowadził
dyrektor MOSiR Zygmunt Mendelski.

Najlepszy zawodnik:
Nikodem Mazurek - Lubuska Akademia Piłkarska Słubice
Król Strzelców:
Sebastian Ćwirko - Hutnik Północ Szczecin
Trener zwycięskiej drużyny:
Magdalena Tyczkowska - Hutnik Północ Szczecin

Dziękujemy sponsorom i organizatorom MOSiR Kostrzyn
nad Odrą, Firmie RAVEN - głównemu sponsorowi turnieju,
firmie Colloseum Marketing Sport, firmie IKAA Suchomel,
Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej,
sędziom, pracownikom MOSiR Antoniemu Żołnie, Władysławowi Kędziorowi, Agnieszce Nowaczyńskiej.

Najważniejsze zmiany obowiązujące do końca lutego 2021 roku:
• możliwość prowadzenia współzawodnictwa sportowego prowadzonego przez
odpowiedni polski związek sportowy;
• otwarcie obiektów sportowych na powietrzu (m.in. orliki, stoki narciarskie, lodowiska itp.) Uwaga! nie dotyczy to obiektów „pod balonem”;
• otwarcie kortów tenisowych na otwartym powietrzu, jak i krytych, przy czym
na jednym korcie może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 5 osób;
• możliwość korzystania z basenów, kortów tenisowych oraz obiektów sportowych
na otwartym powietrzu również przez osoby amatorsko uprawiające sport (w ramach indywidualnych wejść).
• siłownie, kluby i centra fitness pozostają zamknięte.

KOSTRZYN POLICZYŁ SIĘ Z CUKRZYCĄ

Działo się jak zawsze, a może jeszcze więcej. Tegoroczny Finał WOŚP oraz ogólnopolska akcja „Policz się z cukrzycą” odbyła się w zupełnie innej formule, jednak nawet pandemia nie była w stanie pokonać atmosfery i ducha tego Wielkiego Finału. W tym roku kostrzyński Sztab WOŚP, MOSiR w Kostrzynie
nad Odrą, WF Kostrzyn nad Odrą, Kostrzyńskie Centrum Kultury, WOPR w Kostrzynie nad Odrą oraz TS Celuloza Kostrzyn nad Odrą już po raz czternasty
wzięły udział w kolejnej edycji „Biegu Policz się z Cukrzycą”, choć w tym roku wyglądało to zupełnie inaczej.
W Parku Miejskim około 12.00 zebrała się
wspaniała ekipa ludzi o „Wielkich Sercach”,
wolontariuszy, którzy wzięli udział w akcji
promocji aktywnego i zdrowego trybu
życia. Zrobiliśmy to z zachowaniem
wszystkich zasad sanitarnych, dbając
o bezpieczeństwo. Cała grupa wolontariuszy wzięła udział w przygotowaniu materiału filmowego, który został wyemitowany w niedzielę podczas FINAŁU WOŚP.
O godzinie 12:00 rozpoczęliśmy wspólną
zabawę i na rozgrzewkę naszych zajęć
sportowych poszła Zumba, którą poprowadziła Karolina Jankowska. Następnie
wszystkich chętnych wolontariuszy, którzy zjawili się, by nam pomóc w akcji, rozgrzewał trener WF OCR Team Krzysztof
Cieśla, a Michał Matysiak z WF Kostrzyn
przygotował specjalnie na tą okazję
darmowe, 3-dniowe wejściówki do klubu WF Kostrzyn! Po rozgrzewce wolontariusze pokonali w małych grupach trasę wokół parku, a grupę poprowadzili:
Celuś - maskotka TS Celulozy Kostrzyn

nad Odrą oraz były czołowy polski biegacz radny Rady Miasta Kostrzyn nad
Odrą Mariusz Staniszewski. Na koniec
akcji rozdaliśmy piękne kalendarze MOSiR
na rok 2021, wspomniane już wejściówki do WF Kostrzyn nad Odrą i okolicznościowe medale, w tym roku wyjątkowe
bo wykonane... z drewna! Po nagraniach
zlicytowaliśmy jeszcze 2 komplety
specjalnych gadżetów (koszulka oraz medal) przekazane przez Jurka Owsiaka za
300 zł! Licytację poprowadzili: Celuś oraz
koordynator całej akcji z ramienia KCK
Dawid Marciniak.
Organizacja wydarzenia miała na celu nagranie materiału promocyjnego, potrzebnego do transmisji live niedzielnego finału
WOŚP. W ramach akcji promujemy zdrowy
tryb życia, aktywność na powietrzu oraz
udzielanie pierwszej pomocy. Jeszcze raz
dziękujemy wszystkim wolontariuszom za
udział w akcji - macie ogromne serducha!
Mariusz Staniszewski / MOSiR
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FINAŁ WOŚP JAKIEGO NIE BYŁO

Tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy był zupełnie inny od tych, które pamiętamy… Jak wszystko w ostatnich miesiącach, tak również
w tej sytuacji musieliśmy się dostosować I wymyślić cały kostrzyński finał od nowa.

fot. Jakub Pikulik
SZTABOWE PUSZKI STACJONARNE
Zaczęliśmy grać z „Orkiestrą” już w połowie grudnia.
Szukając alternatywnej metody „zbierania do puszek”.
Poprosiliśmy, by zgłaszały się do nas chętne firmy, sklepy,
salony, zakłady, które mogłyby i chciały ustawić u siebie
puszkę WOŚP i zbierać do niej aż do dnia finału. Zgłosiło się do nas 13 punktów, w których łącznie uzbieraliśmy
aż 11.782,45 zł! W przyszłym roku, z całą pewnością,
będziemy kontynuować tę formę zbiórki. A grali z nami:
Best Buty, Alfabud, WF Kostrzyn, Miejska Biblioteka
Publiczna w Kostrzynie nad Odrą, Brogaz, Sklep
Militarny SportGunShop, Multibor, MJ Flower Studio,
Stenqvist Poland Sp. z o.o., Salon Fyzjerski Joanny
Olczak, Camping Magic w Lubniewicach, Studio Fryzur
Monika Wontor, Świat Paneli i Drzwi - dziękujemy!
E-SKARBONKI I LICYTACJE
Zbieraliśmy również internetowo. Dzięki założonym
dwóm eSkarbonkom dołożyć jeszcze ponad dwa tysiące
złotych. Swoją e-Skarbonkę miało również TS “Celuloza”,
która niestety nie została przypisana do naszego sztabu,
ale przecież i tak gramy do jednej bramki. Nasza drużyna
zebrała grubo ponad pięć tysięcy złotych!
W tym roku licytacje zorganizowaliśmy na portalu
aukcyjnym Allegro, ponieważ nie było możliwości
licytowania na portalu typu facebook, a już tym bardziej na żywo. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę,
ponieważ zebraliśmy dzięki temu ponad dwa razy więcej
pieniędzy z licytacji niż w ubiegłym roku, tj. ponad czterdzieści osiem tysięcy złotych!
FINAŁOWA SOBOTA
W przeddzień Finału, rejestrowaliśmy z chętnymi wolontariuszami akcję „Policz się z cukrzycą”. Ogromne
podziękowania należą się tutaj współorganizatorom
przedsięwzięcia, bez których akcja nie mogłaby się odbyć: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kostrzynie
Nad Odrą, WOPR w Kostrzynie Nad Odrą, WF Kostrzyn,
TS „Celuloza” Kostrzyn Nad Odrą, o czym piszemy obok.
FINAŁOWA NIEDZIELA
Niestety nie mogliśmy zaprosić Was w tym roku
na “Kręgielnię”, ale postanowiliśmy zagościć w Waszych
telewizorach, telefonach, tabletach, komputerach.
Wymyśliliśmy transmisję LIVE z naszej sceny. Wszystko przygotowywaliśmy dużo wcześniej. Było tak wiele
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zależności, tak wiele rzeczy, które mogły pójść nie tak,
ale wszystko udało się znakomicie. W naszym wspólnym
graniu było bardzo dużo radości i spontaniczności. Scenariusz zmieniał się dynamicznie, potrafiliśmy dodawać
punkty programu nawet w trakcie trwania relacji. To był
żywioł, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Mówiliśmy o tym co dzieje się w mieście, pokazywaliśmy
naszych wolontariuszy, naszych partnerów, naszych
darczyńców, pokazaliśmy akcję „Policz się z cukrzycą”,
jak udzielić pierwszej pomocy i wykonać resuscytację
krążeniowo-oddechową, pokazywaliśmy przedmioty,
które można było licytować na Allegro i wiele innych.
Całą retransmisję można obejrzeć na naszym kanale na
Youtube oraz na Facebooku. Na placu Wojska Polskiego swoje „miasteczko” rozstawiła drużyna sportowa
TS Celuloza Kostrzyn nad Odrą, gdzie można było zobaczyć maskotkę Celusia, strzelić do bramki, czy wziąć
coś pysznego do domu. Tam również była najbogatsza
„puszka” w naszym sztabie - również ponad pięć tysięcy złotych! TS Celulozę wspierała kostrzyńska jednostka
OSP, która zadbała, by atmosfera była gorąca, rozpalając
ogień nie tylko w ludzkich sercach, ale również w przygotowanych „koksownikach”. W tym roku na ulicach
naszego miasta było trzykrotnie mniej wolontariuszy
niż w latach ubiegłych. Przełożyło się to też na „wagę”
puszki, a raczej na jej wartość, ponieważ prosiliśmy
wolontariuszy, by starali się w miarę swoich możliwości zbierać jak najdłużej. Nasi wolontariusze zebrali na
mieście 45.553,17 zł. Najbogatszą puszkę z wolontariuszy, którzy zbierali samodzielnie, miała Malwina Smutek-Nowacka z kwotą: 2.503,42 zł! Było również kilka
puszek, w których każda miała ponad tysiąc złotych!
Mieliśmy też w tym roku trzy terminale POS, w których można było płacić kartą. W ten sposób zebraliśmy
1.189,33 zł. Dodatkowo, jak w ubiegłych latach zbiórkę
zasiliły dwie kostrzyńskie firmy, poprzez bezpośrednie
wpłaty na nasze konto - ICT Poland oraz Arctic Paper,
na łączną kwotę 25.000 zł! W niedzielę tradycyjnie
również funkcjonował nasz sklepik WOŚP, w którym
mogliście zaopatrzyć się w wiele ciekawych artykułów
papierniczych, gadżetów z WOŚP, czy od naszych partnerów i darczyńców. W sklepiku wrzuciliście do puszki ponad siedem tysięcy złotych!

MAMY REKORD!
Dzięki takiemu zaangażowaniu w działalność charyta-

tywną nasze miasto pobiło ubiegłoroczny rekord. Zebraliśmy na tę chwilę 133.559,74zł! A to nie wszystko, bo
w puszkach były również waluty obce, które po przeliczeniu również zostaną doliczone do naszej zbiórki. Czekamy
zatem na oficjalne rozliczenie ze strony Fundacji WOŚP.

PODZIĘKOWANIA
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się czynnie
w organizację 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy w Kostrzynie nad Odrą. Szczególnie naszym
wolontariuszom, którzy jak zawsze, pomimo mrozu,
zbierali do puszek na terenie miasta. Dziękujemy sponsorowi kostrzyńskiego Finału - firmie Raven Sp. z o.o.
Naszym chojnym darczyńcom: ICT Poland, Arctic Paper,
Bricomarche Kostrzyn Nad, Odrą, Wendre Polska, Ikaa
Suchomel, Hanke Tissue, Hurtownia Multibor, „Edmax”
Elektronarzędzia, WOPR Kostrzyn Nad Odrą, Miasto
Kostrzyn Nad Odrą, Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Brogaz, Mechanika Pojazdowa Dariusz
Kalisz, Best Buty, Piekarnia Bagietka, Cukiernia Mieszko Mieszkowice, Kwiaciarnia Daisy, Stihl-Makita - Sklep
Łukasz Napierała, Sklep Militarny Sportgunshop, Środowiskowy Dom Samopomocy w Kostrzynie Nad Odrą, Park
Narodowy ,,Ujście Warty”, MOSiR w Kostrzynie Nad Odrą,
Tech-System - Mariusz Pakirski, Centrum Badań Psychologicznych dr Joanna Wichlińska-Pakirska, Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie Nad Odrą, Mariusz Kaczmarek,
Jacek Frąckiewicz, Jerzy Pielasa, Marcin Sępołowicz,
Katarzyna Szurkowska, Rafał Dubicki - Pracownia Złotnicza, Metallzaun24, TS Celuloza Kostrzyn nad Odrą, Travel
Free, Dorota Stefańska, Grzegorz Gozdek, WF Kostrzyn,
Autocleanika, Krzysztof Łukasiewicz, Anna Szandurska,
Serce Natura – Katarzyna Wojtowicz, Dagmara Kurczyńska, Flower Studio, Stella Wasielewska, Arkadiusz Wojtala, Ewa Labrenz, Justyna Streichsbier, Lombard Yoker,
Zuzanna Napierała, Małgorzata Jaraczewska-Dreger,
Iwona Westwalewska, Maria Olejnik, Weronika Tuzinek,
Andrzej Srokowski, Celina Puźniak, Sandra Jakubiec,
Studio Tatuażu „Zabroń Mi Tattoo”, Magic Camping Lubniewice. Dziękuję również całemu sztabowi, ludziom
zaangażowanym w organizację finału i pracownikom
Kostrzyńskiego Centrum Kultury, bez których ten finał,
z całą pewnością, nie byłby taki radosny.
Siema!
Dawid Marciniak
Szef Sztabu WOŚP w Kostrzynie nad Odrą
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IIW SPÓDNICY

BIEG KOBIET
7 marca 2021
PARK MIEJSKI

UWAGA!

Zapisy do 3 marca 2021, godz. 12.00,
e-mail: biegi@mosir-kostrzyn.pl
regulamin na www.mosir-kostrzyn.pl

POTWIERDZENIE UDZIAŁU W DNIU BIEGU DO 12.30

DODATKOWO:
√ Strefa WF dla dzieci
√ rozgrzewka z WF
√ zumba z WF
√ konkurs na strój

UCZESTNICTWO W IMPREZIE NA ZASADACH WG AKTUALNYCH PRZEPISÓW COVID-19

