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17 lat Kostrzyna nad Odrą w Unii Europejskiej
17 lat w życiu człowieka to dużo, w historii narodu to tylko chwila

Przystąpienie do Unii Europejskiej to
przede wszystkim otwarcie granic, swobodny przepływ ludzi, towarów, usług
i finansów, to dostęp do rynku pracy, nauki i studiowania, to też swobodny dostęp
do rynku zbytu, do podróżowania
i odpoczynku, a także szansa prowadzenia
działalności gospodarczej w oparciu
o klientów z krajów członkowskich.
Unia Europejska jest też płaszczyzną
współpracy międzynarodowej z jej
finansowaniem w dziedzinie edukacji, szeroko pojętej kultury i działalności
organizacji pozarządowych oraz zdrowia,
rekreacji i rozwiązywania problemów
społecznych. Nie jest możliwe (nie ma
takich danych) ustalenie, jak, jako mieszkańcy Kostrzyna nad Odrą, wykorzystujemy
unijne szanse. Można założyć, że wielu
ludziom zmieniły one życie na lepsze.
Bardziej wymierne od skutków społecznych akcesji z Unią Europejską jest wykorzystywanie funduszy unijnych, chociażby
w budowę szeroko pojętej infrastruktury.
Kostrzyn nad Odrą jako gmina miejska
czerpał korzyści z funduszy unijnych
jeszcze tzw. przedakcesyjnych. Pieniądze
z programu PHARE (Poland and Hungary
Assistance for Restructuring their Economies), który kierowany był jako pomoc
materialna państwom kandydującym
do Wspólnoty Europejskiej, pozwoliły nawybudowanie w Kostrzynie nad Odrą nowej oczyszczalni ścieków już w 2001 roku.
Dla zobrazowania skali wkładu funduszy unijnych w rozwój naszego miasta,
przytoczę kilka wybranych informacji, jak
wartość zrealizowanych inwestycji latach
2005-2020 (tabela obok).
Miasto rozwija się nie tylko dzięki inwestycjom samorządowym uchwalonym przez
Radę Miasta, a wykonanym przez Urząd
Miasta. Inwestorami często korzystającymi z dotacji unijnych są spółki, takie jak
K-SSSE (Kostrzyn nad Odrą jest drugim,
po Skarbie Państwa, udziałowcem w spółce), a także te, w którym właścicielem jest
miasto, tj. MZK i KTBS, czyli spółki i inwestycje państwowe, np. ENEA, PGNIG, PKP
czy GDDKiA.
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Musimy, i to z uznaniem, pamiętać też
o inwestycjach kostrzyńskich przedsiębiorców i inwestorach prywatnych. Projekty unijne dobrze służące mieszkańcom
realizują także jednostki organizacyjne
miasta: szkoły, przedszkola, KCK, MTK
czy MOSiR.
Od 2004 roku w Kostrzynie nad Odrą
WOŚP organizuje największy w kraju,
a może i w Europie Festiwal, do niedawna Woodstock, a od kilku lat Pol’and’Rock,
który jest potężnym narzędziem promocji naszego miasta i niewątpliwie poprawia naszą konkurencyjność w lokowaniu
inwestycji właśnie w nas.
Potwierdzeniem potencjału rozwojowego naszego miasta jest informacja o
tym, że Starostwo Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim w latach 2004-2020

wydało 2881 pozwoleń na budowę w
Kostrzynie nad Odrą. Środki finansowe
przekazane w ramach dotacji dla Powiatu Gorzowskiego na realizację inwestycji
powiatowych na terenie miasta Kostrzyn
nad Odrą przedstawiają się następująco:
• Budowa szkoły ponadpodstawowej
9.192.812,84 zł
• Droga na Osiedle Szumiłowo
647.588,12 zł
• Droga ulica Narutowicza
905.154,03 zł
• Droga w ulicy Asfaltowej
1.041.997,54 zł
• droga w ul. Wyszyńskiego i na osiedlu
Warniki - 5.821.122,00 zł (są to
planowane koszty)
RAZEM wartość dotacji DLA POWIATU:
17.608.674,53 zł

Wartość zrealizowanych inwestycji latach 2005-2020
INFRASTRUKTURA DROGOWA
Budowa dróg
187.503,67 (jezdnia w m2)
Budowa chodników i ścieżek rowerowych
83.251,03 (powierzchnia w m2)
Parkingi
20.273,25 (powierzchnia w m2)
Budowa dróg tymczasowych
6.207,16 (długość w mb)
Oświetlenie
982 (ilość opraw oświetleniowych)

53.237.862,62 zł
1.963.659,96 zł
5.348.915,80 zł

UZBROJENIE TERENU
kanalizacja deszczowa
kanalizacja sanitarna
sieć wodociągowa

12.792,69 (długość w mb)
7.096,70 (długość w mb)
3.670,50 (długość w mb)

20.709.811,30 zł

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE
budowa i adaptacja mieszkań, remonty dachów i wykonanie elewacji budynków

196 wybudowanych mieszkań

11.739.584,37 zł

ZABYTKI
remont i zabezpieczenie obiektów Twierdzy Kostrzyn

13.956.411,04 zł

KULTURA
9.604.524,25 zł

budowa i remont 3 obiektów kultury

SPORT
19.400.243,95 zł

22 inwestycje w obiektach sportowych

OŚWIATA
15.373.740,55 zł

27 inwestycji w obiektach oświaty

Lata 2021-2028 to realizacja kolejnych
dużych inwestycji, ważnych dla poprawy jakości życia w mieście (nowe ulice,
chodniki, parkingi, kanalizacja sanitarna,
bezpieczeństwo) i podnoszące atrakcyjność miasta (projekt „Z parku do parku - z
Theodorem Fontane w poszukiwaniu skarbów dziedzictwa przyrody i kultury” czy
przywrócenie mieszkańcom dawnej Willi
Wagenera jako Domu Praktyk Twórczych,
miejsca, które służyć będzie głównie realizacji kolejnych projektów z wykorzystaniem funduszy służących szeroko pojętej
edukacji i kulturze).
Nie wolno zapomnieć o tym, że pozyskiwanie środków unijnych jest możliwe
dzięki partnerstwu i współpracy Kostrzyna nad Odrą z miastami i gminami niemieckimi, głównie Seelov, Peitz, a ostatnio Letschin oraz gminami ościennymi.
Najważniejsza jest jednak przyszłość.
Przed nami inwestycje, w naszej historii
największe i to pod względem finansowym i znaczenia dla dalszego rozwoju
miasta (obwodnica miasta, budowa mostów na obu rzekach, na rzece Odrze oraz
inwestycje PKP czy kolejne planowane
w K-SSSE).
Warto zauważyć i to, że przygotowanie
tych inwestycji było możliwe dzięki pracy
i zaangażowaniu kostrzyńskich samorządowców w ostatnich kilku, a nawet kilkunastu latach. Wspólny wysiłek wymienionych wyżej instytucji, dobra
współpraca w samorządzie
oraz samorządu ze stroną
rządową (niezależnie od
opcji politycznej), a przede
wszystkim
przedsiębiorczość mieszkańców
sprawiają, że przyszłość Kostrzyna
nad Odrą rysuje się
optymistycznie.

OPIEKA SPOŁECZNA
111.900,36 zł

2 inwestycje w obiekty OPS

POZOSTAŁE OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
budowa i remont 12 obiektów użyteczności publicznej

8.326.857,11 zł

Burmistrz
dr Andrzej Kunt

ŁĄCZNA WARTOŚĆ INWESTYCJI - 159 .773.511,31 zł

liczba złożonych i zatwierdzonych projektów dofinasowanych
z programów Unii Europejskiej i programów krajowych

129.417.088,16 zł

wartość pozyskanego dofinasowania
z programów Unii Europejskiej
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ekopisanie
konkurs dla uczniów
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17 lat Kostrzyna nad Odrą w UE
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symbole narodowe:
rok 2021 rokiem Konstytucji 3. Maja
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2 maja dniem flaga RP
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kostrzyńskie technikum docenione
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nowe rozporządzenie

5

Inwestycje miejskie:
milion złotych dla ekoludków
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długo oczekiwana inwestycja
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kontakt do radnych kadencji 2018-2023
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kostrzyński samorząd:
wywiad z radną Moniką Sądej
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Narodowy Spis Powszechny:
weź udział w loteri Spisowej!
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Z archiwum:
Szukamy autora tekstu
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Wywiad Miesiąca:
Środowiskowy Dom Samopomocy
Pszczelarstwo w Kostrzynie nad Odrą:
W pasiekach...
Miejska Biblioteka Publiczna:
janina Pogoda - Czytelnik Roku 2020

8-9
9
10

Miejska Biblioteka Publiczna:
zapowiedzi
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Miejska Biblioteka Publiczna:
stulecie Konstytucji Marcowej
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Muzeum Twierdzy Kostrzyn:
aktualności
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Kostrzyńskie Centrum Kultury:
Rozmawiamy o pasjach...
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Kostrzyńskie Centrum Kultury:
kulturalne zapowiedzi
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Wywiad:
Jakub VANISZ Narkiewicz
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Towarzystwo Sportowe Celuloza:
dobry start Celulozy
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Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:
zagrają ponad granicami
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Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:
upamiętnić Marcina Bąka
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Narodowy Program Szczepień:
informacje
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na opowiadanie o tematyce ekologicznej
W opowiadaniu należy zawrzeć idee ekologiczne,
szczególnie cenione będą prace
w gatunku science ﬁction lub fantastycznym,
w których świat przedstawiony będzie opierał się
na ﬁlarach nowoczesnych technologii
poprawiających jakość powietrza
(mogą to być znane nam nowinki,
mogą również być inwencją Autora).
Tekst wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych
należy przesłać e-mailem na wskazany adres:
a.lukasik@kostrzyn.um.gov.pl
w tytule wpisując „konkurs literacki”
lub przynieść w kopercie do
Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą przy ul. Granicznej 2
Formularz zgody dostępny na stronie internetowej
www.kostrzyn.pl - istnieje także możliwość przesłania mailem,
w tym celu wystarczy napisać wiadomość
pod wyżej wskazany adres e-mailowy.
Opowiadanie powinno mieć od 2 do 6 stron.

powodzenia!

Termin nadsyłania prac:

20.05.2021

Konkurs skierowany jest do uczniów zamieszkałych
na terenie Kostrzyna nad Odrą lub uczęszczających
do szkoły w Kostrzynie nad Odrą.

Dla uczestników przewidziano 5 nagród - vouchery o wartości 100 zł
do wykorzystania w księgarni Wena przy ulicy Piastowskiej 7.
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2021 rokiem Konstytucji 3 Maja
Dokładnie 230 lat temu, w 1791 roku ustanowiono Konstytucję 3 Maja, najważniejszy polski dokument, który zwrócił oczy zagranicznych polityków na nasz kraj. Dokument przedrukowały w całości
brytyjskie gazety, komentowała prasa holenderska. Koncepcja Stanisława Augusta Poniatowskiego
inspirowana była obserwacją ustrojową praktyki angielskiej, a we Francji w przededniu uchwalenia
konstytucji we wrześniu 1791 roku toczyła się żywa dyskusja na temat zasad ustrojowych. Polscy
twórcy inspirowali się także wzorem amerykańskim. Te fakty świadczą o tym, że Konstytucja znalazła się w samym centrum rodzącego się światowego konstytucjonalizmu, inspirowana była ideami
oświeceniowymi. Na jej mocy powstał monteskiuszowski trójpodział władzy, który obowiązuje po
dziś dzień.
Informacje wstępne

Prace nad reformą podjął król
Stanisław August Poniatowski wraz
ze Stanisławem Małachowskim, Ignacym Potockim, Hugonem Kołłątajem,
królewskim lektorem i sekretarzem
Scipionem Piattolim. Poza sejmem
i w konspiracji już w marcu 1791 roku
powstał tekst Ustawy Zasadniczej. Końcowej redakcji podjął się najprawdopodobniej Hugo Kołłątaj. Ostateczna
wersja aktu stanowiła kompromis
między koncepcjami króla i Ignacego
Potockiego, choć dokumenty świadczą
o tym, że szala przeważyła na korzyść
Stanisława Augusta.

Znaczenie Konstytucji 3 Maja

Treść Konstytucji była kontrowersyjna. Miała licznych przeciwników,
jak i zwolenników, którzy w dniu
obrad 3 maja od rana gromadzili
się w okolicach Zamku Królewskiego.
Otoczyły go również wojska dowodzone przez ks. Józefa Poniatowskiego,
a rozchodząca się wieść o ważnych
wydarzeniach spowodowała, że zapełniły się galerie dla publiczności.
Sam akt obowiązywał nieco ponad
rok, więc jego przydatność nie była
duża, ale w okresie zaborów Konstytucja 3 Maja stała się synonimem

działań na rzecz ratowania ojczyzny. Dokument został ustanowiony
w trudnym dla Polski okresie schyłku
XVIII wieku. Był to wyraz aktu zjednoczenia ku odrodzeniu państwa polskiego i to stanowiło najważniejsze
świadectwo patriotyzmu, integracji
na rzecz kraju. Dlatego jego znaczenie
w kulturze i świadomości narodowej
stało się tak ogromne. Odnosili się do
niego choćby Adam Mickiewicz czy
Jan Matejko.

Obchody rocznicy

W zaborach zabronione były obchody rocznicy ustanowienia Konstytucji

3 Maja, dlatego po odzyskaniu przez
Polskę niepodległości w 1919 roku
3 maja od razu stał się świętem narodowym. W pierwszej uchwalonej
przez sejm konstytucji z 1921 roku
nawiązano do Ustawy majowej treścią
oraz stylizacją językową. Bez względu
na to, że Ustawa obowiązywała zaledwie nieco ponad rok, do dziś jest
ważnym dokumentem, świadectwem
zjednoczenia na rzecz kraju, jak i postępowości, którą upatrujemy w odniesieniach do największych myślicieli
oświeceniowych.

Kostrzyńskie technikum docenione
Po raz dwudziesty trzeci został ogłoszony ranking najlepszych techników w Polsce i województwie
lubuskim „Perspektywy Technika 2021”.
W skład Kapituły Rankingu weszli przedstawiciele trzech środowisk: przewodniczący oraz przedstawiciele komitetów
głównych olimpiad, dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) oraz
członkowie Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół
Polskich (KRASP).
W rankingu obowiązywały cztery kryteria:
- sukcesy w olimpiadach 20%
- matura-przedmioty obowiązkowe 20%
- matura przedmioty dodatkowe 30%
- wyniki egzaminu zawodowego 30%.
W tym roku kostrzyńskie technikum
uplasowało się na wysokim 9 miejscu
w województwie lubuskim.
Technikum w Kostrzynie nad Odrą, zgodnie z zasadami przyjętymi przez Fundację
Edukacyjną Perspektywy, ma prawo do
używania w tym i w latach następnych
tytułu honorowego „Brązowej” Szkoły 2021.
Ranking jest ważnym drogowskazem dla
absolwentów szkół podstawowych przy
wyborze szkoły ponadpodstawowej. To

Średnia zdawalność z kwali kacji w Zespole Szkół
w Kostrzynie nad Odrą w latach 2016-2021 (sesje zimowe)
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sukces wynikający ze współpracy grona
pedagogicznego i ambitnych uczniów.
Osiągnięcie tak wysokiej pozycji nie byłoby możliwe bez dobrej współpracy
z Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą
Ekonomiczną oraz firmami takimi jak:
TELEMOND Holding, ICT Poland, Hanke Tissue, Arctic Paper, UNIPACO czy też
w zakresie kształcenia hotelarzy z firmą
Hotel Bastion.
W styczniu br. uczniowie klas czwartych technikum przystąpili do egzaminu
z kwalifikacji w zawodzie. Egzamin składał

2018

2019

2020

2021

się z dwóch części: pisemnej i praktycznej, a do ich pozytywnego zaliczenia wymagane jest uzyskanie z części pisemnej
minimum 50% a z praktycznej aż 75%.
Z niecierpliwością
oczekiwaliśmy na
dzień 31 marca. W tym dniu szkoła otrzymała wyniki 43 uczniów, kształcących się
w zawodach: technik ekonomista, technik
logistyk oraz technik hotelarstwa.
Podobnie jak w latach ubiegłych i ten rok
potwierdził, że wyniki z egzaminów zawodowych są bardzo wysokie.
Zespół Szkół w Kostrzynie nad Odrą

2 maja

Dzień Flagi RP
2 maja przypada Dzień Flagi
Rzeczypospolitej Polskiej. Z tej
okazji zachęcamy Mieszkańców,
aby wywieszali biało-czerwone
flagi w oknach czy przy drzwiach
wejściowych do klatek schodowych. Jednocześnie przypominamy zasady, które wystosowało
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji.

Przede wszystkim flaga Polski ma
pierwszeństwo przed innymi, tj. Unii
Europejskiej lub innych narodów.
Barwy są powszechnie znane, mimo
to niejasne mogą okazać się proporcje barw biało-czerwonych: wynoszą
one 5:8.
Pozostałe, nie mniej ważne zasady to:
1. Flaga eksponowana publicznie
musi być czysta, nie może być
pomięta ani postrzępiona.
2. Nie powinno się podnosić i wywieszać wekstyliów w dni deszczowe
i przy bardzo silnym wietrze.
3. W czasie burzy i silnego wiatru
należy flagę opuścić i zdjąć.
4. Flaga nie może dotykać podłogi,
ziemi, bruku lub wody.
5. Na fladze państwowej Polski nie
wolno umieszczać żadnych napisów i żadnego rodzaju rysunków
(w przypadku umieszczania nazw
miasta, np. przez kibiców, powinno to dotyczyć flagi o barwach
narodowych, a nie flagi z właściwymi proporcjami 5:8).
6. Wekstylia mogą pozostawać na
maszcie od świtu do nocy, a jeśli
mają pozostać dłużej, muszą być
odpowiednio oświetlone.
7. W dniach żałoby narodowej flaga
państwowa RP podniesiona jest
do połowy masztu.
8. Flagą nie oddaje się honorów
żadnej osobie, nie pochyla się
jej przed żadną inną flagą lub
znakiem.
9. Flagą nie można przykryć pomnika lub tablicy pamiątkowej przed
ich odsłonięciem.
10. Flaga nie może służyć jako nakrycie stołu lub opakowanie jakiegoś
przedmiotu.
11. Godnym sposobem zniszczenia zużytej flagi lub banneru jest
niepubliczne spalenie. Możliwe
jest także godne zniszczenie flagi
przez rozdzielenie barw.

Samorządny Kostrzyn
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I co dalej z Willą Wagenera?
121-letnia Willa Wagenera przy ulicy Mikołaja Kopernika 1, w której do 2010 roku mieścił się Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą, jest
w trakcie remontu. Obiekt niebawem zostanie przekazany do użytku mieszkańcom, co więcej - zainteresowani będą mogli korzystać
z tego, co będzie oferował Dom Praktyk Twórczych, bo taką nazwę przyjmuje znana od ponad wieku willa.
Dom Praktyk Twórczych będzie częścią
Kostrzyńskiego Centrum Kultury,
a jego cel to promowanie i prowadzenie edukacji artystycznej dla szeroko
rozumianej społeczności lokalnej,
tzn. dla dzieci, młodzieży szkolnej,
studentów, jak i dorosłych oraz seniorów. Dom Praktyk Twórczych powstaje w ramach projektu „Miejsca Pamięci
Odry i Warty” prowadzonego wspólnie z gminami Słońsk i Seelow.
Pracownie będą nowoczesne, a ich
atrakcyjne wyposażenie ułatwi realizację programu edukacyjnego dla
wszystkich grup wiekowych. Ważnym
celem przyświecającym idei jest podnoszenie kompetencji kulturowych
mieszkańców polsko - niemieckiego
pogranicza poprzez prezentację dokonań twórców krajowych i zagranicznych oraz organizację przedsięwzięć
artystycznych w oparciu o potencjał
kulturowo - przyrodniczy regionu.
W planach jest objęcie swoimi działaniami także ościennych gmin (Boleszkowice, Witnica, Górzyca, Dębno,
Słońsk) oraz niemieckich sąsiadów
np. Seelow i Letschin.
W Domu Praktyk Twórczych powstaną
pracownie tematyczne z zakresu malarstwa, grafiki warsztatowej, grafiki

cyfrowej, filmu, fotografii i ceramiki
artystycznej. Oprócz tego planujemy,
że powstałe w ramach wybranych
pracowni dzieła ujrzą światło dzienne
podczas licznych wystaw otwartych
dla mieszkańców. Pojawią się cykliczne zajęcia edukacyjne dla grup dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów,
warsztaty, sympozja, plenery. Będziemy prezentować twórczość uznanych
artystów polskich i zagranicznych
podczas wystaw zbiorowych. Chętni

będą mogli wziąć udział w wykładach,
prelekcjach z zakresu historii i teorii
sztuki oraz zagadnień poświęconych
tożsamości lokalnej.
Z działalności Domu Praktyk Twórczych mogą skorzystać przyszli adepci
uczelni artystycznych w ramach kursów przygotowawczych na architekturę, architekturę wnętrz i krajobrazu oraz wzornictwo przemysłowe.
Pojawią się wystawy stałe i czasowe
pamiątki, dokumenty oraz relacje

związane z historią Kostrzyna nad Odrą
w kontekście tradycji przemysłowej
miasta. Na drugim piętrze DPT będą
mieściły się pokoje gościnne dla rezydentów artystycznych oraz uczniów
czy studentów realizujących program
edukacyjny. Oprócz tego przewidujemy cykliczne wydarzenia, spotkania
polsko-niemieckie dla grup zorganizowanych. Wszystkie działania opierają
się na małych projektach i programach
ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży i innych w ramach
Euroregionu Pro Europa Viadrina
i Fundacji Polsko Niemieckiej.
Wierzymy w to, że Dom Praktyk Twórczych zaktywizuje artystycznie mieszkańców, zarówno tych młodszych,
jak i seniorów. Będzie to miejsce, w
którym można rozwijać swoje pasje
- malarstwo grafiki warsztatowej, grafika cyfrowa, film, fotografia czy ceramika artystyczna. Liczne warsztaty,
sympozja i plenery przyczynią się do
powstania kolejnych atrakcyjnych
prac, jakie będzie można podziwiać
na wystawach. Wierzymy w to, że
Dom Praktyk Twórczych zapełni lukę
związaną z zapotrzebowaniem na zajęcia tego typu. Warto śledzić, kiedy
pojawią się pierwsze oferty zajęć.

Stale obserwujemy postępy pracy przy amfiteatrze. Otrzymywaliśmy od Państwa wiele zapytań odnośnie
tego, co będzie znajdować się na tym terenie. W odpowiedzi zamieszczamy wizualizację.
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Milion złotych dla Ekoludków
Kostrzyn nad Odrą może cieszyć się kolejną inwestycją. 31 marca
br. otrzymaliśmy dobrą wiadomość. W ramach Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych przyznano miastu 1.000.000 zł
na termomodernizację wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej
na dachu budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 „Ekoludki”
w Kostrzynie nad Odrą.

Kwiecień 2021
Decyzja zgłoszenia akurat tej placówki
wynika z faktu, że od czasu jej wybudowania w 1971 roku, nie była przeprowadzana gruntowna termomodernizacja.
Na dzień dzisiejszy z obiektu korzysta aż 120 dzieci, 11 nauczycieli oraz
13 pracowników obsługi.
Zakres robót obejmuje termomodernizację ścian zewnętrznych i dachu,
ocieplenie stropu nad piwnicą, zakup i montaż paneli fotowoltaicznych
oraz modernizację tarasu i schodów
wejściowych. Taki remont to dla nas
duże przedsięwzięcie, dlatego planowany czas realizacji inwestycji obejmuje okres między czerwcem 2021,
a grudniem 2022 roku.
Termomodernizacja budynku ograniczy emisję CO2 do atmosfery, poprawiając jakość powietrza na terenie miasta.
Zwiększy się efektywność energetyczna budynku, ograniczone będą z kolei
straty energii elektrycznej i obniżone
koszty zużycia energii elektrycznej.
Zmniejszy się wilgotność w budynku i
nie ma wątpliwości, że nastąpi poprawa komfortu korzystania z obiektu. Modernizacja schodów i tarasu podniesie
bezpieczeństwo użytkowników.

Inwestycja obejmuje inteligentny system
zarządzania energią w obiekcie przedszkola i zastosowanie systemu odnawialnych źródeł energii w przedszkolu. Również zwiększy się świadomość
pracowników obiektu użyteczności
publicznej w zakresie oszczędnego
gospodarowania energią.
Instalacja fotowoltaiczna znacząco
przyczyni się do poprawy czystości powietrza, a w efekcie także jakości klimatu, realizacji postanowień RKNZ w sprawie zmian klimatu z 1992 roku. Warto
przypomnieć, że Przedszkole Miejskie
nr 3 jest w pełni przystosowane do korzystania przez osoby ze szczególnymi
potrzebami: zamontowano szerokie
ościeżnice wewnątrz budynku, usunięto progi w przejściach. Również toalety
są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Cieszymy się z przyznania dofinansowania, w ramach którego wesprzemy
placówkę edukacyjną. Liczymy na to, że
stopniowo, krok po kroku, kolejne modernizacje również przyczynią się pozytywnie do poprawy jakości powietrza.

Mandaty karne

Długo wyczekiwana inwestycja

10 kwietnia 2021 roku weszły w życie nowe
stawki mandatów karnych. Znowelizowane rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
w sprawie wysokości grzywien nakładanych
w drodze mandatów karnych dotyczy np. posiadaczy zwierząt, przewoźników, właścicieli
posesji i handlujących wyrobami tytoniowymi.

2 kwietnia 2021 roku o godzinie 10:15 w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wielkopolskim
przy ulicy Józefa Pankiewicza 5-7 nastąpiło otwarcie ofert złożonych na zadanie pn. Przebudowa ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Osiedle Warniki wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

nowe rozporządzenie

Niezachowanie zwykłych lub nakazowych środków
ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia może obciążyć
jego właściciela grzywną od 50 do 250 zł, a przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza
niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka:
500 zł, niewykonywanie obowiązku utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości lub niestosowanie się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe
organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych kosztować może
100-250 zł. Udostępnianie wyrobów tytoniowych,
papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych osobom do lat 18 kosztować będzie 500 zł, tak
samo jak i wprowadzanie ich do obrotu na terenie szkół
i placówek oświatowo-wychowawczych, obiektów sportowo-rekreacyjnych, a także podmiotów wykonujących
działalność leczniczą.
Grzywny nałożone w pierwszym kwartale w Kostrzynie
nad Odrą, od 1.01-31.03.2021 roku:
1. art.77 kw wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu
osób i mienia, niezachowanie zwykłych i nakazanych
środków bezpieczeństwa przy trzymaniu zwierzęcia
(psa): 2 mandaty karne: 150 zł, 1 pouczenie,
2. wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji art. 92§1 kw prawidłowość
parkowania pojazdów: 24 mandaty karne: 2.400 zł
i 11 pouczeń i ogólne naruszenia drogowe art. 97 kw:
5 mandatów karnych: 500 zł i 7 pouczeń,
3. wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego art.144§1 kw niszczenie roślinności : 3 mandaty
karne: 300zł i 1 pouczenie oraz art. 145 zaśmiecanie:
2 mandaty karne: 650 zł,
4. wykroczenia z ustawy o wychowaniu w trzeźwości
oraz przeciwdziałaniu alkoholizmowi art. 43 ust. 1:
1 pouczenie.

dochodzi do skutku

Zgłosili się następujący wykonawcy: STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o. o. z Wrocławia, Przedsiębiorstwo Drogowe„Kontrakt”z Krosna Odrzańskiego,
konsorcjum: ZWIPB Wojciech Woiński z Krzeszyc
i SANITEX Sp. z o. o. z Gorzowa Wielkopolskiego oraz
MALDROBUD Sp. z o.o. z Myśliborza.
Ostatnia firma złożyła najkorzystniejszą ofertę
w kwocie 15.639.123,18 zł. Rozstrzygnięcie nastąpiło
po przeanalizowaniu takich kryteriów jak: cena
(60%), gwarancja (20%), termin płatności (20%).
Firma MALDROBUD otrzymała w tym rankingu maksymalną ilość punktów - 100. Umowa z wykonawcą
zostanie podpisana pod koniec kwietnia.
Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa oraz
warunków ruchu pojazdów, odseparowanie ruchu
rowerowego i pieszego od ruchu samochodowego. Przebudowane zostaną ulice Kardynała Stefana
Wyszyńskiego, Osiedle Warniki w Kostrzynie nad
Odrą wraz z infrastrukturą. Prace obejmą przebudowę istniejących jezdni, przebudowę skrzyżowań

z istniejącą siecią drogową w zakresie koniecznych
korekt geometrii oraz robót nawierzchniowych,
budowę oświetlenia ulicznego, odprowadzenie
wód deszczowych z jezdni i drogi pieszo-rowerowej.
Przebudowywane ulice zostaną dostosowane dopotrzeb osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych. Roboty obejmą przebudowę kolidujących
urządzeń infrastruktury technicznej, w szczególności sieci energetycznych, wodociągowych,
telekomunikacyjnych i gazowych, które znajdują
się w pasie drogowym objętym przebudową oraz
zagospodarowanie zieleni.
Planowana inwestycja przyczyni się do poprawy
spójności dróg publicznych, ułatwi zarówno mieszkańcom, jak i osobom przyjezdnym dojazd do drogi
wojewódzkiej, a w przypadku nieprzewidzianych
sytuacji drogowych będzie stanowiła alternatywną
trasę dojazdową komunikującą miasto Kostrzyn nad
Odrą z zewnętrzną siecią dróg.

Samorządny Kostrzyn
KONTAKT DO RADNYCH
KADENCJI 2018-2023
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
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Wywiad z radną Moniką Sądej
Monika Sądej z wykształcenia i zamiłowania jest nauczycielką
fizyki i matematyki. Radna Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
w kadencji 2010-2014, członek Komisji Rozwoju Gospodarczego i finansów oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miasta. W kadencji
2014-2018 przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych oraz
członek Komisji Rozwoju Gospodarczego i finansów.
W obecnej kadencji reprezentuje wyborców ulic: Gorzowska
od nr 1 do nr 70, Krótka, Osiedle C, Tadeusza Kościuszki,
jest również przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych,
a także członkiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Na czym polega praca Komisji Spraw Społecznych?
Monika Sądej (MS): Przedmiotem działania Komisji
Spraw Społecznych są w szczególności sprawy: edukacji, pomocy społecznej, kultury, kultury fizycznej
i sportu, polityki prorodzinnej, współpraca z organizacjami pozarządowymi. Komisja Spraw Społecznych wraz z Komisją Rozwoju i Finansów pracuje
nad wszystkimi uchwałami dotyczącymi naszego
miasta i jego mieszkańców.
Jest Pani także członkinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Czy są problemy Kostrzynian, które
stanowczo przeważają?
(MS): Od początku obecnej kadencji w każdej jednostce samorządu terytorialnego musi działać komisja
skarg, wniosków i petycji. Obowiązek jej utworzenia wprowadzono ustawą z 11 stycznia 2018 roku o
zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Celem działania Komisji jest wypracowanie
stanowiska w sprawie skargi, wniosku albo petycji
oraz przedłożenie tego stanowiska na sesji Rady
Miasta wraz z projektem zawiadomienia o sposobie
załatwienia sprawy. Rada Miasta dokonuje ostatecznego rozpatrzenia sprawy. Trudno wskazać jednoznacznie problemy, które przeważają, skarg było
niewiele, każda miała indywidualny charakter, ale
wymagała dokładnej analizy.
Oprócz sprawowania wyżej wymienionych funkcji
w Radzie Miasta jest Pani także nauczycielką fizyki
i matematyki. Ten zawód pomaga w byciu radną?
(MS): Przede wszystkim jestem nauczycielką fizyki
i matematyki, a dopiero później radną. Zawód, który wykonuję pozwala kształtować rzeczywistość
wokół nas. Pracuję w szkole już 23 lata, mogę powiedzieć, że miałam wpływ na całe pokolenia naszych
dzieci i młodzieży, oprócz przekazywania wiedzy
organizowałam wiele wyjazdów, które z pewnością
pozostawiały dobre wspomnienia. Myślę, że zawód
nauczyciela pomaga w byciu radną, motywuje do
działania i rozwijania umiejętności.

Obie
funkcje
wiążą się z odpowiedzialnością,
potrzebą zaangażowania, empatią
i rozumieniem potrzeb innych ludzi.
Jak ocenia Pani poziom edukacji przy COVID
i pracy zdalnej? Jak się pracuje nauczycielom, jak
odnajdują się uczniowie?
(MS): Edukacja, to jedna z dziedzin życia społecznego, które pandemia Covid- 19 dotknęła najmocniej.
Przejście na naukę w formie zdalnej bardzo ograniczyło możliwość realizacji zadań szkoły, nie tylko
tych związanych z podstawą programową, ale i tych
związanych z opieką i wychowaniem. Nauka bez codziennego, bezpośredniego kontaktu, bez wspólnej
pracy w klasie jest dla wszystkich trudnym wyzwaniem. Konieczność spędzania większości dnia przy
komputerze, czy telefonie odbija się na zdrowiu
naszych uczniów i nas. Edukacja zdalna zmusiła nas
wszystkich do podniesienia swoich kompetencji cyfrowych i to chyba jedyny plus tej trudnej sytuacji.
Edukacja powinna odbywać się w szkole przy bezpośrednim kontakcie uczniów z nauczycielem.
Jak spędza Pani czas wolny?
(MS): Czas wolny, którego mam niewiele, staram się
spędzać z rodziną. Lubię obejrzeć interesujący film,
a także przeczytać dobrą książkę. W wakacje uwielbiam podróżować, zwiedzać nowe miejsca, poznawać różne kultury. Staram się pokazać moim dzieciom, że podróże kształcą i poszerzają horyzonty.
Chętnie uczestniczę w wydarzeniach kulturalnych,
które odbywają się w naszym mieście i nie tylko.
W tym trudnym pandemicznym czasie, gdy świat na
moment się zatrzymał, swój wolny czas wykorzystuję
na spacery z najmłodszym członkiem rodziny,
z moim psem Lizzy.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała : Alicja Łukasik
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Z archiwum - szukamy autora tekstu
Wśród naszych archiwalnych dokumentów i zapisków znaleźliśmy następujący tekst nieznanego autora. Poszukujemy osobę, która
napisała te słowa. Treść nie została zmieniona
„W kwietniu 1945 na terenie miasta
Kostrzyn zjawili się pierwsi kolejarze,
którzy zajmowali się naprawą linii
kolejowej Gorzów-Berlin, kolejarze ci
byli zmobilizowani, byli zakwaterowani
w pociągach, które nazywano potocznie
„Bałcugami”. Na terenie stacji Kostrzyn
znajdowały się cztery pociągi, które
zmieniały swoje miejsca postoju.
Po uruchomieniu i obsadzeniu stacji
Kostrzyn przez polską obsługę nadal
komendantem wojennym stacji i węzła
był rosyjski pułkownik, który zajmował
się wszystkimi sprawami. W czerwcu
1945 roku administrację przejmowali
Polacy, ale trwało to bardzo długo, ponieważ Kostrzyn był miastem zamkniętym,
do którego bez specjalnej przepustki nie
można było wjechać. W sierpniu pierwsi
kolejarze zaczęli się zakwaterowywać
w ocalałych budynkach, które mieściły
się w pobliżu stacji kolejowej. Pierwszym
budynkiem zajętym przez polskich
kolejarzy był budynek przy ulicy Jana
Pawła II.

Na terenie Parowozowni została zachowana cała infrastruktura, więc przystąpiono do uruchomienia parowozowni,
zostały sprowadzone pierwsze parowozy z Niemiec i przekazane przez Rosjan
polskim kolejarzom, którzy przystąpili do
naprawy i ich uruchomienia. Większość
maszynistów, którzy obsługiwali te
parowozy, pochodziło z województwa
poznańskiego. Wówczas powstał pomysł
odprawienia mszy świętej na terenie parowozowni. Z pomysłem tym zwrócono się
do komendanta rosyjskiego, którego przy
pomocy wódki przekonano do tego pomysłu. Ponieważ w pobliżu Kostrzyna nie
było księdza, który by tą mszę odprawił,
udało im się ustalić, że w Słońsku jest
ksiądz narodowości niemieckiej, który
mógłby tą mszę odprawić. Po wstępnych
rozmowach ksiądz ten zgodził się odprawić tą mszę. Ksiądz ten nie mógł jako
Niemiec opuszczać Słońska, więc wymyślono sposób przewiezienia go do
Kostrzyna parowozem i po odprawieniu
mszy odwożono go z powrotem, nie na-

rażając go na szykany ze strony Rosjan,
którzy nie wpuszczali do Kostrzyna
nikogo bez specjalnego zezwolenia,
ksiądz ten nie tylko odprawiał msze,
ale udzielał też sakramentów ślubu.
Jednym z pierwszych mieszkańców, którym ślubu udzielił w/w ksiądz jest Pan
Tadeusz Owczarzak. Maszynistami,

którzy zorganizowali tę pierwszą mszę
było śp. Odoj, Sikorski, Zajączkowski.
Po wysiedleniu księdza ze Słońska, parafię w Słońsku objął ks. Władysław
Piękoś i od 4.11.1945 roku były odprawiane msze na terenie parowozowni
i węzła Kostrzyn przez tego księdza.”
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Środowiskowy Dom Samopomocy
Środowiskowy Dom Samopomocy jest instytucją skierowaną do przewlekle
chorych psychicznie, osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób wykazujących
inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych oraz osób z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi. Uczestnicy w ramach zajęć uczą się samodzielnie
funkcjonować, otrzymują wsparcie psychologiczne, psychiatryczne, korzystają z terapii
ruchowej. Z rozmowy z panią Katarzyną Kosakiewicz, kierownik ŚDS oraz panią Moniką,
uczestniczką, dowiemy się, czym zajmuje się placówka.
Rozmowa z Panią Katarzyną Kosakiewicz,kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kostrzynie nad Odrą.
Przybliży Pani na wstępie, czym jest Środowiskowy
Dom Samopomocy?
Katarzyna Kosakiewicz (KK): Środowiskowy Dom
Samopomocy istnieje od 1996 roku. Do 2014 roku
funkcjonował w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej. Później na mocy rozporządzenia o Środowiskowych Domach Samopomocy i uchwały Rady
Miasta w Kostrzynie nad Odrą został usamodzielniony, dzięki czemu od 2014 roku jest samodzielną
placówką, którą mam przyjemność kierować. Jest
to Dom przeznaczony dla osób z niepełnosprawnościami, o których mówi statut instytucji. Środowiskowy Dom Samopomocy jest Domem typu A,
B, C i D. Typ A jest dla osób przewlekle psychicznie
chorych, typ B dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, typ C dla osób wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, natomiast
typ D dla osób ze spektrum autyzmu lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Jak można zostać uczestnikiem Środowiskowego
Domu Samopomocy?
KK: Kwalifikacja do Domu odbywa się przez Ośrodek
Pomocy Społecznej. Osoba zainteresowana, rodzina
składa wniosek do Ośrodka, ale też sam pracownik
socjalny, znając sytuację osobistą /środowiskową
osoby niepełnosprawnej, ma możliwość skierowania
jej do ŚDS. Niezbędne jest zaświadczenie od lekarza-specjalisty (psychiatra, neurolog) kwalifikującego
do odpowiedniego profilu Domu, zaświadczenie od
lekarza rodzinnego, które informuje o wskazaniach
do uczestnictwa, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Po rozpatrzeniu wniosku uczestnik jest
przyjmowany na 3-miesięczny okres próbny. Jest to
czas, który dajemy uczestnikowi i sobie na wzajemne
poznanie się, rozpoznanie możliwości, umiejętności indywidualnych uczestnika. Na podstawie tych
obserwacji Zespół terapeutyczny tworzy indywidualny plan wspierająco-aktywizujący, który jest
aktualizowany co pół roku.
Kto wchodzi w skład zespołu terapeutycznego?
KK: W jego skład wchodzi: trzech terapeutów,
dwóch instruktorów terapii zajęciowej, pracownik
socjalny, rehabilitantka i kierownik. Zatrudniamy
również psychologa, lekarza psychiatrę, terapeutę
integracji sensorycznej i instruktora do prowadzenia
zajęć muzycznych.
Jak wygląda codzienna praca?
KK: Jest to przede wszystkim praca z człowiekiem dająca ogromną satysfakcję. Stawiamy nacisk
na potencjał uczestników, na to, co już potrafią, ale
pracujemy przede wszystkim nad umiejętnościami, których nasi uczestnicy nie posiadają. Zajęcia
odbywają się w formie treningów takich jak:
• trening funkcjonowania w codziennym życiu,
w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny,
trening nauki higieny, trening kulinarny, trening
umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;

•

trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie
pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie
zakupów, w rodkach komunikacji publicznej,
w urzędach i instytucjach kultury;
• trening umiejętności komunikacyjnych, w tym
z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się,
w przypadku osób z problemami w komunikacji
werbalnej;
• trening umiejętności spędzania czasu wolnego,
w tym: rozwijania zainteresowań literaturą,
audycjami radiowymi i telewizyjnymi, internetem, udział w spotkaniach towarzyskich oraz
kulturalnych.
• prowadzimy poradnictwo psychologiczne;
• pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
• pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń
zdrowotnych, w tym uzgadnianie i kontrolowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie
leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony
zdrowia;
• prowadzimy terapię ruchową, w tym: zajęcia
sportowe, turystykę i rekreację.
Najistotniejsza w naszej codziennej pracy, w stosunku do naszych uczestników jest cierpliwość
i empatia. Najbardziej zależy nam na tym, żeby
uczestnicy czuli się tutaj bezpiecznie, jak w domu.
Jeśli nasi podopieczni obdarzą nas zaufaniem to jest
to dla pracownika największa nagroda.
Jak odbywa się aktywizacja?
KK: Aktywizacja odbywa się przez różne formy
pracy. Prowadzimy pracownię krawiecką, w której
uczymy się drobnych czynności jak przyszywanie
guzików, cerowanie; pracownię komputerową,
gdzie uczymy się podstaw pracy z komputerem, tak
ważnym sprzętem w czasie pandemii. Pracownię
stolarską, plastyczną, pracownie teatralno-muzyczną i ceramiczną, która jest naszą wizytówką. Wiele
z prowadzonych zajęć nawiązuje do świąt okolicznościowych, bo na tym też bazuje nasza praca, żeby zachować rytm roku, miesiąca, pór roku. Celebrujemy
własne święta - urodziny, imieniny uczestników.
Dysponujemy też salą gimnastyczną, gabinetem
fizjoterapii. Sprawność fizyczna i ruch stanowią
istotną część terapii. Mamy pracownię kulinarną, zapewniamy dwa posiłki, które sami w ramach
treningu przygotowujemy. Od jakiegoś czasu
prowadzimy cykl zajęć tzw. zwiedzanie świata…
palcem po mapie. Niedługo „pojedziemy” do Włoch,
uczestnicy w małych grupach przygotowują się
do zajęć, przyswajają informacje o kraju, ludności,
o kulturze i obyczajach, poznajemy zwroty grzecznościowe, jakieś ciekawostki i „perełeczki” turystyczne. Poznajemy kuchnie, a następnie robimy potrawę
nawiązującą do miejsca, które poznajemy.
Zdjęcia prac manualnych wykonanych przez
uczestników, w tym pięknej ceramiki, można zobaczyć na Facebooku. Czy można je kupić?
KK: Nasze prace jak najbardziej są dostępne, ale nie
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możemy ich sprzedawać. Oddajemy je na aukcje
charytatywne, gdzie dochód jest przeznaczony na
konkretny, szczytny cel. Ale też cieszymy się, gdy
ktoś nam coś ofiaruje, np. gdy w zamian za glinę
prosi o figurkę, miskę, czy skrzyneczkę - pamiątkę
po spotkaniu z nami.

Rozmowa z panią Moniką, jedną z wieloletnich uczestniczek. Do Środowiskowego Domu
Samopomocy należy od 20 lat.
Jak się Pani tutaj podoba?
Monika (M): Dla mnie jest super, odnalazłam się.
Mogłam się otworzyć, bo czasami trudniej zrobić to
przed rodziną niż przed uczestnikami. Panie są przyjazne, zawsze otwarte na rozmowę na każdy temat.
Miałam w życiu okres, w którym potrzebowałam
pomocy i znalazłam ją właśnie tutaj. Jest to również
okazja do wyjścia z domu, zostawienia w nim problemów i zajęcia się czymś innym. Czasem pomocny
jest sam spacer, wyjście na lody, wyjazd na wycieczkę. Nauka zaparzenia herbaty, kawy, zrobienie kanapek. Nie wszyscy z tym sobie radziliśmy. Dla mnie
było to szczególnie istotne po śmierci rodziców,
którzy przez długi okres robili wszystko za mnie.
Podoba mi się atmosfera, czuję się jak w domu.
Czy zawiązują się przyjaźnie między uczestnikami?
(M): Ja nawet poznałam swoją miłość, mojego
partnera. Oprócz tego przyjaciół. Przed pandemią
jeździliśmy na wycieczki, np. nad morze, w góry czy
ostatnio do Wrocławia. Sama nigdy bym się tego nie
podjęła, a na takich wyjazdach możemy lepiej się
poznać.
W jakich zajęciach najbardziej lubi Pani uczestniczyć?
(M): Nie umiem wybrać jednych. Lubię wszystkie.
Dużo wyklejałam, robiłam kartki świąteczne, pudełka decoupage na chusteczki, choinki z makaronu,
z szyszek, własne śpiewniki na zajęcia muzyczne,
ale przede wszystkim można się nauczyć podstawowych czynności. Oprócz zajęć mamy też śniadania, możemy razem, wspólnie wypić kawę, herbatę,
pośmiać się. Mamy swój teatr, uczymy się ról, sami
robimy stroje i potem występujemy na naszym
Pikniku rodzinnym. Tutaj w Domu nie oceniamy
się, wszyscy jesteśmy na równi i nie liczy się to, czy
zrobię coś lepiej czy gorzej, ważne jest to, że próbuję i się uczę. Mogę skorzystać z rehabilitacji, o którą byłoby trudniej poza Środowiskowym Domem
Samopomocy.
Dziękuję Paniom za rozmowę.
Rozmawiała : Alicja Łukasik

Kwiecień 2021

W pasiekach...
Kwiecień to miesiąc o zmiennej pogodzie
i aurze. Dla środowiska to trudny okres,
ponieważ roślinność dopiero zaczyna
kwitnąć, ptaki szykują się do gniazdowania, a owady budzą się z zimowej hibernacji. Mówiąc krócej, przyroda ożywa.
Pojawiają się pierwsze kolory zwiastujące
wiosnę. Barwy szarości i zimy przechodzą
na drugi plan, ustępując miejsca wiośnie.
My sami chętniej wychodzimy na długie spacery,
by podziwiać piękną przyrodę i oddychać świeżym,
wiosennym powietrzem. Udajemy się do przydomowych
ogródków czy do Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
by rozpocząć lub kontynuować zaplanowane prace
porządkowe. Pszczelarze również zaczynają zajmować
się swymi podopiecznymi, jakimi są małe owady żyjące
w ulach czyli pszczoły miodne. W pasiekach można zaobserwować ruch pszczół, które coraz częściej opuszczają
swoje gniazdo za wodą, pyłkiem czy nektarem. Jest to
zjawisko naturalne, wraz z nastaniem wiosny pszczoły
przystępują do pracy.
Wielu pszczelarzy szykuje się do wyjazdu na pożytki
wiosenne rozwojowe, głównie sady i rzepaki. Jednak
w przyrodzie widać opóźnienia, być może druga połowa
kwietnia będzie bardziej sprzyjająca i przyspieszy rozwój
roślinności. Największym zmartwieniem jest słaby lub
wolniejszy rozwój rodzin pszczelich. W wielu z nich stara
pszczoła zginęła, a młodej jeszcze nie ma. Rodziny mocno
osłabły, a nawet zginęły, mimo że w ulach pozostało dużo
pokarmu. Jedną z przyczyn może być fakt, że w zimowlę
poszły rodziny, w których było dużo starych, spracowanych pszczół, a mniej tych, które w sierpniu i wrześniu
wygryzły się z komórek i miały być głównym trzonem
rodziny do właściwego przezimowania. Inna przyczyną
mógł być niedobór pokarmu lub niewłaściwe leczenie
populacji przygotowanych na zimę. Dziś ratunkiem może
być połączenie słabych rodzin. Liczniejsza i silniejsza ma
większe szanse na prawidłowy rozwój. Już wielu opiekunów pszczół przekonało się, że okres jesienno-zimowy
i wiosna różnią się od tych sprzed kilkunastu czy kilku
lat. Zatem i przygotowanie rodzin pszczelich do zimowania powinno być dostosowane do obecnych warunków.
Wniosek jest prosty, powinniśmy cały czas się doskonalić, szkolić i zgłębiać wiedzę niezbędną do właściwego
gospodarowania na przestrzeni całego roku pszczelarskiego. Związki organizują szkolenia w formie pogadanek czy wykładów z udziałem zewnętrznych wykładowców lub doświadczonych pszczelarzy, ale ich frekwencja
pozostawia wiele do życzenia.
Wiosna i sprzyjające warunki pobudzają nas do aktywności i rodzinnych spacerów. Wybieramy się na rożnego
rodzaju szlaki rowerowe, spacerowe czy samochodem do
wybranych miejsc. Dla niektórych to wyprawa na piknik,
a dla innych zwykły spacer. Najczęściej zabieramy ze sobą
coś do picia w podręcznych opakowaniach. Jednak miejsce po pikniku lub pobocze wzdłuż ścieżki spacerowej
pozostają w złym stanie. Często wyglądają jak śmietnisko, przy ścieżce można znaleźć porzucone opakowania
po napojach czy chrupkach lub kanapkach. Mało kto stosuje się do zasady: nie zaśmiecaj miejsc, w których byłeś,
pozostaw je w lepszym stanie, niż zastałeś. Powinniśmy
zabierać swoje śmieci ze sobą i wrzucić je do odpowiedniego pojemnika, pamiętając o sortowaniu odpadów.
Podczas spaceru widzimy, że prace przygotowujące do
sezonu i do otwarcia dla zwiedzających Skansenu Pszczelarskiego są na ukończeniu. Będziemy zasiedlać tak długo
oczekiwany, całkowicie przezroczysty ul, w którym będzie można oglądać prace pszczół. Przygotowania trwają.
Będą dwa takie ule: dotychczasowy i drugi nowy. Planujemy przygotować je na pierwszomajowy weekend, by
zaprosić do odwiedzania naszej wystawy pszczelarskiej
w skansenie.
Romana i Marian Grzywacz
tel. 880439941
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Czytelnik roku 2020
Już drugi raz Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą
wyłoniła czytelnika roku. Tegorocznym „Czytelnikiem Roku” została
Pani Janina Pogoda, która przeczytała w 2020 roku 300 książek.
Przy tej okazji przeprowadziliśmy krótki wywiad.

Jolanta Szukała: Jak się czuje Pani
z tytułem Czytelniczki Roku 2020?
Janina Pogoda (JP): Mówiąc szczerze,
jest to zaskoczenie. Moim zdaniem zamiast Czytelnika Roku powinien być
wybierany Bibliotekarz Roku.
Tytuł Czytelnika Roku przyznawany w naszej bibliotece oznacza,
że wypożyczyła Pani w ciągu całego
2020 roku najwięcej książek spośród
wszystkich czytelników biblioteki.
Czy któraś z tych książek szczególnie
zapadła Pani w pamięci?
JP: Trudno wymienić tę jedną. Każda
wnosi coś ważnego w nasze życie.
Co lubi Pani czytać najbardziej?
JP: Najchętniej sięgam po literaturę
obyczajową, biografie sławnych ludzi
np. Krystyny Mazurówny „Burzliwe
życie sławnych ludzi”.
Czy są autorzy, do których wraca
Pani szczególnie chętnie?
JP: Chętnie wracam do książek:
K. Michalak, A. Ficner-Ogonowskiej,
M. Ulatowskiej, D. Stell, P. Simons,
a także do H. Sienkiewicza i B. Prusa.
Jakich autorów lub jakie tytuły poleciłaby Pani komuś, kto dopiero zamierza zapisać się do Biblioteki?
JP: Trudne pytanie. Zależy to od zainteresowań danej osoby. Proszę zacząć
od literatury polskiej.
Czy jest jakiś rodzaj literatury, którego szczególnie Pani nie lubi?
JP: Nie lubię kryminałów.
Pamięta Pani swoją pierwszą wizytę
w naszej bibliotece? Kiedy to było?
JP: Bardzo dawno temu.

Co najbardziej, oprócz książek lubi
Pani w naszej Bibliotece?
JP: Biblioteka to budynek i księgozbiór. Szczególnie atmosfera, którą
tworzą pracujący w niej ludzie. Jestem
zachwycona profesjonalizmem Pań
w niej pracujących. Uśmiechnięte,
gotowe do pomocy.
Jak ocenia Pani działalność naszej
Biblioteki w czasie pandemii?
JP: Moja ocena jest bardzo wysoka. Kiedy prawie wszystkie urzędy i placówki
pozamykały się, nasza Biblioteka pozostała otwarta. Perfekcyjnie przygotowana na wymogi sanitarne. Zapewnia
nam, Czytelnikom, bezpieczny dostęp
do książek. Szanowne Panie - jesteście
wielkie i godne naśladowania.
Jak spędza Pani wolny czas, kiedy
akurat Pani nie czyta?
JP: Na emeryturze czasu wolnego jest
bardzo dużo. Oprócz czytania książek
lubię rozwiązywać krzyżówki, oglądać telewizję, skoki narciarskie, prace
w ogrodzie i grzybobranie.
Czy uważa Pani , że kontakt z Biblioteką może pomóc ludziom przetrwać
czasy pandemii?
JP: Oczywiście pandemia przeorganizowała nasze życie. Ograniczyła kontakty, do których byliśmy przyzwyczajeni. Aby nie pozostać samotnym
sięgamy po książki, które są też kontaktem z ludźmi, których poznajemy.
Wchodząc w życie bohaterów literackich zapominamy chociaż na chwilę
o obecnej sytuacji .
Dziękuję za rozmowę!
rozmawiała: Jolanta Szukała
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Stulecie konstytucji marcowej
Dokładnie 100 lat temu (17 marca 1921 roku) uchwalono pierwszą
konstytucję II Rzeczypospolitej po odzyskaniu niepodległości, nazywaną do dzisiaj Konstytucją Marcową. To właśnie z tej okazji Senat RP ustanowił Rok 2021 Rokiem Polskiej Tradycji Konstytucyjnej.
Nasza Biblioteka przyłączyła się do tych obchodów.

Na środę, 17 marca br., równo w setną rocznicę, przygotowaliśmy wyjątkowe
wydarzenie, jakiego jeszcze nie było - wielki Turniej Wiedzy o Ustroju Państwa
Polskiego dla młodzieży i dorosłych. Niestety, kilka dni wcześniej dowiedzieliśmy się, że z dniem 15 marca br. zostaną wprowadzone wzmożone obostrzenia
przeciwcovidowe, w tym ponowne ograniczenie działalności Biblioteki - tym
razem do formuły bezkontaktowej. W zaistniałej sytuacji turniej nie mógł się
odbyć w zaplanowanym wcześniej terminie.
Chcąc uratować to wydarzenie, a jednocześnie mimo wszystko uczcić okrągłą rocznicę konstytucji - błyskawicznie zmieniliśmy termin turnieju na piątek,
12 marca, tak aby odbył się jeszcze przed rozpoczęciem obowiązywania nowych obostrzeń.
Turniej miał charakter lokalny, a celem jego organizacji było rozbudzenie i rozwijanie wśród młodzieży i dorosłych zainteresowania polską tradycją konstytucyjną oraz kształtowanie świadomości i postaw obywatelskich, przy jednoczesnym zrozumieniu potrzeby wzmacniania własnej tożsamości narodowej oraz
patriotyzmu.
Autorem zadań w Turnieju był dr Marcin Trojecki, historyk i pedagog, doktor
nauk humanistycznych, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie. Rozwiązanie zadań przysporzyło uczestnikom nie lada trudności, ponieważ sprawdzały
one wiedzę zarówno historyczną, jak i społeczno-obywatelską. A jednak wszyscy poradzili sobie znakomicie.
Rok Polskiej Tradycji Konstytucyjnej nadal trwa - w maju przypada 230. rocznica
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Czy będzie nam dane powtórzyć turniej z udziaem większej publiczności?				
Michał Słupczyński
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Nowości w Muzeum Twierdzy na nowy sezon
Mimo, iż kolejny sezon muzealno-turystyczny wystartuje w tym roku z opóźnieniem, staramy się do niego dobrze przygotować, aby móc
w każdej chwili udostępnić nasze podwoje turystom. Są to głównie prace gospodarcze związane z porządkiem i bezpieczeństwem
zwiedzających i pracowników Muzeum.
Wykonany został przegląd serwisowy
naszych urządzeń klimatyzacyjnych
w Bastionie Filip, generalne porządki
oraz ozonowanie pomieszczeń. Mury
wewnętrzne powleczone zostały środkiem antygrzybicznym. Zamontowaliśmy również automatyczne stacje
do dezynfekcji rąk w Bastionie Filip,
Bramie Berlińskiej oraz w naszej siedzibie. Wykonaliśmy przegląd instalacji elektrycznej wraz z koniecznymi
naprawami. Dokonaliśmy zakupu i wymiany metalowych wkładów do koszy
na śmieci na Starym Mieście. Umyte zostały również wszystkie tablice
z dawnymi i obecnymi nazwami ulic.
W Bramie Berlińskiej i przy wejściu do
Filipa zamontowane zostały nowe gabloty przeznaczone do zamieszczania
informacji na temat działalności
muzeum, wydarzeń itp. Pojawiła się
też nowa tablica edukacyjna przy wyremontowanej grodzy na fosie przy
Bastionie Król, a przed siedzibą administracji stanęli dwaj piastowscy wojowie z drewna.
Mamy też nowości na ekspozycji
w Bastionie Filip. Od otwarcia ekspozycji minęło już kilka lat, jednak ciągle
ulega ona zmianom i modyfikacjom.
Co roku uzupełniana jest o nowe ele-

menty. Nie inaczej będzie i tym razem.
Zwiedzający wystawę będą mogli
obejrzeć kilka wcześniej nieprezentowanych eksponatów czy instalacji.
Żeby nie zdradzać szczegółów (te
będą do obejrzenia na miejscu przez
zwiedzających) pozwolimy sobie wymienić w punktach te zmiany, po to
tylko, aby wzbudzić ciekawość i zachęcić do osobistej wizyty w Bastionie
Filip. Naszą ekspozycję wzbogaciły:
• bomba kasetowa;
• skrzynia ekspozycyjna z amunicją
czołgową;
• plansza z gazetami opisującymi
walki w 1945 roku;
• nowe egzemplarze kul i granatów;
• diorama wewnętrznej barykady;
• nowe pamiątki związane z twierdzą;
• nowe pamiątki związane z garnizonem kostrzyńskim;
• dodatkowe multimedia - pokazy
zdjęć, filmy i aplikacje.
Powstały także dodatkowe punkty
oświetleniowe oraz zabezpieczenia
eksponatów. To wszystko będzie
do obejrzenia, gdy tylko będziemy
mogli rozpocząć naszą normalną działalność. Czekamy w blokach startowych na zielone światło…
Muzeum Twierdzy Kostrzyn

Akty wandalizmu na Starym Mieście
Korzystając ze słonecznej pogody, wielu Kostrzynian (i nie tylko) obiera teren Starego Miasta za cel
swoich rodzinnych spacerów. Panuje tam cisza, spokój i jest wystarczająca ilość przestrzeni, aby
przestrzegając obowiązujących rygorów sanitarnych, móc bez problemów przebywać na świeżym
powietrzu. Sukcesywnie staramy się jako muzeum wzbogacać drobnymi kroczkami infrastrukturę
służącą zwiedzającym. Niestety, nadal nie wszyscy potrafią to docenić.
Raz po raz mamy do czynienia z aktami
wandalizmu na tym terenie lub zwykłego braku kultury. O ile z zaśmiecaniem terenu (mimo ustawienia około
30 koszy na śmieci) opakowaniami po
spożytych posiłkach fast-foodowych
i napojach radzimy sobie dość dobrze
po każdym weekendzie, tak czasami
bywamy bezradni wobec aktów dewastacji urządzeń i mienia. W minionych
latach naprawialiśmy zniszczone kosze,
połamane ławki, usuwaliśmy bazgroły
z ruin. Niestety, po dłuższej przerwie
ponownie musimy zmierzyć się z tym
problemem. W sobotę 10 kwietnia
przeszła przez Stare Miasto nawałnica głupoty. Powywracane ławostoły,
pourywane nazwy ulic na drogowskazach, wyrwane elementy zrujnowanych kamienic da się własnymi siłami
naprawić. Nieco gorzej ma się sytuacja
w przypadku tablic informacyjnych
pobazgranych farbą przez jakiegoś
pseudograficiarza. Może uda się je
doczyścić, jeśli nie, czeka nas kolejny
spory wydatek.

Z podobnym problemem boryka się
MOSiR w Kostrzynie nad Odrą, pod
którego pieczą znajduje się „Przystań
Twierdza” zlokalizowana na Odrze przy
Bastionie Brandenburgia. Dyrektor
MOSiR Zygmunt Mendelski raz po raz
stwierdza powyrywane mocowania
lin, powyginane barierki, powyrzucane

bosaki, potłuczone szkło itp. Oprócz
wydatków materialnych kosztuje to
sporo nerwów, ponieważ ze względów
bezpieczeństwa nad wodą trzeba bardzo szybko reagować, usuwać szkody i naprawiać zniszczone elementy
przystani. Zapobiec tego typu nagannym zachowaniom mógłby miejski
monitoring, jednakże nie jest to łatwe
ze względu na specyfikę terenu (duży
obszar, brak budynków do umieszczenia kamer, doprowadzenie zasilania).
Problem ochrony mienia na Starym
Mieście będzie po przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji przedmiotem rozmów MTK i MOSiR z władzami
miasta. Być może znajdzie się jakieś
rozsądne rozwiązanie.
Jednocześnie zwracamy się z apelem
do świadków czynów chuligańskich
o reagowanie w takich sytuacjach:
można zawiadomić pracowników
muzeum, straż miejską, policję. Nie
pozwólmy, aby głupota niweczyła coś,
na co wszyscy pracujemy.
Muzeum Twierdzy Kostrzyn

UWAGA!
WAŻNY KOMUNIKAT

W związku z licznymi zapytaniami
informujemy, że nie jesteśmy w stanie podać terminu otwarcia ekspozycji muzealnej w Bastionie Filip
oraz rozpoczęcia świadczenia usług
przewodnickich. Prosimy śledzić
nasze komunikaty na stronie:

www.muzeum.kostrzyn.pl

Jednocześnie przypominamy, że
sam teren Starego Miasta i twierdzy
jest dostępny przez cały rok od świtu
do zmierzchu. Prosimy o przestrzeganie Regulaminu zwiedzania.
W związku z pandemią prosimy
kontaktować się z nami:
• telefonicznie (tel. 95 752 2360)
w godzinach pracy biura lub
• mailowo pod adresem:

biuro@muzeum.kostrzyn.pl

a absolutnie konieczne wizyty osobiste prosimy wcześniej uzgodnić
z pracownikami muzeum.
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Rozmawiamy o pasjach...
Kontynuujemy zapoczątkowaną w lutym br. serię wywiadów pod hasłem „Gdzie
jest Marzena Świrska”, w której rozmawiamy z ludźmi o, często, nietypowych
pasjach.
Do tej pory naszymi gośćmi byli: Magdalena
Witecka, Krzysztof Ścierański, Jakub Piątkowski,
Małgorzata Jaraczewska-Dreger i Jerzy Dreger,
Edyta Pawlak, Mikołaj i Oktawiusz Stołeccy,
Magdalena Tomaszewska, Michał Matysiak,
Jakub Pikulik oraz Włodzimierz Szypuła.
Przed nami kolejni goście: Magdalena Mądrawska-Okołów, Jerzy Pielasa, Michał Sobczyński,
Tomasz Kulik, Bartek i Piotr Lewandowscy.
Jeśli macie pomysł, kogo chcielibyście zobaczyć w naszym programie - zapraszamy do
kontaktu pod adresem mailowym:
imprezy@kck.kostrzyn.pl

Kostrzyn czyta poezję

Na ulicznych słupach Kostrzyna pojawiły się plakaty z wierszami Zbigniewa
Rossy. Z powodu pandemii, która dodatkowo spowodowała zamknięcie instytucji
kultury, szereg zaplanowanych wydarzeń
nie mógł się odbyć. Zamiast plakatów
z przygnębiającym napisem odwołane,
zachęcamy do zapoznania się z twórczością poety.

Konfrontacje: idzie nowe...

Wraz z innymi instytucjami
kultury województwa lubuskiego zapraszamy serdecznie
do uczestnictwa w Lubuskich
Konfrontacjach Artystycznych. To nowa forma konfrontacji dla dzieci, młodzieży
i dorosłych - co jest sporą
nowością w spotykanych dotychczas formułach. Do tej
pory osoby dorosłe nie miały
zbyt wielu możliwości, aby
wziąć udział w konkursach czy
przeglądach artystycznych.
Nowy format będzie się odbywał w następujących kategoriach: Recytacja, Piosenka,
Teatr, Taniec, Film, Plastyka,
Fotografia, Instrumentaliści,
Zespoły muzyczne.

Wszystkie konfrontacje będą
miały etapy powiatowe i finały
wojewódzkie, których organizatorami będą instytucje kultury w naszym województwie.
WAŻNA INFORMACJA
Wszystkie konfrontacje mają
odbywać się na żywo, nie
przewidujemy
przeprowadzenia jakichkolwiek etapów
w formie on-line.
Uważamy, że wszyscy mamy
prawo ,,odpocząć” już od
przesiadywania przed komputerami. Czas wrócić do
normalnych międzyludzkich
kontaktów, a takie gwarantuje
tylko
spotkanie
„twarzą
w twarz”, występujących z
oceniającymi i publicznością.

Dlatego też zastrzegamy,
że podane terminy poszczególnych etapów konfrontacji
mogą ulec zmianie, jeżeli nie
zostaną poluzowane obostrzenia sanitarne związane
z epidemią covid-19.
Na naszej stronie internetowej
www.kck.kostrzyn.pl
przedstawiamy Wam regulaminy poszczególnych etapów
Lubuskich Konfrontacji Artystycznych. W Kostrzynie nad
Odrą będziemy gospodarzem
finału wojewódzkiego w kategorii Recytacja.
Kostrzyńskie Centrum Kultury
www.kck.kostrzyn.pl
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VANISZ - rocznik 94’

Dobry start Celulozy

Rozmowa z raperem z Kostrzyna nad Odrą. Jakub VANISZ
Narkiewicz, opowiada o muzyce i płycie, nad którą pracuje.

Wiosenne zmagania w gorzowskiej klasie okręgowej rozpoczęły
się na dobre. W pierwszych 4 spotkaniach Celuloza zdobyła
9 punktów z tak mocnymi ekipami jak Piast Karnin czy Warta
Słońsk. Na uwagę zasługują lokalne derby. W XXII serii spotkań o Mistrzostwo JAKO gorzowskiej Klasy Okręgowej Celuloza
wygrywa na wyjeździe z Wartą Słońsk 1:2.

fot. Kacper Michalski

W zeszłym roku podpisałeś kontrakt na płytę z wytwórnią Hypsteria
Records, trwają właśnie przygotowania do debiutu. O czym opowiadasz
w swoich kawałkach?
VANISZ: Tak na prawdę bardzo ciężko
odpowiedzieć na to jednym zdaniem.
Na pewno są „o czymś”, bo niestety
popularyzacja gatunku muzycznego
jakim jest rap spowodowała, że wielu
artystów przykłada większą uwagę do
formy aniżeli do treści. W przypadku
płyty, nad którą pracuję, większość
numerów opowiada w jakimś stopniu
o mnie, stąd tytuł płyty „Ego”. W moich
numerach słuchacz może znaleźć wiele
treści, z którą będzie się utożsamiał,
przez co utwory będą dla niego bardziej przystępne.
Póki co, pojawił się Twój singiel, gdzie
można go posłuchać?
VANISZ: Każdy utwór publikowany
jest na kanale YouTube mojego wydawcy - Hypsteria Records oraz dystrybuowany jest cyfrowo na wszystkich
platformach streamingowych, tj. Spotify, Apple Music czy Tidal.
Co ukształtowało Cię językowo?
VANISZ: To trudne pytanie... wydawać
by się mogło, że jedną słuszną drogą
są książki - ja jednak zawsze miałem z
nimi problem. Szkoła zraziła mnie tak
mocno do lektur, że czytam jedynie
felietony i artykuły w internecie. Moja

nauczycielka ze szkoły podstawowej
powiedziała kiedyś, że mam „lekkie
pióro” - wydaje mi się że przychodzi mi
to naturalnie.
Działasz również jako youtuber, czy
możesz powiedzieć coś więcej o Twojej aktywności w sieci?
VANISZ: Prowadzę kanał, który powoli zyskuje sensowną liczbę subskrybentów. Nie są to zbyt ambitne treści,
a raczej prosta rozrywka. W tym roku
jednak zamierzam wystartować z kolejnymi seriami na tym kanale, które
będą już dużo poważniejsze i „na serio”.
Niemniej jednak nie chce zbyt wiele
zdradzać...
Kiedy planujesz premierę płyty i jak
w obecnej sytuacji pandemicznej ma
wyglądać jej promocja?
VANISZ: Premiera płyty planowana
jest na pewno na ten rok. Nie spieszę
się, gdyż obecna sytuacja nie jest dla
muzyków zbyt ciekawa, szczególnie
dla tak mało rozpoznawalnych jak ja.
Chciałbym, żeby udało się wydać ten
materiał najpóźniej jesienią, ale czas
pokaże. Promocja aktualnie ogranicza
się do mediów społecznościowych, artykułów na portalach branżowych oraz
recenzji blogerów i portali związanych
z tym gatunkiem muzyki. Na ten moment o koncertach możemy pomarzyć.
Dziękuję za rozmowę!
Rozmawiała : Alicja Łukasik

www.hypsteria.com.pl

VANISZ

Mecz za 6 punktów z zajmującą trzecie
miejsce w tabeli Wartą to ważne spotkanie dla obydwu drużyn. W rundzie
jesiennej to podopieczni Radosława
Bułgajewskiego cieszyli się z wygranej
na terenie Celulozy, gdzie przy wypełnionym po brzegi stadionie MOSiR-u
ograli Papierowych 1:2.
Po pół roku rewanż rozegrany został w
Słońsku. Trener Łukasz Dorniak przed
spotkaniem miał wiele dylematów. Za
kartki pauzowali podstawowi zawodnicy: Jankowski, Baranowski i Migdal.
W ten sposób naturalnie stworzyła się
przestrzeń dla młodzieży na co dzień
reprezentującej barwy Celulozy w lidze Makroregionalnej. Swój debiut
w tak ważnym spotkaniu zaliczył Piotr
Brzóska na lewej obronie, dodatkowo
od pierwszej minuty zagrał Marcin
Misun. Zawodnikami którzy wywalczyli
sobie pierwszy skład już wcześniej są
Adrian Misun oraz Ernest Markowski.
I tutaj warto podkreślić bardzo solidny
występ młodzieżowców. Piotr Brzóska
mimo bramki samobójczej rozegrał
bardzo solidne zawody i wysłał tre-

nerowi mocny sygnał do rozważań
na dalszą część sezonu. Bracia Misun
również pokazali się z dobrej strony
(Marcin pierwszy raz od początku spotkania), natomiast E. Markowski tylko
podkreślił swoje niebywałe umiejętności zdobywając bramkę dającą trzy
punkty Celulozie.
Warta Słońsk rozegrała bardzo podobny mecz jak w Kostrzynie. Bazując
na doświadczeniu i długim zgraniu,
mądrze operowała piłką. To Warciarze
zdobyli pierwszą bramkę po szybkim
rajdzie lewą stroną boiska. Gdyby nie
niefortunna interwencja Brzóski, do
piłki z pewnością dopadłby Dawid
Krygier. W kolejnych minutach obrona
Słońska popełnia dwa błędy. Najpierw
piłka kozłuje przed obrońcą, a z sytuacji korzysta Adrian Jacewicz. Następnie po dobrej wymianie piłki w środku
pola, z dystansu swoich sił próbuje Markowski dając prowadzenie Celulozie
i ustalając wynik spotkania na 1:2.
Towarzystwo Sportowe Celuloza
Kostrzyn nad Odrą

Najbliższy Terminarz prezentuje się następująco :
24 kolejka : Zjednoczeni Przytoczna - TS Celuloza Kostrzyn nad Odrą
25 kolejka : TS Celuloza Kostrzyn nad Odrą - Róża Różanki
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EUROREGIONALNY

TURNIEJ PILKI NOZNEJ

UKS

Zagrają ponad granicami
15 sierpnia 2021 roku MOSiR w Kostrzynie nad Odrą będzie
organizatorem Euroregionalnego Turnieju Piłki Nożnej dla rocznika
2010, gdzie swoje umiejętności zaprezentują wychowankowie
kostrzyńskich stowarzyszeń sportowych: MUKS Przyjaciół Sportu,
UKS Akademia Futbolu, UKS Celuloza i UKS Czwórka. W turnieju
wezmą także udział młodzi piłkarze z zaprzyjaźnionego miasta
Seelow, którzy będą reprezentować barwy SV Victoria Seelov e. V.
Realizacja zawodów jest oczywiście uzależniona od warunków
pandemicznych na polsko-niemieckim pograniczu.
Kostrzyński MOSiR był już dwukrotnie organizatorem Euroregionalnego
Turnieju Piłki Nożnej, gdzie zapraszaliśmy na nasze obiekty młodych piłkarzy z Polski i Niemiec do rywalizacji
w kategorii wiekowej Orlik. Z uwagi
na to, że ubiegłoroczny turniej nie
mógł się odbyć, zapraszamy zawodników z rocznika 2010. - mówi Zygmunt
Mendelski, dyrektor MOSiR w Kostrzynie nad Odrą - Zmieniamy także formułę
turnieju, aby drużyny biorące w nim
udział miały solidną dawkę gry, a kibice
nie musieli zbyt długo czekać na kolejne
spotkania. Będzie to także doskonała
okazja do zacieśniania relacji pomiędzy piłkarzami po obu stronach Odry,
wymiany doświadczeń czy wreszcie
rywalizacji, w której tak naprawdę każdy będzie zwycięzcą - na uczestników
czekają okolicznościowe medale oraz
piękne puchary...

AKADEMIA FUTBOLU
KOSTRZYN NAD ODRĄ

III MEMORIAŁ MARCINA BĄKA

POLSKO-NIEMIECKI
TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

21.08.2021, godz. 10:00

Hala MOSiR, ul. Wojska Polskiego 6
zapisy:
Henryk Bąk
w kategoriach:
prezes@ukswarta.pl
I - do 30 lat
tel. 509 857 018
II - 31-45 lat
III - 46-60 lat
IV - 60 lat +

22.08.2021, godz. 10:00

Hala MOSiR, ul. Wojska Polskiego 6
kategoria OPEN
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Tegoroczny turniej jest skierowany
wyłącznie do stowarzyszeń z Kostrzyna nad Odrą i Seelow nie tylko z uwagi
na to, że te dwa miasta od lat ze sobą
współpracują, również na niwie sportowej. Ma to być także część obchodów 30-lecia SV Victoria Seelov e.V.
Na zakończenie turnieju planowany
jest mecz samorządowców obu miast
partnerskich, gdzie poza wymiarem
sportowym najważniejsze będzie właśnie podkreślenie przyjaźni pomiędzy
Kostrzynem nad Odrą i Seelow, które
od lat realizują wspólnie projekty o
charakterze ponadregionalnym. Warto podkreślić, że to nie jedyny akcent
współpracy międzynarodowej turnieju, bowiem jego organizacja jest możliwa dzięki realizacji projektu w ramach Stowarzyszenia Gmin Polskich
Euroregionu „Pro Europa Viadrina”
(FMP INTERREG VA 2014-2020).

Upamiętnić Marcina Bąka
W dniach 21-22 sierpnia 2021 roku MOSiR w Kostrzynie nad Odrą
wraz z UKS Warta Kostrzyn nad Odrą będą organizatorami wyjątkowego pod każdym względem turnieju tenisa stołowego, gdzie
w ten właśnie sposób ma zostać uczczona pamięć zmarłego
na raka Marcina Bąka. W turnieju po raz pierwszy wezmą udział
także tenisiści z Brandenburgii, o ile pozwolą na to obostrzenia
związane z pandemią koronawirusa. W wydarzeniu zapowiada
udział prawie 200 zawodników i zawodniczek, których duża
część dobrze pamięta śp. Marcina Bąka...
Kostrzyński MOSiR był już dwukrotnie
współorganizatorem Memoriału Marcina Bąka, który z roku na rok cieszy
się coraz większym zainteresowaniem.
- mówi Zygmunt Mendelski, dyrektor
MOSiR w Kostrzynie nad Odrą - Trzeba
podkreślić, że nie jest to „zwykły” turniej
tenisa stołowego, ale wyraz hołdu oddanego przez nas dla śp. Marcina Bąka,
który był wychowankiem, a zarazem
zawodnikiem UKS Warty Kostrzyn nad
Odrą, wspólnie zdecydowaliśmy się
właśnie na taką formę uczczenia Jego
pamięci. Przypomnijmy w tym miejscu,
że Marcin w swojej bogatej karierze reprezentował takie kluby jak Gorzovia
Gorzów Wlkp., ZKS Drzonków i Pełcz
Górki Noteckie, z którą wywalczył drużynowy medal w męskiej Superlidze. Był
też multimedalistą Mistrzostw Polski w
kategoriach młodzieżowych i trenerem
w Akademii Tenisa Stołowego Lucjana
Błaszczyka. Cześć Jego pamięci!

Tegoroczny Memoriał, wzorem lat
ubiegłych, będzie dwudniowym turniejem, gdzie 21 sierpnia zawodnicy
będą rywalizować w swoich kategoriach wiekowych:
• do lat 30
• 31-45 lat
• 46-60 lat
• powyżej 60 lat.
22 sierpnia zmierzą się tenisiści
w kategorii OPEN, a więc nawet amatorzy będą mogli skrzyżować paletki
z zawodowymi!
Turniej ma charakter zamknięty i obowiązują zapisy, które już teraz przyjmuje Henryk Bąk (tel. 509 857 018
lub e-mail: prezes@ukswarta.pl)
Dla uczestników Memoriału organizatorzy przygotowali pamiątkowe,
odlewane z metalu medale, a dla najlepszych okazałe puchary. Zawodnicy
będą mieli zapewniony poczęstunek,
w tym ciepły obiad. Zapraszamy!

KCK Kręgielnia - Kostrzyn nad Odrą, ul.Fabryczna 5

o terminie rozpoczęcia działania Punktu Szczepień Powszechnych
będziemy informować poprzez stronę www.kostrzyn.pl
po otrzymaniu decyzji o rozpoczęciu szczepień.

