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niechaj radość wiecznie trwa.
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wszystkim dzieciom burmistrz życzy.
Życzy Burmistrz dr Andrzej Kunt
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Uzupełniający nabór wniosków o udzielanie dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto
Kostrzyn nad Odrą na zadania służące poprawie jakości powietrza

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odra informuje,
że od dnia 17 maja do dnia 4 czerwca 2021 roku będą
przyjmowane wnioski o przyznanie dofinansowania
do trwałej wymiany starych kotłów lub palenisk
węglowych (będących jedynym źródłem ciepła)
na gazowe, olejowe, elektryczne z nieruchomości
położonych w granicach miasta Kostrzyn nad Odrą.
Dotacja może być udzielona osobom posiadającym
tytuł prawny do władania taką nieruchomością.
Dofinansowanie pokrywa do 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji, jednakże nie więcej niż

3.000 zł (brutto) w lokalach w budynku wielorodzinnym i nie więcej niż 5.000 zł (brutto) w budynkach
jednorodzinnych. W przypadku budynku wielorodzinnego podłączanego w całości do sieci ciepłowniczej, wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 30% kosztów inwestycji.
Wnioski rozpatrywane będą zgodnie z kolejnością
złożenia w Urzędzie Miasta. Przez datę złożenia
wniosku rozumie się datę wpływu kompletnego
wniosku do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Kostrzynie nad Odrą.
Wnioski niekompletne będą podlegać odrzuceniu.
Przyznanie dotacji odbywa się do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel
w uchwale budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą
na dany rok.
Druki wniosków dostępne są w Biurze Obsługi
Interesanta Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą
ul. Graniczna 2 lub na stronie internetowej
www.kostrzyn.pl w zakładce Środowisko/Plan gospodarki niskoemisyjnej.

Program „Czyste powietrze”
Celem programu „Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie
emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności
energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych,
lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
Dofinansowanie dotyczy wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne
źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Dotacja może wynosić do 30.000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37.000 zł
dla podwyższonego poziomu dofinasowania.
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Miasto Kostrzyn nad Odrą otrzymało 66 tys. zł dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu inwestycyjnego „Lubuska Baza Sportowa” na 2021 rok.
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Infolinia programu „Czyste Powietrze” - 22 340 40 80
Infolinia dla gmin ws. Programu „Czyste Powietrze” 22 340 40 90
Źródło: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze

Środki te zostaną przekazane na budowę nowego
boiska o wymiarach 29 m x 16 m oraz nowej bieżni
o długości 70 m przy Szkole Podstawowej nr1
w Kostrzynie nad Odrą. Przypomnijmy, iż aktualnie
do placówki uczęszcza 369 uczniów, ale z nowego
zagospodarowania terenu będą mogli korzystać
również inni - dzieci, młodzież, dorośli. Nowe boisko przyczyni się po popularyzacji sportu, umożliwi
organizację turniejów międzyszkolnych, pikników
o charakterze sportowym, turniejów piłki koszykowej
oraz tenisa.
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Wsparcie seniorów i nie tylko Tu uzyskasz pomoc

W tym roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą otrzymał dofinansowanie
na realizację Programów rządowych, adresowanych do seniorów i osób niepełnosprawnych mieszkańców naszego miasta.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Niepodległości 17, Kostrzyn nad Odrą
tel. 95 752 30 33
W Ośrodku Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad
Odrą od 1 lutego - 31 grudnia 2021 roku, odbywają się bezpłatne porady prawne dla mieszkańców
miasta, korzystających z różnych form pomocy
tutejszego Ośrodka. Prawnik udziela bezpłatnych
porad w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca,
w godzinach 10:00-12:00.

___________________________________
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY
DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
ul. Niepodległości 17, Kostrzyn nad Odrą
tel. 95 752 30 33

____________________________________
Pierwszy z nich „Wspieraj Seniora”, jest kontynuacją działań realizowanych przez OPS w 2020 roku.
W związku z utrzymującym się stanem epidemii na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz kierując się
troską o bezpieczeństwo osób starszych Minister
Rodziny i Polityki Społecznej podjęła decyzję o przedłużeniu realizacji jego realizacji. Celem programu
jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku
70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa
wsparcia polega w szczególności na dostarczeniu
zakupów obejmujących artykuły podstawowej
potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny
osobistej, leki.
Program adresowany jest do:
1. osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną
w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem
Covid-19,
2. w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70
roku życia.
Program „Opieka wytchnieniowa” kierowany jest
do dzieci i osób niepełnosprawnych, których członkowie rodzin lub opiekunowie wymagają wsparcia
w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami. Program
dotyczy członków rodzin lub opiekunów sprawujących osobistą, bezpośrednią opiekę nad dziećmi
z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami
ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub
orzeczeniem równoważnym. Członkowie rodzin,
opiekunowie muszą podporządkować swój dzienny
rozkład zajęć wykonywaniu czynności związanych
z opieką i pomocą, co najczęściej oznacza życie
w warunkach ciągłego obciążenia psychofizycznego. Wiele osób w takiej sytuacji rezygnuje z udziału
w życiu społecznym, zawodowym, zaniedbuje własne zdrowie czy też inne potrzeby oraz całkowicie
rezygnuje z indywidualnych aspiracji. Przyznając
usługę opieki wytchnieniowej w ramach pobytu

dziennego, w pierwszej kolejności uwzględnia się
potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym
stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem
równoważnym, która:
• ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
• wymaga wysokiego poziomu wsparcia,
• stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka
wsparcia lub placówek pobytu całodobowego,
np. ośrodka szkolno-wychowawczego, internatu.
Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych
W strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonuje Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych.
Dom po dłuższej przerwie zyskał nową siedzibę w
budynku Ośrodka. Oferta placówki skierowana jest
do mieszkańców miasta, nieaktywnych zawodowo,
w wieku powyżej 60 roku życia, samodzielnych lub
wymagających niewielkiej pomocy w codziennym
funkcjonowaniu.
Dom Dziennego Pobytu daje seniorom możliwość
spędzania czasu wolnego w aktywny i atrakcyjny pod względem proponowanych zajęć sposób.
Jest alternatywą dla samotności i poczucia izolacji.
Celem Domu jest utrzymanie i poprawa stanu
sprawności fizycznej,
intelektualnej starszych
osób poprzez zajęcia manualne, w tym plastyczne,
kulinarne, edukacyjne, turystyczne, integracyjne.
W placówce zorganizowaliśmy i świętowaliśmy
Dzień Babci, Walentynki, Dzień Kobiet. Co tydzień
pod okiem instruktora, uczestnicy Domu mają możliwość wzięcia udziału w zajęciach muzycznych.
Szczegółowe informacje dotyczące powyższych
programów, jak i możliwości zapisania się do Domu
Dziennego Pobytu można uzyskać w siedzibie
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą
w godzinach od 7:00 do 15:00 lub pod numerem
telefonu 95 7523033.
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kostrzynie nad Odrą

WAŻNA INFORMACJA
Prace konserwacyjne na moście granicznym przez rzekę Odrą będą prowadzone
w dniach 21-25 czerwca br. Prace będą
prowadzone w godzinach od 8:00-16:00,
a czasie prac przewidziano czasowe
wyłączenie obiektu z ruchu pojazdów.
Za utrdudnienia przepraszamy.

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY
przy Poradni Leczenia Uzależnień
„Nowy Dworek” w Kostrzynie nad Odrą
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 23, Kostrzyn nad Odrą
tel. 95 728 46 59, 668 143 907
Wszystkich, którzy chcieliby skorzystać z bezpłatnej terapii uzależnień zapraszamy do Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego przy Poradni Leczenia
Uzależnień „Nowy Dworek” w Kostrzynie nad Odrą.
Punkt czynny jest:
poniedziałek w godzinach 8:00 - 19:00
wtorek w godzinach 8:00 - 16:00
środa w godzinach 8:00 - 16:00
czwartek w godzinach 8:00 - 16:00
piątek w godzinach 10:00 - 16.:00
Świadczenia dla osób uzależnionych oraz ich rodzin
realizowane są w formie konsultacji, porad, psychoterapii indywidualnej i grupowej prowadzonej przez
lekarza psychiatrę, specjalistę terapii uzależnień.
Porady lekarskie:
• Lekarz specjalista psychiatrii: Marta Turkiewicz-Wanat
• Lekarz chorób wewnętrznych: Wanda Frąckowiak
Porady terapeutyczne:
• Specjalista terapii uzależnień: Jan Strehlau
• Specjalista terapii uzależnień: Mariusz Matysik
• Specjalista terapii uzależnień: Maciej Sobczak
Poradypedagogiczne:
• Pedagog: Monika Lewandowska

____________________________________

BEZPŁATNE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE
Maciej Przybylski
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2, Kostrzyn nad Odrą
tel. 663 146 807
Konsultacje z psychoterapeutą odbywają po uzgodnieniu telefonicznym, we wtorek w godzinach od
10:00-13:00, w piątek w godzinach od 15:00-18:00.

____________________________________
MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ul. Graniczna 2, Kostrzyn nad Odrą
tel. 95 727 81 58

____________________________________

KLUB ABSTYNENTA „LIBRA”
ul. T. Kościuszki 3, Kostrzyn nad Odrą
tel. 601 171 093
Osoby, które chcą poprawić jakość swojego
życia, zniszczonego nadużywaniem alkoholu, trwać
w trzeźwości lub szukają wsparcia, jako osoby
uzależnione czy współuzależnione, zapraszamy
do Klubu Abstynenta „Libra”, działającego od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00-20:00.
Zapraszamy!
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Maj w pasiekach

Nasi bohaterowie

Chłody, zimne noce, deszcze na przełomie kwietnia i maja, nie
sprzyjały rozwojowi przyrody. Pszczelarze sygnalizują, że dużo
rodzin pszczół nie przezimowało. Wpływ na to niewątpliwie miała
pogoda i długi okres konieczności dokarmiania, spowodowany
powolnym budzeniem się przyrody po zimowym odpoczynku oraz
chłodne i deszczowe dni w kwietniu i na początku maja.

14 czerwca przypada Światowy Dzień Krwiodawcy. Data jest nieprzypadkowa, ponieważ właśnie w tym dniu urodził się Karl Landsteiner, który odkrył grupy krwi. To osiągnięcie zostało docenione
Nagrodą Nobla w 1930 roku.

Rodziny pszczele, które udało się utrzymać mimo starań pszczelarzy, rozwijały
się powoli i z trudem dochodziły do siły.
W minionych latach w pierwszej połowie maja pozyskiwano już pierwszy
miód. Jest już końcówka maja, a miodu
w ulach jeszcze nie ma. Pszczoły dopiero zaczynają zasklepiać komórki z dojrzałym miodem. U nas pierwsze miodobranie dopiero się zaczyna - może
nastąpić około pod koniec maja. W tym
roku pogoda, a w szczególności niskie
temperatury miały wpływ na rozwój
roślinności. Wielkie opóźnienie powodowane zawirowaniami pogodowymi, spowodowały opóźnienie, a wręcz
zahamowaniem rozwoju roślinności:
i tej w uprawach rolniczych i tej naturalnie dziko rosnącej. Taki rozwój nie
sprzyjał budzeniu się do życia owadów.
Wszystko co wokół nas żyje, czekało na
ciepło by mogło przyspieszyć swój rozwój. Przyroda budziła się powoli, można powiedzieć na raty. Niektóre drzewa
wcześniej zakwitły np. niektóre odmiany klonu, a następnie nastąpiła krótka
przerwa, a pozostałe stopniowo z parodniową przerwą rozpoczynały kwitniecie. Dopiero ciepłe dni i noce w maju
przyspieszyły budzenie się przyrody.
Pojawiło się wiele owadów, a ptaki radośnie przypominają o sobie śpiewem.
Niestety, rozpoczęły się też opryski
upraw rolniczych. Miłośnicy ogródków
przydomowych i działek nie są jednak
odosobnieni i opryskują kwiaty, krzewy,
drzewka i swoje grządki z uprawami.
Najczęściej robią to w południe, co jest
niedozwolone i zabronione. Zabiegi takie wykonuje się poza lotami owadów,
czyli późnym wieczorem lub wczesnym
rankiem, minimum godzinę przed oblotem przez owady. Wszyscy zgodnie
twierdza, że chemia to trucizna, ale to
jest potrzebne i niczemu nie szkodzi. Są
w wielkim błędzie: ta trucizna, która jest
w tych środkach do oprysku, niekiedy
rozkłada się przez dłuży okres i pozostaje w roślinach, owocach, warzywach.
Pozostałości, które są w tych roślinach
są śladowe - ale są i szkodzą i za naszą
sprawą trafiają na stoły. Wszyscy sami
sobie przygotowujemy z tych produktów posiłki, które podajemy dzieciom
i wnukom. Zastanówmy się wszyscy

razem: czy dobrze robimy i komu
wyrządzamy najwięcej szkody? Nie wyrządzajmy szkody sobie i innym.
Rozpoczęło się koszenie trawników.
Nie zwracając uwagi na to, że dla wielu owadów zapylających, trawnik jest
niczym stołówka, składająca się z niejednokrotnie z kolorowych dywaników roślin kwitnących. Powinniśmy się
zastanowić i iść za przykładem innych
miast, gdzie nie wykonuje się jeszcze zabiegów wykaszania trawników i skwerków. Wszyscy powinniśmy poczekać do
zakończenia kwitnięcia roślin. To zrozumiałe, że są miejsca w których należy ten
zabieg wykonać dla bezpieczeństwa
nas wszystkich. Powinnyśmy się jednak
zastanowić: czy trawniki, które kosimy
co tydzień nie zastąpić łąką kwietną.
Taka zmiana ograniczy ilość zabiegów
i będzie stanowić ciekawe i przyjemniejsze dla oka rozwiązanie.
Korzystając z okazji, dziękuję grupie
rencistów i emerytów w Kostrzynie nad
Odrą, która w ramach swego wolnego
czasu postanowiła posprzątać tereny
zielone pomiędzy jedną przepompownią, a drugą na Oś. Warniki. Na tym
niewielkim obszarze śmieci napełniły
wiele worków. Zostały pozostawione
przez osoby korzystające z tego terenu w ramach rekreacji. Dziś jest czysto
i oko cieszy - oby się jednak nie znaleźli
tacy, którzy znowu pozostawią po sobie
śmietnisko: po biwakowaniu nad kanałem, czy poruszając się wałem wyrzucąc puste opakowania po napoju czy
innych produktach.
Niektóre prace przygotowujące do sezonu i do otwarcia dla zwiedzających
Skansenu Pszczelarskiego są ukończenie. Jesteśmy w trakcie zasiedlania przezroczystego ula, w którym będzie można
oglądać prace pszczół. Prace z zasiedleniem trwają i finalnie będziemy posiadać
dwa takie ule: jeden całkowicie nowy
przezroczysty i drugi, który powstał
wcześniej.
Już pierwsi goście odwiedzają naszą
wystawę - zapraszamy więc wszystkich
do odwiedzania naszej wystawy pszczelarskiej w skansenie.
Romana i Marian Grzywacz
tel. 88043994

Właśnie w tym numerze chcielibyśmy
podziękować wszystkim, którzy oddają krew. Na co dzień to zwykłe osoby, ale ich bohaterska postawa ratuje
innym życie lub pomaga w przywracaniu zdrowia. Nie sposób wymienić
wszystkich kostrzynian, którzy swoim
dobrem wsparli innych, jednak
wszystkim dziękujemy.
Nie tylko osoby prywatne angażują się
w krwiodawstwo. W Kostrzynie nad
Odrą, w ramach Festiwalu Pol’and’Rock
(dawniej Woodstock) organizowane
były zbiórki krwi, które znacznie przyczyniły się do zwiększenia zasobów.
Oprócz tego dwie firmy w Kostrzynie
nad Odrą włączają się w zbiórkę krwi
i zasługują na wyróżnienie.

medyczną. Za swoje działania charytatywne (organizację zbiórki oraz
owocne zachęcanie pracowników)
firma otrzymała nagrodę Krajowej
Rady Honorowego Krwiodawstwa
Polskiego Czerwonego Krzyża. Wyrazy wdzięczności dla inicjatorów oraz
pracowników.
Best Buty – zaangażowani w pomoc
W ślad za Telemond Holding idą również Best Buty. W Kostrzynie nad Odrą
to druga firma, która angażuje się
w krwiodawstwo. W 2020 roku w akcji wzięły udział 52 osoby, z czego aż
45 osób zostało po raz pierwszy krwiodawcami. Łącznie w jednym roku Best
Buty zorganizował potrzebującym
20 litrów i 250 ml krwi. Jest to o 4 litry
więcej niż w poprzednim roku, co jest
dowodem na to, że inicjatywa staje się
coraz powszechniejsza. Gratulujemy
pięknego wyniku oraz zaangażowania. Z pewnością akcja zbiórki krwi z 22
maja 2021 roku również przyniosła
owocne rezultaty.
Pomaganie innym to piękna umiejętność, którą powinniśmy rozwijać, dlatego zachęcamy, aby oddawać krew,
osocze lub szpik, jeśli tylko nie mamy
przeciwwskazań zdrowotnych.

Telemond Holding liderem
Firma Telemond Holding niezmiennie
pozostaje liderem w akcji zbiórki krwi
w Kostrzynie nad Odrą. Co roku od
2011r pracownicy oddają krew dla potrzebujących na terenie miejsca pracy.
Łącznie przez ten okres dokonano ok.
3000 pobrań krwi. Pracownicy Telemond Holding oddali łącznie ok.
1.350 litrów krwi. To niezwykle ważna
inicjatywa, która pokazuje, że przedsiębiorstwo, oprócz realizacji zamówień, angażuje się również w pomoc
Terminy najbliższych zbiórek krwi

17 czerwca
30 lipca
31 lipca

Krwiobus zlokalizowany przy MOSiR
Krwiobus zlokalizowany przy MOSiR
Krwiobus zlokalizowany przy MOSiR
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Wiosenne porządki
Jak co roku na wiosnę większość z nas zaczyna robić wiosenne porządki. A więc sprzątamy przydomowe ogródki, piwnice zarówno domów jednorodzinnych, jak i w budynkach
wielorodzinnych, strychy, garaże, komórki i inne pomieszczenia. Cel sam w sobie szczytny,
dbamy o swoje otoczenie, czystość wokół posesji i środowisko. Jednak zdarza się, że część
mieszkańców dba wyłącznie o swój teren.
Niepotrzebne i zużyte rzeczy wyrzuca na tereny
niezamieszkałe: do lasu, za garażami lub w innych
ustronnych miejscach z dala do siedzib ludzkich.
Podobnie ma się z różnego rodzajami odpadów,
nawet komunalnych a najczęściej budowlanych.
Remonty mieszkań, łazienek i innych pomieszczeń
generują duże ilości odpadów. Bardzo często trafiają zamiast do PSZOK-u przy ul. Sportowej do lasu
i innych miejsc gdzie są porzucane. W tym miejscu
należy przypomnieć, że mieszkańcy Kostrzyna nad
Odrą mogą zdawać do PSZOK-u tego typu odpady nieodpłatnie, gruz do określonej ilości. Godziny otwarcia: wtorek-piątek 10:00-18:00 w soboty
10:00-15:00. Odbiór odpadów pochodzących z gospodarstw domowych przekazywanych bezpłatnie
dotyczy następujących frakcji: tworzywa sztuczne,
metale, opakowania wielomateriałowe, papier i tektura, szkło, odpady biodegradowalne kuchenne,
odpady zielone z pielęgnacji zieleńców i ogrodów
przydomowych, odpady wielkogabarytowe, zużyty
sprzęt RTV, AGD, odpady budowlane i remontowo-rozbiórkowe w ilości do 100 kg na 1 mieszkańca
rocznie, odpady niebezpieczne, zużyte oleje, zużyte
opony. Odpłatnie przyjmowane są odpady budowlane i remontowo-rozbiórkowe w ilości powyżej 100
kg na 1 mieszkańca rocznie. Co roku Straż Miejska
kontroluje miejsca, gdzie są wyrzucane różnego rodzaju śmieci i odpady. Strażnicy skrupulatnie sprawdzają i niejednokrotnie stwierdzają kto jest sprawcą
zaśmiecenia. W takich przypadkach sprawcy byli
przykładnie ukarani mandatem karnym, w kilku
przypadkach na przestrzeni ostatnich lat sporządziliśmy wnioski o ukaranie do Sądu.

Podobnie było np. w 2018 roku, kiedy mieszkańcy
zabrali się ochoczo za jesienne porządki na prywatnych nieruchomościach. Jednak nie wszyscy zebrane
przez siebie śmieci czy gruz, odwieźli do PSZOK-u
przy ul. Sportowej lub umieścili w odpowiednich
pojemnikach do tego przeznaczonych. Okazało się,
że jeden z właścicieli porzucił worek pełen śmieci w obrębie garaży przy ul. Targowej, natomiast
drugi mieszkaniec wysypał gruz w rejonie Osiedla
Leśnego. Straż Miejska przy udziale życzliwych
mieszkańców ustaliła sprawców wykroczeń, którzy
na co dzień są przykładnymi ojcami, dziadkami czy
wujkami a nieoficjalnie zaśmiecają Kostrzyn. Oburzenie jest tym większe, iż są to osoby sześćdziesięcioparoletnie, a więc takie, z których młodsze
pokolenia powinny brać przykład. Pytanie tylko jaki
to ma być przykład? Często narzekamy na służby
porządkowe, że nie reagują, narzekamy na dzieci
i młodsze pokolenia, że śmiecą. Jednak już w przedszkolu dzieci uczą się ekologii, uczą się jak segregować śmieci i do jakiego pojemnika można je wrzucać. Wszystkie powyższe działania przyniosą kiedyś
pożądany efekt, jednak przy pomocy mieszkańców,
którzy nie zgadzają się z tym, aby inni zaśmiecali ich
miasto, efekt będzie szybszy i każda para oczu przyczyni się do tego, aby miasto nie było zaśmiecane
przez nieodpowiedzialnych mieszkańców. Każdy
sygnał będzie sprawdzony, a zły uczynek przykładnie
ukarany.

ulica Targowa (garaże) - przed i po interwencji Straży Miejskiej

Wiesław Płończak
Komendant Straży Miejskiej w Kostrzynie nad Odrą

Rusza przebudowa dróg na Warnikach
W dniu 12 maja od spotkania w siedzibie Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą rozpoczęło się oficjalne wprowadzenie na budowę i przekazanie terenu w związku z realizacją zadania – przebudowa dróg ul. Kardynała Stanisława Wyszyńskiego, ul. Osiedle Warniki w Kostrzynie
nad Odrą wraz z infrastrukturą.
Na spotkaniu ustalono najważniejsze
sprawy dotyczące rozpoczęcia i przeprowadzenia tej inwestycji: tj. rozpoczęcie robót nastąpi 19 maja 2021 roku
w pierwszej kolejności będą to prace
geodezyjne, przygotowawcze, oznakowanie, a prace budowlane powinny rozpocząć się ok połowy czerwca.
Po omówieniu spraw wszyscy udali się na Osiedle Warniki gdzie już
w terenie dokończono formalności
z przekazaniem terenu pod inwestycję. W pierwszym etapie budowy,
który rozpocznie się od końca Osiedla
Warniki wykonane zostaną wszystkie
sieci (woda, gaz sanitarka, elektryka itp.) wykonawca będzie wyłączał
z użytkowania około 200 m odcinki
drogi aby w jak najmniejszym stopniu
utrudniać komunikację na przebudowywanych odcinakach. Zadanie to będzie niestety bardzo trudne ze względu na specyfikę ukształtowania

terenu, położenie (z jednej strony tereny rozlewisk wodnych, kanały a z drugiej linia kolejowa). Generalny wykonawca zapewniał jednak, że firma
dołoży wszelkich starań na ile to będzie możliwe, aby utrudnienia był jak
najmniejsze, udrażniając jak najszybciej odcinki na których wykonano już
cześć prac np. wysypując drogę tłuczniem, aby możliwy był przejazd czy

przygotowując tymczasowe objazdy.
Zakres prac obejmuje przebudowę
dróg z całą infrastruktura taką jak: sieci wodociągowe, sanitarne, elektryczne, teletechniczne, gazowe.
W spotkaniu z ramienia zamawiającego uczestniczyli Burmistrz Miasta
Kostrzyn nad Odrą Andrzej Kunt,
z-ca burmistrza Zbigniew Biedulski, główny specjalista ds. inwestycji

i remontów Grzegorz Chiliński, z-ca
naczelnika WGKiL ds. dróg Małgorzata
Tubielewicz, naczelnik wydziału dróg
powiatowych Paweł Tokarczuk, prezes MZK Kostrzyn nad Odrą Olgierd
Kłaptocz, dyrektor MZK Elżbieta
Maron, kierownik zakładu wodociągów i kanalizacji MZK Maciej Bojanowski, radni rady Miasta Kostrzyn
nad Odrą Jeremi Filuś i Mariusz
Staniszewski oraz przedstawiciele
nadzoru inwestorskiego z kierownikiem zespołu inspektorów nadzoru
Jackiem Walczakiem.
Wykonawcę reprezentowali: Dyrektor
MALDROBUD Krzysztof Moskalik,
Kierownik Budowy Grzegorz Łyczakowski i kierownicy robót sanitarnych
oraz elektrycznych. Ponadto w spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa
z gazowni w Kostrzynie nad Odrą.

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 Elżbietą Sobczak
Czym zajmuje się Pani w Komisji Społecznej?
W Komisji Społecznej jestem od 2,5 roku
szeregowym członkiem. W związku
z tym nie mam większego wpływu
na organizację jej pracy i zadań.
Niestety ostatni rok i czas pandemii
sprawił, że zazwyczaj nasza Komisja obraduje w połączeniu z innymi
Komisjami, co według mnie nie jest
korzystne. Nie można koncentrować
się na najważniejszych problemach
społecznych w sytuacji, gdy spotykamy się statystycznie raz na dwa miesiące,
dodatkowo wspólnie z Komisją Gospodarczą
i Finansów. Nasza Komisja zajmuje się np. edukacją
publiczną. Jeszcze nie słyszałam, aby ktoś z radnych akcentował problem, że w konfrontacji z innymi gminami wydajemy na edukację niepokojąco
dużo - już ponad 43 milionów złotych. Zdaję sobie
sprawę, że dla wszystkich polskich gmin oświata
jest najbardziej kosztochłonną pozycją budżetową. Niestety nikt do tej pory nie zadawał pytań i nie
wyciągał sensownych wniosków, dlaczego przeznaczamy aż takie kwoty. W zakresie naszej kompetencji jest także polityka prorodzinna. W tej dziedzinie
posiadamy praktycznie nieograniczone możliwości
wsparcia dla młodych małżeństw - choćby od programów In Vitro, bezpłatnych miejsc w żłobkach, aż
po program preferencyjnego dostępu do mieszkań
komunalnych i czynszowych. Niestety o wsparciu
programu In Vitro nikt nie mówi, miejsc w miejskim żłobku jest niewiele, a nowych mieszkań się
nie
buduje. Nasza Komisja zajmuje się także kulturą i turystyką. Na turystykę wydajemy zero złotych
i od początku pracy w Komisji nie słyszałam, z jakich
powodów miasto z takim potencjałem turystycznym nie ma pomysłu na tę dziedzinę. Radni mają już
za sobą połowę kadencji, a Komisja nie miała jeszcze
żadnej „pracy w terenie”. Specyfika naszej pracy powinna się opierać w znacznej mierze na kontakcie
z mieszkańcami - wysłuchaniem i głęboką analizą
ich problemów. Mam nadzieję, że w ostatnich latach pracy Komisja Spraw Społecznych doczeka się
wyraźnej metamorfozy.
Z jakimi problemami zgłaszają się do Pani mieszkańcy?
Mieszkańcy ze swoimi problemami zgłaszają się
do mnie głównie podczas moich dyżurów w biurze
Lewicy. Dyżury odbywały się także w czasie stanu
epidemicznego, w rygorach sanitarnych. Problemy są różne. Podczas „Strajku Kobiet” bywali nawet
fanatycy partii rządzącej oburzeni wulgaryzmami młodych ludzi, którzy próbowali mi wmówić,
że dzieci niepełnosprawne to wyłącznie „kara” za
złe prowadzenie się kobiet w młodości. Przychodzili
też ludzie z problemami „ekologicznymi”. Częstymi
sprawami poruszanymi przez mieszkańców są kwestie mieszkaniowe. Od lat miasto, pomimo swoich
możliwości, nie buduje mieszkań komunalnych czy
lokali na wynajem. Dziś Kostrzyn nad Odrą wśród
gmin do 20 tysięcy mieszkańców jest jednym z najdroższych miejsc pod względem mieszkaniowym.
Dopuściliśmy do sytuacji, w której mieszkania są
droższe niż te w tzw. „stolicach” województwa. Nie
było to trudne do przewidzenia, przynajmniej przez

ostatnie 15 lat. Niestety radni, miejskie komisje, urzędnicy i burmistrz nic w tej sprawie nie byli w stanie konstruktywnego
wymyślić. Od kilku dobrych lat mieszkańcy sygnalizują mi, że pod kątem
„kulturalnym” nic się w mieście nie
dzieje, poza festiwalem Owsiaka. Z tego względu kilka lat temu
zbieraliśmy podpisy pod petycją
do burmistrza o przywrócenie „Dni
Kostrzyna”. W związku z tym, że jestem
radną z centrum miasta, nie ma tygodnia, aby nie docierały do mnie sygnały
z apelami o budowę nowych parkingów czy
placów zabaw. Mam nadzieję, że moje zaangażowanie w te sprawy wkrótce coś zmieni, a wystarczy
niewiele. Nie ukrywam, że jestem zwolenniczką, aby
w centrum miasta w tym na osiedlu Słowiańskim
i Mieszka I pojawiły się parkomaty dla kierowców
spoza Kostrzyna.
Jakie inicjatywy i zadania są potrzebne najbardziej
dla kostrzynian?
Kostrzyn nad Odrą nie jest statystycznym miastem
w Lubuskiem. Nasza historia, położenie i obecne
uwarunkowania gospodarcze sprawiają, że znacząco wyróżniamy się wśród innych gmin. Bliskość
do rynku pracy aglomeracji berlińskiej i posiadanie
strefy ekonomicznej sprawiają, że wyeliminowaliśmy już kwestię bezrobocia oraz niskich zarobków.
Po prostu stać nas na więcej. Trudno przekonywać
mieszkańców, że brakuje środków chociażby na
„kryty basen” w sytuacji gdy tak wiele miejscowości o mniejszych możliwościach finansowych już
dawno mają takie obiekty. Posiadamy wszystkie
atuty, aby rozwijać politykę mieszkaniową, turystykę i rekreację. Nie chcę w tym momencie poruszać
tematyki „obwodnicy”. Nie mamy na nią większego wpływu, nawet przy największym poświęceniu
i zaangażowaniu. Powinniśmy skoncentrować się
na problemach, które możemy sami, jako samorząd,
rozwiązać. Na pewno w mieście przydałby się budżet obywatelski. Nie rozumiem, z jakiego powodu
burmistrz i Rada Miasta ograniczają swoim mieszkańcom współdecydowanie o wydawaniu publicznych pieniędzy. Praktycznie wszystkie miasta posiadają takie fundusze, z których realizowane są ważne
dla lokalnej społeczności przedsięwzięcia.
Jak Pani spędza wolny czas?
Niestety dziś takie pytanie, gdy od roku żyjemy w zamknięciu i obawach o zdrowie naszych bliskich, jest
bardzo kłopotliwe. Większość z nas z powodu ograniczeń jest wściekła, że nie może organizować swojego wolnego czasu tak jak dawniej. Jedynym moim
hobby, które dziś mogę w pełni realizować, to spędzanie wolnego czasu na działce, zwłaszcza z ciekawą książką. Niestety większość kostrzynian nie ma
takiej możliwości. Mam nadzieję, że już w czerwcu
będziemy mogli się spotykać i spędzać razem czas.
Zachęcam wszystkich mieszkańców, aby na nowo
odkryli przyjemność spędzania wolnego czasu przy
kawie lub obiedzie w kostrzyńskich restauracjach.
Dla naszej lokalnej gastronomii jest to bardzo ważne. Pandemia zmieniła nasze podejście do życia,
mam nadzieję, że w większości z nas na lepsze.

BURMISTRZ MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ

zgodnie z art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że podany
został do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz lokali użytkowych przeznaczonych
do dzierżawy
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XXV nadzwyczajna sesja Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
W dniu 21 maja br. odbyła sie XXV nadzwyczajna sesja Rady Miasta, zwołana na wniosek burmistrza miasta. Porządek obrad to
podjęcie trzech uchwał w sprawach oraz sprawy różne. Przed przyjęciem porządku obrad burmistrz wniósł pod obrady dodatkowy
czwarty projekt uchwały - w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim skargi
Wojewody Lubuskiego wraz o dpowiedzią Rady Miasta na skargę. Radni przyjęli porządek obrad i rozpoczęli ich procedowanie.
Wyjaśnienia do projektu uchwały „w sprawie wyrażenia woli
współdziałania z innymi gminami
i zawarcia przez Miasto Kostrzyn nad
Odrą porozumienia międzygminnego dotyczącego zasad współpracy
przy opracowaniu „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego” przedstawił
burmistrz Andrzej Kunt, mówiąc: jesteśmy konsekwentni, aby funkcjonować
w MOF Gorzów Wielkopolski, to prośba
pana prezydenta Gorzowa, by podjąć
uchwałę do końca maja. Poza nami
już wszystkie gminy uchwały podjęły.
Niniejsza uchwała Rady Miasta Kostrzyn
nad Odrą, jest niezbędna do zawarcia
porozumienia Miast i Gmin będących
członkami MOF.
Plan zrównoważonej mobilności miejskiej to koncepcja zintegrowanego
i zrównoważonego planowania mobilności, mająca na celu podnoszenie
jakości życia mieszkańców i obniżenie negatywnego wpływu transportu
na środowisko. W świetle zalecenia
wydanego w kwietniu 2020 roku
przez Europejski Trybunał Obrachunkowy, przewiduje się, iż aplikowanie
po środki z budżetu UE dedykowane
transportowi i mobilności w perspektywie 2021-2027, może być warunkowaneposiadaniem dokumentu jakim
jest Plan Zrównoważonej Mobilności
Miejskiej.
Uchwale nadano Nr XXV/159/21,
a radni przyjęli ją jednogłośnie, 12
głosami „za”.
Wprowadzenia do kolejnej uchwały
dokonał burmistrz A.Kunt mówiąc:
wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom
przedsiębiorców. Z punktu widzenia
budżetu miasta to nieduże pieniądze
- dotyczą zwolnienia z drugiej raty, bo
trzecią już prawdopodobnie przedsiębiorcy będą mogli zapłacić. Radni nie
wnieśli zapytań, a przewodniczący
Rady zwrócił uwagę na niepoprawność
tytułu uchwały - radni dokonali poprawy zapisu i uchwale nadano brzmienie
„w sprawie zwolnienia z II raty opłaty
za zezwolenie na sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do
spożycia w miejscu sprzedaży należnej w 2021 roku”.
Uchwale nadano Nr XXV/160/21 i została przyjęta 12 głosami „za” oraz 1
„wstrzymującym się”.
Treść uchwały prezentujemy obok >>
W sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2021
rok - głos zabrała skarbnik miasta
Mirella Ławońska omawiając uza-

UCHWAŁA NR XXV/160/21
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
z dnia 20 maja 2021 r.
w sprawie zwolnienia z II raty opłaty za zezwolenie na sprzedaż
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży należnej w 2021 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 ze zm.),
w związku z art. 31zzca ustawy z ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 ze zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Zwalnia się przedsiębiorców z obowiązku dokonania II raty opłaty
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, której terminy płatności upływają 31 maja 2021.
2. Przedsiębiorcom, którzy dokonali opłaty za korzystanie z zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży jednorazowo w całości w terminie do dnia 31 stycznia 2021
roku, przysługuje jej zwrot w wysokości 1/3 opłaty rocznej.
3. Zwrot opłaty o której mowa w ust. 2 odbywa się na wniosek przedsiębiorcy składany Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą w formie
pisemnej w terminie do dnia 30 czerwca 2021 roku.
§ 2. Uchwała ma zastosowanie do przedsiębiorców posiadających
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych
do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
sadnienia do zmian: Konsekwencją
zwolnienia z II raty przedsiębiorców
są mniejsze wpływy do budżetu miasta, które zmniejszą się o 26.000 zł,
co skutkuje koniecznością zmiany planu wydatków na 2021 rok w Gminnym
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii, które zmniejszamy o tą samą kwotę - 26.000 zł.
Kolejną istotną zmianą - tłumaczyła
pani skarbnik - jest to, że z uwagi
na zmniejszoną ilość dzieci uczęszczającą do przedszkoli niepublicznych
w stosunku do zgłoszonej, za pierwsze
4 miesiące wygenerowaliśmy oszczędności w kwocie 500.000 zł i dokonuje
się zmniejszenia wydatków w zakresie
finansowania niepublicznych przedszkoli, a kwotę 500.000 zł przeznacza
się na dalsze utrzymanie zbiorowego

transportu publicznego tj. komunikacji miejskiej - 200.000 zł, o 245.000 zł
zmniejsza się wpływy z tytułu dzierżawy
targowiska przygranicznego, a o kwotę 55.000 zł dochody z tytułu podatku
od nieruchomości od osób prawnych
z powodu udzielanych ulg i zwolnień.
M.Ławońska wyjaśniła również radnym, że od 1 stycznia do końca 2021
roku gminy nie mogą pobierać opłaty
targowej. Zawieszenie poboru opłaty to wynik ustawy covidowej tzw.
Tarczy Antykryzysowej 6.0. na podstawie której samorządom z tego tytułu
przysługuje rekompensata za utracone dochody. W związku z powyższym w budżecie miasta po stronie
dochodów zwiększa się plan o wielkość wpływu z tytułu rekompensaty
ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVI-19, a zmniejsza planowane

wpływy z opłaty targowej, o kwotę
37.680 zł przekazaną przez rząd. Dokonano również zmniejszenia planu
dochodów z tyt. dotacji na funkcjonowanie żłobka w ramach programu
Maluch+ o kwotę 37.680 zł. Dokonano zmiany paragrafów dochodów
z tytułu środków otrzymanych
z Budżetu Państwa na dopłaty
do czynszów mieszkaniowych.
Radni podjęli uchwałę jednogłośnie
i nadano jej Nr XXV/161/21
Omawiając kolejną uchwałę „w sprawie przekazania do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego skargi
Wojewody Lubuskiego wraz z odpowiedzią na skargę”, burmistrz
poinformował radnych, że rozstrzygnięcie WSA będzie bardzo dla nas
istotne z tego powodu, że przed nami
trzy uchwały o planach miejscowych
i chcielibyśmy przyjąć je bez żadnych
przygód, a każde rozstrzygnięcie sądu
będzie dla nas dobre. Następnie głos
zabrała radca prawny Urzędu Miasta
Izabela Tąkiel, która wyjaśniła radnym,
że organem skarżonym przez wojewodę
lubuskiego jest Rada Miasta, która ma
obowiązek przekazać skargę wojewody
wraz z odpowiedzią i dokumentacją
do WSA. Termin upływa 26 maja br.
Odpowiedź na skargę została Państwu
dołączona do projektu uchwały - kontynuowała I.Tąkiel. - Nie zamierzamy się
kłócić, ponieważ zarzuty wydają się być
uzasadnione.
Po udzieleniu odpowiedzi na pytania radnych Leszka Naumowicza
i Marka Tatarewicza uchwała została
podjęta jednogłośnie i nadano jej
Nr XXV/162/21.
Realizując porządek obrad przewodniczący M. Tatarewicz przystąpił do
pkt. 4 porządku obrad - sprawy różne i
udzielił głosu burmistrzowi A. Kuntowi.
Ponieważ jednak zgłoszone przez burmistrza sprawy zajęły radnym więcej
czasu przedstawimy je w oddzielnym
materiale. Po wysłuchaniu wszystkich
głosów w punkcie sprawy różne
M. Tatarewicz zamknął obrady XXV
nadzwyczajnej sesji Rady Miasta.

BURMISTRZ MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ INFORMUJE

iż, w terminie od 7 czerwca 2021 r. do 29 czerwca 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta
Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, w pok. nr 39, w godzinach
pracy Urzędu, będzie wyłożony do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kostrzyn nad Odrą.
Pełna informacja jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Miasta Kostrzyn nad
Odrą pod adresem: www.kostrzyn.pl jak również w zakładce „Gospodarka przestrzenna”
- „Planowanie przestrzenne” - „Studium” - „W opracowaniu”
http://kostrzyn.nowoczesnagmina.pl/

Samorządny Kostrzyn
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Kultura w maju
Z uwagi na pandemię Covid-19 kultura dopiero budzi się do życia
po trawjących kilka miesięcy obostrzeniach sanitarnych. W maju
nasza aktywność była głównie on-line, ale to nie znaczy, że nie
było ciekawie - o czym poniżej!
Kontynuujemy
zapoczątkowaną
w lutym br. serię rozmów pod
hasłem “Gdzie jest Marzena Świrska”, w których rozmawiamy z ludźmi,
którzy mają często nietypowe pasje. W majówkę zaprezentowaliśmy
kolejne dwa odcinki, tym razem z
Magdaleną Mądrawską - Okołów
oraz z Michałem Sobczyńskim,
który kolejnego dnia dał nam energiczny koncert w formie online wraz
z zespołem Hairy Legs.
Wszystkie spotkania można obejrzeć
na naszym kanale YouTube oraz na
facebooku. Przed nami jeszcze wiele
kolejnych rozmów m.in. z Janem Piśko
oraz Agnieszką Gumbis.

2 maja zagrał dla Was Hairy Legs - zespół z Kostrzyna, który powstał stosunkowo niedawno i póki co nie było zbyt
wielu okazji, by pokazał się szerszej
publiczności. Oprócz twórczości własnej zespół zaprezentował świetnie
zaaranżowane covery w stylu funkowym. Cały koncert porywał do tańca
i mimowolnie zmuszał do „tupnięcia
nogą”. Z zespołem Hairy Legs, z całą
pewnością, spotkamy się na żywo na
scenie już niedługo.
2 maja w godzinach rannych odbyły
się również warsztaty i marsz Nordic
Walking w okolicach Kręgielni. Zorganizowaliśmy też konkursy fotograficzne dla mieszkańców związane z Flagą
i z majówkowym wypoczynkiem.

Jeśli macie pomysł, kogo chcielibyście zobaczyć w naszym programie...
zapraszamy do kontaktu pod adresem mailowym:
imprezy@kck.kostrzyn.pl

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

CZERWIEC
2021

DATA GODZINA

TYTUŁ

04.06. g. 18.00
05.06. g. 15.00
05.06. g. 17.00

Proxima
dramat/1h 43min.
Pinokio
familijny/1h 59min.
Pojedynek
na głosy
komediodramat/1h 47min.
Baranek Shaun.
dla dzieci/1h 23min.
Film Farmageddon
25 lat niewinności.
dramat/1h 51min.
Sprawa Tomka Komendy
Filmowy Klub Dyskusyjny:
Sugar Man
biograficzny/1h 26min.
Śnieżna paczka
dla dzieci/1h 28min.
25 lat niewinności.
dramat/1h 51min.
Sprawa Tomka Komendy
Chłopiec i wilk
familijny/1h 22min.
Gorący temat
dramat/1h 24min.
Midsommar.
thriller/2h 26min.
W biały dzień
Samsam
dla dzieci/1h 14min.
Janis
biograficzny/1h 39min.
Był sobie pies 2
dla dzieci/1h 44min.
Pavarotti
biograficzny/1h 49min.
25 lat niewinności.
dramat/1h 51min.
Sprawa Tomka Komendy
Samsam
dla dzieci/1h 14min.
Błąd systemu
dramat/2h 05min.
Wakacje Mikołajka
familijny/1h 36min.
Bóg istnieje,
dramat/1h 36min.
a jej imię to Petrunia

06.06. g. 15.00
06.06. g. 17.00
11.06. g. 18.00
12.06. g. 15.00
12.06. g. 17.00
13.06. g. 15.00
13.06. g. 17.00
18 .06. g. 18.00
19.06. g. 15.00
19.06. g. 17.00
20.06. g. 15.00
20.06. g. 17.00
25.06. g. 18.00
26.06. g. 15.00
26.06. g. 17.00
27.06. g. 15.00
27.06. g. 17.00

GATUNEK/
CZAS TRWANIA

GRA TERENOWA:

BAJKOWA DROGA
DO MOJEGO KINA
30.05. G.10.00-20.00

GRALIŚMY CAŁĄ DOBĘ!
Koncert, inny niż wszystkie, który
trwał 24 godziny przeszedł do
historii. Tym wyjątkowym wydarzeniem podzielił się z nami Dawid
Marciniak, który wymyślił to wydarzenie i je zrealizował. Było to chyba
pierwsze takie wydarzenie na świecie,
w Polsce z całą pewnością, internet
w każdym razie milczy na ten temat.
Widzowie, którzy konsekwentnie
trwali przy transmisji i „odpuszczali”
dopiero, gdy zmógł ich sen, wielokrotnie przyznawali w komentarzach, że
świetnie się bawią. Byli także niespodziewani goście, którzy dostarczali
kawę, a nawet cieplutki placek.
Największa oglądalność była ok. godziny 10:00 i 23:00. W sumie ponad
1.000 wyświetleń na YouTube i 1.200

na FaceBooku. Koncert wybrzmiewał
głównie w Polsce, ale również w Niemczech, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Norwegii, Hiszpanii, Danii, Belgii,
Francji czy Holandii. Podczas koncertu
„poszło” 6 litrów wody, dwa kubki herbaty i kilka kubków kawy, a o godzinie
7 i chwilę przed widoczna była nowa
energia w wykonawcy, spowodowana
radością z ukończonego celu.
Na FaceBooku również sporo wyświetleń i zasięgi międzynarodowe. Była to
spontaniczna akcja, którą mamy nadzieję żegnamy się już z koncertami w
formie online i wrócimy już na stałe z
koncertami z udziałem publiczności,
czego bardzo nam brakuje. A pierwsza okazja ku temu już na koniec maja,
o czym później...

WYBIERZCIE SIĘ NA RODZINNY
SPACER SZLAKIEM BAJKOWYCH
POSTACI :)
SZCZEGÓŁY ZNAJDZIECIE NA STRONIE
FACEBOOKOWEJ KCK I KINA ZA ROGIEM
W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ ORAZ POD
NUMEREM TELEFONU: 600983828.
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Na początek zapraszamy na spotkanie ze zjawiskową, młodą wokalistką,
kompozytorką Kathią. To 19-letnia
songwriterka i producentka z Poznania, która dysponuje wyjątkowym,
oryginalnym głosem. Młoda artystka
jest na samym początku swojej artystycznej drogi. Podczas koncertów
gra na gitarze i pianinie. No i pięknie
śpiewa! Jak na swój wiek komponuje
bardzo dobre utwory i pisze dobre
teksty – zarówno po polsku, jak i po
angielsku. Kathia jest przed pełnowymiarowym, wydawniczym debiutem.
22 sierpnia 2020 roku (nakładem Borówka Music) światło dzienne ujrzała
jej EP „Town” z sześcioma utworami

4 czerwca o godz. 19:00 zapraszamy na kilkukrotnie przenoszony już
koncert zespołu Voo Voo. Koncert
odbędzie się w ramach „Strefy Dobrej
Muzyki” w KCK „Kręgielnia”. Od kilku
dekad grupa nieprzerwanie pokazuje,
że rock jest pojemną sferą muzyki, i że
może być przedmiotem świadomych
opcji dla artystów. Nie są na szczęście
jednak wciąż „gwiazdami-dinozaura-

i… od razu została Płytą Tygodnia
portalu Onet! EP w nakładzie 500 egzemplarzy rozeszła się w cztery miesiące! Wydawca szybko musiał zamówić dodruk. Koncert odbędzie się 30
maja (niedziela) o godz. 18.00 w KCK
,,Kręgielnia”. Koncert zorganizowany w ramach „Strefy Dobrej Muzyki”
będzie darmowy, jednak obowiązują
bezpłatne zaproszenia, które były do
odebrania w KCK, o czym informowaliśmy na plakatach i w mediach
społecznościowych. Wydarzenie odbędzie się w rygorach sanitarnych,
z ograniczona ilością publiczności.
Obowiązują maseczki zakrywające
twarz i nos.

mi” . Stanowią normalny zespół, który
nie chce być słuchany przez pryzmat
własnej legendy. Nowa płyta to zawsze komunikat, który mają do przekazania swoim odbiorcom.
15 lutego 2019 ukazała się nowa, studyjna płyta Voo Voo „Za niebawem”.
Jaka jest? Jest, jak jej tytuł: tajemnicza,
i przekorna, nieoczywista i niejednoznaczna. Przekonajcie się sami...

Maj 2021

12 czerwca (sobota) o godz.19:15
w galerii ,,dacco” Kostrzyńskiego
Centrum Kultury odbędzie się wernisaż wystawy malarstwa Katarzyny
Szurkowskiej. Wydarzenie, które miało się odbyć w kwietniu ubiegłego
roku. Wernisażowi towarzyszyć będzie
oprawa muzyczna, będą także niespodzianki dla publiczności.

Katarzyna Szurkowska mieszka i pracuje w Zielonej Górze, była uczestniczką wielu plenerów artystycznych
,,Sztuka na granicy”. Jej prace znajduję
się w wielu kolekcjach prywatnych na
całym świecie. Poza malarstwem zajmuje się projektowaniem wnętrz.
Wernisaże oraz wystawy wspiera kostrzyńska firma Arctic Paper S.A.

W piątek, 25 czerwca o godz. 20:00
czeka nas kolejny koncert w ramach
„Strefy Dobrej Muzyki” sponsorowanej przez Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. Tym
razem zaprosiliśmy do Kostrzyna nad
Odrą Renatę Przemyk.
Trudno jednoznacznie określić twórczość muzyczną Renaty - jest tam rock,
poruszające teksty, elementy etniczne, czasem mocna sekcja rytmiczna,
czasem dynamiczny głos z samym basem, ale też ironia i głos biały - wszystko co w danym momencie może być
potrzebne do wyrażenia aktualnych
emocji. W muzyce nie ma granic.

Sama artystka nazywa to co robi
wiecznym poszukiwaniem brzmień,
wzruszeń i klimatów do niczego
przedtem niepodobnych. Stąd pewnie każda kolejna płyta różni się diametralnie od poprzedniej, choć na
każdej nieodmiennie pojawia się
akordeon, instrument do którego ma
ewidentną słabość, bez względu na
mody i jej charakterystyczny głos.
Większość jej płyt uzyskało status złotych za sprzedaż ponad 50.000 każdego tytułu, wielokrotnie były nominowane i nagradzane, przeważnie za
indywidualność artystyczną.

Lubuskie Konfrontacje Artystyczne

Wraz z innymi instytucjami kultury województwa lubuskiego zapraszaliśmy 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, by wziąć udział w konkursach
czy przeglądach artystycznych.
Nowy format rywalizacji miał się odbyć w następujących kategoriach:
• Recytacja,
• Piosenka,
• Instrumentaliści,
• Teatr,
• Taniec,
• Film,
• Plastyka,
• Fotografia,
• Zespoły muzyczne.
Niestety ze względów pandemicznych finały musiały zostać przesunięte na kolejny rok.

Niemniej chcielibyśmy zaprosić do udziału w kategorii RECYTACJA, PIOSENKA i INSTRUMENTALIŚCI
na poziomie miejskim.
Konkurs odbędzie się 1 czerwca, w Dzień Dziecka
wraz z eliminacjami do 44. edycji Konkursu Piosenki „o Złoty Lizak” w Parku Miejskim. Finał „Złotego
Lizaka” odbędzie się 13 czerwca (niedziela) również
w Parku Miejskim. Będzie sporo atrakcji dla dzieci
m.in. pokaz zumby i brazylijskiego Ju-Jitsu, malowanie buziek, eksperymenty, czy dmuchańce.
Więcej szczegółów można znaleźć na naszym FB
oraz na plakacie na stronie 16.

Recytacja
- godz. 10:00
Piosenka
- godz. 17:00

1 czerwca
KCK
"Kręgielnia"
Baw się bezpiecznie - impreza
z obostrzeniami przeciw COVID - 19

Instrumentaliści
- godz. 13:30

www.kck.kostrzyn.pl
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Zakończenie badań archeologicznych w Czarnowie
Po kilku miesiącach intensywnych i uciążliwych prac archeologicznych w okolicach Czarnowa doprowadziliśmy zadanie do szczęśliwego i oczekiwanego zakończenia. Prace prowadzone były na zlecenie PGNiG Technologie z Krosna (nad Wisłokiem).

Przedsięwzięcie polegało na ułożeniu na odcinku
Górzyca – Kamień Mały rurociągu płynu złożowego
DN100 wraz z kablem światłowodowym. Muzeum
Twierdzy jako podwykonawca firmy KSAR z Woli Kalinowskiej prowadziło nadzór oraz ratownicze badania archeologiczne na powierzchni 76 arów. Zajęło
nam to prawie 8 miesięcy, podczas których dwójka
naszych archeologów Krzysztof Socha i Julianna
Sójkowska-Socha przy wsparciu Ireneusza Nalewajczyka prawie codziennie (wliczając w to okres zimowy) pracowała na wykopie. Podziękowania należą
się naszym przyjaciołom i wolontariuszom, którzy

wsparli nas bezinteresownie, a bez pomocy których
pewno nadal tkwilibyśmy w tym wykopie. Byli nimi
członkowie kostrzyńskiego Stowarzyszenia Bastion
Eksploracja Poszukiwania, Stowarzyszenia Templum, Stowarzyszenia Eksploracyjno - Historyczne
„Warta”, Stowarzyszenia historyczno-kulturalnego
Tempelburg, Stowarzyszenia Radomsk oraz osoby
niezrzeszone. W sumie przebadaliśmy 6 stanowisk
archeologicznych, w tym 4 nowe, przez nas odkryte,
i ponad 400 obiektów! Wśród nich były m. in. ziemianki, paleniska, jamy zasobowe i śmietniskowe,
liczne dołki posłupowe i trzy pochówki. Obiekty

te datowane są wstępnie na okres epoki kamienia
(neolit), epoki brązu, okres wpływów rzymskich
i wczesnego średniowiecza. Do najciekawszych
znalezisk należą: siekierki z brązu, rzymska moneta
srebrna (denar cesarza Haliogabala), ok. 30 zapinek
z brązu, grociki brązowe, uzbrojenie wojownika
(umbo, grot, imacz, nóż) oraz najstarszy zabytek:
siekierka krzemienna z młodszej epoki kamienia.
Archeologowie nie mogą liczyć na chwilę wytchnienia. Przed nimi kolejne zadania na kolejne miesiące,
kolejny okres wytężonej pracy oraz, miejmy nadzieję,
kolejne ważne odkrycia.

Zaułek Różany pełen róż

Muzeum już otwarte

Stare Miasto Kostrzyn, jedyne w swoim rodzaju w Polsce, ma swój
urok. Wiedzą o tym wszyscy, którzy wybrali się tu kiedykolwiek na
spacer, szczególnie w okresie bujnego wzrostu zieleni pokrywającej
ruiny kamienic. Kilka wybrukowanych uliczek z widocznymi schodami nieistniejących domów i piwnicznymi oknami robi szczególne
wrażenie na spacerowiczach.

Po wielomiesięcznej przerwie otwarte zostały dla zwiedzających
nasze obiekty muzealne.

Do najładniejszych należą w naszym
mniemaniu Zaułek Kościelny (Kirchgasse), Zaułek Aptekarski (Apothekergasse), Zaułek Tkacki (Webergasse)
i Zaułek Różany (Rosengasse). To właśnie na tym ostatnim skoncentrowały
się nasze ostatnie działania. Pomysł
zgłoszony przez zatrudnione w naszym muzeum panie postanowiliśmy
wdrożyć w życie. Na ruinach domów
znajdujących się przy uliczce zainstalowaliśmy w drugiej połowie kwietnia 8 stelaży (nota bene pozostałości
namiotów potarganych kilka lat temu
przez gwałtowną wichurę w czasie

Dni Twierdzy). Konstrukcje te mają
posłużyć jako pergole dla posadzonych przez naszych pracowników dla
krzewów róż pnących. Taki wystrój
ma nawiązywać do nazwy uliczki. Jeśli rośliny się przyjmą, rozrosną i zakwitną, zaułek stanie się różanym nie
tylko z nazwy. Planujemy dosadzenie
kolejnych krzewów w przyszłości, aby
miejsce to nabrało jeszcze większego
uroku i cieszyło oczy nie tylko zielenią,
ale również pięknym kwieciem. Mamy
nadzieję, że na długo…
Muzeum Twierdzy Kostrzyn

Ekspozycja multimedialna w Bastionie
Filip oraz punkt IT i sprzedaży pamiątek
i publikacji w Bramie Berlińskiej czynne są obecnie tylko w weekendy (sobota-niedziela) w godzinach od 10:00
do 18:00 (ostatnie wejście o godz.
17:00). Wejście na teren Starego
Miasta możliwe od strony siedziby
muzeum przy ul. Granicznej 1 (przez
Bramę Berlińską) lub obok Hotelu
Bastion. W obu lokalizacjach dostępne bezpłatne parkingi. Toaleta dla zwiedzających dostępna jest
w Bastionie Filip. Niestety, nadal

musimy stosować pewne ograniczenia i obostrzenia. Prosimy się z nimi
zapoznać przed przyjazdem lub
przyjściem do nas, aby na miejscu
nie zostać zaskoczonym wymogami
stawianymi zwiedzającym. Wytyczne
dla odwiedzających Bastion Filip znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.muzeum.kostrzyn.pl oraz
na naszych tablicach ogłoszeń. Prosimy też śledzić komunikaty odnośnie
dni i godzin otwarcia, które mogą ulec
zmianie. Zapraszamy!
Muzeum Twierdzy Kostrzyn
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Czy wiesz że...

Po pieska do schroniska

Kostrzyn nad Odrą początkowo należał
do powiatu chojeńskiego w województwie szczecińskim, a we wrześniu 1946 roku
miasto włączono do powiatu gorzowskiego
w województwie poznańskim, obecnie
lubuskim. Kostrzyn nad Odrą ma interesującą historię i odgrywał znaczącą rolę
w czasie II wojny światowej (zwany wówczas „bramą berlińską”).

Pies to najlepszy przyjaciel człowieka - wiedzą o tym wszyscy miłośnicy czworonożnych.
Jednak ich posiadanie to nie tylko przyjemność i radość. To przede wszystkim obowiązek,
któremu należy sprostać jako opiekun. Nie wszyscy jednak są w stanie należycie zająć
się psem. Niektórzy ze względów zdrowotnych, finansowych czy zmiany warunków mieszkaniowych muszą oddać swojego pupila do schroniska. Powodów bezdomności zwierząt może być oczywiście znacznie więcej, część z nich bywa brutalna, stąd tak wysoki
odsetek psów w schroniskach. W schronisku „Kolebka słońca” w Górzycy prowadzonym
przez Fundację Pro-Animale dla zwierząt w potrzebie, dokąd kierowane są bezdomne
psy z Kostrzyna nad Odrą, na chwilę obecną znajduje się 109 zwierząt z terenu Kostrzyna.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•

•
•
•

•
•

30.03.1945 roku zakończono działania wojenne,
w wyniku których zburzono 8.278 budynków
pierwszym burmistrzem po wojnie w 1945 roku został
Stanisław Bohuszewicz urzędujący na Drzewicach
w 1946 roku w Kostrzynie nad Odrą mieszkały tylko
634 osoby, podczas gdy na kolei zatrudnionych było
ponad 700 osób
12.05.1946 roku odbyło się pierwsze posiedzenie
Miejskiej Rady Narodowej z udziałem 12 oddelegowanych radnych
21.08.1946 roku pierwszym małżeństwem, które
zawarło ślub w Kostrzynie nad Odrą byli Tadeusz
Owczarzak i Ludwika Wiewióra
w 1956 roku uruchomiono pierwszą szkołę podstawową
w budynku mieszkalnym przy ul. Wojska Polskiego 21
w 1948 roku zapadła decyzja o odbudowie KFCiP Kostrzyńskiej Fabryki Celulozy i Papieru. Twórcą
koncepcji był inż. Ludwik Banaszak
16.01.1949 roku otwarto bibliotekę miejską, w której
znajdowało się nieco ponad 500 książek przydzielonych przez Ministerstwo Oświaty
19.12.1958 roku nastąpiło uroczyste rozpoczęcie produkcji celulozy w Kostrzyńskiej Fabryce Celulozy
w 1959 roku uruchomiono Zakładowy Dom Kultury
przy KFCiP wraz z kinem „Celuloza”. Kierownikiem
został Józef Jaskulski
w 1964 roku uroczyście otwarto Szkołę Tysiąclecia
(SP nr 2) wybudowaną w czynie społecznym. Przewodniczącym Komitetu był Ludwik Banaszak, a kierownikiem został Jerzy Trepczyk
w 1965 roku uruchomiono Miejski Dom Kultury oraz
powstał Zakładowy Klub Żeglarski „Delfin”, który
przystąpił do budowy przystani żeglarskiej
w 1971 roku wydano pierwszy numer gazety zakładowej „Celuloza”. Od 1973 roku pismo ukazywało się jako
dwutygodnik. Zamknięte zostało wraz z wprowadzeniem stanu wojennego w grudniu 1981 roku
w 1972 roku oddano do użytku Dom Handlowy „Piast”
w 1976 roku utworzono Miejski Międzyorganizacyjny
Dom Kultury z połączenia Miejskiego Domu Kultury
i Zakładowego Domu Kultury. Dyrektorem został
Tadeusz Świtek
w 1980 roku miasto liczyło 13.900 mieszkańców. Wybudowano dla nich przez 35 lat 3,8 tys. mieszkań. Na
tamten moment czynnych było 70 sklepów, 33 uspołecznione placówki usługowe oraz 39 zakładów rzemieślniczych. Szpital liczył 9 oddziałów i dysponował
327 łóżkami. Pracowało w nim 40 lekarzy medycyny,
16 stomatologów, 200 osób śr. personelu medycznego
15.10.1983 roku Rada Miejska podjęła decyzję o uruchomieniu miejskiej komunikacji
w grudniu 1983 roku rozpoczęła działalność pierwsza
w Polsce rzemieślnicza wytwórnia papieru toaletowego. Właścicielem był Stefan Szymaszek
w 1986 roku miasto liczyło 14,5 tys. mieszkańców,
w tym 601 przedszkolaków i 2 766 dzieci i młodzieży
szkolnej. Na terenie miasta funkcjonowało 36 zakładów pracy i instytucji
w 1987 roku oddano do użytku tereny rekreacyjne
wraz z amfiteatrem zbudowane w czynie społecznym z
inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Kostrzyna
w 1988 roku miasto otrzymało czwarte miejsce w kraju w konkursie „Mistrz Gospodarności”, Liczba mieszkańców wynosiła wówczas 16.052 osoby.

ciąg dalszy nastąpi...

Wszystkie z nich szukają nowego domu, dlatego
chcąc przygarnąć „sierściucha”, warto rozejrzeć się
za nim w schronisku. Po pierwsze, zapewniamy
dom bezdomnemu stworzeniu - pies z pewnością
odwdzięczy się za miłość, której tak pragnął, po
drugie - mamy możliwość poznać zwierzę i przekonać się, czy dany zwierzak odpowiada naszemu
temperamentowi. Poza tym, gdy wybieramy starszego samca czy samicę, mamy niemal pewność,
że nie będzie problemu ze szczenięcym popuszczaniem w mieszkaniu. Pies ze schroniska to zawsze
dobra alternatywa zakupu szczeniaka, szczególnie
rasowego, także ze względów finansowych.
Dane kontaktowe do schroniska:
Pro-Animale dla zwierząt w potrzebie
ul. Robotnicza 17
69-113 Górzyca
tel. 95 759 11 02
kom. 784 541 447
mail: xenophon@onet.pl
Interesanci przyjmowani są w godzinach 13-15:00
po umówieniu telefonicznym. W godzinach 22:007:00 przyjmowane są wyłącznie zwierzęta przywiezione przez służby miejskie. Gminami będącymi
właścicielami schroniska są: Słubice, Kostrzyn nad
Odrą i Górzyca. Z terenu tych gminu psy przywożone są przez Straż Miejską lub podmiot, z jakim każda
z gmin zawrze w tym zakresie umowę. Karmienie
odbywa się w porach od 9:30 do 11:30 oraz od 15:30
do 17:30 - w tym czasie odwiedziny są wzbronione. Każde wejście na teren schroniska powinno być
odnotowane w Biurze Schroniska, a sam zainteresowany musi być wprowadzony przez pracownika.
Wynika to z konieczności zachowania bezpieczeństwa obu stron. Interesanci mogą wyprowadzać
jedynie te psy, które są wskazane przez pracowników. Schronisko przyjmuje również wycieczki dzieci
i młodzieży, wyłącznie po uzgodnieniu terminu oraz
zakresu zwiedzania.
Oprócz tego mile widziani są wolontariusze – schronisko przyjmuje zainteresowanych, którzy ukończyli
18 lat lub mają skończone 16 lat oraz posiadają pisemną zgodę rodziców/opiekunów. Współpraca ze
zwierzętami to rzecz wspaniała, szczególnie, jeśli
pragniemy posiadać psa, ale z jakichś względów nie
możemy przyjąć go do własnego mieszkania.

Krótko o...

Schronisku rozmawiamy z Łukaszem
Szyszkowskim z Fundacji Pro-Animale,
kierownikiem schroniska.
Ile jest psów w schronisku na chwilę obecną?
Łukasz Szyszkowski (ŁS): Na obecną chwilę
w schronisku przebywa 109 psów.
Jak wygląda adopcja, jeśli chodzi o formalności?
(ŁS): Między adoptującym a schroniskiem zostaje
zawarta umowa adopcyjna. Kierownik schroniska
wcześniej sprawdza warunki, gdzie będzie przebywał
pies. Adoptujący musi odbyć przynajmniej dwa spacery z wybranym przez siebie psem oraz gwarantować zapewnienie mu odpowiednich warunków:
legowisko do spania, miski, karmę, obrożę, smycz.
Ile osób decyduje się na adopcję?
(ŁS): W roku 2020 w województwie lubuskim, jak
i w naszym schronisku adopcji psów było więcej.
W związku w restrykcjami wprowadzonymi przez
Rząd ilość adopcji psów zmniejszyła się. W roku
2020 wynosiła zaledwie 60 psów.
Czy w dobie pandemii więcej osób zgłasza się do
schroniska albo wręcz odwrotnie, może zauważył
Pan, że ludzie częściej oddają psy?
(ŁS): W dobie pandemii były okresy, w których
schronisko było zamknięte dla odwiedzających,
powodem zamknięcia był zbyt duży wzrost zakażeń
i ryzyko zarażenia pracowników. Do schroniska trafiało mniej psów, były to pieski porzucone albo takie
których właściciele nie byli stanie się nimi zaopiekować z powodu choroby lub podeszłego wieku.
Zdarza się, że adoptowane psy z powrotem wracają
do schroniska?
(ŁS): Czasami się zdarzy, że pies wraca do schroniska, są to sporadyczne przypadki, brak adaptacji psa
lub inne przyczyny.
Jak można pomóc zwierzętom w schronisku? Czy
istnieje np. możliwość wyprowadzania psów albo
rozpoczęcia wolontariatu?
(ŁS): W schronisku jest możliwość wolontariatu,
sporządzona zostaje umowa między schroniskiem
a wolontariuszem, który będzie opiekował się psami.

Samorządny Kostrzyn
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Wiosenne przebudzenie
Wizyta w bibliotece nie wiąże się tylko z książkami, o czym
mogli przekonać się uczestnicy sobotniego kreatywnego spotkania.
Warsztaty zdobienia metodą decoupagu zatytułowane ”Wiosenne
przebudzenie” zachęciły do aktywności twórczej, tak myślę…

Zgodnie z tytułem zabraliśmy się do pracy nad domkiem z tabliczką. Wróciły
zdobyte wcześniej umiejętności, a po chwili ćwiczyłyśmy nowe. Ciekawe kompozycje pomógł osiągnąć nam papier ryżowy, plastyczna, cudowna rzecz
zarówno dla zaawansowanych, jak i dla początkujących. Przyszedł czas na
zdobienie tabliczki, na której, za pomocą transferu, pojawi się sentencja. Wcześniejsze zabawy z transferem sprawiały różne psikusy, ale tym razem w czasie
procesu rolowania, naszym oczom ukazał się satysfakcjonujący widok - przeniesiony napis okazał się idealny. Dodatkowe zdobienia pozwoliły uzyskać wyjątkowy efekt. Spotkamy się za miesiąc na decoupagowych szaleństwach.
Dziękuję i do zobaczenia - Elżbieta Dominiczak

Dojrzali Wspaniali
„Nie ma na to czasu, żeby tracić czas” pisał Tadeusz Kotarbiński,
dlatego już w pierwszy piątek maja w kostrzyńskiej bibliotece
spotkali się Dojrzali Wspaniali. W kalendarzu „Przekroju na 2021r.”
7 maja to „Dzień bez zegarka”. Spędziliśmy go, poznając historię
czasomierzy (najstarszy używano już 4000 lat temu.)

Najlepiej, bo najciekawiej opowiadają o tym obrazy. Z zainteresowaniem i przyjemnością podziwialiśmy dzieła wielu twórców z różnych epok, wśród których
nie mogło zabraknąć Tycjana, Muncha czy Chagalla. Uczestniczący w spotkaniu
seniorzy wybrali też ulubiony zegar, opis którego zawierał metafory określające
nasz niepowtarzalny stosunek do życia i czasu. Wierzymy przecież, że „zegarek
jest nasz, czas nie należy do nas”, „szczęśliwi ci bez zegarka”. Warto pamiętać, że,
jak pisał Kopaliński: „Pomysł mierzenia czasu, a więc czegoś niedającego się ani
zobaczyć, ani dotknąć, jest jednym z najdowcipniejszych, na jakie człowiek wpadł ”.
„Dzień bez zegarka” za nami.
Z radością zapraszamy seniorów na następne spotkania Dojrzałych Wspaniałych.
Jolanta Bednarska
Gospodyni spotkań Dojrzałych Wspaniałych
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Majowe spotkanie z książką
Wraz z wiosną do Biblioteki wracają stacjonarne spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki,
oczywiście z zachowaniem reżimu sanitarnego. Nasze drugie w tym roku literackie dyskusje dotyczyły obsypanej nagrodami powieści młodego polskiego pisarza Radka Raka
pt. „Baśń o wężowym sercu albo wtóre słowo o Jakóbie Szeli”.

Gratulujemy!
Rok szkolny 2020/2021 jest inny niż wszystkie
poprzednie, ponieważ z powodu pandemii
uczniowie prawie przez cały rok uczestniczyli w zajęciach w formie zdalnej. Jednak
pomimo tego uczniowie kostrzyńskich szkół
podstawowych przy wsparciu nauczycieli
i rodziców osiągnęli znakomite wyniki
w wojewódzkich konkursach przedmiotowych. Poniżej prezentujemy laureatów
i finalistów konkursów organizowanych
przez Lubuskiego Kuratora oświaty.
Jakub Stepaniak ze Szkoły Podstawowej Nr1
Laureat - Matematyka, opiekun D. Pospieszna
Jakub Stepaniak ze Szkoły Podstawowej Nr1
Laureat - Geografia, opiekun D. Pawlina
Tymoteusz Stephan ze Szkoły Podstawowej Nr1
Laureat - Język Niemiecki, opiekun B. Wilczyński
Oliwier Świercz ze Szkoły Podstawowej Nr1
Laureat - Matematyka, opiekun M. Sądej

Owiany złą sławą jeszcze za życia, wielokrotnie wykreślany ze zbiorowej pamięci Jakub Szela powraca
wraz z „białą” ludową legendą, by jeszcze raz przypomnieć wydarzenia sprzed ponad 150 lat, które wstrząsnęły ówczesną Europą. Jednak powieść
Radka Raka to nie proza historyczna, chociaż realia
epoki oddaje z niesamowitym pietyzmem, doprawiając całość opowieściami czerpanymi z baśni
i podań lub zwyczajnie zmyślonymi przez autora.
Jest w tym niesamowitym świecie dużo mroku, strachów i zabobonów, ale też wiele przygód, których
nie powstydziliby się najwięksi herosi.
Okazuje się, że ten mrok nie wszystkim klubowiczom przypadł do gustu. Niektórzy zwracali uwagę
na niesamowitą wyobraźnię autora, inni widzieli
w tym raczej odbicie najciemniejszych zakamarków
jego duszy. Wszyscy natomiast podkreślali, że język
powieści sprawia, że czyta się ją bardzo gładko i bez
trudu można wniknąć do świata bohaterów, pełnego niezwykłości, czarów i przesądów. Z pewnością

również „Baśń o wężowym sercu…” to utwór, który
pozwolił poznać i zrozumieć mentalność zarówno
chłopów, jak i panów, z którymi rozprawiono się nader okrutnie, a czy sprawiedliwie to już rzecz trudna
do rozstrzygnięcia.
Spotkanie odbyło się 5 maja, częściowo w formule online, a oprócz dyskusji o książce Radka Raka
znalazł się również czas na rozmowy o polskich noblistach, o burzliwych dziejach Polski i Litwy oraz
o osiągnięciach naszej wspaniałej klubowiczki:
poetki, pani Adeli Pawlukiewicz.
O sile powieści Radka Raka pt. „Baśń o wężowym
sercu albo wtóre słowo o Jakóbie Szeli” niech świadczy
również to, że ci klubowicze, którym nie udało się jej
przeczytać do dnia spotkania, sięgnęli po nią teraz,
zachęceni wielostronnymi głosami w dyskusji.
Polecamy książkę wszystkim naszym czytelnikom.
Można ją wypożyczyć w naszej Bibliotece.
Michał Słupczyński

Igor Krupowicz ze Szkoły Podstawowej Nr1
Finalista - Język Angielski, opiekun A. Wilczyńska
Pola Wolska ze Szkoły Podstawowej Nr1
Finalista - Historia, opiekun I. Walencik
Jakub Stepaniak ze Szkoły Podstawowej Nr1
Finalista - Fizyka, opiekun M. Sądej
Weronika Szorek ze Szkoły Podstawowej Nr1
Finalista - Język Polski, opiekun B. Konieczna
Tomasz Bojanowski ze Szkoły Podstawowej Nr3
Finalista - Historia, opiekun M. Ladowska
Piotr Orzechowski ze Szkoły Podstawowej Nr3
Finalista - Język Angielski, opiekun B. Krawczyk
Maja Mudyna ze Szkoły Podstawowej Nr3
Finalista - Język Niemiecki, opiekun K. Kardasz
Anna Klement ze Szkoły Podstawowej Nr4
Laureat - Język Niemiecki, opiekun A. Piotrowska
Nikola Pintér ze Szkoły Podstawowej Nr4
Finalista - Język Polski, opiekun B. Piotrowska
Jakub Madziak ze Szkoły Podstawowej Nr4
Finalista - Język Polski, opiekun B. Piotrowska
Zofia Charkot ze Szkoły Podstawowej Nr4
Finalista - Matematyka, opiekun E. Zalewska
Zofia Kmieć ze Szkoły Podstawowej Nr4
Finalista - Konkurs Ornitologiczny, opiekun A. Szeląg
Julia Szukała ze Szkoły Podstawowej Nr4
Finalista - Konkurs Ornitologiczny, opiekun A. Szeląg
Sebastian Adamczewski ze Szkoły Podstawowej Nr4
Finalista - Konkurs Ornitologiczny, opiekun A. Szeląg
Serdecznie gratuluję wszystkim Laureatom i Finalistom! Gratuluję wyników w konkursach, ale również
talentu, ambicji i ciężkiej pracy niezbędnych w osiąganiu tak wspaniałych celów. Nauczycielom dziękuję za profesjonalne przygotowanie w tych jakże
trudnych warunkach, które spowodowane były pandemią i obowiązującymi obostrzeniami.
Rodzicom gratuluję tak wspaniałych dzieci i również dziękuję za zaangażowanie, motywowanie oraz
wsparcie dzieci w zmaganiach konkursowych.
Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą
			
dr Andrzej Kunt

Samorządny Kostrzyn
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Wywiad miesiąca: Archeologia to jest to!
Zbliża się czas wyboru kierunków studiów przez maturzystów. Z tej okazji rozmawiamy z panem Krzysztofem Sochą i panią Julianną
Sójkowską-Sochą, archeologami pracującymi na co dzień w Muzeum Twierdzy Kostrzyn.

Proszę opowiedzieć o zawodzie archeologa. Czym
się zajmuje? Gdzie można znaleźć zatrudnienie po
studiach archeologicznych?
Krzysztof Socha (KS): Archeologia jest nauką, która
zajmuje się badaniem, dokumentowaniem i odtwarzaniem przeszłości człowieka na podstawie odkrywanych źródeł archeologicznych. Naszą uwagę skupiamy więc na przeszłości i dziejach człowieka.
Praca archeologa wymaga wyrzeczeń i znacząco
różni się od tego co jest pokazywane w filmach. Wykopaliska, podczas których odkrywamy zamierzchłe
osady czy groby wymagają cierpliwości, dokładności, krzepy i odporności na warunki atmosferyczne.
Julia Socha (JS): Tak naprawdę prace w terenie, rozpoczynają cały skomplikowany proces zdobywania
wiedzy o artefaktach, które się wykopało. Często
żartobliwie twierdzimy, że „wykopki” to najprzyjemniejsza część naszej pracy. Zazwyczaj mają one
miejsce w okresie od wiosny do jesieni. Zimą, kiedy
ziemię ścina mróz i pokrywa warstwa śniegu, wykonujemy prace gabinetowe. Archeolog nigdy się nie
nudzi.
KS: Prace inwentaryzacyjne, mycie ceramiki, wykonywanie dokumentacji i opracowywanie wyników
badań pochłaniają mnóstwo czasu. Trzeba podkreślić, że archeologia to nie tylko kopanie w ziemi, to
przede wszystkim udostępnianie wyników badań
terenowych społeczeństwu. Czy to w postaci publikacji, materiałów prasowych czy po prostu wystaw
muzealnych.
JS: Absolwenci studiów archeologicznych nie mają
łatwo. Nasz zawód jest specyficzny, a liczba miejsc
pracy w placówkach naukowych i muzealnych
ograniczona. Ale niech to nikogo nie zniechęca,
bo warto walczyć o swoje pasje. Kiedy wykonywana
praca jest jednocześnie pasją to ułatwia spojrzenie na wiele trudnych spraw z innej perspektywy.
Absolwent archeologii może założyć własną firmę,
znaleźć pracę na uczelni, w muzeum, czy zostać
nauczycielem.

wykorzystujący wiedzę i doświadczenia z różnych
dziedzin nauki: biologii, chemii, matematyki, logiki,
statystyki, informatyki, etc. Każdy rok studiów musieliśmy zakończyć odbyciem miesięcznej praktyki
terenowej.
W trakcie studiów jest możliwość wybrania specjalizacji: archeologii pradziejowej i średniowiecznej lub
archeologii orientalnej i antycznej. My wybraliśmy
tą pierwszą specjalizację.
Po zakończeniu studiów konieczne jest uzyskanie
12-miesięcznej praktyki terenowej, aby móc samodzielnie prowadzić badania archeologiczne.

Jak wyglądają same studia na tym kierunku?
JS: Oboje archeologię studiowaliśmy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest to
kierunek humanistyczny, lecz interdyscyplinarny,

Jakie najciekawsze znaleziska odkryli Państwo w
czasie swojej kariery zawodowej?
KS: W trakcie prawie 12 lat kariery zawodowej
trochę tych znalezisk udało się odkryć. Do najcie-

Skąd wzięła się u Państwa pasja do tej dziedziny?
KS: Od zawsze lubiłem historię, w tym archeologię. W momencie, gdy w telewizji zobaczyłem film
z Indianą Jonesem moja fascynacja do archeologii
została jeszcze bardziej rozbudzona. I choć wiedziałem, że to tylko film, to pasja odkrywania przeszłości
pozostała. Oczywiście w młodości nie raz przekopałem ogród rodziców w poszukiwaniu jakiś starych
przedmiotów. Później, przy okazji różnych prac rolniczych w polu szukałem starej ceramiki. Ile radości
sprawiało znalezienie choćby jednego fragmentu
sprzed paru tysięcy lat. I tak właśnie się zaczęło. To
właśnie dla tych emocje i radości towarzyszącej kolejnym odkryciom lubię to co robię.
JS: Początkowo moje zainteresowania skierowane
były ku paleontologii. Godzinami siedziałam nad
segregatorem, w którym gromadziłam opisy i ryciny
poszczególnych dinozaurów. Podobnie jak w przypadku męża, moje fascynacje grzebania w ziemi
i poszukiwania były utrapieniem domowników. Ja
pozostawiałam rozkopane podwórko w poszukiwaniu szkieletów t-rexa. Zmianę kierunku zainteresowania zawdzięczam p. Wojtaś, która uczyła mnie
historii w szkole podstawowej. Potem przeczytałam
książkę pt.: „Bogowie, groby i uczeni” Ceram’a. Wówczas archeologia wciągnęła mnie do reszty. Tak jest
do dziś.

kawszych należy zaliczyć te, których nikt się nie
spodziewał. Na pewno będzie to cmentarzysko
ludności kultury łużyckiej sprzed 2500 lat odkryte
na terenie kostrzyńskiej twierdzy. Warto wspomnieć
także o tunelu przy ruinach kostrzyńskiego zamku,
czy gwoździach pamiątkowych sztandaru Towarzystwa Powstańców i Wojaków z Łomnicy. Wśród
innych odkryć wartych odnotowania są najstarszy
miecz w Polsce, naczynie terra sigillata z wyobrażeniem Herkulesa, jeden z trzech pochówków koni w
Polsce znaleziony na cmentarzu wczesnośredniowiecznym, czy pochówki tzw. antywampiryczne.
Wszystkich tych znalezisk dokonano w pobliskiej
Górzycy.
Co najbardziej lubią Państwo w swojej pracy i
komu polecaliby Państwo ten zawód?
JS: Moim ulubionym etapem w pracy archeologa jest składanie fragmentów naczynia, zwane w
naszym żargonie „wyklejaniem”. To takie puzzle
3D. Jest to moment, który moim zdaniem, daję im
drugie życie. Już wtedy nie są zbiorowiskiem
rozdrobnionych skorup tylko skrawkiem czyjegoś
życia. Życia sprzed tysięcy lat.
KS: Ja natomiast lubię niespodzianki. Nie oznacza
to, że lubię być zaskakiwanym. Ale sytuacja, gdy
okrywasz coś co widzisz po raz pierwszy, gdy serce
bije co raz mocniej. Są to emocje, które trudno wyrazić słowami. Znaleziska typu „wow” lubię najbardziej. Oczywiście zdarzają się także rozczarowania.
Te zdecydowanie mniej lubię, aczkolwiek wpisane
są one w prace archeologa. Dlatego zawsze powtarzam „spodziewaj się niespodziewanego”.
Komu możemy polecić archeologię? Moim zdaniem
archeolog jest takim detektywem, który powinien
wykazywać się cierpliwością, dokładnością, dobrą
organizacją pracy i nie może się bać pracy fizycznej.
Więc jeżeli masz w sobie pasję poznawania, odkrywania dotychczas nie odkrytego. Chciałbyś dotknąć przeszłości i dowiedzieć się, jak żyli ludzie w
zamierzchłych czasach, to archeologia to jest Twoje
powołanie.
I oczywiście warto ją studiować w Poznaniu.
Dziękuję za rozmowę.
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Historyczny sukces...

...i kolejne medale

Historyczny moment dla kostrzyńskich zapasów właśnie się dzieje
na naszych oczach. Jeszcze nigdy nie zdarzyło się, aby tylu
zawodników z jednego klubu reprezentowało Polskę na zawodach rangi Mistrzostw Europy lub Świata. A to wszystko za sprawą
naszej ambitnej i systematycznie trenującej młodzieży.

Jeszcze nie opadły emocje po zakwalifikowaniu się czterech
naszych zawodników na Mistrzostwa Europy Młodzików w Bułgarii,
a tu już kolejne i to bardzo poważne zawody za nami. Oczywiście
mowa o otwartych Ogólnopolskich Mistrzostwach Wielkopolski
w Swarzędzu na które zjechało się aż 221 zawodników z całego kraju. Zawody rozgrywane były na czterech matach, a do rywalizacji stanęli zawodnicy z rocznika 2007-2009 oraz 2010-2012.
UKS „Jedynka” wystartowała w 10 osobowym składzie.

Doskonały start najstarszych zawodników grupy młodzików w Mistrzostwach Polski Szkół Podstawowych
w Gomulinie dał nam aż trzy złota:
Filip Iwaszko 41 kg, Kacper Sobczyk
44 kg, Nataniel Troczyński 57 kg
oraz jeden brąz Wojtka Cudaka 48 kg.
A jeszcze o krok od brązowego medalu
byli Gracjan Somerski 38 kg i Konrad
Adamczewski 57 kg, którzy zdobyli
piąte lokaty. Fakt, że Mistrzostwa w Gomulinie były równoczesną kwalifikacją
do Reprezentacji Polski na Mistrzostwa
Europy w Sofii postawiły nas w bardzo
komfortowej sytuacji. Złoci medaliści
z automatu awansowali o składu na Bułgarię. Natomiast w przypadku Wojtka
Cudaka o awansie do Reprezentacji
zdecydowały też jego wcześniejsze starty i medal wywalczony na Pucharze
Polski Kadetów w Warszawie. Cieszymy się bardzo z takiej decyzji Trenera
Kadry Narodowej Juniorów Młodszych.

Indywidualne sukcesy zawodników
UKS „Jedynka” przełożyły się na zdobycie 2 miejsca w kraju dla Szkoły
Podstawowej nr 1 i 5 miejsca dla Szkoły
Podstawowej nr 4. Brawo chłopaki, bo
dzięki Wam w doskonały sposób promujemy też kostrzyńskie szkoły.
Przed nami wcale nie tak łatwy czas gdyż
Mistrzostwa Europy w Bułgarii odbędą
się w tym samym terminie, co egzaminy
końcowe ósmoklasistów. Sytuacja jest
więc bardzo wyjątkowa, dlatego też bardzo liczymy na wyrozumiałość i pomoc
ze strony Dyrekcji Szkół Podstawowych
nr 1 i 4, do których uczęszczają nasi
zawodnicy. Po powrocie z Mistrzostw
Europy chłopcy przystąpią do egzaminów w dodatkowym terminie.
Drodzy kibice trzymajcie za nas kciuki!
Artur Żołna i Mariusz Torbiczuk
UKS „Jedynka” Kostrzyn nad Odrą

Złoty Borys
W dniach 26-28 marca w Raciborzu odbył się II Puchar Polski
Kadetów w zapasach w stylu klasycznym, w którym udział wzięło
186 zawodników. Były to jednocześnie kwalifikacje do OOM
i do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata oraz Europy. Znakomicie zaprezentował się reprezentant Kostrzyna nad Odrą
Mateusz Borysewicz wygrywając wszystkie swoje walki i zajmując pierwsze miejsce w kategorii 72 kg.
Mateusz to ścisła krajowa czołówka
zapaśników w tej kategorii wagowej
co udowodnił w tym turnieju wygrywając sześć walk z których najważniejsza to pojedynek ćwierćfinałowy
z Arturem Pikiem i wygrana 9:1 na
przewagę techniczną. Także w walce
finałowej Mateusz nie dał szans Marcinowi Szymiczkowi pokonując go
11:0. Nieźle poczynali sobie także pozostali zapaśnicy z Kostrzyna nad Odrą
z których jeszcze dwóch walczyło o

brązowe medale, a byli to Lucjan Rojewski oraz Kacper Chmielewski. Okazało się jednak, że jeszcze trochę im
brakuje by zacząć stawać na podium
i ostatecznie obaj zajęli piąte miejsca.
Pozostali zawodnicy zajęli następujące lokaty: 7. Natan Zientek, 9. Oskar
Piekutowski, 15. Denis Franchuk.
Dziękując zawodnikom za dobrą postawę życzymy im aby już w finałach
OOM w Łodzi zrealizowali swoje plany
a marzenia stały się faktem.

Piotr Dąbrowski na podium
Perfekcyjny występ zanotował Piotr
Dąbrowski w kat.35 kg. Piotrek w swojej drodze po złoto dosyć, że nie stracił żadnego technicznego punktu to
jeszcze wszystkie pojedynki zwyciężył
przez przewagę techniczną i położenie na łopatki. Lepiej być już nie może.
Brawo Piter !!!
Wspaniałą niespodziankę zrobili nam
Oktawiusz Maleńki 44 kg oraz Maksymilian Dziemidowicz +55 kg, którzy
dotarli aż do finału i wywalczyli srebrne
medale. Są to młodzi chłopcy, którzy jak
na rangę zawodów świetnie wypadli.
Brązowe krążki zawisły na szyjach
Juliana Iwaszko 41 kg i Antoniego
Ludka 75 kg. Tym chłopcom
na drodze do walki o złoto stanęli starsi
zawodnicy z Miastka i Raciborza, którzy jeszcze tym razem okazali się mocniejsi. Ale znając Julka i Antka to oni
już nie mogą doczekać się walk rewanżowych na kolejnym ważnym turnieju.
O krok od medalu na zawodach
w Swarzędzu byli też nasi najmłodsi

zawodnicy Florian Gąsiorowski 33 kg
(kuzyn braci Iwaszko) i Seweryn Kunt
36 kg oraz młodzicy Serhii Vynyyk
38 kg i Damian Nowak 52 kg, którzy
zajęli i tak bardzo wysokie piąte lokaty.
Najtrudniejsze zawody okazały się dla
Aleksa Kusynia 62 kg, który tego dnia
musiał uznać lepszą dyspozycję starszych od siebie przeciwników. Aleks to
twardziel i wojownik więc z pewnością
już odlicza dni do kolejnych zawodów.
Wielkim nieobecnym na turnieju był
Gracjan Somerski, piąty zawodnik
Mistrzostw Polski z Gomulina, który
niestety z powodu choroby nie mógł
zasilić naszej ekipy.
Podsumowując nasz start, zdobyliśmy
pięć medali w ważnym Ogólnopolskim
Turnieju. Zaliczyliśmy wiele ciekawych,
bardzo wartościowych pojedynków
z których wyciągnęliśmy lekcje i już
działamy, aby kolejne występy zmierzały w kierunku wysokich osiągnięć sportowych naszych podopiecznych.
Artur Żołna i Mariusz Torbiczuk

Nieustanny rozwój oraz wysokie sportowe osiągnięcia
UKS „Jedynka” nie byłyby możliwe gdyby nie środki finansowe
otrzymane od Burmistrza Miasta Dr Andrzeja Kunta, naszych
Sponsorów i Darczyńców. Dziękujemy Wam, że jesteście z nami!

44. KONKURS
PIOSENKI
O ZŁOTY
13.06.2021 r.
godz. 17:00
Park Miejski

W programie:
- występy wokalne oraz
instrumentalne dzieci i młodzieży;
- pokazy ZUMBY i BRAZYLIJSKIEGO
JU-JITSU
- malowanie buziek - wf Kostrzyn
- EKSPERYMENTY ze Szkołą The
Best
- BestButy dmuchańce

