Bezpłatny biuletyn informacyjny - nr 9/2021 - Październik 2021
GRANTY
PPGR

PRACOWITA
JESIEŃ W UM

str. 3

str. 5

50-LECIE
ROD „CELULOZA”

str. 8-9

www.czystepowietrze.pl
91. MISTRZOSTWA
POLSKI SENIORÓW

str. 1.

Będzie nowa hala przy SP2!

Co z mostem na Warcie?

Premier Mateusz Morawiecki w poniedziałek 25 października br.
ogłosił wyniki pierwszego naboru w ramach Rządowego Funduszu
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Coraz mniej czasu pozostało do rozpoczęcia rozbiórki mostu
drogowego na Warcie. Wielu mieszkańców zapewne zadaje
sobie teraz pytanie: jak będzie wyglądała organizacja ruchu, gdy
w końcu rozpoczną się prace na tym ruchliwym odcinku drogi?

Premier podkreślał, że Program Inwestycji
Strategicznych jest programem wyjątkowym
i bezprecedensowym. „Program rządowy Polski Ład, program inwestycji dla samorządów
o wielkości powyżej 23 mld zł, to program jedyny i największy taki przez ostatnie 30 lat, w
czasach wolniej Polski. To program, który ma
szansę zmienić oblicze naszych miast, wiosek,
miasteczek, województw, powiatów, gmin”
- mówił Premier.
Wojewoda Lubuski na konferencji prasowej
w Gorzowie Wlkp. powiedział, że województwo lubuskie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
otrzymało kwotę 677.345.788,09 zł.

W tej kwocie 6.375.000 zł otrzymało
miasto Kostrzyn nad Odrą na budowę
hali sportowej przy Szkole Podstawowej
nr 2 im. Przyjaciół Ziemi, przy ul. Ludwika
Banaszaka 1.
Jest to inwestycja długo oczekiwana i bardzo
potrzebna, która przez wiele lat będzie służyć dzieciom i młodzieży. Szczególnie ważny
jest fakt, że dofinansowanie tego zadania
jest bardzo wysokie, co pozwoli na realizację
innych inwestycji planowanych do wykonania
w najbliższych latach.
Należy podkreślić i to, że jest to kolejny projekt realizowany w naszym mieście z wykorzystaniem wsparcia z programów rządowych.

18 października 2021 roku o godz. 11:00
odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli firmy Warbud S.A. z mieszkańcami
Kostrzyna nad Odrą. Temat: przebudowa
mostu drogowego na Warcie, którego stara
konstrukcja ma zostać zastąpiona nową,
wyższą i z lepszymi parametrami nośnymi.
Dzięki temu zabiegowi pod mostem będą
mogły przepływać barki oraz lodołamacze
o większych gabarytach. Głównym celem
projektu jest jednak ochrona przeciwpowodziowa mieszkańców dorzeczy Odry
i górnej Wisły, a także unowocześnienie
infrastruktury drogowej.
Tymczasowa organizacja ruchu podczas
prac związanych z budową mostu przez
Wartę polegać będzie na budowie mostu objazdowego i przełożeniu na niego
ruchu z istniejącego mostu, przeznaczonego do rozbiórki. Most tymczasowy zlokalizowany będzie od strony górnej wody.
Projektowana droga dojazdowa do mostu
tymczasowego będzie posiadała przekrój
jednojezdniowy, dwupasowy o bitumicznej nawierzchni i szerokości od 6 do 8,5 m.
Droga będzie wyposażona w chodniki
o szerokości od 2 do 3 m. W planach

uwzględniono również wykonany z nawierzchni bitumicznej zjazd zapewniający
obsługę przystani jachtowej.
Na etapie budowy dojazdów do mostu
tymczasowego oraz później, na etapie
budowy dojazdów do mostu docelowego,
zostanie wprowadzony ruch wahadłowy.
Wykonawca przewiduje, że „wahadła”
będą obowiązywały przez ponad połowę
z 680 dni, jakie przewidziano na realizację
inwestycji. Podczas prac nie zostaną
wprowadzone żadne ograniczenia ruchu
na moście. Oznacza to, że samochody ciężarowe dalej będą mogły jeździć tą trasą.
Nie będzie też żadnych zaleceń dla kierowców, które zachęcałyby do omijania
przebudowywanego odcinka drogi.
Zakończenie inwestycji przewidziano na
2023 rok. Głównym wykonawcą projektu
jest firma Warbud S.A., a jego realizacją
zajmuje się Państwowe Gospodarstwo
Wody Polskie, przy wsparciu Sweco Polska
Sp. z o.o. jako Inżyniera-Konsultanta.
Rysunek poglądowy tymczasowego
mostu objazdowego znajdą Państwo
poniżej.
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Rozmowa z funkcjonariuszem Lubuskiej Policji, który ze względu na specyfikę wykonywanej pracy musi zachować anonimowość.

Co zdecydowało, że wybrał Pan służbę w Policji?
Mając 18 lat zastanawiałem się, co robić po ukończeniu szkoły. W tym czasie bardzo interesowałem się
jednostkami specjalnymi w Policji. Zostały mi jeszcze
wówczas dwa lata nauki, ale nadal zgłębiałem wiedzę
w tym obszarze. Na jednej ze stron internetowych
wyczytałem, że aby służyć w takiej komórce trzeba mieć
wysoką sprawność fizyczną, a sparing bokserski z osobą na poziomie mistrzowskim był jednym z etapów testu. Utkwiło mi to w głowie i rozpocząłem intensywne
przygotowania pod tym kątem. Zapisałem się do
klubu, w którym trenowałem sporty walki. Po dwóch
latach byłem już solidnie przygotowany, dlatego zdecydowałem się złożyć dokumenty do Lubuskiej Policji.
Czy służba policjanta jest niebezpieczna? Jaka była
najgroźniejsza sytuacja, w której brał Pan udział lub
której był Pan świadkiem?
Uważam, że służba w Policji jest wyzwaniem, a te
z kolei mogą nieść za sobą niebezpieczeństwo. Mamy
przecież do czynienia z różnymi osobami i nie do końca
możemy przewidzieć ich zachowania, czy też intencje.
Bywa, że ktoś, kto z pozoru wygląda na spokojną i miłą
osobę, może być poszukiwanym oraz niebezpiecznym
przestępcą. Ryzyko to część tej służby. Na początku
mojej policyjnej drogi byłem dzielnicowym i bardzo
zaangażowałem się w swoją pracę wiedząc, że mogę
pomagać najbardziej potrzebującym. Budziłem się
rano i już myślałem, co przyniesie najbliższy dzień.
Każdy z nich jest bowiem inny i nigdy się nie powtarza.
Tutaj nie ma schematów. Bywały sytuacje, że musiałem
interweniować wobec różnych osób, ale taka właśnie
jest specyfika tej służby.
Policjant zawsze musi dbać o swoją kondycję i sprawność fizyczną, ponieważ to my na co dzień dbamy o
bezpieczeństwo obywateli. Większość z nas biega lub
uprawia sport, bo to nam pomaga również w zachowaniu emocjonalnej równowagi i sprawia, że organizm szybciej się regeneruje, będąc jednocześnie gotowym na nowe wyzwania.
Czy czuje Pan presję związaną z wykonywanym zawodem?
Gdybym miał coś powiedzieć o presji związanej ze

SAMORZĄDNY KOSTRZYN
bezpłatny miejski biuletyn informacyjny
REDAGUJE ZESPÓŁ: pracownicy Urzędu Miasta
przy współpracy Miejskiej Biblioteki Publicznej, KCK, MOSiR,
Muzeum Twierdzy oraz jednostek budżetowych miasta.

służbą, to rzeczywiście zawsze jest jakiś dreszczyk
emocji, ale jesteśmy szkoleni, by sobie z tym radzić.
Stykamy się z różnymi problemami i będąc na miejscu zdarzenia musimy niekiedy w kilka sekund podjąć
decyzję, która jest kluczowa dla życia i zdrowia ludzi.
Czy Pańska praca wymaga dyskrecji? Jak dużo na
temat tego, co Pan robi na co dzień wiedzą Pańscy
krewni i znajomi?
Służba w Policji wymaga dyskrecji, ponieważ poruszamy się po strefach prywatnych i osoby wobec których
interweniujemy muszą mieć do nas zaufanie. Ponadto wiele obszarów, w których się poruszamy dotyczy
kwestii niejawnych. Ich dekonspiracja jest absolutnie
niedopuszczalna.
Jakie cechy osobowości mają znaczenie dla przyszłego policjanta?
Policjant musi zachować opanowanie i pewność siebie
w sytuacjach dynamicznych i niebezpiecznych. Często
interweniowałem wobec grupy agresywnych osób,
gdzie trzeba ważyć każde słowo, bo zachowanie policjanta ma duży wpływ na przebieg interwencji. Dobra
decyzja potrafi momentalnie rozwiązać konflikt. Błędna
zaś, spowoduje efekt domina i uruchomi ekspansję
sytuacji kryzysowej, która może wówczas osiągnąć
poziom masowy. Wtedy skutek może być tragiczny.
Czy jest coś, co chciałby Pan powiedzieć młodym
ludziom, którzy rozważają służbę w Policji?
Jestem dumny z tego, że jestem policjantem i noszę
mundur. Służba nauczyła mnie empatii, pracy w grupie, dyscypliny, życzliwości i umiejętności radzenia
sobie w sytuacjach kryzysowych. Poznałem tu wielu
wspaniałych ludzi. Nie ma monotonii i każdy w tym
zawodzie znajdzie miejsce dla siebie. Ta praca daje
ogromną satysfakcję, ale trzeba pamiętać, że głownie chodzi o to, aby szczęśliwi, usatysfakcjonowani i
przede wszystkim bezpieczni byli ci, dla których służymy, czyli społeczeństwo.
Zachęcam do wstąpienia do Policji wszystkich tych,
którzy jeszcze mają wątpliwości, jaką drogę wybrać.
Mam nadzieję, że choć niektórym takie wątpliwości
rozwiałem.
Dziękuję za rozmowę!
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Granty PPGR
Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą zaprasza do udziału w programie Granty PPGR:
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym.

Październik 2021

Numer porządkowy
i skrzynka pocztowa
Przypominamy, że właściciele nieruchomości mają prawny obowiązek oznakowania
domu widoczną tabliczką z numerem oraz
umieszczenia w dostępnym miejscu skrzynki
pocztowej.
Przepisy nakładające na właścicieli budynków
obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu,
na ścianie frontowej budynku, tabliczki z numerem
porządkowym i nazwą ulicy reguluje Ustawa z dnia
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem
porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.
Tabliczki powinny być oświetlone od zmroku do świtu
oraz utrzymywane w czystości.

Brak tabliczki to nie tylko kłopot dla służb ratunkowych, poczty czy gości, ale też wykroczenie.

21 października 2021 roku z Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa otrzymaliśmy potwierdzenie
o możliwości przystąpienia miasta Kostrzyn nad
Odrą do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich
w rozwoju cyfrowym. Wnioski (oświadczenia) mogą
składać rodzice uczniów (opiekuni prawni) lub pełnoletni uczniowie szkół średnich, zamieszkałych
oraz których krewni w linii prostej (tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/ opiekun prawny) pracowali
w zlikwidowanym PGR.
Dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego
oraz dostęp do internetu będzie można otrzymać
na zakup nowego sprzętu komputerowego wraz
z akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem
(komputer lub laptop wraz z oprogramowaniem
o wartości do 3,5 tys. zł oraz 1,5 tys. zł na zakup
tabletu) dla uczniów, którzy łącznie spełnią następujące warunki udziału w programie:
• dziecko / uczeń pełnoletni zamieszkuje miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki
rolnej,
• dziecko / uczeń pełnoletni jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej) osoby, która to
pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości wskazanej w liście
dokumentacji konkursowej (tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/ opiekun prawny),
• dziecko / uczeń pełnoletni nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku

oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021),
komputera stacjonarnego lub przenośnego
będącego laptopem zakupionego ze środków
publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
Deklarację udziału w programie wraz z Oświadczeniem dla rodzica / opiekuna prawnego dziecka
lub Oświadczeniem ucznia, który osiągnął pełnoletniość, zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz kopią dokumentu potwierdzającego fakt
zatrudnienia w danym PGR należy złożyć do dnia
2 listopada 2021 roku do godziny 15:30 w siedzibie Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą, w Biurze
Obsługi Interesanta, lub wysłać pocztą na adres:
Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą
ul. Graniczna 2
66-470 Kostrzyn nad Odrą
Wszystkie potrzebne dokumenty można pobrać
ze strony www.kostrzyn.pl lub otrzymać w wersji
do wypełnienia w Urzędzie Miasta - Biuro Obsługi
Interesantów. Złożenie ww. dokumentów nie jest
jednoznaczne z otrzymaniem wsparcia.
W razie posiadania dokumentów potwierdzających
fakt zatrudnienia w PPGR wskazane jest dołączenie
ich do oświadczenia.
Szczegółowe informacje można uzyskać
na stronie programu:
https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

KONKURS DLA CZYTELNIKÓW
GDZIE W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ FUNKCJONOWAŁO ZLIKWIDOWANE
PAŃSTWOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ROLNEJ (PPGR)
ORAZ WYSTĘPOWAŁO MIENIE LUB NIERUCHOMOSCI PPGR,
W TYM NIERUCHOMOSCI ZAMIESZKAŁE PRZEZ BYŁYCH PRACOWNIKÓW PPGR?
Odpowiedzi na pytanie prosimy dostarczyć na piśmie do Urzędu Miasta Kostrzyn
nad Odrą - Biuro Obsługi Interesantów lub przesyłać drogą elektroniczną na adres:
promocja@kostrzyn.um.gov.pl do dnia 05 listopada 2021 roku. Poprawne odpowiedzi
zostaną nagrodzone. Nagrody można będzie odbierać w biurze promocji Urzędu Miasta
(parter) ul. Graniczna 2 w dniach 08-10 listopada 2021 roku w godzinach pracy Urzędu.

Stanowi o tym art.64 Kodeksu Wykroczeń:
Ust. 1. Kto, będąc właścicielem, administratorem,
dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia
obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo
utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem
porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu
albo miejscowości podlega karze grzywny do 250 złotych
albo karze nagany.
Ust. 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym
nieruchomości.
Skrzynka pocztowa powinna znajdować się na każdej
posesji. To dziś w Polsce prawny obowiązek. Każdy z nas,
mieszkańców Kostrzyna nad Odrą, otrzymuje na adres
domowy listy, zawiadomienia i gazety. Zdarza się nam
narzekać, że listy lub gazety są zamoczone, zniszczone
albo, że ich nie otrzymaliśmy. Tymczasem obowiązek
posiadania skrzynki pocztowej nakłada na właścicieli
lub współwłaścicieli nieruchomości, w której znajduje
się budynek mieszkalny, Ustawa z dnia 23 listopada
2012 roku Prawo pocztowe. Zgodnie z jej zapisami:
• skrzynka pocztowa musi być umieszczona przed
drzwiami wejściowymi do budynku lub w ogólnie
dostępnej części nieruchomości, np. na bramce
wejściowej do posesji lub ogrodzeniu, tak aby
kurier lub listonosz mógł zostawić przesyłkę pod
nieobecność lokatorów;
• wielkość skrzynki powinna umożliwiać umieszczenie w niej przesyłki listowej o wymiarach 229 mm
x 324 mm i o łącznej grubości co najmniej 60 mm;
• skrzynka powinna być wykonana z materiału, który
zapewni ochronę przed kradzieżą i poufnością
umieszczanych w niej przesyłek oraz być zamykana
na klucz;
• Ustawa podaje nawet dokładne wymiary otworu
wrzutowego skrzynki (wysokość nie mniej niż 30
mm i nie więcej niż 45 mm, a szerokość nie mniej
niż 230 mm i nie więcej niż 280 mm - w przypadku
skrzynek, w których przesyłki listowe umieszczane
są krótszą krawędzią przesyłki, lub nie mniej niż
325 mm i nie więcej niż 400 mm - w przypadku
skrzynek, w których przesyłki listowe umieszczane
są dłuższą krawędzią przesyłki);
• wysokość kary za niedopełnienie tych obowiązków wynosi od 50 do10.000 złotych i jest określana
przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
w zależności od szkodliwości czynu.
Konsekwencje nieposiadania skrzynki pocztowej
mogą być szczególnie dotkliwe w przypadku nieodebrania korespondencji np. z sądu czy z urzędu,
bowiem właściciel nie będzie miał podstaw, aby
podważyć prawidłowość doręczenia awiza.

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
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Wywiad z Rafałem Żygielewiczem
W wyborach samorządowych 21 października 2018 roku
Rafał Żygielewicz startował z KWW Łukasza Dombka
w okręgu wyborczym nr 15 obejmującym ulice: Boczna,
Brzoskwiniowa, Brzozowa, Diamentowa, Familijna, Grzybowa, Jagodowa, Jeżynowa, Kostrzyńska, Kościelna,
Leśna, Lipowa, Łączna, Mikołaja Reja, Namyślińska,
Nowa, Odrzańska, Piaskowa, Polna, Poziomkowa, Szumiłowska, Tartaczna, Topolowa, Ustronie, Wąska, Wesoła,
Wilcza, Willowa, Wiosenna.
Uzyskał poparcie 163 osób (30,81%) wyborców. W Radzie
Miasta pełni funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej i zasiada w komisji rozwoju gospodarczego i finansów.
Jest też członkiem Klubu Radnych Andrzeja Kunta.
To Pana pierwsza kadencja w Radzie Miasta. Jak
odnajduje się Pan w tej roli? Czy rzeczywistość pokrywa się z Pana wyobrażeniami na temat tej pracy?
Rafał Żygielewicz (RŻ): Tak, jest to moja pierwsza kadencja i powiem szczerze, że rzeczywistość w ogóle
nie pokrywa się z wyobrażeniami na temat tej pracy.
Wiedziałem, że nie będzie lekko, ale nie spodziewałem się takiego zderzenia ze ścianą. Każdy nowy człowiek wchodzący do Rady Miasta ma nadzieję, że zrobi
coś dla swojego regionu, dla tego miasta, niestety
nie jest to takie proste. Dużym problemem jest brak
budżetu obywatelskiego w naszym mieście. Takie
rozwiązanie pomogłoby naszym radnym i mieszkańcom w wyborze inwestycji dla każdego regionu.
Gdyby mógł Pan zmienić jedną rzecz w naszym
mieście, co by to było?
RŻ: W moim przypadku nie jest to rzecz, a jedna
osoba, po której spodziewałem się większego profesjonalizmu, akceptacji, poważnych rozmów i przede
wszystkim pomocy. Niestety, jak już mówiłem - rzeczywistość jest inna. W kilku przypadkach zostałem potraktowany bardzo źle i dlatego wiem teraz,
że nasze miasto potrzebuje poważnej zmiany.
Czy potrzeby mieszkańców Szumiłowa i Drzewic
różnią się jakoś szczególnie od potrzeb mieszkańców innych rejonów Kostrzyna?
RŻ: Myślę, że każdy rejon naszego miasta ma swoje
potrzeby i na pewno nie są one wszędzie takie same.
Jeżeli chodzi o Drzewice, to wiem, że mieszkańcy
już bardzo długo czekają na remont ul. Mikołaja Reja,
kanalizację i poprawę nawierzchni ulic osiedlowych,
bo warunki są tragiczne. W Szumiłowie nie mamy

nawet gdzie wyjść z dziećmi. Obecnie jedynym
takim miejscem jest plac rekreacyjny „boisko”, gdzie
w ostatnim czasie udało się zamontować nowe
bramki, dzięki czemu dzieci i młodzież licznie korzystają z tego miejsca. Dużym problemem jest również
brak oświetlenia ulicznego, nawierzchnia ulic i bezpieczeństwo przy głównej drodze „Kostrzyńska”.
Od 18 lat pracuje Pan w firmie Telemond. Czy
doświadczenie zdobyte w tej firmie przydaje się
w pracy radnego?
RŻ: Pracuję w firmie Telemond 18 lat i zarządzam
grupą około 100 osób. Doświadczenia zdobyte w
tym czasie na pewno pomagają mi przy rozmowach
z ludźmi. Każdy człowiek jest inny i ma inne potrzeby.
Z każdym trzeba inaczej rozmawiać i w miarę możliwości rozwiązywać problemy. Proszę mi uwierzyć,
że nie jest to łatwa sprawa.
Jak lubi Pan spędzać czas poza pracą?
RŻ: Lubię spędzać czas z rodziną. Lubimy razem
z dziećmi jeździć na wycieczki rowerowe. Oglądamy
też wspólnie mecze piłki nożnej.
Czy jest coś, co chciałby Pan przekazać naszym czytelnikom?
RŻ: Chciałbym, żeby nasi mieszkańcy wiedzieli,
że praca radnego nie jest taka prosta, jak może się
to im wydawać. Każdy z nas bardzo chce zmienić coś
w naszym mieście i regionie. Czasami potrzeba czasu,
dużego wsparcia i świadomości, że ludzie, którzy oddali na ciebie głos są i wspierają ciebie. My naprawdę
chcemy zrobić jak najwięcej dla mieszkańców.
Dziękuję za rozmowę.

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

Przygotowania do Jarmarków Bożonarodzeniowych w Kostrzynie i Seelow

Burmistrz Kostrzyna nad Odrą oraz Burmistrz Miasta Seelow zapraszają wszystkich wystawców
zainteresowanych wzięciem udziału w tegorocznych Jarmarkach Bożonarodzeniowych
do zgłaszania się telefonicznie lub mailowo.
Jarmarki odbędą się:
w Kostrzynie nad Odrą: w dniach 4-6 grudnia 2021 roku
w Seelow: w dniach 8-15 grudnia 2021 roku
Adres e-mail, pod który można wysyłać zgłoszenia: a.zurawska@kostrzyn.um.gov.pl
Tel.: 95 727 8124 (zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30-15:30)
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Pracowita jesień w Urzędzie Miasta
Dnia 30 września w Kręgielni odbywała się Sesja Rady Miasta, na której burmistrz dr Andrzej Kunt przedstawił sprawozdanie z działalności
za okres pomiędzy sesjami Rady Miasta tj. od dnia 15 lipca do dnia 30 września 2021 roku. Poniżej skrót wystąpienia burmistrza.
Rozstrzygnięto postepowanie w sprawie
udzielenia zamówienia publicznego na
„Dostawę lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa wodnego wraz z wyposażeniem”: Część 1 zamówienia - Dostawa lekkiego samochodu ratownictwa
wodnego dla OSP; (MAN Trucks & Bus
Polska z ceną 341.290,56 zł) oraz Część 2
zamówienia - Dostawa umundurowania
i sprzętu ratowniczego dla OSP (JC&P Sp.
z o.o. , Łobez z ceną 95.727,30 zł). Zadanie
realizowane jest w ramach projektu pn.
„Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego na terenie gmin
Bytom Odrzański, Szprotawa, Sulęcin,
Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe
Miasteczko, Otyń, Szczaniec, Ośno Lubuskie, Santok i Witnica” dofinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Lubuskie 2020, Priorytet 4 Środowisko
i kultura, Działanie 4.1 Przeciwdziałanie
katastrofom naturalnym i ich skutkom.
Z firmą „Terbud” podpisano umowę na
realizację zadania w wyniku którego przy
Szkole Podstawowej nr 1 powstaje boisko wielofunkcyjne (do koszykówki,
siatkówki, tenisa ziemnego) oraz bieżnia
trzytorowa o długości ok. 70 m o nawierzchni poliuretanowej kolor/niebieski
i zagospodarowanie terenów zielonych.
Termin wykonania 21.10.2021 roku.
Z firmą „Terbud” podpisano umowę na
realizację zadania pn.: „Budowa dróg
na Osiedlu Kostrzyn Południe-ul. Księdza Franciszka Skałby, ul. Południowa
w Kostrzynie nad Odrą”.
Z firmą „Rawicom” Sp z o.o. Łabiszyn,
zawarto umowę na wykonanie instalacji
fotowoltaicznej, a z Przedsiębiorstwem
Wielobranżowym „Klimaterm” klimatyzacji etap I w budynku Urzędu Miasta
przy ul. Granicznej 2.
Zadanie pn.: „Przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w
Kostrzynie nad Odrą” wykonuje firma
„Terbud”, która złożyła najkorzystniejszą,
spośród 3 złożonych ofert.

14 uczniom stypendia w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji
uzdolnionych dzieci i młodzieży Miasta
Kostrzyn nad Odrą”.

Zapytania ofertowe zamieszczone na platformie zakupowej Urzędu Miasta dotyczyły następujących zadań:
„Budowa dróg tymczasowych na ul. Rzemieślniczej w Kostrzynie nad Odrą”, spośród 2 złożonych ofert najkorzystniejszą
ofertę złożyła firma FHU EKOSYSTEM
z Myśliborza. Umowa została zawarta
w dniu 17.09. w cenie brutto 47.487,35 zł.
Zadania pn.: Budowa linii oświetlenia
ulicznego - doświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta: ul. Orła Białego przy siedzibie Kostrzyńsko-Słubickiej
SSE (2 kpl.) skrzyżowanie ul. Jana Pawła
II / ul. Banaszaka (1 kpl.), skrzyżowanie
ul. Jana Pawła II / ul. Słoneczna (1kpl.)
Spośród 2 złożonych ofert wybrano firmę
„Elektrocentrum”.
„Wykonanie
dokumentacji
projektowo-kosztorysowej na przebudowę
placu przy MOSiR oraz utwardzenie
nawierzchni na Osiedlu Mieszka I w Kostrzynie nad Odrą”. Najkorzystniejszą
ofertę złożyła pracownia Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe „SYSTEM
A” – Antoni Przybylski z Gorzowa Wlkp.
W okresie sprawozdawczym zakończono
zadanie inwestycyjne pn.: „Remont piwnicy (szatnie) w Szkole Podstawowej nr 4
w Kostrzynie nad Odrą”, odbiór robót
odbył się 21.08.br.
Podpisano umowę z Przedsiębiorstwem
Usługowym ARGOS Agata Miłostan na
świadczenie usługi w zakresie dowozu
uczniów niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki z miejsca zamieszkania
do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-

Wychowawczego w Gorzowie Wlkp.,
ul. Walczaka 1 i odwożenie po zakończonych zajęciach do miejsca zamieszkania.
Umowa została zawarta na okres od
1 września 2021 r. do 24 czerwca 2022 r.
Z transportu będzie korzystać 5 uczniów.
Miasto otrzymało zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 47.950,00 zł
z przeznaczeniem na finansowanie zajęć
wspomagających dla uczniów z klas IV-VIII. W terminie do 22 grudnia szkoły
będą realizowały dodatkowo 825 godzin
zajęć wspomagających (j.polski, matematyka, fizyka, chemia, j.angielski), w tym:
SP 1 - 150 godzin, SP 2 - 255 godzin, SP
3 - 120 godzin, SP 4 - 300 godzin. Liczba
godzin jest uzależniona od liczby oddziałów zapisanych we wniosku.
Otrzymaliśmy również środki z programu „Maluch+” na rok 2021 tj. drugą
transzę w kwocie 66.960 zł. Pierwsza
transza została przyznana na początku
2021r, i wynosiła 59.520 zł. Razem dotacja z programu Maluch w tym roku wyniosła 126.480 zł.
Miasto przystąpiło do Ogólnopolskiego
Programu Profilaktyki Czerniaka w edycji 2021/2022, którego organizatorem
od 4 lat jest Studenckie Koło Naukowe
ONKOMA przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie. W ramach
programu prowadzone są działania informacyjno-edukacyjne, otrzymane materiały zostały przekazane do szkół.
Na podstawie uchwały Nr VIII/39/19
Rady Miasta, Burmistrz przyznał

W omawianym okresie sprawozdawczym
organizacje pozarządowe otrzymały dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
• WOPR Województwa Lubuskiego –
Jednostka Kostrzyn nad Odrą, zadanie: „Mali ratownicy”, dotacja 3.000 zł,
• ROD „Celuloza”, zadanie: „Dzień
działkowca. 50-lecie działalności
ROD w Kostrzynie nad Odrą”, dotacja - 3.000 zł,
• Stowarzyszenie UTW Filia w Kostrzynie nad Odrą, zadanie: „Rozpoczęcie
roku akademickiego 2021/2022. Obchody jubileuszu 5.lecia UTW Kapela
Tadka”, dotacja - 2.000 zł,
Informuję również, że w okresie sprawozdawczym zostały złożone wnioski do
dwóch programów rządowych:
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program
Inwestycji Strategicznych
1. Budowa infrastruktury kanalizacyjnej osiedla Drzewice wraz z budową
ulicy Mikołaja Reja. Przewidywana
wartość inwestycji: 15.700.000 zł, a
wnioskowana kwota dofinansowana
to 14.915.000 zł (95 %)
2. Budowa krytej pływalni w Kostrzynie
nad Odrą. Przewidywana wartość inwestycji: 30.000.000 zł. Kwota dofinansowana: 27.000.000 zł (90 %)
3. Budowa hali sportowej przy SP nr 2
w Kostrzynie nad Odrą. Przewidywana wartość inwestycji: 7.500.000 zł.
Wnioskowana kwota dofinansowana:
6.375.000 zł (85 %)
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Przebudowa drogi ul. Mikołaja Reja w
Kostrzynie nad Odrą. Przewidywana wartość inwestycji: 9.036.927 zł. Wnioskowana kwota dofinansowana: 8.223.034 zł.
Burmistrz Miasta
dr Andrzej Kunt

Akcja Jesień
Szanowni Państwo, tak jak w latach
poprzednich Miasto Kostrzyn nad Odrą
organizuje akcję:

Bądź widoczny na drodze!

Wystarczy:
1. Wyciąć kupon
2. W dniu 3 listopada 2021 roku w godz.
10:00-18:00 zgłosić się z nim do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie
nad Odrą
3. Odebrać kamizelkę odblaskową
Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Do
rozdania mamy 100 kamizelek dla dzieci
oraz 100 kamizelek dla dorosłych.
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UTW nad morzem
Udziałem naszej 57 osobowej grupy słuchaczy i sympatyków Uniwersytetu Trzeciego
Wieku stał się dziewięciodniowy pobyt w Niechorzu w województwie zachodniopomorskim. Miejscowość ta znana jest z walorów turystycznych i bogatej oferty zabiegów
leczniczych. Celem wyjazdu pozostawała rehabilitacja uczestników, odczuwających
skutki rozmaitych schorzeń, także tych spowodowanych traumą lockdownu.
W dniu 30 września bieżącego roku przewiezieni
zostaliśmy wygodnym autobusem do hotelu New
Corner w Niechorzu. Wszelkie sprawy organizacyjne
zostały nam przedstawione przez właścicielkę ośrodka,
Panią Iwonkę. Z zadowoleniem przyjęliśmy plan
turnusu przewidujący między innymi zabiegi lecznicze:
zarówno te przeprowadzane indywidualnie, jak
i grupowo. Zapewniono nam możliwość korzystania
z masażu klasycznego, drenażu limfatycznego, jonoforezy, laseroterapii i wielu innych form terapii. Popołudnia i wieczory, czyli czas wolny od zabiegów, spędzaliśmy na długich spacerach wzdłuż odległego o 100
metrów Bałtyku i jeziora Liwia Łuża. Kilka wieczorów
spędziliśmy na spotkaniach towarzyskich połączonych
z tańcami, ogniskiem i pieczeniem kiełbasek oraz ryb.
W dniu 4 października, w niedzielę, uczestniczyliśmy
w całodniowej wycieczce objazdowej do Świnoujścia
i Międzyzdrojów. Nasza przewodniczka w ciekawej
gawędzie przedstawiła historię obydwu miejscowości.
Poznaliśmy też wiele lokalnych ciekawostek i zabytków.

Spacerowaliśmy między innymi nad Jeziorem Turkusowym oraz po Promenadzie Gwiazd.
Wypoczynkowi sprzyjała pogoda. Poznaliśmy piękno
złotej, polskiej jesieni nad morzem. Trudno, by w tak
sprzyjających okolicznościach zabrakło dobrego
humoru. Spotkaliśmy się z idealnymi warunkami,
by poprawić stan zdrowia, a także zyskać energię
i siły na długą zimę oraz uczestnictwo w działalności
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Pragniemy mocno podkreślić, że pobyt nad morzem
nie miałby miejsca bez zaangażowania naszych sponsorów. Staliśmy się beneficjentami dobrej woli i hojności zarządów Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej, Miejskich Zakładów Komunalnych oraz
Gospodarczego Banku Spółdzielczego. Darczyńcom
składamy serdeczne podziękowania za troskę o nas,
o nasze zdrowie i radość życia.
Przewodnicząca UTW
Krystyna Budzińska

Co porabiają kostrzyńscy seniorzy
Z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora postanowiliśmy porozmawiać z Panią Marią Bieniek, przewodniczącą Rejonowego Związku
Emerytów, Rencistów i inwalidów.
Czym zajmuje się Związek Emerytów, Rencistów i inwalidów?
Maria Bieniek: Związek zajmuje się
wieloma sprawami natury socjalnej
i kulturalnej: odciążamy urzędy, wysyłamy ludzi na rehabilitację, organizujemy wycieczki, pomagamy wypełniać
druki (np. sądowe), a także udzielamy
zapomogi ze składek. Mamy też swój
muzyczny zespół „Wrzos”.

Jak wygląda kwestia naboru nowych
członków? Czy są jakieś specjalne
wymagania?
MB: Ludzie bardzo chętnie dołączają
do Związku. Wymagań jako takich nie
posiadamy. Można powiedzieć, że
z członkostwa płyną same przywileje:
raczej to my wspieramy członków, a
nie oni nas. Składki również mamy
niewielkie: tylko 36 zł rocznie.

Ilu członków liczy Związek?
MB: Obecny stan to 450 osób, choć
tak naprawdę członków jest znacznie
więcej. Różnica wynika z faktu, że
oficjalne statystyki nie uwzględniają
ludzi niepłacących składek.

Kto wchodzi w skład zarządu Związku?
MB: W ścisłym zarządzie jestem ja
(Maria Bieniek), Skarbnik Danuta
Gąsecka i Sekretarz Aniela Barabasz.
Oprócz tego mam jeszcze dwie
zastępczynie. W zarządzie pracują

również komisje: komisja socjalno-bytowa, komisja kulturalna i wolnego
czasu, a także komisja rewizyjna. Przez
pewien czas był też u nas sąd koleżeński oraz kasa pogrzebowa, ale zrezygnowaliśmy z nich.
Jakie działania prowadzi Związek
w kwestii osób starszych i niepełnosprawnych?
MB: Prowadzimy zajęcia rehabilitacyjne dla seniorów, a niepełnosprawnym
organizujemy np. dowozy. Ogólnie
jest tak, że sprawniejsi członkowie
zawsze starają się pomagać tym mniej
sprawnym.
Można zostać wydalonym ze Związku?
MB: Tak. Każdy, kto działa na niekorzyść Związku może zostać z niego
wydalonym. Już kiedyś był taki przypadek, że dwie osoby musieliśmy wydalić. Nie tolerujemy zdradzania naszych tajemnic, robienia awantur itp.
Dlaczego warto zostać członkiem?
MB: Pomagamy starszym ludziom,
wspieramy zapomogą, a dodatkowo
organizujemy wczasy rehabilitacyjne
i imprezy (np. z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora).
Jak często organizowane są wyjazdy
i imprezy?
MB: Sezon wyjazdowy zaczynamy
przeważnie od maja. W tym roku mieliśmy już dwa dłuższe wyjazdy do Rewala
oraz po jednym do Ustronia Morskiego
i Dziwnowa. Niedawno wróciliśmy ze
Świnoujścia, gdzie w ramach profilak-

tyki zafundowaliśmy członkom wizyty
w tężniach. Organizujemy także jednodniowe wycieczki (np. do Kołobrzegu)
i pikniki (w Parku Narodowym „Ujście
Warty”, a ostatnio nawet w Nadleśnictwie w Ośnie Lubuskim). Naszym
członkom oferujemy również wyjazdy
do Karpacza i do sanatorium w Mielnie.
Do tej pory, co roku, ponad sto osób
wysyłaliśmy za darmo autokarem
do Niemiec na koncerty muzyki poważnej. Niestety, tegoroczny wyjazd
musiał zostać odwołany, ponieważ,
w związku z pandemią, nie otrzymaliśmy dotacji z Unii Europejskiej.
W tym roku będziemy organizować
jeszcze Wieczór Poezji, Andrzejki oraz
Sylwestra. Pod koniec października
planujemy „pieczenie ziemniaka”, a w
lutym przyszłego roku udamy się do
Mielna na dwudniowy Bal Karnawałowy. Oprócz tego, każdego roku przygotowujemy imprezy z okazji Dnia
Kobiet, Dnia Babci, Dnia Matki i wielu innych świąt. Członkowie Związku
wprost uwielbiają bawić się i tańczyć.
Niestety, ostatnimi czasy wiele naszych inicjatyw zostało wstrzymanych
przez panującą pandemię. Ale i tak
dużo zrobiliśmy.
Czy jest coś, co chciałaby Pani dodać
od siebie na koniec?
MB: Chciałabym podziękować za finansowe wsparcie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, firmie Wendre oraz władzom
miasta Kostrzyn nad Odrą.
Dziękuję za rozmowę!
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Kapela zmienia nazwę

Zima coraz bliżej . . .

Od września 2021 r. popularna w naszym mieście grupa amatorów
muzyki zmieniła swoją oficjalną nazwę. W miejsce dotychczasowej
„UTW Kapela Tadka” weszła nowa nazwa, która brzmi „UTW
Kostrzyńska Kapela Tadka”. Zmianie nie uległ skład osobowy, ani też
repertuar naszej grupy muzyczno-wokalnej.

Jesień już w pełni, kończy się październik, a listopad idzie wolnym
krokiem. Przyroda powoli zmierza ku zimowemu spoczynkowi i objawia się powolnymi, zachodzącymi zmianami. Drzewa zmieniają
barwy na jesienne, powoli opadają liście. Dużo owadów pochowało
się już na zimowy odpoczynek, ptaki odlatują do ciepłych krajów, a
my sami zmieniamy odzienie na typowo jesienne.

Dziękujemy mieszkańcom Kostrzyna nad Odrą za dotychczasowe zainteresowanie
naszą muzyką, a także liczne przejawy sympatii i uznania. Stale pracujemy nad rozszerzeniem listy muzycznych propozycji dla naszych słuchaczy. Gorąco pragniemy
przywoływać na Państwa twarze uśmiechy, budzić radość i refleksje.
Zadowolenie mieszkańców miasta rodzi w nas ogromną satysfakcję i przyjemność
z dotychczasowej działalności. Zapraszamy do uczestnictwa w naszych występach.
Przewodnicząca UTW
Krystyna Budzińska

Mimo to, że nie ma już tak ciężkich
i mroźnych zim jak pół wieku wcześniej, to i tak wszyscy przygotowujemy
się do zimy. Zwierzęta nabierają masy
tłuszczowej, drzewa i krzewy pozbywają się liści i soków przechodząc w stan
spoczynku, a inne rośliny, których
łodygi usychają, tworzą jakby okrycie
na zimę. Wiele roślin, krzewów i drzew
rozsiewa swoje dojrzałe nasiona po to,
by po zimie wyrosły nowe pokolenia.
Każdy żyjący organizm na swój sposób pozostawia po sobie potomstwo
dla zachowania gatunku. I tak od wielu
milionów lat w przyrodzie dzieją się
niezwykłe zjawiska, które co roku cieszą
nas, nasze oczy, zachwycają nas swym
niepowtarzalnym pięknem, a ostatecznie dają nam owoce służące jako
pokarm niezbędny do życia. To pory
roku określają nam warunki do życia,
a przyroda zaspokaja nasze potrzeby.
Tak jak przyroda oraz i my, tak i nasze podopieczne owady, jakimi są
nasze pszczoły miodne żyjące w naszych pasiekach i zadomowione w
ulach, przygotowują się do okresu zimowego. Jak wiemy, pszczoły zimują
w ulach tworząc tak zwany kłąb, czyli
kulę. W środku kłębu znajduje się królowa, czyli matka pszczela. Kłąb utworzony zimą przez pszczoły w swym
jądrze utrzymuje odpowiednią temperaturę, jednak nie mniejszą niż około
20 stopni. Temperatura ta pozwala
rodzinie bezpiecznie przetrwać całą
zimę i na wiosnę rozwinąć się, pozwalając jej przystąpić do pracy do jakiej
została stworzona. By tak się stało,
to opiekunowie - obecni pszczelarze,
a ówcześni bartnicy - muszą odpowiednio przygotować rodziny do zimowli. Ich praca polega głównie na
uporządkowaniu w sierpniu i wrześniu gniazd, w których będą zimowały
pszczoły i zapewnieniu odpowiedniej jakości i ilości pokarmu. Ponadto
muszą zadbać o to, by pszczoły były
zdrowe, stosując odpowiednie zabiegi lecznicze. Jednak żaden z tych
zabiegów nie przyniesie oczekiwanego rezultatu i nie pozwoli przetrwać
rodzinie, gdy ta będzie zbyt słaba.
Najważniejszym elementem do poprawnego przezimowania jest to, że
zimujemy pszczoły nieprzepracowane, wgryzione w miesiącu sierpniu
i wrześniu, jednocześnie zapewniając im odpowiednią ilość pokarmu.
Umownie przyjęto, że rodzina powinna być zazimowana na co najmniej siedmiu plastrach w ulu wielkopolskim i odpowiednio na pięciu

plastrach ula dadant i warszawskiego
poszerzanego. Niezależnie od prac
związanych z przygotowaniem, wykonywane są jeszcze prace porządkowe, a także naprawa i konserwacja
sprzętu pszczelarskiego. Równocześnie prowadzi się przegląd ramek
z suszem i najstarsze, bardzo ciemne,
wręcz najciemniejsze, wycofuje się i
wytapia z nich wosk. Wosk taki powinien być użyty tylko do wykonywania
konserwacji uli, oraz na świeczki. Do
wyrobu węzy powinniśmy stosować
tylko wosk z odsklepin pozyskanych
z ramek miodnych w czasie wirowania podczas miodobrania, gdyż jest to
wosk o najlepszej jakości.
Jak co roku w Skansenie Pszczelarskim
przystępujemy do prac porządkowych
oraz konserwacji, napraw sprzętu i eksponatów. Jednocześnie prowadzimy
nasadzenia oraz pielęgnację drzewek
i krzewów miododajnych. Wszystkie
te prace są prowadzone w tym kierunku, by wiosną można było podziwiać
na nowo budzącą się przyrodę i być
gotowym do zwiedzania. W okresie
jesienno-zimowym zawsze jest zastój
w odwiedzinach, ale mimo to zapraszamy do nas w czasie naszej obecności choćby po to, by zobaczyć w przeszklonych ulach, co robią pszczoły i jak
przygotowały się na czas zimowli.
Romana i Marian Grzywacz
tel. 880439941
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50 lat działalności ROD „Celuloza”
W dniu 24.09.2021 roku o godzinie 18:00 w gościnnych murach sali widowiskowej Kostrzyńskiego
Centrum Kultury przy ul. Fabrycznej 5 w Kostrzynie nad Odrą, z udziałem 81 działkowiczów Rodzinnego
Ogrodu Działkowego „Celuloza” oraz zaproszonych gości, odbyły się obchody 50-lecia działalności
ROD „Celuloza” oraz „Dnia Działkowca 2021”

Ogrodowe
obchody
zaszczycili:
Zbigniew Krzywak - wiceprezes zarządu okręgu PZD w Gorzowie Wlkp.,
Zbigniew Biedulski - zastępca burmistrza wraz z małżonką, Marek
Tatarewicz - przewodniczący Rady
Miasta, Andrzej Kail - członek zarządu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej, Olgierd Kłaptocz - prezes MZK sp. z o.o., Mariusz
Staniszewski - radny Rady Miasta,
Aneta Staniszewska - dyrektor BNP
Paribas Bank Polska S.A., a także
przedstawiciele zarządów: Teresa
Romańska - prezes ROD „Kolejarz”,
Jerzy Szajdak - prezes ROD „Osiedle Leśne”, Bogdan Chłopek - wiceprezes ROD „Oaza” wraz z małżonką,
Lech Cyran - prezes ROD „Huzar” oraz
Ryszard Pietrzak - sekretarz ROD
„Huzar” w Kostrzynie nad Odrą.
O godzinie 18:15, po przywitaniu
przez zarząd ROD „Celuloza” wszystkich przybyłych na jubileuszowe obchody, wzniesiono toast za zdrowie
działkowiczów, życząc sobie dalszych
owocnych lat działalności Ogrodu i odśpiewując gromkie „sto lat”.
Głównym celem obchodów, oprócz
uświetnienia przypadającego 50-lecia
działalności ROD „Celuloza”, była
aktywizacja seniorów, osób niepełnosprawnych, a także zintegrowanie się
z młodszym pokoleniem.
Po obiedzie prezes ROD „Celuloza”
Zygmunt Mendelski odczytał referat
z działalności Ogrodu za okres 1971-2021, podkreślając zaangażowanie
zarządów w pierwszych kadencjach
od chwili utworzenia Pracowniczego Ogrodu Działkowego „Celuloza”,
gdzie funkcje prezesów pełnili wówczas Panowie: Linkiewicz, Franciszek
Bembenek i Jan Trala. Zobrazowane
zostały wszystkie kadencje organów
władzy ROD, podkreślając ich wkład
pracy, zaangażowanie i problematykę.
Po referacie przystąpiono do realizacji kolejnego punktu obchodów.
Miłym akcentem było nadanie wy-

różnień w postaci złotych, srebrnych
oraz brązowych odznaczeń „Zasłużony Działkowiec”. Uchwałą zarządu
ROD „Celuloza” brązową odznaką PZD
„Zasłużonego Działkowca” uhonorowani zostali: Marek Rosiak, Elżbieta
Mysona, Anna Dzieciątkowska,
Mirosław Dzieciątkowski, Krystyna
Kędzior, Irena Młodzieniak, Zdzisław Kwieciński, Michał Ozdoba
i Jolanta Bukato.
Uchwałą Prezydium Okręgowego
Zarządu PZD w Gorzowie Wlkp. srebrną
odznaką „Zasłużonego Działkowca”
uhonorowani
zostali:
Zygmunt
Mendelski, Barbara Różanowska, Anna Maciejewska, Bronisław
Burda, Andrzej Noga, Kazimierz
Piasecki,
Edmund
Zdanowicz,
Zdzisław Iwanczewski i Władysław
Kuśnierz.
Uchwałą zarządu ROD „Celuloza” oraz
Uchwałą Prezydium Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Warszawie za wieloletnie zaangażowanie
na rzecz ROD „Celuloza” i za ogromny wkład pracy społecznej pięknymi dyplomami uhonorowani zostali:
Jan Różanowski, Janina Węgrzyn,
Waldemar Żylewski, Jerzy Wojciechowicz oraz Jerzy Augustyniak.
Za zaangażowanie i wkład pracy na
rzecz Rodzinnego Ogrodu Działkowego wiceprezes zarządu okręgu PZD w
Gorzowie Wlkp. Zbigniew Krzywak
wręczył odznaczenia „Za zasługi dla
ROD” dla: Andrzeja Kunta - burmistrza
Miasta Kostrzyn nad Odrą, Olgierda
Kłaptocza - prezesa MZK Sp. z o.o.,
Andrzeja Kaila - członka zarządu K-S
SSE oraz Marii Kotas - księgowej ROD.
Za długotrwałe, niestrudzone prowadzenie Ogrodu oraz za dbałość
o ekologię kostrzyńskiego środowiska zastępca burmistrza Zbigniew
Biedulski oraz przewodniczący Rady
Miasta Marek Tatarewicz wręczyli
kwiaty i listy gratulacyjne dla zarządu
ROD „Celuloza” i osób współpracujących w organach Ogrodu.

Z okazji Jubileuszowych obchodów
oraz „Dnia Działkowca 2021” zarząd
ROD „Celuloza” w dowód uznania za
wkład pracy na rzecz społeczności
ogrodowej i uznania za wspieranie
działań na rzecz ROD „Celuloza” wręczył stosowne wyróżnienia-podziękowania dla: Andrzeja Kunta - burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą,
Marka Tatarewicza - przewodniczącego Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą,
Olgierda Kłaptocza - prezesa MZK Sp.
z o.o., Anety i Ireneusza Suchomel
- właścicieli firmy IKAA SUCHOMEL
i Krzysztofa Kielca - prezesa K-S SSE.
Kolejnym miłym akcentem jubileuszowych obchodów było wręczenie
nagród piętnastu działkowiczom w
postaci artykułów i sprzętów ogrodniczych w ramach konkursu „Moja Działka 2021” za zaangażowanie, wkład
pracy ma rzecz Ogrodu, a także dbałość o ogrodową działkę i ekologię kostrzyńskiego środowiska. Nagrodami
uhonorowano: Mirosława Dzieciątkowskiego, Wiesława Żylewskiego,
Dariusza Szczotkę, Henryka Burzę,
Jana Różanowskiego, Marka Bejmę,
Irenę Młodzieniak, Mariusza Domerackiego, Zbigniewa Janusiewicza,
Zdzisława Kwiecińskiego, Jacka
Rosołowskiego, Jerzego Wojciechowicza, Mirosława Ogorzałka oraz
Janinę Zdanowicz.
W części artystycznej obchody
uświetnił
amatorski
zespół
artystyczny „Drzewiczanie”, który za
uświetnienie ogrodowych obchodów
i dotychczasową 35-letnią promocję
Miasta Kostrzyn nad Odrą, z życzeniami dalszych sukcesów artystycznych,
nagrodzony został okolicznościowym
dyplomem. Działkowicze wraz z gośćmi przy bogatej oprawie muzycznej w wykonaniu wokalisty Daniela
„Dany” Nowackiego - „Przy muzyce
o ogrodzie” - znakomicie się bawili,
prezentując w tańcach niesamowitą
kondycję, utrwalając więzi i integrację
lokalnej ogrodowej społeczności.
Doceniając pozytywną rolę ogrodnictwa działkowego, będącego dziedziną
życia społecznego przyczyniającą się
do zaspokajania wypoczynkowych,
rekreacyjnych i socjalnych potrzeb
działkowiczów i ich rodzin, ponad 180
członków ROD „Celuloza” ma możliwość prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby, przyczyniając się przy tym do podniesienia
standardów ekologicznego otoczenia.
Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc, za wsparcie oraz za stworzony klimat podczas
obchodów 50 lat działalności ROD
„Celuloza” i „Dnia Działkowca 2021”.
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Kostrzyński ogród nagrodzony
Mieszkańcy Kostrzyna, Elżbieta i Piotr Ratajczak, wygrali konkurs na najpiękniejszy ogród w województwie lubuskim. Laureatom nagrody wręczyli wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn oraz radna
województwa Anna Chinalska.
Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Elżbieta i Piotr Ratajczak z Kostrzyna nad Odrą zajęli pierwsze
miejsce w konkursie „Lubuskie ogrody i ogródki” organizowanym przez Departament Programów Rozwoju Obszarów
Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
w kategorii „Rabatki i inne kwiatki”.
Konkurs odbywał się w dwóch etapach. W pierwszym należało
wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy, a podczas drugiego
powołana komisja jeździła i osobiście oceniała ogrody.
Jury zwracało szczególną uwagę na estetykę, czystość, ekologię, a także nietypowe elementy pozytywnie wyróżniające
ogród. Brano pod uwagę także to, czy właściciele wykorzystują
naturalny kompost oraz czy do podlewania roślin używana jest
woda deszczowa.
Nasz ogród tworzyliśmy z myślą o funkcjonalności i estetyce.
Zależało nam, by było pięknie, ale również aby każdy element
istniał w zgodzie z naturą. Ogród zaczęliśmy tworzyć ok. 20 lat
temu i przez ten czas przybierał on wiele kształtów. Ta pasja wymaga od nas wiele czasu - rośliny potrzebują sporo uwagi, którą
chętnie im poświęcamy - dlatego też odwdzięczają się cudownymi kwiatami i owocami. Największą radość sprawiają nam
zbiory, bo to co wyrośnie we własnym ogródku zawsze smakuje
najlepiej. - opowiada Pani Elżbieta Ratajczak.
Dbamy o aspekty wizualne, ale również ekologiczne i dlatego
w naszym ogrodzie nie brakuje beczek na deszczówkę, kompostu, szklarni czy warzywniaka. Ogród to również strefa dla
przyjemności, dlatego wybudowaliśmy grilla i małe palenisko,

a to wszystko własnymi rękoma. Czy ta pasja ma minusy?
Największym na pewno jest zima, jednak nawet w tym okresie
nie nudzimy się, tylko wymyślamy, projektujemy i tworzymy
plany na kolejne miesiące. - dodaje zwyciężczyni.
Za wygraną w konkursie Pani Elżbieta otrzymała nagrodę
finansową w wysokości 2.000 zł brutto.
PEŁNA LISTA ZWYCIĘZCÓW
Kategoria Ogród - „Rabatki i inne kwiatki”
Miejsce I
Elżbieta Ratajczak z Kostrzyna nad Odrą
Miejsce II
Wiesława Lis z Przewozu
Miejsce III
Danuta Jankowska z Zielonej Góry
Kategoria Ogród - „Smacznie, zdrowo i ziołowo”
Miejsce I
Teresa Nowacka z Krosna Odrzańskiego
Miejsce II
Józef Hryniewicz z miasta Rąpice
Miejsce III
Joanna Glaz z Czarnowa
Kategoria Działki - „Rabatki i inne kwiatki”
Miejsce I
Elżbieta Orlińska z Nowej Soli
Miejsce II
Teresa Wojtkowiak z Zielonej Góry
Miejsce III
Paweł Radoń z Zielonej Góry
Kategoria Działki - „Smacznie, zdrowo i ziołowo”
Miejsce I
Ryszard Wojciechowski z Gozdnicy
Miejsce II
Eugenia i Edward Kulanica z Droszkowa
Miejsce III
Tadeusz Mazur z Droszkowa

Warsztaty florystyczne
16 października w bibliotece odbyły się pierwsze Warsztaty Florystyczne! Pod okiem prawdziwego
mistrza w swoim fachu - Pana Mirosława Drohomireckiego - z Kwiaciarnia DAISY, nasze cudowne Panie
stworzyły małe dzieła sztuki.
Jesteśmy pod ogromnym
wrażeniem umiejętności,
osobowości i charyzmy
Pana Mirka, a także kreatywności naszych uczestniczek. Nasze seniorki po
raz kolejny udowodniły,
że posiadają niewyczerpywalne pokłady energii,
zapału i entuzjazmu!
Warsztaty zorganizowane
zostały w ramach świętowania XXI Lubuskiego
Tygodnia Seniora.
Zespół Biblioteki
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Turystyczne oblężenie Twierdzy Kostrzyn
Nastała jesień, skończył się sezon turystyczny. Od połowy września do końca października przeżywaliśmy istne oblężenie zorganizowanych grup turystycznych, które wykorzystując w miarę korzystne warunki atmosferyczne pragnęły odwiedzić nasze muzeum.
Praktycznie codziennie prowadziliśmy zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży z różnych grup wiekowych z różnych szkół i innych instytucji oświatowych
z całego regionu. Nasz edukator Jerzy Dreger nigdy
nie narzeka na brak zajęć, jednakże teraz ich intensywność przybrała na sile. Dzielnie wspierali go inni
pracownicy MTK. Ostatnio gościliśmy u nas grupy
młodzieżowe z Dębna, Szczecina, Starościna, Polic,
Różanek, Witnicy, Bielic (koło Gryfina), Kłodawy,
Górzycy, Polic, Deszczna, Kamienia Małego, Krzyża,
kilka grup z Gorzowa, czy z niemieckiego Strausberga.
Dla pierwszoklasistów z SP nr 1 z Kostrzyna przeprowadziliśmy warsztaty archeologiczne. Odwiedza
nas nie tylko młodzież - z naszej oferty skorzystała
50-osobowa grupa żołnierzy Królewskiej Armii Niederlandów, pracownicy i goście biura Euroregionu
Pomerania, grupa motorowa z Gdańska, pracownicy
Urzędu Górniczego z Poznania, seniorzy ze Stargardu
i z miejscowości Moszczanka spod Ostrowa Wlkp.

Uwaga sezon ziomowy!

W okresie od listopada 2021 do marca 2022 roku
obiekty Muzeum Twierdzy Kostrzyn będą jak co
roku zamknięte i niedostępne dla zwiedzających.
Biuro Muzeum Twierdzy Kostrzyn czynne
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.
W godzinach pracy biura można uzyskać informacje
turystyczne oraz nabyć publikacje i pamiątki.

Jak widać dociera do nas cała paleta turystów i grup
zróżnicowanych nie tylko pod względem wieku, ale
również narodowości, środowisk, wykonywanej pracy
czy miejsca zamieszkania. Okazuje się, że równie dobrze jak w znanych ośrodkach historycznych o historii
można ciekawie opowiadać również w Kostrzynie nad

Odrą. Przy okazji można miło spędzić czas na łonie
przyrody (wiele grup łączy pobyt z wizytą w Parku
Narodowym „Ujście Warty”). Niestety, jak co roku
czeka nas teraz przerwa zimowa i kolejne grupy zawitają do nas dopiero w przyszłym roku. Do zobaczenia!
Muzeum Twierdzy Kostrzyn

Otwarcie wystawy
Muzeum Twierdzy Kostrzyn oraz Kostrzyńskie Centrum Kultury
zapraszają na otwarcie wystawy tematycznej „Odra. Nasza rzeka”.
Wystawa została zrealizowana przez Muzeum Miejskie Viadrina
we współpracy z Muzeum Twierdzy Kostrzyn w ramach projektu
„Zaangażowani w Odrę”.

Jest to polsko-niemiecka wystawa prezentująca na 16 planszach różnorakie
aspekty życia nad rzeką i wykorzystania jej wód w wielu dziedzinach ludzkiej działalności. Wystawę wzbogacają
filmy, gry dla dzieci (puzzle, łowienie
rybek, układanki) prace malarskie, pulpity oraz eksponaty muzealne, w tym
m. in. dwie wręgi łodzi z zasobów naszego muzeum. W ramach projektu
odbyły się już konferencje oraz „Dzień
Rzeki” we Frankfurcie.
Od czerwca br. prezentowana jest
ona w Junkerhaus we Frankfurcie, ale
od listopada br. będą ją mogli obejrzeć
również kostrzynianie. Ze względów
lokalowych i logistycznych nie zostanie

ona umiejscowiona w obiektach Muzeum Twierdzy, lecz gościnnie będzie
prezentowana w obiekcie KCK przy
ul. Sikorskiego 34.
Jej otwarcie zaplanowano na 5 listopada
o godz. 18:00. Zapraszamy oczywiście
nie tylko na otwarcie ekspozycji, ale
zachęcamy do jej obejrzenia w inne
dni. Wystawę będzie można oglądać do
końca 2021 r. W tym czasie będą miały
miejsce również dwujęzyczne panele
dyskusyjne (20.11. oraz 05.12. br.)
Zachęcamy do skorzystania z okazji
i do zapoznania się z wieloma aspektami współistnienia rzeki i ludności
nadrzecznych miejscowości.
Muzeum Twierdzy Kostrzyn
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Ależ to było dobre!

Sukces Roll Dance!

Październik rozpoczęliśmy festiwalowo. Jazz Crossing Festival
Canada&Polska to projekt przygotowany przez zielonogórski
klub Piekarnia Cichej Kobiety i zaprzyjaźnione instytucje kultury,
w tym nasze KCK.

19 września w Seelow nasz zespół Roll Dance wziął udział w wydarzeniu „Deutsch-Polnische Tanzfestival”, który był międzynarodowym konkursem tanecznym. Nasi tancerze i tancerki wystąpili
na głównym placu w Seelow, na scenie, w plenerze. Najmłodsza
grupa zajęła pierwsze miejsce, dzieciaki w wieku 9-12 lat zajęły
drugie miejsce, a najstarsza grupa zespołu Roll Dance uplasowała
się na miejscu pierwszym w swojej kategorii wiekowej.
Wszyscy otrzymali dyplomy, puchary i ogromne brawa. Za choreografię odpowiadał opiekun grupy Jacek Jobke. Serdecznie
gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Szefem artystycznym wydarzenia jest
kanadyjski muzyk, trębacz, kompozytor
Jaques Kuba Seguin. W Kostrzyńskim Centrum Kultury, w ramach Jazz
Crossing Festival Canada&Polska,
9 października odbył się koncert norweskiej grupy ,,Way Out West Trio’’
w składzie: Atle Nymo - saksofon
tenorowy, Hermund Nygård - perkusja,
Magne Thormodsæter - gitara basowa. Początkowo zespół powstał jako
projekt, który składał hołd Sonny’emu
Rollinsowi, koncertował w Norwegii,
wydał chwaloną przez krytyków płytę
(Way Out West).

Jazz smakuje najlepiej w kameralnym wydaniu. Tak też było tym razem
w KCK. Kilkadziesiąt osób mogło delektować się wirtuozerską grą muzyków ze Skandynawii. Norweskie Trio
pokazało kostrzyńskiej publiczności
czym w muzyce jest dynamika. To była
muzyka, która emocjonalnie porywała
pod sam sufit, by za chwilę go przebić
i z impetem rozbić się o podłogę. Nie
można było wyjść z podziwu jak wiele
różnorodnych dźwięków można wydobyć z tak niepozornej perkusji. To
były muzyczne czary, muzyczna uczta,
którą zachwycali się wszyscy obecni!

Samorządny Kostrzyn
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Listopad w Bibliotece

Noc Bibliotek 2021

Zapraszamy do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą na kolejny miesiąc zajęć, spotkań, warsztatów, wykładów, lekcji i innych imprez.

Tegoroczna Ogólnopolska Akcja „Noc Bibliotek” upłynęła pod hasłem
CZYTANIE WZMACNIA. Dlatego w sobotę 9 października postanowiliśmy
udowodnić, że czytanie wzmacnia nie tylko wyobraźnię, umysł, język,
spostrzegawczość ale i relacje, kondycje i współdziałanie w grupie.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ
2 listopada (wtorek), g. 16:30-17:30
Dziecięcy Klub Książki
4 listopada (czwartek), g. 11:00-12:00
Biblioteczny Klubik „Krasnal”
5 listopada (piątek), g. 16:30-17:30
Klub Młodych Książkożerców
9 listopada (wtorek), g. 16:30-17:30
Dziecięcy Klub Książki
12 listopada (piątek), g. 16:30-17:30
Klub Młodych Książkożerców
16 listopada (wtorek), g. 16:30-17:30
Dziecięcy Klub Książki
18 listopada (czwartek), g. 11:00-12:00
Biblioteczny Klubik „Krasnal”
19 listopada (piątek), g. 16:30-17:30
Klub Młodych Książkożerców
23 listopada(wtorek), g. 16:30-17:30
Dziecięcy Klub Książki
25 listopada (czwartek), g. 11:00-12:00
Biblioteczny Klubik „Krasnal”
26 listopada (piątek), g. 16:30-17:30
Klub Młodych Książkożerców

30 listopada (wtorek), g. 16:30-17:30
Dziecięcy Klub Książki
WIĘCEJ INFORMACJI
DZIECIĘCY KLUB KSIĄŻKI
- zajęcia dla dzieci 6-9 lat,
- zajęcia w godzinach 16:30-17:30,
- w każdy wtorek,
- dla wszystkich chętnych, bez zapisów.
BIBLIOTECZNY KLUBIK „KRASNAL”
- zajęcia dla dzieci 3-6 lat,
- zajęcia w godzinach 11:00-12:00,
- w każdy czwartek,
- gry i zabawy,
- zajęcia plastyczne,
- dobre książki,
- dla wszytskich chętnych, bez zapisów.
KLUB MŁODYCH KSIĄŻKOŻERCÓW
- zajęcia dla dzieci 10-13 lat,
- zajęcia w godzinach 16:30-17:30,
- w każdy piątek,
- dla wszystkich chętnych, bez zapisów

www.biblioteka.kostrzyn.pl

Pracownia rękodzieła
Jak jesień to... jesienne sobotnie
warsztaty w naszej Pracowni
Rękodzieła! Najpierw na warsztat
wzięliśmy dynie, które za pomocą
metody Decoupage zamieniliśmy
w kolorowe małe dzieła sztuki!

Podczas
kolejnych
warsztatów
zmierzyłyśmy się z maszynami
do szycia - szyłyśmy kuchenne
fartuszki. Panie wykazały się ogromną
kreatywnością, poczuciem humoru,
pozytywną energią.

Przed nami całe mnóstwo kolejnych warsztatów:
6 listopada w godzinach 10:00-12:00 zapraszamy młodzież i dorosłych do pracowni rękodzieła na warsztaty, podczas których wykonamy BIŻUTERIĘ Z ŻYWICY
(BRANSOLETKĘ). Zapisy pod numerem 95 7524010.
20 listopada w godzinach 10:00-12:00 zachęcamy do udziału w warsztatach
FILCOWANIA NA MOKRO dla młodzieży i dorosłych. Przypominamy! Ilość miejsc
ograniczona - zapisy pod numerem 95 7524010.
27 listopada w godzinach 10:00-12:00 nasza pracownia rękodzieła zaprasza młodzież
i dorosłych na warsztaty DECOUPAGE, podczas których wykonamy ŚWIĄTECZNE
KARTKI. Zapisy pod numerem 95 7524010.
Serdecznie zapraszamy ! ! !

Zaczęliśmy od obejrzenia spotu
promującego akcję, potem wspólnie
zastanawialiśmy się co nam dają książki,
literatura i czytanie. Zabawy integracyjne pozwoliły nam się lepiej poznać i wywoływały mnóstwo śmiechu. Był też element zdrowej rywalizacji, zadania, które
wymagały mnóstwa kreatywności i niebanalnych pomysłów.
Po tych zabawach przyszedł czas na prace
manualne - własnoręcznie stworzyliśmy
maskotki sowy i kotki - tu też mogliśmy
się wykazać bogatą wyobraźnią.
Żeby się wzmocnić na dalszą część
wieczoru zjedliśmy absolutnie pyszne
kanapki, które ufundowała nam
Klubokawiarnia NA KOLE.

Pełni nowych sił ruszyliśmy na podbój
Biblioteki. Podzieleni na 5 zespołów
wzięliśmy udział w grze, która wymagała od nas sprytu, spostrzegawczości
i umiejętności współpracy. Rozwiązywaliśmy szyfry, krzyżówki, quizy, wykreślanki, układaliśmy nowe słowa, szukaliśmy różnic w obrazkach. A wszystko to
tematycznie było związane z książkami
dla dzieci i literackimi postaciami.
Każdy z uczestników otrzymał w podziękowaniu za wspólny ekscytujący
wieczór zakładkę do książki i brelok
wydrukowany w naszej bibliotecznej
drukarce 3D.
Dziękujemy Wam i do zobaczenia za rok!
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Nasze nowości

Wrzesień z Lemem

Jesień zawitała do nas na dobre, a czy jest coś lepszego niż jesienny wieczór spędzony w towarzystwie dobrej książki? Zapraszamy do biblioteki
i korzystania z naszego księgozbioru.
A oto zaledwie mała część naszych nowości:

Świętując 100. Rocznicę urodzin patrona roku 2021, pisarza, filozofa, futurologa i satyryka, wrześniowe spotkania Dojrzałych Wspaniałych poświęciliśmy Stanisławowi Lemowi, czyli - jak się okazało - fanowi motoryzacji
i słodyczy, wielbicielowi wszystkiego co mechaniczne, zakochanemu
„w dziewczynie o siwych oczach”.

„Dawna medycyna” J. Thorwald
„Dom głosów” D. Carrisi
„Idealna randka” S. Watson
„Kłamstwa od serca” E. Giffin
„Kubańczycy” A. de Palma
„Kwiaty dla Algernona” D. Keyes
„Lwowska kołysanka” M. Kowalska
„Martwiec” K. Puzyńska
„Miłość z odzysku” M. Ferenz
„Narzeczona nazisty” B. Wysoczańska
„Następnym razem” K. Winiarska
„Pacjent” J. DeWitt
„Pocztówki ze wschodu” R. Monforte
„Pomiędzy siostrami” K. Hannah
„Rzeki płyną jak chcą” A. Grabowska
„Splątane ścieżki” A. Krawczyk
„Stulecie trucicieli” L. Stratmann
„Srebrna łyżeczka” M. Witkiewicz
„Wołyńska gra” J. Białowąs
„Z dala od świateł” T. French
„Zaginione złoto Hitlera” T. Bonek
„Zagubiony ptak” J. Kosiba
„Zanim wyznasz mi miłość” M. Kordel
„Zło kryje się w mroku” C. Donlea
Malwina Smycz - Promotor Czytelnictwa

Szczęśliwie dla światowej literatury (do której jego twórczość jest zaliczana) Lem
porzucił medycynę i stworzył wiele prognoz technologicznych i społecznych, które
niestety się spełniły. Uczestnicy spotkań mogli się przekonać, że „każda bez wyjątku
nowa technologia ma awers i rewers nowych, nieznanych dotychczas bied”.
Życząc dobrego jesiennego czasu zapraszam kostrzyńskich seniorów na spotkania
w listopadzie. Do zobaczenia w bibliotece „we czwartek o czwartej”.
Jolanta Bednarska

Samorządny Kostrzyn
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Podziękowania

EKOatleci

W imieniu organizatorów chcielibyśmy serdecznie
podziękować wszystkim osobom, które włączyły się
w akcję Stalowe Szafowanie, czyli zbiórkę odzieży
i używanych tekstyliów w ramach pomocy Adasiowi
Kosowi, choremu na tzw. Zespół Crouzona.

Wrześniowe słońce i październikowa mżawka – żadne warunki nie były straszne
miłośnikom sportu i przyrody. EKOatleci, bo właśnie o nich mowa, spotykali się w
pierwszych jesiennych miesiącach w Parku Narodowym „Ujście Warty”.

DZIĘKUJEMY !

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy przekazywali
używane tekstylia, kołdry, koce, pluszaki, zasłony, firany, buty
i inne zalegające w szafach artykuły na akcję Stalowe Szafowanie. Dochód z każdego kilograma zostanie teraz wpłacony na
konto Adasia Kosa, który potrzebuje pieniędzy na pilną operację
powiększenia czaszki.
Osoby, które nie załapały się na akcję, a chciałyby pomóc Adasiowi,
wciąż mogą to zrobić. Do 11 listopada na stronie internetowej
www.siepomaga.pl/adas-kos trwa zbiórka pieniędzy na leczenie
i rehabilitację chłopca.

Wszyscy chętni do wspólnych
ćwiczeń i odkrywania natury,
spotykali się przy starej przepompowni w Warnikach.
Stamtąd, razem z trenerem
z Polskiego Związku Lekkiej
Atletyki ruszali żwawym krokiem do nowej przepompowni. Po takiej rozgrzewce pora
na dalsze ćwiczenia! Marszo-biegiem EKOatleci ruszali
wałem do Parku Narodowego
„Ujście Warty” i z powrotem.
Później czekały ich skłony,
przysiady, rozciąganie i inne

elementy gimnastyki na świeżym powietrzu.
Jednak sport to nie wszystko.
Będąc w tak pięknych okolicznościach przyrody warto dowiedzieć się o niej coś więcej.
W czasie gdy sportowcy łapali
oddech, głos zabierały edukatorki z Parku Narodowego
„Ujście Warty”. Zacząć trzeba
było od tego, czym są parki narodowe i dlaczego jeden z nich
powstał właśnie w pobliżu Kostrzyna nad Odrą. Uczestnicy
zajęć poznali tajemnice życia

bobrów. „Zajrzeli” też głębiej
pod wodę i poznali kilka żyjących tam bezkręgowców. Nie
sposób było też nie wspomnieć
o ptakach! Mowa była o tym,
dlaczego ptaki latają i dlaczego
ich dzioby wyglądają tak, a nie
inaczej. Podczas uprawiania
sportu nie zawsze da się obserwować zwierzęta, jednak
nie trudno znaleźć ślady ich
obecności. Pracownicy Parku
pokazali, gdzie ich szukać i jak
je rozpoznawać. Po takich zajęciach już chyba nikt nie ma
wątpliwości, że „Bagno wciąga!”
EKOatleci to ogólnopolska akcja, której celem było promowanie aktywnego spędzania
czasu z rodziną. Autorami projektu są Polski Związek Lekkiej
Atletyki oraz Ministerstwo
Klimatu i Środowiska. Zajęcia
sportowo-przyrodnicze odbyły
się we wszystkich 23 parkach
narodowych.

Budowa muzeum w Słońsku zakończona
Projekt Parku Narodowego „Ujście Warty” pn. „Budowa i wyposażenie Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego wraz z zapleczem administracyjnym oraz technicznym” zakończył się 30 września 2021 roku. Nadszedł czas podsumowań. 8 października 2021 roku odbyło
się oficjalne zakończenie projektu. W Ośrodku Muzealno-Edukacyjnym w Słońsku zebrali się zaproszeni goście, Rada Naukowa
Parku oraz pracownicy.
Uroczystość rozpoczęła się od przecięcia wstęgi. Był to symboliczny gest,
ponieważ Ośrodek nie jest jeszcze
otwarty. Niebawem ruszy rekrutacja
pracowników. Pozostaje jeszcze dopiąć
na ostatni guzik system zarządzania
sprzedażą biletów i organizacją wydarzeń. Z tych powodów otwarcie Ośrodka
przewidywane jest na przyszły rok.
Uczestnicy piątkowego wydarzenia
mieli niebywałą okazję obejrzenia
multimedialnej ekspozycji. Czekało
na nich mnóstwo przyrodniczych gier,
projekcji i aplikacji. Goście popłynęli
w wirtualny rejs łodzią po obszarach
ochrony ścisłej Parku Narodowego
„Ujście Warty”, obejrzeli z góry krajobraz Parku podczas wirtualnego lotu
balonem, przechadzali się po torfowisku. Niektórzy spróbowali swoich sił
w interaktywnej grze naśladując lot
bielika i chód przepiórki. Zwiedzający odkrywali skarby w Skrzyni pełnej niespodzianek i tajemnice ptasich
wędrówek. Odważniejsi zmierzyli się
z liczeniem gęsi. Okazało się, że przy
ograniczonym czasie nie jest to wcale
takie proste. Dużym zainteresowaniem
cieszyło się akwarium z rybami, które
spotkać można także w wodach Parku.

Z połowami nieodłącznie wiąże się historia Błot Warciańskich. Będzie można
zapoznać się z nią w jednej z sal Ośrodka
Muzealno-Edukacyjnego.
Po emocjonującym zwiedzaniu wystawy, dyrektor Parku Narodowego „Ujście
Warty” Konrad Wypychowski przedstawił historię powstania Ośrodka.
Wszystko zaczęło się w 2013 roku. To
właśnie wtedy Park poszukiwał miejsca
na nowe centrum edukacyjne. Pomocną dłoń wyciągnął wójt gminy Słońsk
Janusz Krzyśków wraz z Radą Gminy,
który nieodpłatnie przekazał działkę

pod budowę. Kolejny krok to opracowanie koncepcji architektonicznej
i ekspozycyjnej, a później na tej podstawie zaprojektowanie budynku i wystawy. W 2018 roku w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko udało się uzyskać fundusze na to
ogromne przedsięwzięcie.
I tak narodził się projekt: „Budowa i wyposażenie Ośrodka Muzealno- Edukacyjnego wraz z zapleczem
administracyjnym oraz technicznym”.
Od tej pory „zespół muzealny” czuwał
nad przebiegiem prac budowlanych

i wyposażania wnętrz. Ostateczny koszt
projektu wyniósł 29.061.074,77 zł,
w tym 16.832.171,73 zł dofinansowania
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz
1.007.438,20 zł z budżetu państwa. Park
Narodowy „Ujście Warty” dołożył do
inwestycji 11.221.464,84 zł.
Interesującym punktem uroczystości
był wykład dr Macieja Ambrosiewicza, autora koncepcji wystaw, pt. „Ptaki
w sztuce”. Pan Ambrosiewicz zaprezentował dzieła artystów od starożytnego
Egiptu aż do współczesności. Pokazał
w ten sposób, jak na przestrzeni wieków
zmieniało się postrzeganie ptaków i jak
możemy interpretować sztukę od strony
przyrodniczej.
Najlepszym podsumowaniem projektu
„Budowa i wyposażenie Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego wraz z zapleczem
administracyjnym oraz technicznym”
były zachwyty, pochwały i miłe słowa,
które dały się słyszeć na każdym kroku. Wkrótce wszyscy, którzy zapragną
poszerzyć wiedzę o Parku Narodowym
„Ujście Warty” będą mogli odwiedzić
Ośrodek. Informacje na temat otwarcia
będą podawane na stronie internetowej
i w mediach społecznościowych Parku.
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91. Mistrzostwa Polski Seniorów za nami!
Po raz drugi w historii kostrzyńskiego sportu zapaśniczego, w dniu 11 września br. o godzinie 10:30 w hali widowiskowo-sportowej Kostrzyńskiego
Centrum Szkolenia Zapasów przy ul. Mickiewicza 8, rozegrane zostały 91. Mistrzostwa Polski Seniorów w zapasach w stylu klasycznym.

W dziesięciu kategoriach wagowych: 55, 60,
63, 67, 72, 77, 82, 87, 97 i 130 kg wystąpiła
rekordowa liczba 113 najlepszych polskich seniorów, uczestników m.in. Igrzysk
Olimpijskich z Tokio, Mistrzostw Europy,
Mistrzostw Świata, czy Międzynarodowych
Mistrzostw Polski.
Warto nadmienić, że w 2020 roku w 90.
Mistrzostwach Polski, które odbyły się
w Radomiu, startowało 98 zapaśników
reprezentujących 20 klubów sportowych,
a z radomskich zawodów tytuły mistrzowskie w Kostrzynie nad Odrą obroniło
5 zapaśników.
MOSiR w Kostrzynie nad Odrą, po złożeniu ofert na podstawie wniosku Komisji
Organizacji Imprez PZZ oraz propozycji
prezesa PZZ Pana Andrzeja Suprona na organizację 91. MP Seniorów otrzymał jednogłośnie prawo do organizacji tej prestiżowej
imprezy. Była to podstawa do wielkiej dumy
i zaszczytu dla organizatora - kostrzyńskiego
MOSiR oraz dla Miasta Kostrzyn nad Odrą,
Powiatu Gorzowskiego i Ziemi Lubuskiej.
O randze tej imprezy nie ma co mówić, gdyż
każdy sportowiec, trener, działacz, czy sympatyk sportu wie, że osiągnięty wynik sportowy oraz start w MP Seniorów ma ogromne znacznie i wielokrotnie bywa przepustką
do zdobywania kolejnych wyników i laurów
w zawodach o najwyższej randze w Europie
i na świecie. To kostrzyńska impreza była
dla startujących ukoronowaniem zapaśniczych zmagań w 2021 roku, w roku Igrzysk
Olimpijskich w Tokio i przepustką do startu
w październikowych Mistrzostwach Świata
Seniorów w Oslo.
Warto odnotować, że w Kostrzynie nad
Odrą podczas tych mistrzostw gościliśmy
brązowego medalistę ostatnich Igrzysk
Olimpijskich w kategorii wagowej do 97 kg
Tadeusza Michalika. Były zawodnik Orląt
Trzciel (trenerzy: Marek i Piotr Troczyńscy),
a aktualnie Sobieskiego Poznań (trener:
Antoni Obrycki), został podczas uroczystego otwarcia mistrzostw owacyjnie przywitany, gdzie zarówno burmistrz Miasta
Andrzej Kunt, w imieniu władz Miasta
i Rady Miasta, jak i wicestarosta Małgorzata
Ludniewska, w imieniu starosty Magdaleny
Pędziwiatr, zarządu powiatu i rady powiatu
gorzowskiego, złożyli na ręce naszego brązowego medalisty serdeczne gratulacje
i podziękowania za osiągniecie wspaniałego wyniku sportowego wręczając mu kosze
pełne słodyczy.
W dniu 11 września br. na hali widowiskowo-sportowej przy ul. Mickiewicza 8, po

porannym ważeniu i przeglądzie lekarskim,
o godzinie 10:30 rozpoczęły się pierwsze
walki eliminacyjne w dziesięciu kategoriach
wagowych, które potrwały do godziny 15:00.
O godzinie 16:30, z udziałem bardzo licznej
widowni, odbyła się ceremonia uroczystego
otwarcia mistrzostw Polski, podczas której dyrektor MOSiR, członek zarządu powiatu gorzowskiego Zygmunt Mendelski,
serdecznie powitał: Andrzeja Suprona
- prezesa PZZ, multimedalistę mistrzostw
Europy i świata, trzykrotnego olimpijczyka Igrzysk Olimpijskich, srebrnego medalistę IO z Moskwy, Ryszarda Wolnego
- wiceprezesa ds. stylu klasycznego, trenera kadry narodowej Polski, mistrza olimpijskiego z Atlanty, pięciokrotnego olimpijczyka,
Włodzimierza Zawadzkiego
- trenera kadry narodowej seniorów, mistrza olimpijskiego z Atlanty, medalistę
mistrzostw świata i Europy, Piotra Stępnia
- trenera kadry narodowej Polski, dwukrotnego medalistę Igrzysk Olimpijskich,
wicemistrza olimpijskiego z Barcelony,
trzykrotnego medalistę mistrzostw Europy, asystenta trenera kadry olimpijskiej
w Sydney, Józefa Tracza - trzykrotnego
medalistę Igrzysk Olimpijskich, Dariusza
Jabłońskiego - mistrza Świata Seniorów,
Tadeusza Michalika - brązowego medalistę IO z Tokio, Andrzeja Korpackiego
- głównego sędziego MP Seniorów, Małgorzatę Ludniewską - wicestarostę powiatu
gorzowskiego, Andrzeja Kunta - burmistrza
Kostrzyna nad Odrą, Zbigniewa Biedulskiego - wiceburmistrza Miasta Kostrzyn
nad Odrą, Marka Tatarewicza – przewodniczącego Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą,
Michała Kunta - wiceprzewodniczącego
RM Kostrzyn nad Odrą, Annę Górską skarbnik powiatu gorzowskiego, Andrzeja
Kaila - członka zarządu K-S SSE, przewodniczącego Rady Powiatu Gorzowskiego,
prezesa SKF „Olimp” (śledził przebieg zawodów już od godziny 10:30), Mieczysława
Jaszcza - członka zarządu powiatu gorzowskiego, radnych Miasta Kostrzyn nad
Odrą i powiatu gorzowskiego, Olgierda
Kłaptocza - prezesa Miejskich Zakładów
Komunalnych Sp. z o.o. w Kostrzynie nad
Odrą, Ireneusza Suchomela - właściciela
firmy IKAA Suchomel, Mirosława Wrzesińskiego - właściciela firmy Marketing
Colloseum Sport, Mariusza Hadrysiaka
- aktualnego mistrza Świata i rekordzistę
Świata w wyciskaniu sztangi leżąc i wielu innych medalistów mistrzostw Polski
i Europy, Wojciecha Łapo - przedstawiciela

firmy Arctic Paper Kostrzyn, Ryszarda
Nagórnego - właściciela mechaniki pojazdowej, Marka Gościniaka - przedstawiciela firmy PPHU Halogen, Wojciecha
Boguckiego - przedstawiciela firmy GISO
Produkcja Wydarzeń, Artura Grzelczaka
- wiceprezesa SKF „Olimp”, Artura Żołnę
- prezesa UKS „Jedynka”,
Mariusza
Torbiczuka - wiceprezesa UKS „Jedynka”.
W imieniu starosty powiatu gorzowskiego Magdaleny Pędziwiatr, zarządu oraz
radnych powiatu gorzowskiego, wszystkich gości, sędziów i zawodników powitała
Małgorzata Ludniewska, wicestarosta
gorzowski. W imieniu władz Miasta Kostrzyn nad Odrą i radnych, uczestników
zawodów, sędziów, zawodników, gości
i licznie zgromadzonych kibiców powitał
Andrzej Kunt, życząc wszystkim zapaśnikom osiągniecia jak najlepszych wyników
na macie, dokonując oficjalnego otwarcia
91. Mistrzostw Polski Seniorów w zapasach.
Głos zabrał także Andrzej Supron, prezes
PZZ, podkreślając rangę mistrzostw Polski. Dziękował Miastu Kostrzyn nad Odrą
oraz kostrzyńskiemu MOSiR za wzorowo
realizowane zadania organizacyjne, życząc
sędziom wzorowego prowadzenia walk
finałowych, zaś zawodnikom osiągnięcia
jak najlepszego wyniku.
Zaszczytu reprezentowania zawodników
w poczcie flagowym dostąpili: Mateusz
Bernatek (AKS Piotrków Trybunalski),
Rafał Grajewski (Legia Warszawa), Adrian
Kościelniak (SKF Olimp Kostrzyn nad Odrą).
Kostrzyńskie zawody były tez okazją
do wręczenia odznaczeń i podziękowań
nadanych przez Polski Związek Zapaśniczy
w Warszawie. Brązowymi medalami PZZ za
wieloletni sponsoring sportu zapaśniczego
oraz za całokształt działań na rzecz UKS
„Jedynka” i SKF „Olimp” uhonorowani zostali Tomasz i Mariusz Iwaszkowie. Pięknymi tablami będącymi podziękowaniami
za całokształt działań na rzecz rozwoju
i propagowania polskich zapasów nagrodzone zostały następujące instytucje i firmy:
• Miasto Kostrzyn nad Odrą - burmistrz
Andrzej Kunt,
• Starostwo Powiatu Gorzowskiego
- starosta Magdalena Pędziwiatr,
• Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa
Ekonomiczna - prezes Krzysztof Kielec,
• GISO Produkcja Wydarzeń - Grzegorz
Kujda,
• Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.
- prezes Olgierd Kłaptocz,
• Pralnia Perfekt - Mieczysław Jaszcz,

•

IKAA Suchomel - właściciele: Aneta
i Ireneusz Suchomel,
• Filius.pl - Jeremi Filuś,
• Hotel Bastion - Witold Wiśniewski,
Dariusz Zachar,
• Mechanika Pojazdowa - Ryszard Nagórny,
• KS Kedyw - Mariusz Hadrysiak,
• PPHU Halogen - Mariola i Ireneusz
Siwiec,
• MOSiR w Kostrzynie nad Odrą.
Część artystyczną mistrzostw uświetnił
występ zespołu tanecznego „Roll Dance”
działającego przy Kostrzyńskim Centrum
Kultury. O godzinie 17:45 na matach zapaśniczych rozpoczęły się walki o brązowe
i złote medale, które trwały blisko 2 godziny. Bardzo efektownie wyglądała prezentacja finalistów 10 walk.
Od godziny 19:50 do godziny 20:40 trwała
uroczystość wręczenia nagród najlepszym
zapaśnikom w dziesięciu kategoriach wagowych, w klasyfikacji zespołowej oraz
indywidualnej i… 91. Mistrzostwa Polski
Seniorów w zapasach w stylu klasycznym
przeszły do historii polskich zapasów.
Warto nadmienić, że z przebiegu imprezy
przeprowadzona została relacja telewizyjna
w TVP 3 w opracowaniu red. Marcina
Rynkiewicza, na żywo zawody były transmitowane na stronie internetowej SPORT
ZONA. Red. Ryszard Rachlewicz przeprowadził także relację w wiadomościach sportowych w Radiu Zachód.
W ocenie gości, przedstawicieli PZZ, sędziów, zawodników i kadry szkoleniowej
zawody w Kostrzynie nad Odrą zostały zorganizowane i przeprowadzone wzorowo,
a w ocenie trenerów kadry narodowej oraz
szkoleniowców dwudziestu trzech klubów
poziom walk był także bardzo wysoki.
Szczególne słowa uznania należą się obsłudze ADAMED Ratownictwo Specjalistyczne (Monika Lisowska, Sergiusz Darłak,
Patryk Woźniak), z lekarzem Andrzejem
Andrysem, którzy czuwali nad zdrowiem
walczących. Wielkie słowa uznania i brawa należą się zaangażowanym w przygotowanie obiektu, czuwającym nad realizacją
wszystkich zadań organizacyjnych pracownikom MOSiR.
Brawa więc dla Miasta Kostrzyn nad Odrą
i brawa dla MOSiR - głównego organizatora
Mistrzostw Polski Seniorów, gdyż było to
wielkie wydarzenie, wielkie święto i wspaniałe sportowe przedsięwzięcie promujące
Miasto Kostrzyn nad Odrą, Powiat Gorzowski oraz Ziemię Lubuską.
Zygmunt Mendelski

