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W imieniu Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
w Kostrzynie nad Odrą chcielibyśmy podziękować wo-
lontariuszom za poświęcony czas, nie tylko w dniu fina-
łu, za świetne pomysły, zaangażowanie i wykonaną pra-
cę. Bez Was ten finał nie mógłby się odbyć. Dziękujemy     
również wszystkim tym, którzy nam pomagali przy orga-
nizacji finału: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Związek 
Emerytów i Rencistów, Uniwersytet Trzeciego Wieku, 
Miejska Biblioteka Publiczna, Bar Gucio, obsługa gastro-
nomiczna ze Szkoły Podstawowej nr 1, WF Kostrzyn, Best 
Buty, TS Celuloza, nasi przyjaciele z FRIZZ Seelow, Foto-
budka, Grupa Rozpoznawczo-Szturmowa JS4044.
Wielkie podziękowanie chcielibyśmy skierować również 
w stronę naszych sponsorów, którzy pomogli w orga-
nizajci tegorocznego finału: ICT Poland Sp. z o.o., Arctic 
Paper S.A., Raven oraz Intermarche Kostrzyn. Podzię-
kowania składamy również na ręce darczyńców, którzy     
podarowali swoje gadżety/vouchery/produkty, postara-
my się Państwu podziękować osobiście. Otrzymaliśmy 
mnóstwo wyjątkowych przedmiotów, które nie sposób 
tutaj wymienić. Dziękujemy!

W tym roku kostrzyński finał rozpoczął Bieg „Policz się 
z Cukrzycą” współorganizowany z naszym sztabem przez 
MOSiR w Kostrzynie nad Odrą, który odbył się dzień wcze-
śniej, w sobotę 11 stycznia. Miał on charakter rekreacyjny, 
a na mecie biegacze otrzymali pamiątkowe medale oraz 
kalendarze przygotowane przez MOSiR. Na bieg nie było 
zapisów, ale można było wesprzeć WOŚP przekazując    
datek do Skarbony Stacjonarnej (finałowej puszki), była 
to więc doskonała okazja, aby już dzień wcześniej wes-
przeć cel tegorocznego Finału, którym jest zapewnienie 
najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych 
w dziecięcej medycynie zabiegowej. Wystartowaliśmy 
spod fontanny w Parku Miejskim, o godz. 15:00 i pobie-
gliśmy alejkami parkowymi na dystansie około kilometra. 
W  tym miejscu chcieliśmy podziękować biegaczom.
Podczas tegorocznego, kostrzyńskiego finału było kilka 
nowości, zaczynając od stoisk WF Kostrzyn, Best Buty, 
Towarzystwa Sportowego Celuloza, strzelnicy przygo-
towanej przez Grupę Rozpoznawczo Szturmową, a na 
możliwości wpłacania darowizn kartą płatniczą kończąc. 
Niezmiennie nie zawiedli Kostrzynianie - dziękujemy!

28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Rekord! To słowo słychać w całej Polsce. Również w Kostrzynie nad Odrą zebraliśmy rekordową kwotę 119.037,91 zł oraz całkiem sporo obcych walut, 
zatem kwota ta na pewno jeszcze wzrośnie. To ogromny sukces naszych mieszkańców, którzy mają dobre i hojne serca, jak również wolontariuszy, 
którzy tego dnia grali razem z nami w największej orkiestrze świata.

Tradycyjnie podczas finału nie mogło zabraknąć tak-
że muzyki. Na scenie „Kręgielni” zaprezentowali się: My 
Młodzi, Dzieci ze Studia Piosenki Cantito, WF Kostrzyn    
z Zumbą, Zespół Metka z Warszawy, Magdalena Drzymała,                                                                                                                                
Martyna Zarzecka, Dawid Marciniak oraz zespół The Black 
Birds. Dziękujemy!
Nie możemy zapomnieć także o licytacjach, na których 
można było kupić wiele atrakcyjnych gadżetów WOŚP 
oraz wspaniałych przedmiotów, które dostarczyły nam 
osoby prywatne i kostrzńskie firmy. Nie spoósb nie wspo-
mnieć tutaj o ICT Poland Sp.z o.o., która tradycyjnie prze-
kazała nam czek na 15.000 zł. Dziękujemy!

Złapaliśmy wiatr w żagle, płyniemy dalej! Zapraszamy do 
współpracy oraz do wolontariatu za rok. Organizację roz-
poczniemy w okolicach października/listopada. Osoby 
zainteresowane prosimy o kontakt z Kostrzyńskim Cen-
trum Kultury. Będzie się działo...

Z żeglarskim pozdrowieniem,
Kostrzyński Sztab WOŚP
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SPOTKANIE NOWOROCZNE
16 stycznia burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą Andrzej Kunt oraz prezes Kostrzyńsko-Słubickiej             
Specjalnej Strefy Ekonomicznej Krzysztof Kielec, zaprosili przedstawicieli kostrzyńskich firm na do-
roczne spotkanie noworoczne, którego celem było podsumowanie działalności  prowadzonych                                   
w  minionym 2019 roku.
Noworoczne spotkanie rozpoczęło się oficjalnym przed-
stawieniem i powitaniem gości, wśród których znaleźli 
się: przedstawiciel wojewody lubuskiego, dyrektor  gene-
ralny  LUW Roman Sądej, burmistrzowie: Słubic Mariusz 
Olejniczak, Myśliborza Piotr Sobolewski, Peitz Jörg  
Krakow, Seelow Jörg Schröder oraz przedstawiciele      
kostrzyńskich firm. Rozpoczynając spotkanie Andrzej 
Kunt scharakteryzował główne inwestycje i wydarzenia 
minionego roku oraz przedstawił najważniejsze plany     
inwestycyjne naszego miasta jak przebudowa ul. Warnic-
kiej i przebudowa ul. Reja oraz duże inwestycje rządowe, 
które w Kostrzynie rozpoczną się jeszcze w tym roku.
Prezentację swoich aktywności dokonała również Ko-
strzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, która 
oferuje duży wybór terenów przygotowanych do rozpo-
częcia inwestycji i jest jedną z najważniejszych, najdyna-
miczniej rozwijających się stref ekonomicznych w Pol-
sce. M.in. dzięki jej funkcjonowaniu w naszym powiecie                           
odnotowany jest najniższy wskaźnik bezrobocia,                                                                                                                  
utrzymujący się na poziomie 2%.
W noworocznym spotkaniu uczestniczyli również szefo-
wie i przedstawiciele firm działających w naszym mie-
ście, a Ci z nich, którzy wykazali się działaniami na rzecz 
lokalnego środowiska, współpracą z organizacjami poza-
rządowymi, pomocą na rzecz jednostek samorządowych 
zostali nagrodzeni Kostrzyńskimi Aniołami.  

Za rok 2019 Aniołami uhonorowani zostali:
- Arctic Paper S. A.
- BAC Polska
- Gospodarczy Bank Spółdzielczy
- Filius-Metal
- Hanke Tissue Sp. z o.o.
- ICT Poland Sp. z o.o
- IKAA Suchomel
- Kostrzyńsko Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
- Polchar Sp. z o.o. 
- Steinpol Central Services Sp. z o.o.
- Telemond Holding 
- Wendre Polska

Serdecznie gratulujemy! Mamy nadzieję na równie     
owocną i bezcenną współpracę w kolejnych latach.

TU UZYSKASZ POMOC
Informujemy, że w naszym mieście funkcjonuje punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Nieodpłat-
ne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady 
z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Skorzystanie z bezpłatnej 
pomocy, możliwe jest po uprzedniej rejestracji telefonicznej.

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ 
Kostrzyn nad Odrą, ul.Fabryczna 5 
czynny w każdy poniedziałek od  9:00 do 13:00.
tel. 95 752 23 11.

Informujemy, że od 01.01.2020 roku nieodpłatną pomoc będą świadczyć :
1. Marek Hrybacz - adwokat
2. Jakub Marczyk - adwokat
3. Mateusz Wiśniewski - adwokat
4. Agnieszka Koprowska - radca prawny
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SP3 DLA NATALII
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3, ich rodzice i nauczyciele postanowili                             
przed Świętami Bożego Narodzenia zorganizować Koncert Świąteczny, 
a dochody z niego przeznaczyć na zakup protez dla pani Natalii Bogdan. 
Koncert zorganizowany został pod patronatem fundacji „Votum”.

Współczesny człowiek wciąż się śpieszy. 
W tej codziennej pogoni, do której zmu-
sza go życie, często nie zauważa drugiego 
człowieka i jego potrzeb.
Impreza odbyła się w piątek 13 grudnia 
2019 roku w sali gimnastycznej szkoły. 
Jej myślą przewodnią stały się słowa: Po-
magając innym, pomagasz sobie. Taki 
napis był częścią pięknej dekoracji sceny   
i wspaniale komponował się z pozostały-
mi jej elementami: białymi aniołami, zło-
tymi i srebrnymi gwiazdami oraz białymi 
i złotymi balonami.
Zanim rozpoczęła się część oficjalna kon-
certu, wszyscy przybyli mogli skosztować 
ciast i innych typowo wigilijnych potraw, 
na przykład pierogów. Przy stoiskach po-
szczególnych klas stali uczniowie, którzy 
sprzedawali wypieki. Wśród oferowanych 
produktów znalazły się także świąteczne 
stroiki. Serdecznie dziękujemy rodzicom, 
którzy przygotowali te wszystkie wyroby 
i przynieśli je do szkoły. 
Pośród gości obecnych na koncercie były 
całe rodziny, także małe dzieci. Im chyba 
najbardziej spodobała się loteria fantowa, 
mająca w sobie element niespodzianki, bo 
nikt przecież nie wiedział, co zapakowano 
w  kolorowy, błyszczący  papier. Właściwą 
część Koncertu Świątecznego rozpoczęła 
absolwentka szkoły  Wiktoria Rozalik, 
która wprowadziła wszystkich w  nastrój 
Świąt Bożego Narodzenia, śpiewając                                                                                       
między innymi Jingle Bell  Rock, po czym 
przywitała przybyłych. Zachęciła ich do 
wzięcia udziału w licytacjach, które za 
chwilę miały się odbyć. 
Licytacje poprzedziło wystąpienie pani 
dyrektor Grażyny Kłysz, która powitała 
gości, dziękując  im serdecznie za przyby-

cie. Do licytacji wystawiono: własnoręcz-
nie wykonane choinki, kosz z wyrobami 
własnymi , do którego dołączono obraz 
oraz paczkę świąteczną wraz z obrazem. 
Licytacje z wielkim zaangażowaniem 
prowadziła pani dyrektor szkoły. Wszy-
scy ich uczestnicy wrzucali  do koszyka 
pieniądze, a ostatnia osoba, która chciała 
mieć daną rzecz, wygrywała. Z całego ser-
ca dziękujemy tym ludziom dobrej woli, 
dzięki którym można było przeprowadzić 
loterię licytacje.
A potem popłynęły tak dobrze znane i bli-
skie sercu melodie polskich kolęd, które 
śpiewali uczniowie klas I-III oraz  człon-
kowie Szkolnego Zespołu Wokalnego. 
Tak pięknie zabrzmiały słowa Przybieżeli 

do Betlejem czy Pójdźmy wszyscy do sta-

jenki… Koncert umiliły i  wzruszyły jego 
uczestników także piosenki świąteczne: 
Kochany Panie Mikołaju i Jest taki dzień. 
Można było także podziwiać umiejętności 
niesamowite członków Zespołu Tanecz-
nego - Formacja Quest.
Czas poprzedzający Święta Bożego          
Narodzenia wyzwala w ludziach dobro, 
nawet w tych czasach, pełnych pośpiechu 
i niepewności.  Słowa uznania przekazu-
jemy rodzicom, uczniom i nauczycielom, 
którym udało się zjednoczyć siły w imię 
dobra, dla szczytnego celu. Podczas Kon-
certu zebrano kwotę: 6.133,32 zł i 50 euro.
Życząc wszystkim samych dobrych chwil 
w Nowym Roku pamiętajmy: pomagając 
innym, pomagasz sobie.

Samorząd Uczniowski
Szkoła Podstawowa Nr 3

im. Integracji Europejskiej
w Kostrzynie nad Odrą

EKOLOGIA DLA DZIECI
W dniach 17-19 grudnia 2019 r. do miejskich placówek przedszkolnych 
i żłobka zawitali artyści z Agencji Artystycznej Galana z Krakowa ze spek-
taklem ekologicznym pt. „Eko-Ciocia”. Aktorzy wcielili się w role Ciotki    
Petronelki i jej przyjaciela Hipolita.

Przedstawienie oparte było na piosenkach i krótkich scenkach przybliżających uczest-
nikom tematy związane z ekologią, rodzajami i segregacją odpadów, recyklingiem, 
opieką nad zwierzętami, obowiązkami właścicieli zwierząt, itp. Aktorzy wcielili się w role 
Ciotki Petronelki i jej przyjaciela Hipolita. Spektakl okazał się niezwykle wartościową 
lekcją ekologii, podczas której dzieci zdobyły wiedzę na temat prawidłowej segrega-
cji śmieci i dbania o otaczające nas środowisko naturalne. Przedstawienie wzbogacały 
kolorowe kostiumy aktorów i piękna oprawa muzyczna. Dzieci aktywnie uczestniczy-
ły w  działaniach bohaterów spektaklu, segregując odpady oraz wykazując się swoją                                         
wiedzą na temat ekologii.  

Cykl przedstawień teatralnych zrealizowano na zlecenie Miasta Kostrzyn 
nad Odrą w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej dot. prawidło-
wej gospodarki odpadami komunalnymi.

Kocham moj  babci  i dziadziusiaą ęKocham moj  babci  i dziadziusiaą ę
Bo ja jestem ich ma a wnusiałBo ja jestem ich ma a wnusiał
ycz  im zdrowia i u miechuŻ ę śycz  im zdrowia i u miechuŻ ę ś

eby nie mieli ycia w po piechuŻ ż śeby nie mieli ycia w po piechuŻ ż ś
Aby byli zawsze rado ni i weseliśAby byli zawsze rado ni i weseliś

I k opotu adnego nie mielił żI k opotu adnego nie mielił ż
Niechaj babcia z dziadziemNiechaj babcia z dziadziem

yj  d ugo i przyjemnieŻ ą łyj  d ugo i przyjemnieŻ ą ł
A ja b d  si  stara aę ę ę łA ja b d  si  stara aę ę ę ł

By pociech  mieli ze mnie.ęBy pociech  mieli ze mnie.ę   

                              

                          LauraLaura

W wielu domach niezastąpiona instytucja, bez której życie byłoby trudniejsze:        
Babcia i Dziadek. Cechują się wyjątkową cierpliwością i czymś bardzo cennym:        
posiadanym czasem, który niejednokrotnie poświęcają swoim wnukom. 
21. i 22. stycznia Dziadkowie obchodzą swoje święto, podczas którego warto byłoby 
wyrazić swoją wdzięczność za to, że po prostu są. Zgodnie zapowiedzią publikujemy 
życzenia, które nadesłała Laura Szorek ze Szkoły Podstawowa nr 2, Klasa III B.
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BUDŻET MIASTA NA ROK 2020
Prace nad planami finansowymi samorządów zostały zakończone w ubiegłym roku. W wymaga-
nym  terminie tj. do 15 listopada 2019 roku, Burmistrz Kostrzyna nad Odrą, jako organ wykonawczy, 
przedłożył projekt uchwały budżetowej Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem 
zaopiniowania. Uchwałę budżetową Rada Miasta podjęła jednogłośnie jeszcze przed rozpoczę-
ciem roku budżetowego 2020 - w dniu 18 grudnia podczas ostatniej, ubiegłorocznej sesji.

INWESTYCJE UJĘTE W BUDŻECIE MIASTA 

Budżet Miasta na rok 2020 po stronie wydatków 
majątkowych stanowi 14,5% ogólnego planu   
wydatków i wynosi 18.151.085 zł. Kwota ta jest 
przeznaczona na poniższe zadania inwestycyjne:
Przebudowa ulic z infrastukturą  5.233.536 zł
(ulice: Kard. St. Wyszyńskiego, Os. Warniki)

Budowa dróg na Osiedlu Południe   1.000.000 zł
(ulice: Jodłowa, Zaułek Klonowy, Klonowa) 

Budowa krytej pływalni    1.000.000 zł
(ulica Fabryczna 5, I etap) 

Przebudowa placu apelowego      960.000 zł
(Szkoła Podstawowa Nr 1)

Remont II piętra i damskich sanitariatów     500.000 zł
(Szkoła Podstawowa Nr 2) 

Zagospodarowanie terenu      500.000 zł
(błonie Amfiteatru im. Jerzego Trepczyka)

Remont pokrycia dachu i docieplenie     400.000 zł
(Przedszkole Miejskie Nr 2) 

Przebudowa boiska sportowego      200.000 zł
(Szkoła Podstawowa Nr 4)

Budowa miejsc parkingowych      200.000 zł
(Osiedle Mieszka I)

Budowa dróg tymczasowych      150.000 zł
(wybrane rejony miasta)

Doświetlenie przejść dla pieszych      150.000 zł
(wybrane przejścia na terenie miasta - II etap)

Przystosowanie lokalu mieszkalnego     150.000 zł
(ul. Kostrzyńska 17)

Remont łazienek i szatni w części sportowej    110.000 zł
(Szkoła Podstawowa Nr 4)

Budowa chodnika przy budynku      100.000 zł
(ul. Słoneczna 1-3-5)

Wymiana i odtworzenie pow. drewnianych     100.000 zł
(Park Miejski i Plac Wojska Polskiego)

Modernizacja monitoringu miejskiego     100.000 zł
(wybrane rejony miasta)

Usunięcie usterek na basenie miejskim           80.000 zł
(basen przy ul. Fabrycznej 5)

Remont schodów przy wejściu              50.000 zł
(Przedszkole Miejskie Nr 3)

Przyłączenie budynku do sieci ciepłowniczej     35.000 zł
(Ośrodek Pomocy Społecznej)

Odbudowa spalonej osłony śmietnikowej       30.000 zł
(Osiedle C)
Rezerwa celowa        200.000 zł

Tuż przed rozpoczęciem prac nad budżetem wiele         
mówiło i pisało się o zaciskaniu pasa przez samorządy. 
Wiele miast utraciło swoje dochody, wielu włodarzy wy-
powiadało się o trudnościach w pracach nad projektami, 
o analizie zasadności wydatków i rezygnacji z niektórych 
zadań – szczególnie inwestycyjnych.  Wszystkie sygnały, 
a także zmiany w przepisach w zakresie obciążeń finan-
sowych jednostek samorządu terytorialnego, wymusiły 
i na naszym samorządzie intensyfikację działań zmierza-
jących do konstrukcji budżetu, który zapewni ciągłość re-
alizacji podjętych już działań inwestycyjnych, ale przede 
wszystkim pozwoli na realizację dotychczasowych za-
dań. Celem budżetu było również utrzymanie standardu 
realizowanych zadań bieżących. Niestety wzrost kosztów 
świadczonych usług publicznych - przy szybszym wzro-
ście kosztów stałych zadań publicznych niż ich źródeł 
finansowania, będzie jednak prowadził do konieczności 
wprowadzenia zmian systemowych.

Przypatrzmy się zatem liczbom, które najwierniej od-
dadzą wielkość i kształt tegorocznego budżetu miasta.

Budżet po stronie dochodów zamknął się kwotą bli-
sko 113,5 mln zł. Miasto planuje osiągnąć 39,3 mln zł                     
dochodów własnych, z czego 29,4 mln zł pochodzić 
będzie z  podatków i opłat. Udział gminy w podatkach 
dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa 
wyniesie 21,4 mln zł. Subwencja oświatowa wyniesie 
14,5 mln zł i jest o 0,5 mln zł niższa od ubiegłorocznej.                                
Na  zadania własne i zlecone gminie, miasto otrzyma                                                                                            
dotacje w wysokości prawe 31,0 mln zł. Różnicę w docho-
dach stanowić będą dochody majątkowe.
Wydatki miasta zaplanowana na poziomie 125,3 mln zł, 
z tego 107,1 mln zł stanowić będą wydatki bieżące, a 18,1 
mln zł miasto planuje przeznaczyć na inwestycje. To bu-
dżet nadal proinwestycyjny.  Największą grupę wydatków 
stanowić będą wydatki na oświatę, które zaplanowano 
na poziomie 40,5 mln zł. Różnicę pomiędzy planowaną 
ich wielkością, a otrzymaną subwencją miasto pokrywać 
będzie z dochodów własnych oraz dotacji. Gospodarka 
komunalna i działania w zakresie ochrony środowiska 
pochłoną prawie 10% budżetu, to jest kwotę 10,9 mln zł. 
Pozostałą część wydatków stanowić będą m.in. wydat-
ki na administrację i bezpieczeństwo publiczne, opiekę 
społeczną, rodzinę, ochronę zdrowia, transport publicz-
ny, kulturę fizyczną i sport, kulturę oraz obsługę długu.
Z planem finansowym miasta można zapoznać się szcze-
gółowo, sięgając po ten dokument na stronie interneto-
wej Urzędu Miasta.
W naszej opinii tegoroczny budżet nie osłabił możliwo-
ści zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkańców 
przez nasz samorząd. Nie mniej jednak wszystkie dotych-
czasowe doświadczenia oraz występujące ryzyka w ob-
szarze planowania na pewno muszą zostać uwzględnio-
ne w planowaniu  budżetu przyszłorocznego.

Mirella Ławońska
Skarbnik Miasta

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego
wnosi się przez cały okres użytkowania wieczyste-
go, w  terminie do dnia 31 marca każdego roku (lub                                
innym  terminie określonym w akcie notarialnym), z góry  
za dany rok. 

Na wniosek złożony nie później niż 14 dni przed dniem 
upływu terminu płatności właściwy organ może rozło-
żyć opłatę na raty lub ustalić inny termin jej wniesienia,               
nieprzekraczający danego roku kalendarzowego. 
Przypominamy, że zobowiązanie to wnika z treści zawar-
tego  aktu notarialnego i nie wymaga wcześniejszego       
zawiadomienia. 

Obowiązek wnoszenia opłat z tytułu użytkowania 
wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta                            
Kostrzyn nad Odrą, obowiązuje użytkowników wieczy-
stych gruntów : 
1. mieszkaniowych niezabudowanych;
2. placów wspólnych niezabudowanych, zbytych 

do   zabudowy mieszkaniowej  stanowiących place         
manewrowe i drogi dojazdowe;

3. pod garażami, 
4. placów wspólnych przy kompleksach garażowych 

przy: ul.  Żeglarskiej, ul. Asfaltowej (przy dawnym      
Hotelu Odra),  ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego    
i  ul. Asfaltowej - Drzewickiej. (nawet w przypadku    
wykupu gruntu pod garażem na własność).

5. rzemieślniczych i usługowych. 

Przypominamy, że zobowiązanie to wnika z treści otrzy-
manego zaświadczenia o przekształceniu prawa użyt-
kowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Zgodnie z treścią zaświadczenia:
• opłatę należny wnosić za 2019 roku w terminie 

do dnia 29 lutego 2020 roku, 
• natomiast za pozostałe lata opłatę wnosi się bez 

uprzedniego wezwania w terminie do dnia 31 marca 
każdego roku począwszy od 2020 roku (do 2038 roku). 

Na wniosek złożony nie później niż 14 dni przed dniem 
upływu terminu płatności właściwy organ może rozło-
żyć opłatę na raty lub ustalić inny termin jej wniesienia,                          
nieprzekraczający danego roku kalendarzowego. 

Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiąz-
ku wnoszenia opłaty może zgłosić Burmistrzowi Miasta 
Kostrzyn nad Odrą na piśmie zamiar jednorazowego jej 
wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jed-
norazowa). Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada 
iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w któ-
rym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej, 
oraz liczby lat pozostałych do upływu okresu,  o którym 
mowa wyżej.

Wniosek o naliczenie opłaty jednorazowej dostępny 
jest na stronie pod adresem: 

http://kostrzyn.nowoczesnagmina.pl/?a=7848

Wpłaty można dokonać:
• bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta, 
• bądź na konto Urzędu Miasta w GBS w Barlinku                         
        O/Kostrzyn nad Odrą
        nr 70 8355 0009 0024 2963 2000 0002

dla osób wnoszących opłaty z tytułu użytkowa-
nia wieczystego gruntów komunalnych za rok 
2020 oraz z tytułu przekształcenia prawa użytko-
wania wieczystego w prawo własności gruntów 
zabudowanych na cele mieszkaniowe za rok 
2019 i rok 2020.

INFORMACJA
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Rodziliśmy się, pobieraliśmy, 
rozwodziliśmy i odchodziliśmy…
Jak wynika z oficjalnych danych Urzędu Stanu Cywilnego 
w Kostrzynie nad Odrą, w 2019 roku zarejestrowano 150 
noworodków, w tym 27 mieszkańców naszego miasta, 
oraz  123 mieszkańców okolicznych miejscowości.
Należy tu wspomnieć, że z dniem 1 lipca ubiegłego roku, 
decyzją władz spółki Nowy Szpital  oddział ginekologicz-
no-położniczy w kostrzyńskim szpitalu zawiesił swoją  
działalność. Dlatego też, 91  obywateli naszego miasta  
przyszło na świat w innych miejscowościach, głównie 
w   Słubicach, tam zarejestrowano 43 urodzenia Kostrzy-
nian, w Dębnie - 27, w  Gorzowie Wielkopolskim - 19,                       
w Sulęcinie urodziło się dwoje dzieci, w Szczecinie pięcio-
ro, w  Toruniu, Międzychodzie, Krakowie, Zielonej  Górze, 
Policach, Skwierzynie, Poznaniu, Drezdenku oraz Łodzi  
po jednym maluszku.
W sumie nowych, małych mieszkańców Miasta Kostrzyn 
nad Odrą urodziło się 138: w tym 72 chłopców i 66 dziew-
czynek. A więc więcej chłopców…
Poza granicami RP przyszło na świat 84 dzieci. Dla tych 
dzieci akty urodzenia zostały  wpisane do  naszych ksiąg 
USC, ale funkcjonują one wraz z rodzicami, poza grani-
cami naszego kraju. Dla przykładu w Niemczech  przy-
szło na świat  67 dzieci, w Wielkiej Brytania  siedmioro, 
w Hiszpanii czworo, kolejne dzieci urodziły się w  Belgii,  
Egipcie, Holandii, Rosji, Irlandii, Kanadzie, Szwecji  oraz 
na Filipinach.
Wśród zdarzeń, które miały miejsce za granicą,  aż w czter-
nastu przypadkach jeden z rodziców jest cudzoziemcem.  
Pozostałe dzieci pochodzą od rodziców obywatelstwa 
polskiego z obu stron.
W  pierwszym półroczu, minionego  roku w kostrzyńskim 
szpitalu przyszły na świat dzieci małżeństwa obywateli 
Ukrainy oraz obywateli Bułgarii.
Jak wynika z danych  zarejestrowanych urodzeń, ponad 
56,7 %, dzieci, nie pochodzi ze związków małżeńskich. 
W Urzędzie Stanu Cywilnego w Kostrzynie nad Odrą na 
150 sporządzonych aktów urodzenia przyjęto 85 oświad-
czeń o uznaniu ojcostwa.  
Najpopularniejszymi imionami, nadanymi w naszym 
urzędzie, nowo narodzonym chłopcom są: Antoni, Jan, 
Alan Filip  oraz Maksymilian
Jeśli chodzi o dziewczynki, to świeżo upieczeni rodzice, 
najczęściej wybierali imiona: Amelia, Hanna, Lena, Mia 
oraz Zuzanna.
Do imion nietypowych lub tych, które występują naj-
rzadziej USC zaliczył: Marleen, Sonia, Amina - to wśród 
dziewczynek. A wśród chłopców: Janik, Luca, Marco, 
a   także Mieszko.
Najmłodsze kobiety, które zostały matkami w 2019 roku, 
były z rocznika 2000, zanotowaliśmy dwa takie przypad-
ki. Natomiast najmłodszy mężczyzna, który został ojcem, 
miał 23 lata. Najstarszą matką została kobieta z rocznika 
1979, a najstarszy ojcem został  mężczyzna urodzony 
1968 roku.
W analizie statystycznej, rodzących kobiet, największą 
liczbę stanowiły matki, które rodziły pierwsze dziecko, 
była to grupa  42,6 % ogółu urodzeń, następnie matki, 
które rodziły drugie  dziecko, co stanowiło 33,3 %, trzecie 
dziecko to  liczba 15,33 % kobiet, czwarte, piąte i szóste, 
to od 1% do 3% ogółu urodzeń. Był pojedynczy przypa-
dek  kobiety, która  urodziła siódme dziecko.

URZĄD STANU CYWILNEGO: MINĄŁ ROK 
W kalendarzu początek stycznia, a więc czas podsumowań i zestawień minionych dwunastu miesięcy pod kątem tego, co działo się w Urzędzie Stanu 
Cywilnego w Kostrzynie nad Odrą. Ilu mieszkańców nam przybyło? Ilu ślubów udzielono? Jakie imiona najczęściej nadawano noworodkom?

Ile par zdecydowało się zawrzeć związek małżeński?
W ubiegłym roku sporządzono w kostrzyńskim Urzędzie 
Stanu Cywilnego 93 akty małżeństw, w tym 46 to śluby 
cywilne, 20 konkordatowe i 27 małżeństw zostało zawar-
tych poza granicami RP  i transkrybowanych do polskich 
ksiąg. Były to  małżeństwa zawarte głównie w  Niemczech, 
a także w Gruzji, Holandii, Egipcie, Chinach, we  Włoszech 
oraz na  Ukrainie. Nieco więcej, niż rok wcześniej, bo 
38 osób,  pobrało z tutejszego Urzędu Stanu Cywilnego 
zaświadczenie o zdolności prawnej, potrzebne do zawar-
cia  ślubu  za granicą. Pobranie zaświadczenia jeszcze nie 
świadczy o zawarciu związku małżeńskiego.
Zarejestrowaliśmy 30 wyroków rozwodowych, co sta-
nowi ponad 32 % liczby małżeństw  zarejestrowanych 
w roku ubiegłym.
A oto kilka  ciekawostek:
...najstarsza para, która stanęła w tym roku na ślubnym 
kobiercu, liczyła w sumie 136 lata. Oboje z małżonków      
liczyli sobie, odpowiednio mężczyzna 71 lata, a  kobieta 
65 lat. Z kolei najmłodsza para młoda liczyła w sumie 40 
lat, pomiędzy równolatkami w wieku  20 lat.
Z prowadzonych przez kostrzyński urząd rejestrów         
wynika, że młode pary na zawarcie związku małżeńskie-
go wybierały najczęściej miesiące z literką „r”.  Najwię-
cej związków  było zawartych w czerwcu, sierpniu oraz 
we  wrześniu, natomiast najmniej par zdecydowało się 
na ślub w miesiącach lutym maju i listopadzie.
Wśród ogólnej liczby 93 zawartych małżeństw najwięk-
szy odsetek stanowiły pary o  stanie cywilnego kawaler-
-panna, była to liczba  ponad 64 %, natomiast pary, gdzie 
małżonkowie powtórnie zawierali związek małżeński,  to  
prawie 36 %  ogółu zawieranych małżeństw.
Roczniki, które najczęściej zawierały związek małżeński,  
to mężczyźni urodzeni w latach 80-tych oraz kobiety uro-
dzone w rocznikach lat  90-tych poprzedniego stulecia.
Jeśli chodzi o wybór  nazwiska  noszonego po zawarciu 
związku  małżeńskiego,  to 3,2 % kobiet zostało przy swo-
im dotychczasowym nazwisku, 7,5 % kobiety połączyły 
nazwisko noszone z nazwiskiem męża. Pozostałe panie 
tradycyjnie przyjęły nazwisko mężczyzny, co stanowiło 
ponad 89 % przypadków.
W 2019 roku 3 kobiety postanowiły powrócić do nazwi-
ska poprzedniego, które nosiły przed zawarciem mał-
żeństwa. Taka możliwość istnieje,  w ciągu 3 miesięcy 
od  uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie, przez 
złożenie oświadczenia do protokołu przed dowolnie      
wybranym  Kierownikiem USC.
Nasze zestawienie,  podsumowujące miniony rok,        
w temacie małżeństw kończymy  kolejnym pozytywnym 
i miłym akcentem. Otóż, w 2019 roku doczekaliśmy się 
również kilku bardzo szczególnych jubileuszy obchodów 
50-lecia pożycia małżeńskiego. Złote Gody świętowały 22 
pary, które stanęły na ślubnym kobiercu pół wieku temu. 
Raz jeszcze serdecznie gratulujemy!

Spieszmy się kochać...
Mniej pozytywną informacją jest niestety liczba osób, 
które od nas odeszły.  Otóż w minionym roku pożegnali-
śmy 212  mieszkańców naszego miasta  w tym 112 męż-
czyzn oraz  100 kobiet,   z czego 69 naszych mieszkańców 
zmarło w innych miejscowościach. Najwięcej zgonów 
Kostrzynian  zarejestrowano w Gorzowie Wielkopolskim,  
Szczecinie, Sulęcinie, Dębnie.
Wśród ogólnej liczby aktów zgonów, sporządzonych 
w 2019 roku w  USC w Kostrzynie nad Odrą, zarejestrowa-
no  140 aktów zgonu mężczyzn i  117 akty zgonu kobiet, 
osób zmarłych na terenie naszego miasta, nie zawsze     
będących jego mieszkańcami.
Najwięcej zmarło osób urodzonych w przedziale rocznika 
1930-1939, było to 72 osoby,  oraz  urodzonych  w latach 
1950-1959, co stanowiło liczbę 57 sporządzonych aktów.
Dokonano również 12 wpisów aktów zgonu, które na-
stąpiły poza granicami naszego kraju: na terenie Niemiec 
(11 przypadków)  oraz zarejestrowany został jeden przy-
padek zgonu na terenie  Indii.

Najwięcej zgonów odnotowano w miesiącach marcu                
i lutym oraz w grudniu.
Wśród ogólnej liczby osób zmarłych, w roku ubiegłym  
najwięcej aktów  sporządzono dla osób o stanie cywil-
nym  wdowa, było to, aż 70 zdarzeń,  mężczyzn żona-
tych to  60 przypadków, wdowców - 28, mężatek - 22,                             
kawalerów - 24, rozwiedzionych mężczyzn - 28,   rozwie-
dzionych kobiet - 21, najmniej zmarłych kobiet, było sta-
nu cywilnego panna, zanotowano cztery takie przypadki.

USC w liczbach
Pozostałe czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego 
dokonane przez USC Kostrzyn nad Odrą, to dwa zezwo-
lenia z art. 4 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego doty-
czących skrócenia miesięcznego terminu oczekiwania na 
zawarcie małżeństwa, wydanych zostało 25 zaświadczeń                  
o stanie cywilnym.   Przyjęto 114 zapewnień do zawar-
cia związku małżeńskiego w formie cywilnej. Pobrano  28  
zaświadczeń do zawarcia związku małżeńskiego w for-
mie konkordatowej.      
Przeprowadzonych zostało  24 postępowania zakończo-
nych wydaniem  decyzji o zmianie imienia  i nazwiska.   
Do rejestru  BUSC wpisanych zostało  8.289 akty.          
Biuro Dowodów Osobistych wydało 2117 dowodów oso-
bistych oraz 308 zaświadczeń o utracie lub zniszczeniu  
dokumentu.
Podsumowując, w ubiegłym roku 2019 sporządzono  
łącznie 500 aktów, w tym sporządzony został  akt urodze-
nia na podstawie wyroku sądowego o przysposobieniu 
dziecka.  Wydano łącznie 3.794 odpisów skróconych, zu-
pełnych i wielojęzycznych aktów urodzenia, małżeństwa   
i zgonu z ksiąg stanu cywilnego. Dokumenty te były wy-
dawane interesantom przy sporządzaniu aktów urodze-
nia, małżeństwa i zgonu oraz do celów  prowadzonych 
postępowań spadkowych, alimentacyjnych, emerytal-
no-rentowych, zasiłków rodzinnych,  paszportów, nauki 
i szkolnictwa, zatrudnienia, świadczeń socjalnych.  
Urząd Stanu Cywilnego w Kostrzynie nad Odrą na co 
dzień współpracuje z placówkami dyplomatycznymi  
polskimi za granicą i zagranicznymi w Polsce, co wynika 
z  konwencji, bądź umów międzynarodowych w spra-
wach cywilnych zdarzeń. 
W ramach pomocy pośredniczymy w przygotowywaniu 
i  przekazywaniu dokumentów do innych USC w spra-
wach wpisywania, uzupełniania i sprostowania aktów, 
powrotu do nazwiska, uznania ojcostwa.
Jednocześnie przypominamy naszym mieszkańcom o 
obowiązku wymian dowodu osobistego, którego termin 
upływa w tym roku. Według naszych statystyk dotyczy to 
ponad 1200  dorosłych obywateli naszego miasta.

Ruch meldunkowy
Na dzień 31 grudnia 2019 roku, na pobyt stały było nas 
zameldowanych 16.744,  w tym kobiet 8.609 oraz 8.135  
mężczyzn oraz 580 osób posiadało zarejestrowany            
pobyt czasowy na terenie naszego miasta.      

Miejmy nadzieję, że 2020 rok będzie lepszy, a my przed-
stawimy Państwu tylko optymistyczne informacje. 

Małgorzata Laskowska, 
Żaneta Skórska 

USC Kostrzyn nad Odrą
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INWESTYCJE BUDOWLANE NA KONIEC ROKU
W drugiej połowie roku Referat Inwestycji i remontów miał pełne ręce roboty. Do końca 2019 roku udało się zakończyć wiele z długo oczekiwanych 
inwestycji, a także przygotowano grunt pod kolejne. Poniżej prezentujemy, w telegraficznym skrócie, wybrane inwestycje drugiej połowy roku 2019 oraz 
informacje nt. planów na najbliższe miesiące w tym zakresie.

Zagospodarowanie terenów wokół amfiteatru wraz z budową skateparku                                                                          
w rejonie ulic: Sikorskiego (droga krajowa nr 31) i Sybiraków. 

25 stycznia ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie „Budowa infrastruktury re-

kreacji (skate park)  dla dzieci i młodzieży  w Kostrzynie nad Odrą”. Najkorzystniejszą 
ofertę złożyła firma TECHRAMPS z Krakowa. Kostrzyński skatepark jest wyposażony w 
banki i quatery, dzięki którym można rozpędzić się w kierunku umieszczonego central-
nie funboxa, gdzie skaterzy mogą wykonywać różnego rodzaju ewolucje. Nie mogło                          
zabraknąć także minirampy, łamanej poręczy czy grinboxa, dzięki czemu można tu-
taj doskonalić różnorakie triki. Prace budowlane zakończono we wrześniu 2019 roku, 
a dzieci i młodzież mają możliwość aktywnego spędzania czasu w bezpiecznym miejscu. 
Budowa skateparku jest pierwszym etapem realizacji projektu „Z parku do parku - z 
Theodorem Fontane w  poszukiwaniu skarbów dziedzictwa przyrody i  kultury”,               
w ramach którego zostaną przebudowane błonie kostrzyńskiego Amfiteatru, gdzie     
pojawią się m.in.: tor rowerowy pumptrack, plac do ćwiczeń street workout, tor do gry 
w bule, place zabaw oraz wiele innych elementów służących rekreacji.

Kostrzyńskie Centrum Szkolenia Zapaśniczego
czyli nowa hala sportowa MOSiR przy Szkole Podstawowej Nr 1

Oficjalne przekazanie do użytkowania, wybudowanej latem 2019 roku hali, miało miej-
sce 2 września 2019 roku. Hala Kostrzyńskiego Centrum Szkolenia Zapaśniczego, 
którego budowa wyniosła ponad 10 mln zł została zaprojektowana  i wykonana z myślą 
o realizacji dużych przedsięwzięć sportowych, głównie zapaśniczych. Nie oznacza to, że 
na co dzień stoi pusta - uczniowie „Jedynki” oraz kostrzyńskie stowarzyszenia mogą tu 
ćwiczyć w komfortowych warunkach. W głównej części znajduje się boisko, które może 
być podzielone na trzy części z przeznaczeniem do różnych dyscyplin sportowych,     
szatnie, siłownia i pomieszczenia techniczne. Na pierwszym piętrze znalazło się miejsce 
na salkę zapaśniczą oraz widownię przeznaczoną na 237 widzów.
Warto podkreślić, że inwestycja była możliwa do wykonania dzięki dofinansowaniu w 
wysokości 3,5 mln zł ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, Fundusz Rozwoju Kul-
tury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska- Program rozwoju lokalnej  infra-
struktury sportowej GRUPA III - zadania ogólne.

Wieża na budynku Straży Pożarnej
We wrześniu 2019 roku zakończyliśmy     
zadanie  „Remont wieży na budynku Straży 

Pożarnej oraz budowa masztu antenowego  

w Kostrzynie nad Odrą”. Zakres robót obej-
mował remont i przebudowę wieży na bu-
dynku straży pożarnej: naprawę  elewacji, 
ustawienie rusztowań, remont ścian we-
wnętrznych, roboty stolarskie  i ślusarskie, 
wykonanie obróbek blacharskich, remont 
konstrukcji stalowej klatki schodowej, re-
mont konstrukcji stopu i dachu, montaż 
instalacji elektrycznej.
Po remoncie wieża, która znajdowała 
się w fatalnym stanie technicznym stała 
się pięknym uzupełnieniem zabytkowej, 
przedwojennej remizy strażackiej.

Pracownia Inicjatyw Twórczych
W marcu 2019 roku opublikowano zapy-
tanie ofertowe na wykonanie dokumen-
tacji projektowo-kosztorysowej dotyczą-
cej przebudowy i adaptacji pomieszczeń                 
byłego budynku Urzędu Miasta przy 
ul.   Kopernika 1 na cele kulturalno-edu-
kacyjne wraz z dostosowaniem budynku 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
W dniu 10 kwietnia ogłoszono przetarg 
nieograniczony na roboty budowlane 
dla zadania pod nazwą „Przebudowa Willi    

Wagenera w Kostrzynie nad Odrą w ramach 

projektu Miejsce Pamięci Odry i Warty”.                                                                        
Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma 
IKAA z Kostrzyna nad Odrą. Zadanie bę-
dzie zakończone w 2020 roku. 

Budowa dróg na Osiedlu Kostrzyn Południe - ul. Dębowa, ul. Klonowa
Zakres robót obejmował m.in: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, nawierzchnie 
jezdni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm o powierzchni 3.417 m2 na podbu-
dowie z kruszywa łamanego, chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej/czerwo-
ny gr. 8 cm o powierzchni 1655,00 m2 na podbudowie z kruszywa łamanego, zjazdy z 
kostki brukowej betonowej kolorowej/czarny gr. 8 cm o powierzchni 416,00 m2 na pod-
budowie z kruszywa łamanego, budowa kanalizacji deszczowej, regulacja pionowa stu-
dzienek urządzeń podziemnych, zagospodarowanie terenów zieleni. Zadanie zostało                                                                                                     
zrealizowane, obecnie trwa usuwanie usterek.

Przebudowa drogi, chodnika i oświetlenia ulicznego - ul. Olczaka
Zakres robót obejmował m.in.: roboty przygotowawcze, ziemne, wykonanie nawierzch-
ni jezdni z mieszanki grysowo-mastyksowej (SMA) o powierzchni 4.886,00 m2 na podbu-
dowie z betonu asfaltowego oraz z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
ustawienie krawężników betonowych, montaż barier ochronnych stalowych, montaż 
oznakowania pionowego  i poziomego, wykonanie nowych terenów zieleni z wykorzy-
staniem istniejącej zieleni wysokiej i niskiej.
620 mb chodnika o szerokości 2,0 m oraz oświetlenie zostało wykonane w ramach     
I etapu robót przeprowadzonych w 2017 roku.
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WKRÓTCE BĘDZIE SZYBCIEJ!
Trwają prace nad budową światłowodu Orange. W roku 2019 zostały zakończone prace na                                
ul. Żeglarskiej, ul. Wodnej, ul. Nadbrzeżnej, Zaułku Wodnym, ul. Rzecznej i Osiedlu Nad Wartą.                         
Kolejne etapy prac właśnie trwają.

Prace w ramach instalacji światłowodu zostały podzie-
lone na trzy części. W ramach pierwszej z nich prace            
rozpoczną się już 27 stycznia i potrwają do końca lutego. 
Na tym etapie prace będą prowadzone w ul. Jana Pawła II, 
ul. Jagiellońskiej, ul. Banaszaka, ul. Chemików, ul. Drzew-
nej i ul. Papierników. Kolejne pasy ulic tzw. Zatorza będą 
oddane pod instalację światłowodu w kolejnych etapach.

Co daje  Światłowód?
Do tej pory mieszkańcy miasta korzystali z internetu LTE, 
to co odróżnia światłowodowy od sieci LTE, to fakt, że jest 
to łącze stacjonarne. Przekazywane za pomocą sygnału 
optycznego, doprowadzanego do domu użytkownika 
przy wykorzystaniu kabli z włókna szklanego (światłowo-
dów). Technologia FTTH (fiber to the home) wyróżnia się 
przede wszystkim niską awaryjnością oraz ultraszybkim 
łączem. Dodatkowo, działanie internetu światłowodo-
wego jest wręcz niezawodne i całkowicie niezależne od 
warunków pogodowych. Z tego względu ta technologia 
stale zyskuje na popularności i co ważne - jest już dostęp-
na w Kostrzynie nad Odrą.

PRACE W SŁOŃSKU TRWAJĄ

Drzewa i krzewy, które będą zdobić teren wokół Muzeum 
należą do gatunków rodzimych czyli takich, które natural-
nie występują na obszarze naszego kraju. Postawiliśmy na 
nie, ponieważ wrosły w polski krajobraz, są odporne na 
niekorzystne warunki pogodowe oraz odpowiednie dla 
naszej fauny - dają schronienie i zapewniają pożywienie. 
Coraz większy nacisk kładziemy na wystawę i wyposaże-
nie Muzeum. Wewnątrz doskonale widać już podział na 
tematyczne sale i stanowiska multimedialne. Na ekspo-
zycji wykorzystamy monitory dotykowe, zaawansowane 
projekcje oraz stanowiska odsłuchowe, które uatrakcyjnią 
zwiedzanie.

Prace nad gmachem Ośrodka Muzealno – Edukacyjnego w Słońsku powoli dobiegają końca.      
Z kolei roboty agrotechniczne, w tym sadzenie roślin, rozpoczęły się kilka tygodni temu.

Jedną z ciekawszych aplikacji, którą będzie mogli wypró-
bować, jest gra interaktywna „Ptakom podobni”. Dzięki 
urządzeniu odczytującemu ruch użytkownika, „ożywicie” 
ptaka wyświetlanego na ekranie. Jednak nie wystarczy 
tylko machać ramionami, naśladując ruch ptasich skrzy-
deł. Niektóre gatunki ptaków preferują przemieszczanie 
się na piechotę, dlatego żeby je zaanimować potrzeb-
ne będą mięśnie nóg. Korzystając z gry przekonacie się 
czy  jesteście podobni do dostojnie szybującego bielika, 
czy może do biegającego po łące derkacza. 

Muzeum w Słońsku

NOWE DROGI W SZUMIŁOWIE
17 października 2009 roku odbył się przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa dróg tymczasowych 
na ul. Brzozowej, ul. Odrzańskiej, ul. Grzybowej, ul. Wąskiej w Kostrzynie nad Odrą”. Prace budowla-
ne już trwają, a nowe drogi powinny powstac do końca kwietnia br.

W postępowaniu przetargowym wpłynęła jedna oferta       
złożona przez FIRMĘ TERBUD z Kostrzyna nad Odrą 
w kwocie brutto 319.961,15 zł i to na jest głównym wyko-
nawcą inwestycji. Prace budowlane już trwają, a ich zakoń-
czenie zostało zaplanowane na 30.04.2020 r.
Zakres robót obejmuje przebudowę istniejących dróg miej-
skich na ul. Brzozowej, ul. Odrzańskiej, ul. Grzybowej,         
ul. Wąskiej na Osiedlu Szumiłowo w Kostrzynie nad Odrą  
o nawierzchni gruntowej, poprzez wykonanie dróg dwuśla-
dowych z płyt typu PDTP na długości dróg - 720,00 mb   
i szerokości 4 m. - potocznie zwanych przez mieszkańców 
PENDOLINO.                       
Wspomniana inwestycja nie jest pierwszą tego rodza-
ju. Dotychczas,  w latach 2013 - 2018 wybudowano drogi 
dwuśladowe wykonane w technologii z płyt typu PDTP 
na następujących ulicach: Szkolna, Polna, Wąska, Piasko-
wa, Świerkowa, Wesoła, Kościelna, Świerkowa, Tartaczna, 
Nowa, Willowa, Karskiego o łącznej długości 5.623,00 mb.
W momencie zakończenia ww. inwestycji miasto będzie 
dysponowało 6,5 km dróg wewnętrznych, które z pewno-
ścią pozytywnie wpływają na komfort ich  użytkowników.

Realizowana budowa jest wynikiem wysokiego zapotrzebo-
wania na pobór mocy, który jest porównywalny do tego w 
Gorzowie Wlkp.  Nowy transformator będzie zasilał przede 
wszystkim firmy usytuowane na terenie K-SSSE, zwiększa-
jąc niezawodność i pewność dostawę prądu do stref II i III.
W pełni zautomatyzowana stacja będzie zarządzana zdalnie 
z punktów dyspozytorskich w Dębnie, Gorzowie i Pozna-
niu. Tym samym będzie działać bezobsługowo. Zasilana 
będzie dwutorową linią napowietrzną wysokiego napięcia 
o dł. ok. 2 km, z której będą wyprowadzone ciągi kablowe 
średniego napięcia zasilające istniejącą sieć energetyczną.
Budowa stacji zapewni mieszkańcom Kostrzyna i okolic 
zwiększenie pewności bezprzerwowego zasilania.
Rozpoczęcie inwestycji wiązało się również z wykonaniem  
wycinki istniejących na terenie przeznaczonym pod budowę 
drzew i krzewów. W ramach rekompensaty firma Enea Ope-
rator dokonała nowych nasadzeń na terenie miasta Kostrzyn 
nad Odrą na następującym terenie: Szkoła Podstawowa nr 1, 
Ośrodek Opieki Społecznej, przy ul. Asfaltowej.
Inwestycja rozpoczęła się już w 2017. Wtedy zostały podjęte 
prace związane z uzyskaniem odpowiedniej dokumentacji 
projektowej. Zakończenie planowane jest na grudzień 2020. 
Inwestycja dofinansowana ze środków  Funduszu Spój-
ności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko 2014-2020. Wartość  projektu 16.226.775,00 zł,                                                     
wysokość dofinansowania: 9.222.226,82 zł. Inwestorem 
przedsięwzięcia  jest Enea Operator, a wykonawcą general-
nym - firma Mega-pol Bydgoszcz.

Informacji udzielał pracownik Enea Operator

w pobliżu ronda Woodstock powstaje główny 
punkt zasilania „GPZ Kostrzyn II”, który będzie 
pełnił funkcję drugiej stacji transformatorowej 
o mocy zainstalowanej 2 x 25MVA.

WIĘCEJ PRĄDU!
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NOWA USTAWA ŚMIECIOWA: CO SIĘ ZMIENIA?
Na wniosek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, zaniepokojonej rosnącymi kosztami odbioru i zagospodarowania odpadów, w dniu 
14 stycznia w Ministerstwie Klimatu odbyło się spotkanie reprezentacji samorządu terytorialnego z ministrem Michałem Kurtyką na temat aktualnych 
problemów w gospodarce odpadami komunalnymi. Najważniejszym wnioskiem samorządowców było to, że ustawę o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach trzeba napisać od nowa. Przygotowaniem nowej tzw. ustawy śmieciowej miałby się zająć powołany przy ministrze klimatu specjalny zespół 
ekspertów. Tymczasem od 6.09.2019r. obowiązują przepisy tzw. ustawy śmieciowej (formalnie: ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), 
której celem jest m.in.  zwiększenie motywacji mieszkańców do segregowania odpadów. 
Nowelizacja ustawy wprowadza: 
• zróżnicowanie stawek opłat za od-

pady posegregowane i niesegrego-
wane. Osoby, które nie segregują, 
zapłacą za wywóz śmieci od dwóch 
do czterech razy więcej niż osoby 
segregujące. Tak wysoka opłata ma 
zmotywować nas do segregowania 
odpadów;

• na niższe ceny wywozu śmieci mogą 
liczyć mieszkańcy zabudowy jedno-
rodzinnej posiadający przydomowe 
kompostowniki, ponieważ oni sami 
zagospodarowują produkowane od-
pady biodegradowalne. Samorządy 
będą jednak kontrolować, czy osoby 
deklarujące stosowanie kompostow-
ników faktycznie to robią - jeśli nie, 
stracą upust w opłacie śmieciowej; 

• właściciele nieruchomości nieza-
mieszkanych, na których powstają 
odpady będą przystępowali do zor-
ganizowanego przez gminę systemu 
odbioru odpadów komunalnych do-
browolnie;

• jeżeli właściciele nieruchomości nie 
będą selektywnie zbierać odpadów, 
to firma odbierająca odpady przyjmie 
je jako niesegregowane (zmieszane) 
odpady komunalne  i powiadamia 
o tym burmistrza oraz właściciela 
nieruchomości. Burmistrz wszczyna 
postępowanie w sprawie określenia 
wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi i w drodze 
decyzji określa wysokość opłaty za 
gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi stosując wysokość stawki 
podwyższonej;

• ustawa określa też stawki, jakie                
za śmieci będą płacić właściciele 
domków letniskowych lub innych 
nieruchomości wykorzystywanych 
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;

• pozwala organom ochrony środowi-
ska.  na niezwłoczne usuwania odpa-
dów zagrażających życiu lub zdrowiu 
ludzi. Właściciel takich odpadów bę-
dzie zobowiązany do zwrotu kosztów 
ich usunięcia.

• gminy nie będą już mogły  rozliczać 
się z firmami odbierającymi śmieci 
w sposób ryczałtowy, a np. na pod-
stawie masy odpadów, jakie zostały 
przekazane do przetworzenia;

• zniesiony został obowiązek regiona-
lizacji w zakresie zagospodarowa-
nia m.in. bioodpadów, zmieszanych 
odpadów komunalnych czy pozo-
stałości z sortowania. Pozwoli to na 
przekazywanie takich odpadów do 
instalacji w całym kraju;

• przepisy zaostrzają też kary za go-
spodarowanie odpadami niezgodne 
z przepisami.

Nowe prawo zmienia rownież przepisy 
tzw. ustawy foliówkowej, wprowadzając 
odpłatność za wszystkie plastikowe torby, 
jakie dostaniemy w sklepach poza tzw.
zrywkami. Wszystkie foliówki są objęte 
opłatą od 1 września. 

Dlaczego opłaty rosną?
Wysokość opłat za wywóz śmieci określają 
uchwały rad gmin sporządzane w oparciu 
o maksymalne stawki podane w ustawie. 
Nie znaczy to jednak, że za podwyżki na-
leży winić wyłącznie radnych albo noweli-
zację ustawy śmieciowej. Urząd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów uważa, że 
wiele gmin ma związane ręce ponieważ 
do przetargów na wywóz śmieci zgłasza 
się tylko jedna firma (w ciągu ostatnich 
dwóch lat w ponad połowie gmin miej-
skich o zamówienie ubiegał się tylko je-
den przedsiębiorca). W tej sytuacji urzęd-
nicy zwyczajnie nie mają wyboru i muszą 
zgodzić się na proponowane ceny, nawet 
jeśli są one bardzo wysokie. Tam, gdzie 
o kontrakt z gminą walczy większa liczba 
firm, mieszkańcy płacą taniej za odbiór 
śmieci. Zdaniem UOKiK brak konkurencji 
pomiędzy firmami odpowiedzialnymi za 
odpady to główna przyczyna podwyżek 
opłat za śmieci w Polsce. Problem pojawił 
się w wyniku zmian prawnych z 2012 roku.
Przed tą datą właściciel nieruchomości 
mógł sam wybrać firmę, która będzie od-
bierać od niego śmieci, jednak od roku 
2012 wyboru dokonuje za mieszkańców 
gmina. W efekcie tej zmiany wiele przed-
siębiorstw zajmujących się wywozem 
śmieci zakończyło działalność, a te, które 
pozostały na rynku z powodu braku lub 
znacznego zmniejszenia się konkurencji 
windują ceny za świadczoną usługę.
Drugą najważniejszą przyczyną podwy-
żek opłat są coraz wyższe koszty gospo-
darowania odpadami. Gminy muszą się 
mierzyć m.in. z podwyższonymi kosztami 
Instalacji Przetwarzania Odpadów Komu-
nalnych i bardziej kosztownym procesem 
odbioru śmieci, który wynika m.in. z tego, 
że śmieci segregujemy na więcej frakcji 
niż kiedyś.

Również błędy popełniane przez miesz-
kańców przy segregacji oznaczają dla 
gmin dodatkowe wydatki.
Od stycznia 2020 roku wzrosła także 
opłata za składowanie odpadów, którą 
pobiera Urząd Marszałkowski. Aktualnie 
wyniesie ona 270,00 złotych za każdą 
tonę składowanych niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych. W 
2019 roku opłata ta wynosiła 170,00 zł za 
tonę, a kilka lat temu była 10 razy niższa. 
Te wszystkie podwyżki odbiją się na cenie, 
którą zapłacą mieszkańcy.
Przyczyn podwyżek opłat za śmieci jest 
oczywiście więcej (np. wpływ na wzrost 
kosztów gospodarki odpadami miała 
zmiana polityki Chin w kwestii impor-
tu śmieci z zagranicy). Kiedy kraj, który 
przedtem był największym importerem 
odpadów plastikowych i papierowych, 
nagle przestał je przyjmować, ceny skła-
dowania śmieci w Europie gwałtownie 
wzrosły.
Żródło danych UOKiK: „Raport z badania 

rynku usług związanych z gospodarowa-

niem odpadami komunalnymi w gminach 

miejskich w latach 2014-2019”. 

Sytuacja w Kostrzynie nad Odrą
Obecnie w naszym mieście firmą obsłu-
gującą Mieszkańców w zakresie  wywozu 
nieczystości, a także w zakresie prowadze-
nia punktu selektywnego zbierania odpa-
dów komunalnych są  Miejskie Zakłady 
Komunalne Spółka z o.o. w Kostrzynie 
nad Odrą. Umowa na świadczenie usługi 
odbioru i zagospodarowania odpadów 
komunalnych z nieruchomości zamiesz-
kałych oraz organizację i prowadzenia 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych na na terenie miasta Kostrzyn 
nad Odrą została zawarta  na okres od 
1 marca 2019 roku do 31 marca 2020 roku.

Rada Miasta ma obowiązek dostosować 
akty prawa miejscowego determinują-
ce kształt gospodarki odpadami komu-
nalnymi na terenie miasta, w terminie             
do  12 miesięcy od dnia wejścia w życie 
znowelizowanej ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. Wiąże się 
to z koniecznością dostosowania zapisów 
prawa lokalnego w tej materii do obowią-
zujących w nowym brzmieniu przepisów 
ustawy. 
Ustawa w zmienionej postaci weszła    
w  życie w dniu 6 września 2019 roku. 
W  najbliższym okresie czasu (w lutym 
i marcu 2020 roku) Radzie Miasta Kostrzyn 
nad Odrą zostaną przedłożone, między    
innymi, następujące  projekty uchwał:
• w sprawie ustalenia regulaminu 

utrzymania czystości i porządku;
• w sprawie szczegółowego sposobu 

i zakresu świadczenia usług w zakre-
sie odbierania odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych i zagospodarowania 
tych odpadów w zamian za uiszczo-
ną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi;

• w sprawie ustalenia terminu, czę-
stotliwości i trybu uiszczania opłaty          
za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi;

• w sprawie określenia wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi składa-
nej przez właścicieli nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszkańcy. 

• w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysoko-
ści tej opłaty

Wiesław Biskowski
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, iż stawki opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi z początkiem 2020 roku nie uległy zmianie. Jeżeli 
jednak pojawią się jakiekolwiek zmiany będziemy Państwa o tym informo-
wać na bieżąco. Indywidualne numery rachunków bankowych również 
pozostają bez zmian.
Płatności należy dokonywać zgodnie z zadeklarowaną ilością osób oraz 
stawkami opłat za rok ubiegły, tj. :
• 15,00 zł (słownie: piętnaście złotych) miesięcznie od osoby zamiesz-

kującej daną nieruchomość w przypadku gdy odpady komunalne 
są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

• 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych) miesięcznie od osoby                                                                                                                      
zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku gdy odpady                          
komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

Wpłaty z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych można dokony-
wać bez dodatkowych prowizji wbanku GBS w Barlinku oddział w Kostrzy-
nie nad Odrą przy ul. Kopernika 2 na otrzymany z Urzędu indywidualny nu-
mer rachunku bankowego oraz w kasie Urzędu MiastaKostrzyn nad Odrą.
W pozostałych bankach i placówkach pocztowych od wpłat mogą być 
naliczane prowizje, zgodnie z obowiązującą taryfą.

STAWKI OPŁAT
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podjęcie uchwały w sprawie wy-
boru metody ustalenia opłaty                           
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wyso-
kości tej opłaty będzie możliwe po 
wyłonieniu wykonawcy usługi od-
bioru i zagospodarowania odpa-
dów komunalnych z nieruchomości 
zamieszkałych i organizacji oraz 
prowadzenie Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych na 
terenie miasta Kostrzyn nad Odrą. 
Uchwalenie nowych stawek z tytu-
łu opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi jest bowiem 
możliwe po wnikliwej analizie ofer-
ty, wybranego w ramach postę-
powania o udzielenie zamówienia            
publicznego, przedsiębiorcy. 
Nowa umowa ma obowiązywać 
przez okres 25 miesięcy od dnia 
1 kwietnia 2020 roku Otwarcie      
złożonych ofert odbędzie się w dniu 
29 stycznia 2020 roku. 

WAŻNA INFORMACJA
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PRZERWA URLOPOWA
W PRZEDSZKOLACH PUBLICZNYCH W 2020 ROKU
Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 28 lutego 2019 
roku w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli                                
( Dz.U. z 2019 r. poz. 502 ze zm. ), na wniosek dyrektorów przedszkoli i rad rodziców 
ustalono przerwy urlopowe w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Kostrzyn 
nad Odrą w roku szkolnym 2019/2020.

Przedszkole Termin przerwy urlopowej
Przedszkole Miejskie Nr 1 „Pod Topolą” 20 lipca - 28 sierpnia 2020 r.

Przedszkole Miejskie Nr 2 „Kostrzyńskich Papierników” 20 lipca - 28 sierpnia 2020 r.

Przedszkole Miejskie Nr 3 „Ekoludki” 29 czerwca - 7 sierpnia 2020 r.

Przedszkole Miejskie Nr 4 „Bajka” 29 czerwca - 7 sierpnia 2020 r.

Dyżury podczas przerw urlopowych w przedszkolach pełnić będzie:
• Przedszkole Miejskie Nr 2 „Kostrzyńskich Papierników” (20-24 lipca 2020 roku)
• Przedszkole Miejskie Nr 4 „Bajka” (3-7 sierpnia 2020 roku)

CO DALEJ Z KAMIENICĄ?
Na początku grudnia, bezpośrednio na chodnik, odpadł spory fragment 
gzymsu z pierwszego piętra kamienicy przy ulicy Niepodległości 13.                            
W trybie natychmiastowym chodnik przy budynku został tymczasowy                       
wygrodzony barierkami i jednocześnie zostało wytyczone dodatkowe 
przejście dla pieszych. Urząd Miasta rozpoczął starania mające na celu 
znalezienie wykonawcy, który podjąłby się pilnego zabezpieczenia siatką 
ochronną całej elewacji frontowej budynku o powierzchni prawie 0,5 tys. 
m2. W związku z tym, że chodnik położony jest bezpośrednio przy budyn-
ku, często wykorzystany przez mieszkańców, nie można go wyłączyć                                                                                                                           
z eksploatacji na dłuższy okres.

W styczniu 2020 roku na zlecenie Miasta 
Kostrzyn nad Odrą rozpoczęły się prace 
mające na celu założenie siatki ochronnej 
na budynku przy ul. Niepodległości 13-15 
przed odpadającym tynkiem. 
Przedmiotowe prace są konieczne ze 
względu na zły stan techniczny całego bu-
dynku, który wymaga remontu kapitalne-
go. W budynku tym zamieszkiwało łącznie 
29 rodzin. W związku z pogarszającym się 
stanem technicznym od 2012 roku zaczę-
to systematycznie przesiedlać mieszkają-
cych w nim lokatorów do innych miesz-
kań. Fakt przesiedleń przyspieszył pożar, 
który wybuchł w lutym 2014 roku. W jego 
wyniku lokatorzy z klatki objętej pożarem 
zostali natychmiast wysiedleni. Obecnie 
do przesiedlenia pozostaje 9 rodzin w tym 
5 rodzin jest w trakcie przesiedlenia do 
nowych lokali. Budynek posiada aktual-
ne przeglądy budowlane, na podstawie    
których monitorowany jest na bieżąco 
stan techniczny.
Kamienica przy ul.Niepodległości 13-15 
jest własnością Miasta Kostrzyn nad Odrą. 

Obiekt nie jest zabytkiem, jednak podlega 
ochronie konserwatorskiej.
Budynek mieszkalny wielorodzinny     
z  jednym lokalem użytkowym (szewc) 
wybudowany został w 1910 roku. Obiekt 
składa się z dwóch budynków połączo-
nych ścianami szczytowymi, jako całość 
jest budynkiem wielorodzinnym. Wybu-
dowany w technologii tradycyjnej muro-
wanej. Dach wielospadowy o konstrukcji 
drewnianej belkowej. Schody płytowe 
ceramiczne. Ustępy wspólne - ogólnodo-
stepne z komunikacji ogólnej. Ogrzewany 
piecami kaflowymi. Budynek w całości 
podpiwniczony. 
Remont kapitalny budynku przeprowa-
dzony był w 1964 roku. W ostatnich latach 
wyremontowano pokrycie dachu, pod-
dasze, wymieniono częściowo instalację 
elektryczną, wodno-kanalizacyjną. 
Obecna ocena stanu technicznego wyma-
ga podjęcia pilnych działań. Co stanie się 
z  kamienicą - odpowiedź poznamy jesz-
cze w tym roku.

Urząd Miasta w Kostrzynie nad Odrą
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Działania te miały na celu wyczulenie dzie-
ci na to, jak ważne jest oddychanie nosem, 
nauczenie ich sposobów prawidłowego 
gospodarowania powietrzem, pokaza-
nie jakie są konsekwencje nieprawidło-
wego oddychania. Na co tygodniowych 
zajęciach pięciolatki:  poznały różnorod-
ne ćwiczenia oddechowe,  zapoznały 
się ze skutkami oddychania przez usta, 
pod kierunkiem logopedy przygotowały                                                                     
własnoręcznie zabawki oddechowe, które 
zabierały do swoich domów. Innowację 
prowadził nasz przedszkolny logopeda 
Justyna Sierpińska. 
Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły                     
w   zajęciach. Tak niewiele trzeba, aby 
z  prostych materiałów plastycznych po-
wstała zabawka, która nie tylko daje nam 

Pięknie przystrojona sala balowa wprowadziła dzieci w radosny, bajkowy nastrój, który 
zachęcał do wesołej zabawy. Tego dnia w przedszkolu już od rana, pojawili się bohatero-
wie znanych bajek, kolorowe motyle, piękne wróżki i księżniczki, rycerze, piraci, policjanci, 
a nawet dinozaury  i oczywiście super bohaterowie. Nie sposób zliczyć i wymienić tych 
wszystkich postaci. Rozpoznać dzieci było bardzo trudno! 
Przedszkolaki brały udział w zabawach integracyjnych, konkursach zręcznościo-
wych,      ruchowych, plastycznych oraz tanecznych, którym towarzyszył zaprzyjaźniony 
i roześmiany klaun oraz Marshall z Psiego Patrolu. Był to dzień pełen dobrej zabawy, 
uśmiechu  i radości, w którym zwrócono uwagę na kultywowanie tradycji, budowanie                           
relacji. Wszystko uwieczniono oczywiście na pamiątkowych zdjęciach, by po latach móc     
wspominać, jak to pięknie dzieckiem być! 
Dziękujemy rodzicom za pomoc i zaangażowanie w przygotowaniach. 

Przedszkole MIejskie Nr2 im Kostrzyńskich Papierników

Panie Magda Mądrawska-Okołów i Olga Betańska, w oparciu o bajkę „Wilcza rodzinka”, 
opowiedziały dzieciom o życiu wilków i innych ssaków występujących w Parku. Zapo-
znały dzieci z podstawowymi sposobami komunikowania się ssaków, szczególnie psów. 
Zaprezentowały niektóre zachowania zwierząt ilustrując ich emocje, wskazywały na 
wspólne cechy wilków i psów. 
Zajęcia wzbudziły duże zainteresowanie wśród dzieci nie tylko ze względu na tematy-
kę, ale również sposób, w jaki została ona zaprezentowana. Pracownice Parku potrafiły 
swoją ogromną wiedzę przedstawić w sposób ciekawy i dostosowany do wieku uczest-
ników zajęć. Dzieci aktywnie w nich uczestniczyły odpowiadając na pytania, zadając 
własne i  zdobywając nagrody - odciski wilczych łap.
Dziękujemy serdecznie za wizytę, która była już kolejnym naszym spotkaniem z  fauną 
Parku Narodowego. Czekamy na następne.

PN „Mali Europejczycy”

„GÓRA GROSZA”
W środę 15 stycznia  sześciolatki z PM nr 1 „Pod Topolą” odwiedziły Urząd 
Pocztowy aby wysłać paczki z zebranymi monetami w akcji „Góra Grosza.”

16 stycznia w Przedszkolu Miejskim nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników      
odbył się „Bajkowy bal karnawałowy”. 

TAK SIĘ BAWI DWÓJKA!

Przez całe dwa miesiące przedszkolaki ze 
wszystkich grup wiekowych przynosiły 
do skarbonek w swych grupach zbierane 
wspólnie z całymi rodzinami groszówki. 
Nasze przedszkole systematycznie uczest-
niczy w akcji „Góra grosza”, która organi-
zowana przez Towarzystwo Nasz Dom, 
pomaga potrzebującym dzieciom. Jest to 
największa społeczna akcja, dzięki której 
możemy pokazywać naszym podopiecz-
nym jaką siłę stanowić może niewielka 
pomoc wielu ludzi na rzecz dzieci w trud-
nej sytuacji życiowej. Dzięki zaangażowa-
niu naszych przedszkolaków i ich rodzin 
w tym roku udało nam się zebrać 480 zł. 

Podczas wycieczki na pocztę dzieci mogły 
obserwować pracę kasjerek, listonoszy, 
obserwowały też wyposażenie poczty: re-
gały na kartki i czasopisma, półki na listy, 
skrzynki pocztowe, wagi, pieczątki, worki 
na listy. Poza tym kilka dni wcześniej do 
naszego przedszkola zawitał listonosz, 
który opowiedział nam o swej odpowie-
dzialnej pracy. Dziękujemy panu listono-
szowi za wizytę oraz tacie Wiktora, który 
pomógł nam dostarczyć na pocztę ciężkie 
paczki monet. Jednocześnie zapraszamy 
do udziału w kolejnej akcji „Góra Grosza.”

Marta Smycz

„WILCZA RODZINKA”
16 lutego w Przedszkolu Niepublicznym nr 1 „Mali Europejczycy” odbyły 
się zajęcia edukacyjne przeprowadzone przez pracownice Parku Naro-
dowego „Ujście Warty”. 

mnóstwo zabawy, ale także uczy. Świetne 
pomysły Pani Justyny sprawiały, że ćwi-
czenia logopedyczne, które odbyły się 
w  ramach innowacji to dla dzieci sama 
przyjemność. Na dotychczasowych zaję-
ciach przedszkolaki wykonały „pląsającą 
gąsienice”, „rekawiczkowego potworka”, 
„słonia” oraz „minionka” które mogą wyko-
rzystywać do ćwiczeń oddechowych. 
Zajęcia, które przeprowadziła Pani Justy-
na oraz wykonane podczas nich zabawki 
logopedyczne mogą stanowić inspira-
cję zarówno dla nauczycieli, jak i dla ro-
dziców, bo przecież zabawa jest nauką,                             
a nauka zabawą. Zatem im więcej zabawy, 
tym więcej nauki.  

Agata Kuza
Przedszkole Miejskie Nr3  Ekoludki

ZABAWA JEST NAUKĄ
W okresie październik - grudzień, w grupie pieciolatków prowadzona 
była innowacja logopedyczna „Prawidłowe oddychanie fundamentem 
do prawidłowej mowy i zdolności uczenia się”. 
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KONCERT ŚWIĄTECZNY
22 grudnia to był ostatni koncert w 2019 
roku. W świąteczny nastrój wprowadził 
nas Kwartet Ba-Rock w składzie: Misza 
Tsebriy - 1. skrzypce, Olga Kharytonova 
- 2. skrzypce, Natalia Lebedeva - altów-
ka, Włodzimierz Żylin - wiolonczela, wraz 
z solistką Lucyną Boguszewską. 
Pomiędzy poszczególnymi blokami            
artystycznymi, garść wiedzy przekazywał 
Dariusz Koronczewski.
Tuż przed koncertem, życzenia dla miesz-
kańców złożył burmistrz Miasta Kostrzyn 
nad Odrą Andrzej Kunt oraz dyrektor Ko-
strzyńskiego Centrum Kultury Zdzisław 
Garczarek. W programie koncertowym 
mogliśmy wysłuchać kolęd (m.in.: Cicha 

Noc, Bóg Się Rodzi, Lulajże Jezuniu), pasto-
rałek, a nawet zagranicznych piosenek 
świątecznych. Nie zabrakło również ta-
kich klasyków Jak Cztery Pory Roku Anto-
nio     Vivaldiego, czy Dziadka Do Orzechów 
Piotra Czajkowskiego. Po koncercie każdy 
z przybyłych gości otrzymał kalendarz 
na rok 2020.
10 stycznia mieliśmy kolejny, nasz lokal-
ny koncert Świąteczno-Noworoczny. W 
świątecznych (i nie tylko) utworach za-
prezentowały się zespoły z KCK. Wystąpili 
dla Was: Zespół „My Młodzi”, Kostrzyńska 
Orkiestra Dęta, Studio Piosenki „Cantito” 
oraz Drzewiczanie.

CO PRZED NAMI?
28 lutego, w piątek zapraszamy na kolej-
ny wernisaż, tym razem będziemy świę-
tować 50-lecie pracy twórczej Dariusza                              
Milińskiego, tytuł wystawy to „Pamiętnik 

Ulicznika”. Szczegóły wkrótce.
Rozpoczynamy kolejny cykl Strefy Dobrej 
Muzyki, pierwszym ogłoszonym wyko-
nawcą jest zespół Voo Voo, który ze swo-
ją nową płytą „Za Niebawem” przyjedzie 
do nas 15 marca. Koncert rozpocznie się 
o godzinie 19:00. Bilety można już nabyć 
w kasie KCK przy ul. Sikorskiego 34 w ce-
nie 50 zł. W dniu koncertu bilet będzie 
kosztował 70 zł. 
Dwa dni przed Voo Voo, tj. 13 marca za-
prosimy wszystkich na jeszcze jeden kon-
cert w ramach Strefy Dobrej Muzyki (to 
będzie baaaardzo kulturalny tydzień!). 
Na scenie w „Kręgielni” wystąpi Bernard                                   
Maseli z Dj’em Eprom. Bilety w cenie 
40 zł już niedługo w sprzedaży, szukajcie       
informacji na plakatach.

8 marca w Dzień Kobiet, chcielibyśmy za-
prosić wszystkich na Recital Dagmary 
Korony. Dla pań wstęp jest bezpłatny, pa-
nowie kupują bilety po 25 zł.

W marcu również wydarzenie wyjątkowe: 
Stand-up z bardzo znaną osobą ze świa-
ta komików. Znany z Kabaretu Limo, a 
później z solowej kariery stand-up - Abe-
lard Giza w swoim autorskim programie 
„Piniata”. Wydarzenie to odbędzie się w 
czwartek, 12 marca 2020 o godz. 19:00. Bi-
lety do kupienia w kasie KCK oraz na stro-
nie biletyna.pl w cenie Rząd I - VIII - 60 zł, 
Rząd XIX - XV - 55 zł, Rząd XVI - XIX - 50 zł.
Urodzony w 1980 r. w Gdańsku. Stan-
d-uper, scenarzysta, autor tekstów ko-
mediowych. Lider Kabaretu Limo (1999-
2014) z którym zdobył liczne nagrody i 
popularność. Twórca programów stand-
-upowych „Proteus Vulgaris”, „Ludzie, trzy-
majcie kapelusze”, „Numer 3” oraz serialu 
„Kryzys”. Aktualnie jeździ z programem 
„Piniata”. W roli supportu wystąpią: Śliwa 
oraz Mateusz Petryka.

Chcielibyśmy wspomnieć jeszcze o wy-
darzeniu, które planujemy w kwietniu. 
Do Kostrzyna powróci… Król! Król, który 
otrzymał właśnie nagrodę - Paszport Po-
lityki! Nominowany był również do nagro-
dy Fryderyka, a jak Król i Fryderyk… No 
to musi być Kostrzyn nad Odrą. Koncert 
planujemy na 18 kwietnia, bilety po 50 zł. 
Szczegóły wkrótce, szukajcie informacji 
na plakatach i naszych mediach społecz-
nościowych (facebook, instagram).

UWAGA! NOWOŚĆ!
Na koncert Voo Voo bilety będzie moż-
na zakupić on-line. To nowość w naszej 
instytucji. Od tego roku współpracujemy 
z witryną kupbilecik.pl, na której można 
rezerwować bilety on-line. Mieliśmy 
wiele pytań o możliwość zakupu biletów 
on-line, w szczególności od osób spoza 
Kostrzyna. Nasza jednostka cały czas się 
rozwija, w związku z czym staramy się 
wychodzić naprzeciw oczekiwaniom   
naszych słuchaczy.
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HARMONOGRAM ZAJĘĆ
4 luty (wtorek), g. 16:00-17:00 

Dziecięcy Klub Książki

7 luty (piątek), godz. 16:00 
Dojrzali Wspaniali

7 luty (piątek), g. 16:00-17:00
Klub Młodych Książkożerców

11 luty (wtorek), g. 16:00-17:00 
Dziecięcy Klub Książki

12 luty (środa), g. 16:30-17:30 
Klub Młodego Podróżnika

14 luty (piątek), g. 16:00-17:00
Klub Młodych Książkożerców

15 luty (sobota), g. 10:00-12:00 
Pracownia rękodzieła

15 luty (sobota), g. 11:00-12:00 
Indywidualne konsulatcje z pielęgniarką

18 luty (wtorek), g. 16:00-17:00 
Dziecięcy Klub Książki

26 luty (środa), g. 16:30-17:30 
Klub Młodego Podróżnika

21 luty (piątek), g. 16:00-17:00
Klub Młodych Książkożerców

22 luty (sobota), g. 10:00-12:00 
Pracownia rękodzieła

24 luty (poniedziałek), godz. 15:00-16:30
Język Angielski dla dzieci

25 luty (wtorek), g. 16:00-17:00 
Dziecięcy Klub Książki

28 luty (piątek), g. 16:00-17:00
Klub Młodych Książkożerców

DODATKOWE INFORMACJE
DZIECIĘCY KLUB KSIĄŻKI
- zajęcia dla dzieci 6-9 lat, 
- zajęcia w godzinach 16:00-17:00,
- zapraszamy w każdy wtorek,
- dla wszystkich chętnych, bez zapisów.

DOJRZALI WSPANIALI
- spotkania dla Seniorów,
- zajęcia od godziny 16:00,
- prowadzi mgr Jolanta Bednarska
- dla wszytskich chętnmych, bez zapisów.

KLUB MŁODYCH KSIĄŻKOŻERCÓW
- zajęcia dla dzieci 10-14 lat, 
- zajęcia w godzinach 16:00-17:00,
- zapraszamy w każdy piątek,
- dla wszystkich chętnych, bez zapisów

KLUB MŁODEGO PODRÓŻNIKA
- zajęcia dla dzieci w wieku 7-10 lat,
- zajęcia w godzinach 16:30-17:30,
- terminy: 12. luty, 26. luty,
- zapisy pod numerem tel. 95 7254010

PRACOWNIA RĘKODZIEŁA
- wasztaty dla młodzieży i dorosłych,
- 22 luty, godz. 10:00-12:00,
- wykonamy: pierzaste tulipany, 
- prowadzi: Jolanta Szukała.
      UWAGA! zapisy od 18. lutego

pod numerem telefonu 95-725-40-10

BIŻUTERIA
- wasztaty dla młodzieży i dorosłych,
- 15 lutego, godz. 10:00-12:00,
- wykonamy: bransoletki skórzane,
- prowadzi: Katarzyna Rogozińska.
      UWAGA! zapisy od 11. lutego

pod numerem telefonu 95 725 40 10

LUTY W BIBLIOTECE

Zapraszamy wszystkich naszych Czytelników do 
Czytelni Prasy, gdzie zrobiło się jeszcze bardziej 
kolorowo i przytulnie. W takich okolicznościach 
czytanie prasy będzie jeszcze bardziej komforto-
we. W tym roku zmieniły się też prenumerowane 
czasopisma. Więcej informcji poniżej.

Oto lista gazet, które można przeczytać na miejscu lub 
też wypożyczyć do domu:
• Gazeta Wyborcza
• Dziennik Gazeta Prawna
• Gazeta Lubuska
• Kosmos dla dziewczynek
• Crafter
• National Geographic Kids
• Świerszczyk
• Programista Junior
• Polityka
• Newsweek
• Zwierciadło
• Czas na wnętrze
• Podróże
• Kreda
• Moje gotowanie
• Zdrowie
• Joga
• Świat wiedzy
• bezpłatne gazety lokalne.

Zapraszamy w godzinach otwarcia biblioteki: 
(wtorek-piątek 10:00-18:00 i soboty 08:00-16:00)

Malwina Smycz
Promotor Czytelnictwa

ZACZYTAJ SIĘ! DZIĘKUJEMY!

Kostrzyńska biblioteka miejscem przyjaznym Czytelnikom!
Bardzo lubimy takie niespodzianki od początku nowego 
roku! Otrzymaliśmy paczkę pełną przeróżnych książek 
(aż 32 egzemplarze!). A wszystko to dzięki akcji Grupy           
Wydawniczej Morgana - organizatora akcji „Paczka pod 

choinką w Bibliotece”. 

Jest to dla nas ogromne zaskoczenie i wielkie wyróżnienie, 
bo to Państwo - nasi Wspaniali Czytelnicy - zgłosiliście na-
szą bibliotekę i głosowaliście na nią! 

Dziękujemy za docenienie i zapraszamy do Biblioteki!

Malwina Smycz

CHWALIMY SIĘ!

W jednym ze specjalistycznych ogólnopolskich pism 
branżowych, skierowanych do wszystkich bibliotekarzy 
i  pracowników bibliotek, w artykule „Mapa bibliotecz-
nych inicjatyw”, zostały opisane zajęcia z nauki latania 
dronami i podstaw robotyki, które odbywały się w naszej 
bibliotece w ramach akcji „Wakacje w mieście”. Cieszymy 
się, że tego typu zajęcia zostały zauważone i docenione.

Malwina Smycz

więcej: www biblioteka.kostrzyn.pl
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CZYTELNICY ROKU 2019

Z wielką przyjemnością informujemy, że przyznaliśmy                                            
tytuł Czytelnika Roku 2019 Miejskiej Biblioteki             
Publicznej w Kostrzynie nad Odrą:
Kategoria Dorośli - Halina Giezek
Kategoria Dzieci i Młodzież - Robert Krzywda
Zwycięzcy wypożyczyli najwięcej książek spośród 
wszystkich zapisanych czytelników. Przez cały rok 2019 
świętowaliśmy Jubileusz 70-lecia naszej biblioteki, a na-
groda Czytelnika Roku jest takim podsumowaniem tych 
pięknych urodzin. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom 
i zachęcamy wszystkich do korzystania z naszej oferty!

Malwina Smycz
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Starość dana jest nam przez naturę i zna-
na człowiekowi od niepamiętnych czasów. 
Sposób przeżywania starości wynika z 
biegu życia każdego człowieka. Starzejące 
się społeczeństwo i zaspakajanie jego po-
trzeb jest wyzwaniem zarówno dla same-
go siebie, bliskich osób, rodziny, jak i dla 
służb społecznych.
Z upływem lat stan zdrowia oraz ogólna 
sprawność fizyczna pogarsza się, w związ-
ku z tym pogarsza się również sytuacja 
społeczna, zmieniają się potrzeby zdro-
wotne, funkcjonalność fizyczna i sposoby 
ich zaspokajania, a co za tym idzie formy 
spędzania wolnego czasu i konieczność 
opieki, jeżeli zachodzi taka potrzeba.
Dotyczy to również osób z niepełnospraw-
nością nabytą - z powodu chorób, wypad-
ków czy urazów, gdzie rodzina staje przed 
dużym wyzwaniem - bez jakiegokolwiek 
przygotowania. Pomimo doświadczenia 
życiowego często brak jest możliwości ra-
dzenia sobie z problemem samodzielności 
życiowej i zależności od otoczenia.
Jest to również problem osób bliskich, któ-
re przebywają na co dzień z osobą wyma-
gającą opieki i pomocy. Nie zawsze wie-
dzą, gdzie mogą się udać, aby zasięgnąć 
opinii, pomocy - aby sprawowana przez 
nie opieka nie była dla nich zbyt obciąża-
jąca, a dla bliskiej osoby jak najlepsza.
W swojej pracy zawodowej, ale również 
poza pracą mam kontakt z pacjentami 
i rodzinami pacjentów, którzy mówią o 
swoich problemach i nie potrafią pora-
dzić sobie z nimi, więc staram się wskazać 
możliwości rozwiązania tych problemów. 
Zawsze znajduję chwilę, by udzielić odpo-
wiedzi na pytania, porady dotyczącej spra-
wowania opieki w warunkach domowych.

Właśnie dlatego też moja inicjatywa indy-
widualnych konsultacji w miejscu dostęp-
nym i uczęszczanym przez mieszkańców. 
Podczas konsultacji nic mnie nie dziwi: 
mały problem potrafi być dużym proble-
mem dla osoby, która potrzebuje wsparcia 
czy pomocy. Jeżeli ktoś przychodzi, aby 
porozmawiać, bo potrzebuje po prostu się 
wygadać,  „gdyż z bliską osobą nie potrafi  

rozmawiać i przekonywać, że musi systema-

tycznie przyjmować leki, że należy wyjść na 

spacer czy wyjść na spotkanie ze znajomy-

mi”, też wysłucham, ale i podpowiem, jak 
przekonać chorego do zmiany zachowań.
Wśród społeczeństwa jest jeszcze duża 
niewiedza o możliwościach korzystania z 
pomocy w sprawowaniu opieki, sprzętu 
medycznego czy sprzętu ortopedycznego, 
który bardzo poprawia komfort zarówno 
osobie, którą się opiekujemy, jak i opieku-
nom. Również zawód pielęgniarki w opinii 
społeczeństwa kojarzy się w większości ze 
szpitalem. Pacjenci, ich rodziny często nie 
mają wiedzy na temat zadań i kompetencji 
pielęgniarek, które podnoszą swoje kwali-
fikacje, aby jak najlepiej wykonywać pracę 
na rzecz pacjenta zarówno w szpitalu, jak i 
w domu pacjenta - pielęgniarki rodzinne, 
pielęgniarki opieki długoterminowej.
Prowadząc konsultacje, chcę pokierować 
zainteresowane osoby i wskazać moż-
liwości korzystania z pomocy w opiece 
nad pacjentem w domu, które zapewnia 
system ochrony zdrowia.Chętnie podzielę 
się swoją wiedzą i doświadczeniem zawo-
dowym. Każda konsultacja pomoże zain-
teresowanej osobie inaczej spojrzeć na 
problem. Zapraszam!

mgr Helena Rudaniecka

Masz w domu osobę w podeszłym wieku lub przewlekle chorą? Potrze-
bujesz podstawowych informacji w zorganizowaniu opieki? Służę poradą. 

Podobnie jak przez kilka ostatnich lat, tak i w tym roku, nie 
mogło zabraknąć naszej biblioteki podczas Finału WOŚP. 
Nasz Kiermasz Dobrych Książek to już tradycja i cieszy nas 
to, że zawsze możemy na Państwa liczyć! Książki znalazły 
swoich nowych właścicieli, wspólnie wsparliśmy szczytny 
cel, a to nas najbardziej raduje!
W tym roku znowu udało się pobić rekord - nasza biblio-
teczna puszka liczyła aż 2.843,43 zł!
Dziękujemy wszystkim osobom, które pomagały nam 
w przygotowaniu kiermaszu, przyniosły książki do Biblio-
teki i odwiedziły nas w Kręgielni. Do zobaczenia za rok!

Malwina Smycz

WOŚP 2020
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W roku 2019 zorganizowaliśmy 9 wypraw, w których 
wzięło udział ok. 235 uczestników, z czego prawie po-
łowa to mieszkańcy innych miejscowości. Uczestnicy 
naszych wypraw przyjechali do nas m. in. ze Szczeci-
na, Poznania, Krzyża Wlkp., Zielonej Góry, Gorzowa,                                               
Witnicy, Słubic, Dębna, Rzepina, Frankfurtu, Reitwein      
i  kilku okolicznych miejscowości. Organizowane przez 
nas wycieczki mają charakter edukacyjny związany z hi-
storią Kostrzyna i regionu i nie możemy zastępować biur 
podróży, które organizują wyjazdy do odległych miejsc. 
Nie możemy spełnić wszelkich życzeń wyrażanych przez 
uczestników tegorocznych wypraw, tym bardziej, że wy-
jazdy są w dużej mierze finansowane ze środków wła-
snych MTK. Nasza sytuacja finansowa nie pozwala nam 
na pokrycie wszystkich kosztów wyjazdów, stąd też nadal 
uczestnicy będą musieli w  kilku przypadkach liczyć się 
z koniecznością partycypacji w kosztach. 

WYCIECZKI MUZEALNE 2020
Organizowane od roku 2011 przez Muzeum Twierdzy Kostrzyn wycieczki mają charakter nie tylko 
wyłącznie    historyczny, ale również krajoznawczy. Być może to właśnie sprawia, iż cieszą się sporą 
popularnością wśród mieszkańców naszego miasta i nie tylko.

Na rok 2020 przygotowaliśmy następujące propozycje:

18.04. Forsowanie Odry 
spływ kajakowy z udziałem w obchodach rocznicowych 
(Czelin - Gozdowice  Stare Łysogórki) 

10.05. Romantyczny spacer po Dąbroszynie 
(kościół, park      dolny, park górny, folwark)

06.06. Twierdza z wody
spływ kajakowy wokół Wyspy Odrzańskiej 

27.06. Stare Miasto Kostrzyn dendrologicznie
spacer botaniczny

22.08. Muzeum Lubuskie
Santok, Gorzów, Bogdaniec (Święto Chleba) 

04.09. Seelow
z wizytą u sąsiadów (Dni Seelow)

Szczegółowe informacje podawać będziemy przed wycieczkami, ale już teraz daty naszych              
wypraw można wpisać ołówkiem do kalendarzy. Oczywiście, zarówno daty wycieczek jak      
i miejsca docelowe mogą ulec zmianie. Do zobaczenia na historycznym szlaku!

Przedtem jednak w naszej siedzibie przy 
ul.  Granicznej miało miejsce posiedze-
nie Rady Muzeum. Na wstępie spotkania 
dyrektor Ryszard Skałba dokonał podsu-
mowania działalności muzeum w roku 
2019 posiłkując się przygotowana wcze-
śniej prezentacją fotograficzną. Były więc 
opowieści o zorganizowanych przez nas 
imprezach, o wycieczkach muzealnych, 
o  działalności edukacyjnej, szkoleniach, 
wizytach, badaniach archeologicznych, 
obsłudze ruchu turystycznego, publi-
kacjach, naszych gościach i obecności 
w mediach. Ponad 300 fotografii przypo-
mniało obecnym o wydarzeniach z na-

PODSUMOWANIE ROKU
W dniu 19 grudnia miało miejsce tradycyjne spotkanie przedświąteczne 
Muzeum Twierdzy Kostrzyn. Po raz piąty na podsumowaniu mijającego 
roku pojawili się pracownicy naszej instytucji, członkowie Rady Muzeum 
oraz  „Przyjaciele MTK”. Tym razem na miejsce spotkania wybrana została 
restauracja „Duet”.

szym udziałem. Były też podziękowania, 
nagrody i upominki. Głos zabrał również 
wiceburmistrz Zbigniew Biedulski, który 
podziękował nam za pracę i złożył życze-
nia na nowy rok. No i oczywiście nie za-
brakło tradycyjnych potraw świątecznych, 
które pojawiły się na stole. 
Ze swej strony dziękujemy wszystkim, 
którzy w jakikolwiek sposób wsparli naszą 
pracę, udzielili nam pomocy i przyczynili 
się tym samym do osiągnięcia przez nas 
rezultatów, których z pewnością, mówiąc 
nieskromnie, nie powstydziłyby się inne, 
większe i bardziej renomowane muzea 
w Polsce.

SPACER NOWOROCZNY
W samo południe 1 stycznia 2020 roku miał miejsce spacer noworoczny 
z komendantem twierdzy po terenie Starego Miasta w Kostrzynie. W rolę    
komendanta wcielił się tym razem dyrektor muzeum Ryszard Skałba,     
który poprowadził uczestników po mniej uczęszczanych zakamarkach 
Kostrzyńskich Pompei.

Komendant standardowe opowieści i re-
lacje historyczne zastąpił w dużej mierze 
ciekawostkami, anegdotami i mniej zna-
nymi epizodami z historii, które zazwyczaj 
nie są główną treścią przekazywaną przez 
naszych przewodników podczas zwiedza-
nia. Nie tylko z tego względu nie był to 
„normalny” spacer. Jego cel był szczytny: 
uzyskane dobrowolne datki wpłacone 
przez uczestników spotkania zostały prze-
kazane na konto Fundacji „Siepomaga” 
na konkretny cel: zakup protez dla miesz-
kanki Kostrzyna pani Natalii, która straciła 
obie dłonie w wypadku przy pracy. Łącz-
nie zebrano 200 złotych, co może nie jest 

kwotą oszałamiającą, ale jak to się mówi: 
od ziarnka do ziarnka… Szczerze mówiąc 
liczyliśmy na większą frekwencję. 

Dwa lata temu w takim samym spacerze 
noworocznym wzięło udział ok. 50 osób, 
tym razem na Stare Miasto wybrało się 
tylko 9  osób, w tym dwie z Krzyża, dwie 
z Rzepina i pięć z Kostrzyna. Serdecznie 
dziękujemy im za przybycie i wsparcie na-
szej akcji. Pani Natalii życzymy natomiast 
powodzenia w gromadzeniu niezbęd-
nych środków i  dużo, dużo optymizmu           
i wytrwałości.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn

WITAMY W MTK!
W ciągu ostatnich kilku lat Muzeum Twierdzy Ko-
strzyn musiało mierzyć się ze stałymi brakami 
kadrowymi.
Kilku pracowników odeszło do, nie ukrywajmy, lepiej 
płatnej pracy. Na ich miejsce udało się pozyskać no-
wych, ale przez ostatnie dwa lata pracowaliśmy osłabieni           
kadrowo. Mimo zagwarantowanego etatu i poszukiwań 
na terenie całej Polski nie udawało znaleźć się historyka 
ze znajomością języka niemieckiego, któremu odpowia-
dałaby nasza oferta. Pozostali pracownicy musieli „łatać” 
tę lukę i jakim odbywało się to kosztem (szczególnie 
w sezonach turystycznych od kwietnia do października), 
wiedzą doskonale. Taki stan nie mógł trwać permanent-
nie i należało podjąć decyzje. Miło nam poinformować, 
że od 1 stycznia 2020 r. nowym pracownikiem Muzeum 
Twierdzy została pani Julianna Sójkowska-Socha, która 
zasili przede wszystkim nasz pion archeologiczny, ale 
będzie również wykonywać inne obowiązki wynikające z 
bieżącej pracy muzeum. Pani Juliana od kilku lat współ-
pracowała z naszym muzeum i jest nam dobrze znana. 
Witamy w naszym gronie i liczymy na super współpracę.

Julianna Sójkowska-Socha, z wykształcenia magister ar-
cheologii o specjalności archeologia pradziejowa i    śre-
dniowieczna (absolwentka Wydziału Historycznego UAM 
w Poznaniu), urodzona w Człopie, od grudnia 2019 roku 
mieszkanka Kostrzyna. Uczestniczka wielu prac wyko-
paliskowych i badań archeologicznych, autorka i współ-
autorka publikacji naukowych i popularnonaukowych. 
Poprzednie miejsce zatrudnienia: Miejski Dom Kultury 
w Witnicy. Zainteresowania oprócz historii i archeologii: 
architektura, rysunek, rękodzielnictwo, przyroda. Prywat-
nie małżonka archeologa MTK Krzysztofa Sochy. 
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Tym razem na kibiców z Kostrzyna nad Odrą czekała niezła gratka nasi tenisiści zmierzyli 
się z aktualnym liderem tabeli zespołem KS DEKORGLASS Działdowo. W składzie gości 
mogliśmy zobaczyć tylko zagraniczne nazwiska takie jak: Japończyk Taku Takakiwa, re-
prezentujący Słowację Wang Yang oraz Grający trener Jiri Vrablik. W składzie UKS Warty 
mogliśmy zobaczyć: Daniela Bąka, Jakuba Masłowskiego oraz Sławomira Dosza.
Mimo przegranej 3:0 nasi tenisiści zaprezentowali się bardzo dobrze i sprawili liderowi 
sporo kłopotów. Tak więc licznie przybyli kibice mogli być zdecydowanie zadowoleni z 
przebiegu meczu oglądając tenis na najwyższym poziomie.

Przebieg meczu:
Sławomir Dosz - Taku Takakiwa - 0:3 (6:11, 6:11, 12:14)
Jakub Masłowski - Wang Yang - 0:3(13:15, 7:11, 6:11)

Daniel Bąk - Jiri Vrablik - 1:3(11:6, 6:11, 6:11, 4:11)
Mariusz Staniszewski

MOSiR w Kostrzynie nad Odrą

WARTA BEZ PUNKTÓW
Tenisiści UKS Warta Kostrzyn nad Odrą zagrali bez kompleksów, 9 stycznia 
w hali MOSiR przy ul. Woj. Polskiego odbył się kolejny mecz Lotto Superligi 
Tenisa Stołowego, w którym emocji nie brakowało.

PUCHAR DLA CZWÓRKI
12 stycznia 2020 w hali MOSiR Kostrzyńskiego Centrum Szkolenia Zapaśni-
czego odbył się Noworoczny Halowy Turniej Młodzików o Puchar Firmy 
IKAA Suchomel i nagrodę główną Dyrektora MOSiR Kostrzyn nad Odrą.
Oficjalnego otwarcia dokonali dyrektor 
MOSiR Zygmunt Mendelski, dyrektor 
ds.  marketingu K-S SSE Andrzej Kail, 
prezes firmy IKAA Suchomel  Ireneusz 
Suchomel oraz Radni Rady Miasta Rafał 
Żygielewicz i Mariusz Staniszewski. 
Na turnieju znakomicie zaprezentowały 
się kostrzyńskie zespoły UKS Czwórka 
Kostrzyn nad Odrą, która okazała się 
najlepszym zespołem turnieju, a na trze-
cim stopniu podium stanął zespół UKS 
AF Kostrzyn nad Odrą. Turniej rozegrano 
w dwóch grupach, „każdy z każdym”, na-
stępnie półfinały i mecze o poszczególne 
miejsca. Od samego początku turnieju ko-
strzyńskie zespoły radziły sobie znakomi-
cie UKS Czwórka bez porażki i z komple-
tem punktów wygrał swoja grupę, UKS AF 
zakończył rywalizację grupową na drugim 
miejscu ulegając późniejszemu srebrne-
mu medaliście Warcie Gorzów Wlkp. 

Zgodnie z systemem gry w pojedyn-
kach półfinałowych zwycięzcy grup grali 
na „krzyż” z zespołem z drugiego miejsca 
i tak doszło do walki dwóch kostrzyńskich 
zespołów z których tylko jeden mógł za-
grać w wielkim finale, a drugi toczyć poje-
dynek o trzecie miejsce. Lepsza okazała się 
drużyna UKS Czwórka i to ona zmierzyła 
się o puchar z Wartą Gorzów Wlkp. a UKS 
AF Kostrzyn nad Odrą pokonała w walce o 
trzecie miejsce Carinę Gubin.
Tradycyjnie oprócz klasyfikacji zespołowej 
dokonano także klasyfikacji indywidual-
nej. Najlepszym zawodnikiem turnieju                   

został  Wiktor Szczeciński (Warta Gorzów 
Wlkp.), najlepszym bramkarzem Detmer 
Antoni (UKS Czwórka Kostrzyn), a koronę 
króla strzelców zdobył piłkarz UKS AF Ko-
strzyn Sebastian Chuchnowski.

Klasyfikacja końcowa turnieju:
1. UKS Czwórka Kostrzyn nad Odrą
2. Warta Gorzów Wielkopolski
3. UKS AF Kostrzyn nad Odrą
4. Carina Gubin
5. UKS Perła Cybinka
6. Pogoń Szczecin
7. UKS Polonia Słubice
8. UKS Polonia II Słubice
9. Ilanka Rzepin
10. Football Arena Szczecin

Medale i puchary dla wszystkich uczest-
ników, jak i trenerów wręczali: dyrektor 
MOSiR Zygmunt Mendelski, dyrektor 
ds. marketingu KSSSE Andrzej Kail właści-
ciel Colloseum Marketing Sport Mirosław 
Wrzesiński i Radni Rady Miasta Rafał      
Żygielewicz oraz  Mariusz Staniszewski. 

Dziękujemy sponsorom i organiza-
torom: Firmie IKAA Suchomel, MOSiR          
Kostrzyn nad Odrą, firmie Colloseum 
Marketing Sport, sędziom, pracowni-
kom MOSiR: Antoniemu Żołnie, Roma-
nowi Bućkowskiemu oraz Mariuszowi 
Staniszewskiemu.

MOSiR w Kostrzynie nad Odrą
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ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY ! ! !
Zapraszamy Państwa do współredagowania Samorządnego Kostrzyna. Jeżeli macie Państwo pyta-
nia dotyczącego samorządu, tematów związanych z naszym miastem, problemu, czy informacji 
i chcielibyście poznać szczegóły - prosimy o kierowanie zapytań:
-> pocztą na adres Urząd Miasta, ul.Graniczna 2, 
-> e-mailem: promocja@kostrzyn.um.gov.pl, 
-> telefonicznie 95 727 81 24
Jeżeli nie będzie to sprawa indywidualna, chętnie przybliżymy dany temat lub odpowiemy            
na łamach Samorządnego Kostrzyna. Np. tematem jest gospodarka odpadami, chcecie Państwo, 
by przypomnieć zasady segregacji - napiszcie o takiej potrzebie. My przygotujemy materiał            
do kolejnego wydania Samorządnego Kostrzyna. Zapraszamy do współpracy!

Pszczelarze obserwują w swych pasiekach aktywność 
pszczół. Jednym z objawów ciepła jest ruch pszczół 
na wylotku. Obserwujemy również wynoszenie zmarłych 
pszczół na zewnątrz i porządkowanie wewnątrza ula. 
Pszczoły wylatują z ula i wykonują loty kontrolne po te-
renie. Wielu pszczelarzy zaobserwowało transport pierw-
szych obnóży pyłku kwiatowego. Ja osobiście zaobser-
wowałem, że  leszczyna jest prawe w pełni gotowa do 
kwitnienia. Leszczyna z natury kwitnie bardzo wcześnie 
przeważnie od lutego do kwietnia w zależności od wa-
runków atmosferycznych. Jak widać pogoda sprzyja jej 
co spowodowało przyspieszenie rozwoju, a wszczegól-
ności w nasłonecznionych miejscach. Ożywienie w  pa-
siekach spowodowane dodatnią temperaturą i słonecz-
nym dniem pobudza pszczoły do rozwoju i ożywienia 
w gnieździe. Łagodna temperatura na przełomie grudnia 
i  stycznia spowodowała, że matki pszczele rozpoczęły 
czerwienie czyli składanie jajek. Następstwem tego jest 
podniesienie temperatury w ulu, a w szczególności w kłę-
bie, czyli w środku kuli którą tworzą pszczoły na okres 
zimowy. Podniesiona temperatura umożliwia królowej 
składanie jajek. Taki stan pszczelarze obserwują już od 
około 20 grudnia. Wynika to z tego, że pszczoły zaczęły 
pobierać więcej pokarmu. Pobierają również suchy po-
karm położony na ramkach, gdzie również wyczuwa się 
ciepło. Pszczelarze jeżeli jeszcze nie zrobili tego a na pew-
no wielu tego nie zrobiło powinni teraz poddać ciasto z 
ziołami, stymulujące rozwój a zarazem uzupełni zapasy 
pokarmów węglowodanowych. Jest ono dostępne w 
związku.Sprzyjająca pogoda i ciepło jakie nas otacza za-
chęca nas do robienia wiosennych porządków czyli sprzą-
tania. W sumie to wspaniale, że dbamy o czystość wokół 
siebie. Czy naprawdę to wszystko wygląda tak wspania-
łe? Jak już posprzątaliśmy to powstaje następny problem 
ze śmieciami. Zadajemy sobie pytanie, co z tym zrobić, 
bo do śmietników nie za bardzo się da włożyć, bo się za-

W OCZEKIWANIU NA ŚNIEG
Mimo okresu zimowego pogoda typowo wiosenna w południe słońce nam przygrzewa. Termometry 
wskazują w południe nawet 13°C. Dzień coraz dłuższy oraz ciepłe południe powodują, że przyroda 
powoli się ożywia. 

pełnią. Wówczas wpadamy na rożne pomysły. Jednym 
z takich pomysłów jest wywiezienie śmieci do lasu. Czy 
to jest dobre? - chyba nie. Na wysypisko czy do punktu 
przyjmowania odpadów? - nie bo to kosztuje! Zatem                                                    
najlepiej do lasu. Nie zastanawiamy się na tym, że w ten 
sposób zanieczyszczamy środowisko. Co to daje, że u sie-
bie posprzątaliśmy i wyrzuciliśmy do lasu. Wokół mnie 
i  na mojej posesji już jest czysto, a las to nie mój. A przy 
okazji pozbyliśmy się wiele innych rzeczy które przeszka-
dzały i nie było co z tym zrobić. Spacerując po lesie wokół 
naszego miasta napotykamy na różne śmieci i takie które 
nigdy się nie degradują. Można spotkać między innymi 
telewizory, starego typu zderzaki od samochodów, a naj-
więcej leży opon samochodowych i odpadów budowla-
nych po remontach. Same tam się nie dostały ktoś je tam 
zawiózł i wyrzucił. Przecież można było to zrobić inaczej, 
udać się do PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW 
KOMUNALNYCH. Wielu z nas robi to poprawnie ale jesz-
cze są tacy którzy nie mogą się wyzbyć starych nawyków 
i wyrzucają śmieci do lasu. Pamiętajmy chrońmy las bo 
to nasze płuca i środowisko naturalne które jest źródłem 
bogactwa niezbędnego do życia.

Jak zawsze zwracamy się o pamiątki po kostrzyńskich 
pszczelarzach, jeśli by była taka wola najbliższych człon-
ków rodziny, to my jesteśmy otwarci na kontakt spotka-
nie i ewentualne przekazanie eksponatów lub w  celu       
spisania historii związanej z pszczelarstwem. 
W naszym posiadaniu jest rejestr członków Koła Pszcze-
larzyw Kostrzynie od 1960 roku, nadal go aktualizujemy. 
Wszystkie otrzymane pamiątki zostaną wykorzystane 
w organizacji ekspozycji i zostaną udostępnione dla zwie-
dzających Skansen Pszczelarski w najbliższym sezonie.

Romana i Marian Grzywacz
tel. 880439941

Walentynki
Na końcu wykazu świętych 
Jest jeden święty Walenty
To jest zakochanych patron
Nawet tych starszych matron

W dzień czternastego lutego
Mamy imieniny Jego
Imieniny oraz święto
Wszystkich zakochanych święto

To święto przyszło z zachodu
Nie miało hucznych obchodów
Lecz można mówić o cudzie 
Bo je akceptują ludzie

W święcie tym nie ma nic złego
Dla kogoś zakochanego
A symbolem święta tego 
Jest znak serca czerwonego

Teraz wszyscy zakochani 
Tęsknią za tymi sercami
Do czerwonego serduszka
Modna jest mała paczuszka 

Jerzy Rybka
Kostrzyn nad Odrą, styczeń 2020r. 

POECI DO PIÓR!
Od stycznia dzielimy się łamami Samorządnego 
Kostrzyna z Mieszkańcami, którzy piszą wiersze, 
fraszki itp. krótkie formy. 
Proponujemy osobom, które chciałyby podzielić się swo-
ją twórczością, jej wydrukowanie. W każdym numerze                                                
„Samorządnego Kostrzyna znajdzie sie stała rybryka 
Wiersze Kostrzynian. W tym numerze drukujemy wiersz 
przekazany nam przez Jerzego Rybkę pt. „Walentynki”. 
Jeżeli jest Pani/Pan zainteresowany współpracą z nami 
prosimy o kontakt, najlepiej przyjść do nas i przynieść 
wiersz,   napisany nawet odręcznie. My przepiszemy i wy-
drukujemy. 
Kontakt do nas: 
promocja@kostrzyn.um.gov.pl
tel. 95 727 81 23
biuro Urzedu Miasta - parter. 

Na koniec roku Mieszkańcy wybiorą najlepszy wiersz, 
którego twórca zostanie nagrodzony. Poeci - do piór!


