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ANDRZEJ KAIL PRZEWODNICZĄCYM!

21 lutego 2020 roku podczas Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Gorzowskiego doszło do zmiany
na stanowisku Przewodniczącego Rady Powiatu Gorzowskiego. Sprawujący to stanowisko Karol
Zieleński (PiS) złożył rezygnację z uwagi na powołanie na nowe stanowisko w administracji rządowej.
Po pożegnaniu J. Zieleńskiego odbyło się głosowanie, w którym 15 głosami „za” i jednym głosem
”przeciew” wybrano nowego Przewodniczącego Rady Powiatu Gorzowskiego. Został nim lider ugrupowania Razem dla Powiatu Andrzej Kail z Kostrzyna nad Odrą, Dyrektor ds. Marketingu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. (na zdjęciu obok ze Starostą Powiatu Gorzowskiego
Michałem Wasilewskim (PO). Gratulujemy i życzymy samych sukcesów na nowym stanowisku!
Wywiad z Andrzejem Kailem opublikujemy w kolejnym numerze „Samorządnego Kostrzyna”.
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Ktoś powiedział ”jeszcze nikt nie ułożył budżetu, który nie mógłby być lepszy”
To prawda, dlatego komuś kto to wie, łatwiej jest zrozumieć uwagi mieszkańców dotyczące wskazywania źródeł
dochodu czy celów do realizacji, bo faktycznie z ich punktu widzenia, budżet „mógłby być lepszy”.
Myślę, że każdy budżet, a zwłaszcza samorządowy można i trzeba trochę „odczarować”.
Dochody budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą w przeliczeniu na jednego mieszkańca, należą do największych
w województwie lubuskim, tylko że, region lubuski jest jednym z biedniejszych regionów w Polsce, a dochody gmin
i miast polskich faktycznie najbogatszych są większe od naszych nawet kilkunastokrotnie.
Czasami słyszę wypowiedzi w rodzaju „jak można w budżecie ponad stu milionowym nie znaleźć 20 czy 4 tys. zł
na taki czy inny cel”. Wyjaśnijmy to:
planowana wysokość dochodów w 2020 roku wynosi 113.468.548,00 zł. W tej kwocie mieszczą się wydatki
na zadania i zlecenia ustawowo nałożone, i także które muszą być zagwarantowane dla funkcjonowania miasta.
Po ich odliczeniu, do dyspozycji burmistrza i Rady Miasta pozostaje kwota 23.466.296,00 zł i to są pieniądze,
które muszą wystarczyć na „obsłużenie” takich zadań jak utrzymanie czystości i zieleni, utrzymanie i oświetlenie
ulic, remonty bieżące, kulturę, sport, współpracę z organizacjami pozarządowymi i inne, a także… na inwestycje:
23, a nie 113 mln !
Dla zrealizowania inwestycji staramy się dobrze przygotować projekty od strony formalnej i merytorycznej
i pozyskiwać tzw. środki zewnętrzne, dla których jednak trzeba mieć własny wkład finansowy. Dofinansowanie
zewnętrzne może wynosić, w przypadku inwestycji, od 30 do 85 %, w zależności od programu, do którego się aplikuje. Wykonawców inwestycji wyłania się w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych. Środki zewnętrzne
przyznawane są na podstawie przedłożonego projektu technicznego z aktualnym kosztorysem, wykonanego przez
uprawnionych projektantów.
Najczęściej kilka miesięcy po podpisaniu umowy o dofinansowanie przeprowadzamy procedurę przetargową
starając się wybrać najkorzystniejszą ofertę i rozstrzygnąć przetarg. W ostatnich latach musimy niestety godzić
się z praktyką, że nie ma już tzw. „oszczędności” poprzetargowych. Aby taki przetarg rozstrzygnąć należy „dodać”
pieniędzy, ale można dołożyć tylko ze środków własnych. Umowy o dofinansowanie projektów nie przewidują
zwiększania środków. Oczywiście „dołożyć” trzeba mieć z czego, dlatego w konsekwencji, z niektórych zaplanowanych inwestycji trzeba zrezygnować. To są problemy i dylematy, które dotyczą wszystkich samorządów w Polsce.
W planowaniu i realizacji budżetu od kwot ważniejszych jest dynamika dochodów i wydatków rok do roku.
Niestety, od 2017 r. obserwujemy istotnie większą dynamikę wzrostu wydatków (112,00 do 115,56 zł) od wzrostu
dynamiki dochodów (odpowiednio 110,5 - 108,49 zł) i już wiemy, że w roku 2020 dochody z podatku PIT nie tylko
nie wzrosną, ale zmaleją, a przed budżetem tego roku jeszcze wiele niewiadomych, np. do dziś nie znamy jeszcze
wysokości subwencji oświatowej. Trzeba podkreślić, że wspomniany wzrost dynamiki wydatków nie wynika z naszych decyzji, a związany jest ze zmianami systemowymi, za którymi
idzie wzrost cen.
Dla zobrazowania problemu podaję kilka przykładów:
- dopłaty do pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej w roku 2012
to kwota 738 tys. zł a w roku 2020 - 1mln. 150 tys. zł
- wydatki na oświatę, w tym samym czasie
z 20 mln. 155 tys. zł do 40 mln. 481 tys. zł
- dotacje do przedszkoli niepublicznych z 1 mln. 142 tys. zł do 5 mln. 117 tys. zł
- kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
z 1 mln. 476 tys. zł (2015) do 4 mln. 105 tys. zł w 2020.
- budowa 100 mb drogi tymczasowej w 2012 roku to 25 tys. zł,
a w 2019 roku to samo zadanie kosztowało już 44 tys. zł
- 100 m2 parkingu z kostki brukowej odpowiednio z 12 tys. do 25 tys. zł
- jeden słup oświetleniowy z lampą w 2012 roku to koszt 3.300 zł,
a w roku 2018 wzrósł do 6.500 zł
To tylko niektóre z pozycji budżetu, które bierzemy pod uwagę chcąc
zaplanować gospodarkę finansową.
Problemy, o których wspomniałem, mają charakter dynamiczny, o ile
sytuacja w państwie nie zmieni się, że już w 2021 będziemy musieli
podejmować decyzje o restrukturyzacji jednostek organizacyjnych miasta,
celem optymalizacji kosztów. Oczywiście będziemy Państwa na bieżąco
informować o podejmowanych decyzjach, a wiele z nich będzie wymagało
konsultacji społecznych.
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TRWA REMONT WILLI WAGENERA MIESZKAŃCY
URZĄD ODPOWIADA pytają

Willa Wagenera po realizacji projektu (mamy nadzieję) będzie ważnym ośrodkiem doskonalenia
oraz miejscem inspirujących spotkań wpisujących się w historię regionu, jako miejsce pamięci
o tych, którzy nie wojną ale pracą przyczynili się i dalej przyczyniają do rozwoju gospodarczego,
co za tym idzie, rozwoju społecznego doliny Odry i Warty i przede wszystkim naszego miasta.
By plany zyskały realny kształt, już od kilku miesięcy trwa
remont wspomnianego budynku.
Aktualnie trwają prace remontowe pozwalające na przystosowanie sal willi do pełnienia zaplanowanych w ramach
projektu funkcji użytkowych. Dokonano rozbiórki starej
okładziny cokołu, posadzek w piwnicach, ścianek działowych, wykonano izolację zewnętrzną ścian oraz demontaż
i montaż okien - informuje Zbigniew Jakubowski, kierownik Referatu Inwestycji UM
Kolejnymi pracami w ramach inwestycji będzie uszczelnienie piwnic i wykonanie szybu windowego. Zakończenie projektu zaplanowane jest na czerwiec 2021 r.

Czy po przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności muszę nadal płacić roczny podatek ?
Wydział Finansowy Urzędu Miasta przypomina o konieczności regulowania podatku od nieruchomości,
rolnego i leśnego zgodnie z decyzjami, które są aktualnie
wysyłane i doręczane podatnikom. Zgodnie z art. 3 ust. 1
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tj. Dz. U. z 2019 r. Nr 1170 ze zm.), podatnikami podatku od nieruchomości są m.in. osoby fizyczne,
będące:
1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych;
2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub
obiektów budowlanych;
3. użytkownikami wieczystymi gruntów.
Natomiast zgodnie z art. 2 ust. 1 ww. ustawy opodatkowaniu podlegają m.in. grunty i budynki. Oznacza to,
że podatkowi podlegają wszystkie nieruchomości bez
względu na tytuł prawny.
Podkreślić należy, że na wysokość podatku prawa
wieczystego użytkowania w prawo własności nie miało żadnego wpływu dokonane ustawowo w 2019 roku
przekształcenie. Wyjaśniamy powyższą kwestię, gdyż
wielu podatników ma wątpliwości, dlaczego trzeba nadal
płacić podatek, jeśli zapłacone zostało tzw. „przekształcenie”. Wniesienie opłaty z tytułu przekształcenia nawet
za cały okres czyli za 20 lat, nie znosi obowiązku zapłaty
podatku za rok 2020 i kolejne lata.

ZAPOBIEGAMY BEZDOMNOŚCI

Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnie 1997 roku o ochronie zwierząt Rada Miasta Kostrzyn nad Odrą
corocznie, do dnia 31 marca, określa w drodze uchwały program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Omówienie poniższego programu poniżej.

Program opieki nad zwierzętami obejmuje:
1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2. opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3. odławianie bezdomnych zwierząt;
4. obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt
w schroniskach dla zwierząt;
5. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6. usypianie ślepych miotów;
7. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia
miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w
przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
W programie określono wysokości środków finansowych
przeznaczonych przez gminę na realizację poszczególnych
zadań oraz sposób wydatkowania tych środków.
Projekt przedmiotowego programu został przygotowany
przez Burmistrza Miasta i w dniach od 20 stycznia do 10 lutego 2020 r. poddany konsultacjom społecznym. Dodatkowo program został zaopiniowany przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce oddział w Gorzowie Wlkp.

Do najważniejszych zadań określonych
w programie należą:
1. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierząt (koszt 30.000 zł). W celu zapewnienia ciągłości
realizacji zadania Miasto Kostrzyn nad Odrą zawarło
umowę z dwoma lekarzami weterynarii prowadzącymi
działalność na terenie Miasta tj. Panią Karoliną Kalwą
z siedzibą ul. Orła Białego 1B tel. 690 492 116 i Panem
Tomaszem Bilem z siedzibą przy ul. Nadbrzeżna 4/1
tel. 697381613
2. dokarmianie wolnożyjących kotów w okresie od 15
października do 15 marca (koszt 3.000 zł). Karma
sucha wydawana jest w Urzędzie Miasta społecznym
opiekunom kotów.
3. zakup domków dla kotów (koszt 2.000 zł). Domki
zakupywane są na wniosek społecznych opiekunów
kotów i przekazywane im nieodpłatnie. Warunkiem
zakupu domku jest oprócz wniosku opiekuna także
zgoda administratora terenu, na którym domek ma zostać posadowiony.
4. elektroniczne znakowanie psów (koszt 700 zł)
5. odławianie bezdomnych zwierząt (koszt 4.800 zł)
6. sterylizacja i kastracja zwierząt (koszt 5.000 zł). Zabiegi wykonują lekarze weterynarii posiadający prawo
wykonywania zawodu, na podstawie umów zawartych
z Fundacją „Pro Animale dla Zwierząt w Potrzebie” z
siedzibą Charzyno 15, 78-122 Charzyno, prowadzącą
schronisko.
7. usypianie ślepych miotów (koszt 200 zł).
8. utrzymanie Schroniska (koszt 125.000 zł). Schronisko
jest współwłasnością Miasta Kostrzyn nad Odrą, Gminy Górzyca i Gminy Słubice. Prowadzone jest przez
Fundację Pro Animalne dla Zwierząt w Potrzebie wybranej w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w drodze otwartego konkursu
ofert na wsparcie realizacji zadania.

KONSULTACJE SPOŁECZNE
dotyczące projektu uchwały w sprawie
wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Miasta Kostrzyn nad

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą.
Konsultacje potrwają od 25 lutego do 10 marca 2020 r.
Celem przeprowadzenia konsultacji jest zebranie od
mieszkańców Kostrzyna nad Odrą uwag i opinii dotyczących:

projektu uchwały w sprawie wprowadzenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą.
Konieczność podjęcia nowej uchwały wynika z przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku nowelizującej
ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
w zakresie dotyczącym odpadów komunalnych jak
również złożonych wniosków o udział w opracowaniu
Regulaminu.

Konsultacje odbędą się w terminie od
25 lutego do 10 marca 2020 roku poprzez
zbieranie uwag i opinii złożonych pisemnie
do urny konsultacyjnej w Urzędzie Miasta przy
ul. Granicznej 2 lub przesłanie drogą elektroniczną na adres gok@kostrzyn.um.gov.pl
Opinie można będzie również zgłosić
podczas dyżuru konsultacyjnego 2 marca
2020 roku w godzinach 14:00-18:00,
w Urzędzie Miasta Kostrzyn nad Odrą przy
ul. Granicznej 2, biuro nr 11
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Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2020/2021
do klas pierwszych w szkołach podstawowych
Od dnia 27 stycznia 2020 r. rozpoczyna się proces rekrutacji na rok szkolny 2020/2021
do klas pierwszych w szkołach podstawowych. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą, które odbyły roczne przygotowanie przedszkolne. Dzieci 7-letnie rozpoczynają naukę w klasie pierwszej obowiązkowo,
natomiast o rozpoczęciu nauki w szkole podstawowej dziecka 6-letniego decydują
rodzice lub opiekunowie prawni.
Przyjęcia dzieci spoza terenu Miasta Kostrzyn nad Odrą mogą mieć miejsce tylko po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców.

ZIMOWE FERIE 2020

W czasie ferii zimowych Miasto realizowało działania związane z organizacją wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży, w ramach zapobiegania
zjawiskom patologicznym. Zadanie realizowane było na podstawie uchwały
nr XIII/86/19 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 28 listopada 2019 roku
w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2020 (zaplanowano zadanie nr 7 działanie nr 2 i 3).

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych w szkołach podstawowych
OD DNIA

DO DNIA

DO GODZ.

CZYNNOŚCI
Podanie do publicznej wiadomości
harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.

27.01.2020 r.

REKRUTACJA

27.01.2020 r.

12.03.2020 r.

6.03.2020 r.

15:00

Składanie przez rodziców lub opiekunów wniosków o przyjęcie dziecka do
klasy pierwszej w szkole podstawowej za pomocą platformy, a następnie
dostarczenie wniosku o przyjęcie do
szkoły w wersji papierowej do szkoły
pierwszego wyboru.

11.03.2020 r.

Prace Komisji Rekrutacyjnej.

12.03.2020 r.

9:00

Opublikowanie na platformie list
kandydatów zakwalifikowanych i list
kandydatów niezakwalifikowanych.
UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest
równoznaczne z przyjęciem do szkoły.

17.03.2020 r.

15:00

Potwierdzenie pisemne przez rodzica
lub opiekuna prawnego dziecka woli
przyjęcia do szkoły.

18.03.2020 r.

9:00

Opublikowanie na platformie list dzieci
przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

REKRUTACJA: NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY
17.08.2020 r.

25.08.2020 r.

15:00

Składanie za pomocą platformy wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami i oświadczeniami w wersji papierowej do szkoły pierwszego wyboru.

24.08.2020 r.

Prace Komisji Rekrutacyjnej.

25.08.2020 r.

9:00

Opublikowanie na platformie list
kandydatów zakwalifikowanych i list
kandydatów niezakwalifikowanych.
UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest
równoznaczne z przyjęciem do szkoły.

26.08.2020 r.

15:00

Potwierdzenie pisemne przez rodzica
lub opiekuna prawnego dziecka woli
przyjęcia do szkoły.

27.08.2020 r.

9:00

Opublikowanie na platformie list dzieci
przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

18.08.2020 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2020
Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 16 stycznia 2020 roku

BURMISTRZ MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
zgodnie z art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje,
że podany został do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz lokali
użytkowych przeznaczonych do dzierżawy
data publikacji: 28.02.2020 roku

Tegoroczny wypoczynek odbywał się przez
cały pierwszy tydzień ferii (27 – 31 stycznia)
w formie zorganizowanych zajęć w Szkole
Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 4.
W zajęciach uczestniczyło 142 uczniów,
nad bezpieczeństwem, których czuwało
13 pedagogów. Zajęcia odbywały się w godzinach 8:00-14:00. Wszystkie dzieci otrzymały drugie śniadanie.
Po posiłku uczestnicy wraz z opiekunami
udawali się na zaplanowane zajęcia, zgodnie z harmonogramem, który obejmował:
1. Decoupage i scrapbooking
2. Animacje poklatkowe
3. Warsztaty kulinarne
4. Warsztaty „W tańcu razem”
5. Warsztaty „Zróbmy sobie bit”
6. Warsztaty „Pewność siebie jest dla Ciebie”
7. Kino
Starsze dzieci, klasy V-VIII miały możliwość
zapoznania się z historią Miasta, archeologią i pracą muzealnika. W dniach 27-31
stycznia Muzeum Twierdzy przygotowało
dla nich szereg atrakcji m.in. warsztaty archeologiczne, konserwatorskie, wycieczki

do Chwarszczan oraz Wędrzyna. Tydzień
został zakończony wspólnym ogniskiem
i wręczeniem upominków.
W drugim tygodniu ferii, zajęcia dla dzieci
odbywały się w poniższych jednostkach
organizacyjnych Miasta:
1. Miejska Biblioteka Publiczna
Termin realizacji: 04.02-07.02.2020
Forma: „Akademia Małego Naukowca”
25 uczestników
Koszt: 1.644,00 zł
2. Kostrzyńskie Centrum Kultury
Termin realizacji: 03.02-07.02.2020
Forma:
- warsztaty bębniarskie - 7 uczestników
- zajęcia fotograficzne - 6 uczestników
- Wycieczka na basen - 50 uczestników
- Zimowe warsztaty plastyczne - 6 ucz.
Koszt: 3.149,20 zł
Podsumowanie:
„Ferie w Mieście” odbywały się w okresie
27.01-07.02.2020r. W zajęciach uczestniczyło ogółem 236 osób. Całkowity koszt zrealizowanych działań wyniósł 56.533,34 zł.

STREFA RELAKSU W SP2

Szkoła i rodzina stanowią dwa podstawowe środowiska wychowawcze liczące się w życiu dziecka. Współpraca rodziców i nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 2 od zawsze układała się bardzo dobrze. Efektem jest między
innymi strefa relaksu umieszczona na każdym piętrze starej szkoły.
Każda strefa składa się z wygodnych
kanap, na których każdy uczeń może odpocząć między zajęciami, porozmawiać
z rówieśnikami. To też świetne miejsce,
aby zjeść śniadanie. Dzięki temu na korytarzach jest ciszej i spokojniej.
Rodzice kreatywnością i zaangażowaniem wykazali się już w grudniu, kiedy
zorganizowali świąteczne spotkanie z
Mikołajem przy fontannie gorącej czekolady i pysznych zdrowych owocach. Również z inicjatywy Rady Rodziców trzy razy
w tygodniu każdy uczeń może skorzystać
z kubka ciepłej herbaty lub kakao. Uczniowie przyjęli to z entuzjazmem.
W tym miejscu należą się podziękowania
Radzie Rodziców za aktywną działalność
w Szkole Podstawowej Nr2.
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MINĄŁ ROK W ŻŁOBKU

1 lutego 2019 r. był pierwszym dniem, w którym nasze dzieci wkroczyły
w kolejny etap swojego życia i rozpoczęły przygodę w Żłobku. Mieścimy
się w nowym, wolnostojącym budynku zbudowanym specjalnie z przeznaczeniem na Żłobek

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2020/2021
do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
Od dnia 1 marca 2020 r. rozpoczyna się proces rekrutacji na rok szkolny 2020/2021
do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Do przedszkoli przyjmowane są dzieci, zamieszkałe na terenie Miasta Kostrzyn nad
Odrą, w wieku od 3 do 6 lat. Natomiast do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmowane są dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne.
W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie
dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko
kończy 9 lat.
Przyjęcia dzieci spoza terenu Miasta Kostrzyn nad Odrą mogą mieć miejsce tylko
po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców.
W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu
(oddziale przedszkolnym ), w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są
pod uwagę następujące kryteria ustawowe:
KRYTERIA USTAWOWE

Dookoła znajduje się plac z alejkami oraz
plac zabaw z certyfikowanymi zabawkami. Dokładamy wszelkich starań aby plac
został rozszerzony o kolejne zabawki,
które umilą pobyt naszym milusińskim.
W trosce o bezpieczeństwo dzieci cały
teren jest ogrodzony, zamykany i monitorowany. Sale naszego Żłobka są wysokie,
przestronne, klimatyzowane oraz dostosowane indywidualnie do każdej z grup
wiekowych. Ponadto w każdej z nich
znajduje się łazienka przystosowana do
potrzeb dzieci.
Mamy własną kuchnie, wyposażoną
w nowoczesny sprzęt. Jadłospis układany
jest przez dietetyka w oparciu o normy
żywieniowe. Dania przygotowane przez
nasze panie kucharki bardzo smakują maluchom, czego wyrazem są uśmiechnięte
buzie i pełne brzuszki.
Zatrudniamy tylko wykwalifikowane opiekunki, które wyróżniają się cierpliwością
i sumiennością w wypełnianiu swoich
obowiązków. Dodatkowo współpracują z
nami specjaliści : logopeda oraz psycholog
dziecięcy. Podstawa programowa wzbogacona jest o zajęcia z logosensoryki, na
której dzieci mogą się brudzić i wykazać
się swoja kreatywnością.

W tym roku mamy pierwszą rocznicę.
Przez ten czas wydarzyło się u nas wiele
ciekawych wydarzeń miedzy innymi:
• comiesięczne odwiedziny w Żłobku
teatru z Krakowa;
• dzień dziecka z licznymi atrakcjami
zarówno wewnątrz budynku jak i na
zewnątrz, ( zabawy z animatorkami,
zabawy na świeżym powietrzu, tańce,
hulańce, zabawy z muzyką, dmuchańce-skakańce, puszczanie gigantycznych baniek);
• mikołajki oraz odwiedziny Mikołaja,
który obdarował maluchy prezentami;
• bal karnawałowy, z pysznym i zdrowym poczęstunkiem.
Od 2 marca 2020 r. rozpoczyna się kolejny
nabór do Żłobka Miejskiego w Kostrzynie
nad Odrą, który potrwa do końca marca.
Zapraszamy do składania karty zgłoszeń
w siedzibie Żłobka przy ulicy Fabrycznej 6
w Kostrzynie nad Odrą.
Postaramy się zadbać o to, aby krok
w kolejny etap życia Waszego dziecka był
miłym wspomnieniem i twórczym czasem
spędzonym w Żłobku, a działania opiekunek wpłynęły na rozwój emocjonalny
i intelektualny naszych pociech.
Żłobek Miejski w Kostrzynie nad Odrą

DZIEŃ TALENTÓW

20 lutego w Przedszkolu Miejskim nr 2 odbył się „Dzień Talentów”. Nasze spotkanie rozpoczął występ dzieci z Koła Recytatorskiego. Również w tym roku
dzieci przygotowały i zaprezentowały liczne talenty - wokalne, taneczne,
plastyczne, aktorskie i sportowe.
Na scenie zaprezentowało się dziewiętnaścioro dzieci. Pozostałe przedszkolaki
zasiadły na widowni i podziwiały swoje
koleżanki i kolegów, nagradzając każdy występ gromkimi brawami. Talent
muzyczny w połączeniu ze zdolnościami
tanecznymi ujawniły dzieci ze wszystkich
grup wiekowych W grupie przedszkolaków ze zdolnościami teatralnymi znalazły
się dzieci uczęszczające na koło recytatorskie w naszym przedszkolu. Mieliśmy również okazję obejrzeć wiele pięknych prac
plastyczno-technicznych
wykonanych
przez naszych artystów. Na scenie nie
zabrakło również talentów sportowych
wśród naszych wychowanków mamy
młodych adeptów piłki nożnej, zapasów,
lekkoatletyki.

Obchody Dnia Talentów w naszym przedszkolu były nie tylko okazją do zaprezentowania swoich umiejętności, rozwijania
zainteresowań, zdolności, ale również do
dobrej zabawy, integrującej społeczność
przedszkolną. Dzieci wspólnie przeżywały
pozytywne emocje i z radością dopingowały się wzajemnie. Dzięki takim inicjatywom przedszkole stara się kształtować
i wspierać postawę aktywnego twórczego
życia, zapewniając podopiecznym istotny
kapitał na przyszłość.
Przedszkole Miejskie nr 2

strona internetowa:
www.pm2kostrzyn.dlaprzedszkoli.eu

LICZBA PUNKTÓW

1

Wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci)

5

2

Niepełnosprawność kandydata

5

3

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

5

4

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5

5

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

5

6

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (panna,
kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji
orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba że taka osoba wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem )

5

7

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

5

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole (oddział przedszkolny) nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria określone w uchwale Rady Miasta:
KRYTERIA DODATKOWE

LICZBA PUNKTÓW

1

Pozostawanie obojga rodziców kandydata w zatrudnieniu
lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej
lub pobieranie nauki w systemie dziennym

4

2

Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do przedszkola

2

3

Kandydat, dla którego przedszkole, w którym składany
jest wniosek jest najbliżej położonym
przedszkolem publicznym od miejsca zamieszkania

1

4

Rodzeństwo bliźniacze

1
c.d. na stronie 6

Samorządny Kostrzyn

6

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
a także terminy składania dokumentów do przedszkoli miejskich
lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
OD DNIA

DO DNIA

DO GODZ.

CZYNNOŚCI
Podanie do publicznej wiadomości
harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.

31.01.2020 r.

KULINARNE WYPRAWY

W Przedszkolu Miejskim nr 3 Ekoludki można rozwijać wiele pasji i talentów.
Dzieci z grupy 5 latków postanowiły poznać świat kulinarny i wzięły udział
w ogólnopolskim projekcie „Kulinarne podróże przedszkolaków”.
Każde przedszkole zakwalifikowane do
projektu, tworzy własną książkę kucharską,
gdzie wkleja swój przepis i wysyła książkę
do następnego uczestnika projektu.
Naszym przepisem było pyszne ciasto
marchewkowe zrobione z okazji Dnia
Marchewki. Dzieci pod czujnym okiem
opiekunów ważyły produkty na wadze
i obierały marchewki. Każdy miał okazję
użyć miksera i połączyć składniki. Po upieczeniu, nawet największy niejadek spróbował ciasta. W ciągu półrocza dostaliśmy
także książki z województwa pomorskiego i mazowieckiego. Przepisy z innych
przedszkoli zainspirowały nas do zrobienia ciasteczek pajączków i sałatki owocowej z czerwonych owoców na Walentynki.
Projekt nadal trwa, więc czekamy na książki kucharskie z innych przedszkoli.

KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ
7.02.2020 r.

28.02.2020 r.

15:00

Składanie w przedszkolu deklaracji
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021.

REKRUTACJA

2.03.2020 r.

25.03.2020 r.

26.03.2020 r.

2.04.2020 r.

Prace Komisji Rekrutacyjnej.

7.04.2020 r.

Opublikowanie na platformie list
kandydatów zakwalifikowanych i list
kandydatów niezakwalifikowanych.
UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola

8.04.2020 r.

23.04.2020 r.
24.04.2020 r.

15:00

Składanie przez rodziców lub opiekunów wniosków o przyjęcie dziecka
do przedszkola za pomocą platformy, a następnie dostarczenie wniosku
w wersji papierowej do przedszkola
pierwszego wyboru.

9:00

15:00

Potwierdzenie pisemne przez rodzica
lub opiekuna prawnego dziecka woli
przyjęcia do przedszkola.

15:00

Opublikowanie na platformie list dzieci
przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

REKRUTACJA - NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

25.03.2020 r.

11.05.2020 r.

15.05.2020 r.

Prace Komisji Rekrutacyjnej.

18.05.2020 r.

Opublikowanie na platformie list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.
UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.

9:00

SMAKOWITY DZIEŃ

Z okazji Dnia Pizzy, dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 4 „Bajka” odwiedziły
Pizzerię Solo Gusto.

Składanie za pomocą platformy wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz
z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów,
a następnie dostarczenie wniosku
o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów w wersji
papierowej do przedszkola pierwszego
wyboru.

2.03.2020 r.

18.05.2020 r.

15:00

Katarzyna Dołmacka
PM 3 „Ekoludki”

21.05.2020 r.

15:00

Potwierdzenie pisemne przez rodzica
lub opiekuna prawnego dziecka woli
przyjęcia do przedszkola.

24.04.2020 r.

15:00

Opublikowanie na platformie list dzieci
przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 8/2020
Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 16 stycznia 2020 roku

Każda grupa przedszkolaków miała swój dzień w pizzerii. Dzięki uprzejmości pracowników, mogliśmy poznać etapy wykonania tej smacznej potrawy, a następnie samodzielnie wykonać swoją własną pizzę. Oczywiście najlepszym momentem wycieczki była
degustacja pizzy i zabawy w kąciku dla dzieci. Serdecznie dziękujemy Solo Gusto za tak
atrakcyjny i smaczny dzień !

MALI BADACZE

Jakie dźwięki wydaje woda? Co pływa, a co tonie? Czym jest zjawisko tarcia? Odpowiedzi na te i inne pytania, poszukujemy w czasie spotkań z Panią
Marią Cichą, kiedy to nasze przedszkole „Cztery Pory Roku” zamienia się
w mini laboratorium, a my – niczym mali badacze, odkrywamy świat.
Obserwujemy, eksperymentujemy, wyciągamy wnioski, współpracujemy ze sobą
i dbamy jednocześnie o swoje bezpieczeństwo przestrzegając ustalonych zasad.
Uczymy się posługiwać podstawowym
sprzętem laboratoryjnym w bezpiecznych
warunkach.
Na przykład do eksperymentów z wodą
wykorzystaliśmy próbówki, pipety, strzykawki, słomki, jak również naczynia do
przelewania wody. Przysłuchiwaliśmy się
dźwiękom wydawanym przez wodę, rozpoznawaliśmy te dźwięki i je nazywaliśmy.
Po czym odtworzyliśmy w laboratorium.
Innym razem zastanawialiśmy się, czy
woda smakuje, a może pachnie? I jak rozpoznać wodę spośród innych cieczy? Tu
przyszły z pomocą nasze zmysły. Dotyka-

liśmy, wąchaliśmy, słuchaliśmy odgłosów
wody, smakowaliśmy. Ale najlepsza zabawa badawcza była wtedy, gdy mieszaliśmy
ze sobą różne ciecze. Użyliśmy płynu do
mycia naczyń, wody, oleju, mleka, soku
owocowego. Nauczyliśmy się, że nie wolno spożywać substancji niewiadomego
pochodzenia.
Bardzo pouczające są nasze spotkania.
M. Cicha dba, byśmy samodzielnie wyciągali wnioski i nie bali się zadawać pytań.
Fajnie jest eksperymentować. Dzieci wiedzą to doskonale. Wszak eksperymentowanie to nauka połączona ze świetną
zabawą; rozwija spostrzegawczość, kreatywność, pewność siebie oraz umiejętność wyciagania wniosków. A przede
wszystkim zaspokaja ciekawość świata.
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WIERZBY SZUMIĄ... ZIMA CZY JUŻ WIOSNA?

Wiosenna aura sprzyja pracom ogrodniczym wykonywanym wokół Ośrodka
Muzealno-Edukacyjnego w Słońsku. W ostatnim czasie przybyło krzewów,
drzew i bylin. Intrygującym elementem obok Muzeum jest tzw. żywa architektura. Dwie altany o średnicy 6 m uplecione zostały z wierzby.

Mimo kalendarzowej zimy, ciężko określić jaką mamy właściwie porę
roku. Temperatura cały czas jest na plusie. Do tego przewiduje się dodatnią temperaturę dochodząca nawet do 14°C. Pojawiają się ciepłe noce.
Przyroda daje nam pierwsze sygnały, że budzi się w niej życie.

Wspomniane altany stworzą wyjątkowe
miejsce do odpoczynku i relaksu. Poza
oczywistymi zaletami jak naturalność
i łatwość pielęgnacji, doskonale wpisują
się one w krajobraz Parku Narodowego
„Ujście Warty”. Pozostała nam teraz obserwacja jak wraz ze zbliżającą się wiosną,
„ekologiczne wigwamy” będą nabierały
zielonych odcieni.
Na wystawie stałej także wyróżnimy wierz-

Pojawiają się pierwsze oznaki wczesnej
wiosny. Leszczyna na naszym terenie już
kończy kwitnienie. Zakwitły już przebiśniegi a pąki niektórych drzew zaczynają
nabrzmiewać. W środowisku pojawia się
pierwszy pyłek z leszczyny, wkrótce z najwcześniejszych wierzb oraz olchy. Inne
drzewa są gotowe do kwitnięcia. Pojawiają się pierwsze loty pojedynczych pszczół.
Jest to za sprawą ciepłych dni i niektórych
cieplejszych nocy. W takich warunkach
pszczoły rozpoczną loty po pyłek. W ulach
trwa praca w pełni, od jakiegoś czasu
matki podjęły czerwienie czyli składają
jajka. Na razie w niewielkich ilościach ale
już są. Zmusza to rodziny do porządkowania w ulach. Podniesienie temperatury
w gnieździe. To powoduje większe zapotrzebowanie na energię, czyli zwiększa
się zużycie pokarmu. Nie jest to dobra
sytuacja, ponieważ może zabraknąć pokarmu wokół miejsca gdzie matki składają jajeczka. Przy raptownym obniżeniu
się temperatury w otoczeniu rodzina się
ściśnie, by ogrzać miejsce zaczerwione.
Powstanie przerwa pomiędzy zewnętrzną
krawędzią kłębu a pierwszymi komórkami z pokarmem. Stan taki trwający przez
kilka dni może spowodować że rodzina
zginie z głodu. Pszczoły poświęcą się, aby
utrzymać temperaturę wokół czerwiu i nie
przesuną się pod pokarm. Dlatego w tej
chwili jest dobrze poddać ciasto do ula
na ramki nad kłębem. Pozwoli to pszczołom w sprzyjających warunkach pobrać
i złożyć blisko czerwiu co uchroni je przed
głodem i brakiem kontaktu z pokarmem.
Jest to sytuacja nie typowa dla wielu
pszczelarzy i nie do końca jasna i zrozumiała. Wcześniej, gdy zima była zimą a na
zewnątrz był mróz, pszczoły zimowały
inaczej a matki rozpoczynały czerwienie
dopiero pod koniec zimy. Niestety klimat się zmienia i zimowanie pszczół się
różni od poprzednich lat. My też musimy
inaczej się nimi opiekować.
Już dwa i pół roku sortujemy odpady
czyli śmieci. Jednak nie zawsze nam to
wychodzi. Miały być kolorowe pojemniki
i kontenery do odbioru co miało nam pomóc w sortowaniu odpadów. Jednak nie
do końca tak jest. Mamy problem gdzie i
do której frakcji mamy dane odpady zakwalifikować. W tej sprawie jest mało jasnych informacji. Dalej nie mamy rozwiązanego odbioru opakowań po napojach.
Brak urządzeń i punktów odbioru przy

bę. W sali Cztery pory roku umieścimy interaktywny model tego drzewa. Wierzba
opowie nam ciekawe historie ze swojego
życia. W jaki sposób w jej pniu powstały
dziuple i zakamarki? Czy maczały w tym
dzioby dzięcioły? I dlaczego z jednymi
sąsiadami żyje się jej lepiej, a z innymi
gorzej? Jeśli jesteście gotowi na wciągającą gawędę, koniecznie w przyszłym roku
odwiedźcie naszą wierzbę.

sklepach wielkopowierzchniowych do
mechanicznego odbioru butelek czy
opakowań plastikowych. Jest problem ze
zwrotem opakowań, za które są pobierane kaucje. Wszystko powinno zmierzać
do tego by opakowania na produkty były
łatwe do utylizacji i nie szkodliwe dla otoczenia i dla nas ludzi. Jak pamięć ma sięga, to opakowania na napoje były szklane
i w większości wymienne przy zakupie
nowego towaru. To wszystko znikło, a my
mieliśmy już wypracowany nawyk zwrotu opakowań i otrzymywaliśmy kaucję.
Natomiast pozostałe opakowania szklane
czy tektury lub metal przyjmowała sieć
punktów skupu surowców wtórnych. Dziś
tego brak. My jako dzieci zbieraliśmy butelki czy złom by sprzedać i mieć swoje
pierwsze zarobione pieniądze na swoje
wydatki. Butelki musiały być umyte, to
nie stanowiło dla nas żadnego problemu.
Na pewno do tego systemu nie wrócimy.
Możemy wypracować dobry nowy i własny system odbioru surowców wtórnych.
Dziś wygląda to jeszcze niezbyt ciekawie.
Kiedy idziemy na spacer lub biegniemy
ścieżką rekreacyjną, to najczęściej butelki
plastikowe po napojach i inne opakowania trafiają na pobocze lub na trawnik.
Słaba edukacja dzieci jak postępować
z odpadami zarówno przez rodziców czy
szkoły. Czas się obudzić i rozpocząć działania od siebie i swego środowiska. Dbając
o właściwą gospodarkę odpadami dbamy
o czyste środowisko a tym samym o swoje
zdrowie.
W dalszym ciągu zapraszamy do spotkań
i odwiedzania SKANSENU PSZCZELARSKIEGO. Aktualnie odbywają się prace
przygotowujące do następnego sezonu.
Dziękujemy wszystkim za przekazane pamiątki rodzinne dotyczące pszczelarstwa.
Materiały te pomagają nam opracować
historię pszczelarstwa w naszym regionie
a w szczególności w mieście Kostrzyn nad
Odrą i okolice. Wszystkie otrzymane pamiątki zostaną wykorzystane w organizacji ekspozycji i udostępnione dla zwiedzających skansen pszczelarski w najbliższym
sezonie. Zapraszamy do odwiedzania
naszego miejsca, w którym historia związana z bartnictwem i pszczelarstwem jest
ciągle żywa za sprawą tu wystawionych
do zwiedzania eksponatów i związanych
z nimi historii.
Romana i Marian Grzywacz
tel. 880439941

Samorządny Kostrzyn
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CZYM JEST MIŁOŚĆ? ZAKOCHANI...

Miłość lub inaczej ujmując, zamiłowanie, pasja, fascynacja powoli odgrywa
w naszym życiu znaczną rolę. Jest ona na tyle ważna i absorbująca, że zaczyna
przekuwać się w styl życia, biznes czy hobby. Jak zaczęła się Twoja miłość i co
zmieniła w życiu? Zapytaliśmy mieszkańców naszego miasta:

Luty to miesiąc miłości. Za nami Walentynki. W witrynach sklepowych,
Luty to miesiąc miłości. Za nami Walentynki. W witrynach sklepowych, mediach
społecznościowych aż kipiało od koloru czerwonego, serduszek i słodkich pluszaków. Sposób pojmowania miłości jest uzależniona od tego na jakim etapie

Państwo Snaccy są małżeństwem
od ponad półwiecza. W lipcu będą
obchodzić już 61 rocznicę ślubu.
Czerwone serduszka, motyle w brzuchu,
a może ciągłe dowody zakochania? Co
Waszym zdaniem oznacza miłość?
Pan Snacki: Zafascynowanie jednej osoby
drugą, to jest coś pociągającego, wygląd,
charakter, zachowanie w stosunku jednego do drugiego. Czy się kogoś akceptuje
czy nie. Dużo czynników na to wpływa.
Potrzeba czasu, żeby to wszystko poskładać. I poznanie kogoś takiego. Czasami lata
mogą upłynąć a się nie pozna człowieka do
głębi, a czasami wystarczy tydzień ze sobą
przebywać i już wiadomo.
Pani Snacka: To zależy jak się zachowuje
ten ktoś. Ja pamiętam jak męża poznałam.
Mój mąż bardzo mi się podobał, miał takie
ładne rumieńce, wysoki, przystojny. Podobali mi się wysocy mężczyźni, bo ja jestem
malutka. Ale wygląd to nie wszystko. Jak się
rozmawia, widzi się jakie ktoś ma zachowanie, jak się wyraża, czy ma podobne zdanie
jak ja. To właśnie jest poznawanie kogoś
drugiego. Tak uważam.
W mediach i pewnie w naszym mieście też
można zauważyć pary, które różnią się od
siebie pod względem wieku. Czy różnica
wieku ma jakieś znaczenie?
Pan Snacki: Przypuszczam, że jak się ludzie
szanują i jeden ma 20 i drugi 50 ale się szanują, jeden drugiemu ufa, podziwiają siebie.
Dlaczego ta różnica ma mieć znaczenie?
Pani Snacka: Różnica wieku specjalnie
dużo nie gra roli. To jest takie przeznaczenie.
Ktoś jest starszy a jest sam, ale pozna kogoś
dużo młodszego ale mają wspólne zdanie.
Właśnie to wspólne. To ich właśnie łączy
Miłość przychodzi niepostrzeżenie. Czy
wierzysz w miłość od pierwszego wejrzenia? Dlaczego?
Pan Snacki: Bo ja wiem. Była młodzieńcza
miłość ale od pierwszego wejrzenia? Od
pierwszego wejrzenia to może być fascynacja kimś, ale nie miłość. Żaby od razu
to przekładać na miłość... No ja tego nie
doświadczyłem. Ja dochodziłem po trochę
do miłości. Trzeba poznać charakter, podejście do innych ludzi. I wtedy można się kimś

zafascynować. Trzeba dojść do miłości. Trzeba kogoś poznać. Tak od razu, to nie bardzo.
Co człowiekowi daje miłość?
Pani Snacka: Bardzo dużo. Przede wszystkim jak się jest małżeństwem, a przychodzą
choroby to się wspomaga. To jest bardzo
ważne. Ja chorowałam bardzo ciężko i gdyby nie mąż, nie wiem jakbym to przeszła.
Przy takich przypadkach ludzie bardzo to
przeżywają, depresje przechodzą: człowiek
wie i ma się na kim oprzeć.
Pan Snacki: Człowiek może polegać na tym
kimś. Ufać jednej osobie i tolerować się.
Wybryków nie było ale sprzeczki, czasem: to
różnie bywało. W miłości jest to potrzebne.
Pani Snacka: Nie ma idealnej miłości, życie
nie jest usłane różami. Są przypadki nieporozumień, ale trzeba wybaczyć.
Czy Waszym zdaniem można wybaczyć
zdradę?
Pani Snacka: To bardzo poważna sprawa.
Myślę że można, ale potrzeba bardzo dużej
tolerancji. Tak mi się wydaje.
Pan Snacki: Ja nie poparłbym tego. Nie
doświadczyłem tego, chciałem być zawsze
w porządku. Nie chciałbym, żeby ktoś miałby do mnie pretensje. Na dłuższą metę nie
zniósłbym tego.
Ile razy człowiek w ciągu życia może się
zakochać? Czy wierzysz w miłość na całe
życie?
Pan Snacki: Można. Pierwsza to była szkolna miłość, dosyć długa - to nie było w podstawówce ale w szkole średniej, takie zafascynowanie sobą. Potem zakochałem się
drugi raz i to na poważnie.
Pani Snacka: Ja podzielam zdanie męża.
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...SĄ WŚRÓD NAS

życia właśnie się znajdujemy. Najlepiej przedstawi to wywiad przeprowadzony
z kostrzyńskimi parami o bardzo zróżnicowanym stażu związku i wieku. Zadaliśmy im te same pytania dotyczące miłości, a oto rezultat...
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Czerwone serduszka, motyle w brzuchu,
a może ciągłe dowody zakochania? Co
Waszym zdaniem oznacza miłość?
Kacper: Moim zdaniem miłość ma wiele cech, takich jak bezgranicznie zaufanie
do drugiej osoby - kochanie jej. Dla mnie
to oznacza - zawsze być przy niej, pomagać jej, bronić aby czuła się przy nas bezpiecznie. Miłość jest ważnym elementem
w naszym życiu.
Oliwia: Miłość to są duże słowa. Nie mówi
się ich byle komu. Mówi się to prosto z serca
do osoby którą kochamy.
W mediach i pewnie w naszym mieście też
można zauważyć pary, które różnią się od
siebie pod względem wieku. Czy różnica
wieku ma jakieś znaczenie?
Kacper: Weźmiemy taki przykład: dwudziestoletnią dziewczynę i 45 letniego mężczyznę. To każdy pomyśli: ta młoda chodzi
z takim starym - tylko na kasę czeka, ptfuu
głupia. Choć nie zawsze tak jest. Znam osobiście taką parę i jest pomiędzy nimi lepiej
niż w niektórych związkach. powiem tyle,
różnica wieku nie ma żadnego znaczenia...
Miłość przychodzi niepostrzeżenie. Czy
wierzysz w miłość od pierwszego wejrzenia? Dlaczego?
Kacper: Tak wierzę w miłość od pierwszego wejrzenia, bo sam jestem jej świadkiem.
Oliwię poznałem przez Internet. Pisaliśmy,
rozmawialiśmy, ale w ogóle się nie spotykaliśmy. Zaczęliśmy sobie wszystko planować:
kiedy, co i jak, gdzie. Gdy minęło od tego

czasu 2 tyg. spotkaliśmy się i muszę przyznać, byłem miło zaskoczony tym, że Oliwia
była miła choć mało rozmowna - ja w sumie
też, ale jakoś znaleźliśmy wspólny język.
Pamiętam jej zdziwienie jak mnie zobaczyła,
że ja jestem taki wielki, a ona taka mała.
Co człowiekowi daje miłość?
Oliwia: Moim zdaniem miłość, jest czymś
bardzo ważnym w naszym życiu. Daje szczęście, radość, poczucie bezpieczeństwa.
Ale daje też nam ból i cierpienie.
Czy Waszym zdaniem można wybaczyć
zdradę?
Oliwia: To zależy: jeśli jesteśmy ze sobą długo i taka rzecz się zdarzyła po kilku latach,
to nie warto psuć relacji po tylu spędzonych
latach razem - jeśli się kocha, to się wybaczy. Zależy też od tego, czy partnerzy nadal
siebie kochają, albo jeśli osoba, która zdradziła bardzo tego żałuję co zrobiła.
Ile razy człowiek w ciągu życia może się
zakochać? Czy wierzysz w miłość na całe
życie?
Oliwia: Można zakochać się moim zdaniem
jeden raz. W życiu nie miałam łatwo, poznałam wielu ludzi którzy byli nieodpowiedni
dla mnie, skrzywdzili mnie. Nie interesowało ich to jak ja się czuję, ale nie poddałam
się, aż poznałam Kacpra i moje relacje miłosne otworzyły się na nowe horyzonty.
Od tamtej pory jak poznałam Kacpra
powiedziałam sobie, że już nikogo tak nie
pokocham - jak jego!

Nr 2/2020 - Luty 2020
Adela Pawlukiewicz

Gdzie mieszka miłość
Gdzie mieszka miłość
Kto mi odpowie
Czy w naszych oczach
Sercu czy głowie
Czy w małej chatce
Czy w pięknym domu
Dlaczego adresu
Nie da nikomu.
I w które trzeba zapukać drzwi,
By się nacieszyć przez wiele dni.
Może w serialu „M jak Miłość”
Dobrze by spotkać ją by było.
I żeby ciągle z nami była
I nigdy od nas nie odchodziła,
Bo dopóki miłość trwa
Życie swój urok ma
Miłość jest wszędzie
Miłość jest w nas
Więc ją zauważ bo minie czas.

Z MIŁOŚCI DO MUZYKI

Rok 2019 Zespół Drzewiczanie rozpoczął od udziału w koncercie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak co roku włączyliśmy się w tę szlachetną akcję
próbując rozgrzać kostrzyńską publiczność zgromadzoną tym razem w Kręgielni. Wiosna obfitowała w koncerty o charakterze religijnym takie jak Koncert
Pieśni Pasyjnej w Jeninie czy Koncert Pieśni Maryjnej w Kostrzynie nad Odrą.
25 maja uczestniczyliśmy w festiwalu „Kre- Niemena czy „Prząśniczka” i „Kozak” Stanisłasowiana” w Gorzowie Wlkp., z którego przy- wa Moniuszki. W tym miejscu należy dodać,
wieźliśmy Grad prix. Czerwiec to już trady- że rok 2019 był właśnie rokiem Moniuszcyjna „Niedziela z Folklorem” w miejskim kowskim, ze względu na obchodzoną 100
amfiteatrze. Była to już ósma edycja tego rocznicę urodzin polskiego kompozytora.
festiwalu, którego jesteśmy gospodarzami. W listopadzie odwiedziliśmy Wrocław podJuż teraz zapraszamy latem na dziewiąte czas Festiwalu „Wrocławskie Kluskwicki”, na
którym zdobyliśmy II miejsce, a konkurenspotkanie z muzyką ludową.
Kolejnym ważnym wydarzeniem w na- cja była silna. W grudniu mogliście nas Pańszym kalendarzu był Festiwal Współczesnej stwo zobaczyć na Jarmarku BożonarodzeKultury Ludowej w Kamieniu Pomorskim, niowym na Placu Wojska Polskiego.
gdzie zajęliśmy II miejsce. Jesień rozpo- To nie wszystkie koncerty i uroczystości
częliśmy Międzynarodowym Festiwalem w których brał udział Zespół Drzewiczanie.
Kultury Kresowej w Jarosławiu. Na pod- Było ich o wiele więcej. W tym roku nagralikarpaciu bawiliśmy publiczność nie tylko śmy także materiał na dwie płyty, z kolędapodczas godzinnego koncertu, ale również mi i pastorałkami oraz piosenkami ludowypodczas biesiady w centrum Jarosławia. We mi, folkowymi i własnymi kompozycjami.
wrześniu odwiedziliśmy naszych sąsiadów Teraz czekamy na efekty naszej pracy.
zza Odry, dając koncert na dużej scenie dla Zapraszamy Państwa do śledzenia naszego
profilu na facebooku: Amatorski Zespół Armieszkańców Seelow.
10 listopada to koncert z okazji Dnia Nie- tystyczny ,,Drzewiczanie” to my. Znajdziecie
podległości, prezentowaliśmy na nim pro- tam relacje z bieżących wydarzeń, w któgram przygotowany na koncert w Jaro- rych uczestniczymy.
sławiu. Tego dnia w repertuarze znalazły
się takie utwory jak „Włóczęga” Czesława
Katarzyna Olejnik

Samorządny Kostrzyn
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ZAPROSZENIE DO GALERII
„Moment’s Notice” to tytuł wystawy fotografii, którą można było podziwiać w
naszej galerii Dacco w styczniu i lutym.
Autorem fotografii był Henryk Malesa,
który uczył się w szkole podstawowej
w Kostrzynie, z tym miejscem związana
jest część jego życia. Jak autor sam wspominał, to w tym mieście mieszkał najdłużej... Na zdjęciach można zobaczyć takie
sławy muzyki jazzowej jak Marcus Miller,
Kenny Garrett, Johny Griffin i wielu, wielu innych: „Jazz. Dźwięk i Obraz. Obraz to
próba zaklęcia dźwięku na dłużej. Muzykę,
a szczególnie jazz, można fotografować.
A dobry jazz trzeba.” Oprawę muzyczną na
najwyższym poziomie zapewnił Przemek
Raminiak, świetny pianista, kompozytor,
autor wielu projektów.
Aktualnie w galerii znajduje się wystawa
malarstwa Dariusza Milińskiego, który w
tym roku obchodzi 50-lecie swojej pracy
twórczej. Relację z wernisażu zamieścimy
w kolejnym numerze. Wstęp do galerii, jak
również na wernisaż jest bezpłatny.
Sponsorem wystaw w galerii Dacco jest
firma Arctic Paper S.A.

STAND-UP W KRĘGIELNI
19 stycznia w “Kręgielni” wystąpił Piotr
Bałtroczyk ze swoim programem satyrycznym pt.: “Starość nie jest dla mięczaków”. Stand-up jako forma satyry powoli
wkrada się w łaski mieszkańców Kostrzyna nad Odrą. Dowodem tego jest wyprzedany od dawna spektakl Abelarda Gizy
pt.: “Piniata”, który odbędzie się 12 marca.
MAŁA AKADEMIA JAZZU
20 stycznia rozpoczęliśmy kolejny rok z
Małą Akademią Jazzu. Rok 2020 wystartował w akompaniamencie saksofonu i efektów cyfrowych, którymi muzycy uwielbiają ubarwiać i urozmaicać swoje brzmienia.
W rolę wykładowcy, którym zresztą na co
dzień jest, wcielił się Adam Wendt - jeden
z najlepszych saksofonistów w naszym
kraju, kompozytor, aranżer, pedagog.
Dzieci mogły na przykładzie swojego własnego głosu sprawdzić jak działają efekty
typu Deelay, Harmonizer etc.
FERIE ZIMOWE W KCK
Oprócz dodatkowych seansów w naszym
Kinie Za Rogiem pn. „Bajkowe Poranki”
oraz „Bajkowe Popołudnia”, zorganizowaliśmy m.in.: warsztaty bębniarskie, turnieje, gry, konkursy w Klubie Osiedlowym
wraz z wyjazdem na basen do Gorzowa,
zimowe warsztaty plastyczne, warsztaty

fotograficzne oraz warsztaty z animacji
poklatkowej.

STREFA DOBREJ MUZYKI
Kameralnie, romantycznie, zawodowo.
Tak w skrócie można by wspomnieć 101.
koncert w ramach Strefy Dobrej Muzyki.
To pierwszy koncert w tym roku naszego,
trwającego już od trzynastu lat cyklu. Piękny śpiew Beaty Przybytek zachwycał już
od pierwszych chwil, a z każdym kolejnym
dźwiękiem chwytała nas za serca. Muzyka
z pograniczu bluesa i jazzu rozbrzmiewała i współgrała z głosem bardzo dobrym
technicznie. Bez problemów można było
usłyszeć jakość w głosie i lata praktyki
wokalnej. Na fortepianie akompaniował
Bogusław Kaczmar. Ten koncert również
był wyjątkowy pod względem nastroju.
Nasi słuchacze zasiedli przy wielkich okrągłych stołach, w półmroku, przy blasku
świec. Nastrój był iście walentynkowy.
Z całą odpowiedzialnością możemy powtórzyć, że to były Walentynki z dobrą
muzyką.
TEATRALNE POWIECZORKI
15 lutego w KCK w ramach cyklu „Teatralne Podwieczorki” gościliśmy Teatr Wojtka
Kowalskiego, który przyjechał do nas ze
spektaklem pt. „Miłość - uwolnić słowa”.
Była to więc okazja by móc świętować dalej Walentynki. Kilkadziesiąt osób zdecydowało się na tę formę rozrywki. A aktor
przy akompaniamencie muzyki wykonywanej na żywo „uwalniał słowa”.

CO PRZED NAMI?
LUBUSKI KONKURS RECYTATORSKI
W pierwszym tygodniu marca gościć
będziemy w Kręgielni z Lubuskim Konkursem Recytatorskim (eliminacje miejskie - 2 marca, eliminacje powiatowe
- 5 marca) Jest to jeden z punktów PRO
ARTE 2020 - Programu Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży w województwie lubuskim, którego operatorem jest
Regionalne Centrum Animacji Kultury
w Zielonej Górze. Wszystkich chętnych
zapraszamy do uczestnictwa w formie publiczności. Z całą pewnością uczestnikom
będzie bardzo miło.
Prezentacje rozpoczynają się od godziny
10:00. Finał wojewódzki tego konkursu
również odbędzie się w Kostrzynie nad
Odrą - 27 marca również o godz. 10:00.
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DZIEŃ KOBIET Z KORONĄ
W Dniu Kobiet, 8 marca o godzinie 18:00
chcielibyśmy zaprosić wszystkich na
Recital Dagmary Korony - wokalistki,
animatorki kultury, muzykoterapeutki
holistycznej. Na jej koncertach w Polsce
i w Niemczech usłyszeć można albo piosenki poetyckie albo muzykę relaksacyjna, którą odkryła 2 lata temu dzięki jodze.
Dla pań wstęp jest bezpłatny, trzeba natomiast odebrać bezpłatną wejściówkę
w KCK przy ul. Sikorskiego 34. Panowie
kupują bilety po 25 zł.

BARDZO KULTURALNY TYDZIEŃ
Po występie Abelarda Gizy (czwartek 12 marca), w piątek, 13 marca zaprosimy
wszystkich na drugi już w tym roku koncert w ramach Strefy Dobrej Muzyki. Na
scenie w „Kręgielni” wystąpi znany w naszym mieście już muzyk - Bernard Maseli
z Dj’em Eprom. Bilety w cenie 40 zł już są
w sprzedaży w kasie KCK oraz na stronie
kupbilecik.pl.
Zespół Voo Voo to kolejna gwiazda marcowych spotkań w Strefie Dobrej Muzyki,
która ze swoją 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 cenie 50 zł. W dniu koncertu bilet będzie kosztował 70 zł. Wszystkie koncerty
w ramach Strefy Dobrej Muzyki są sponsorowane przez Kostrzyńsko - Słubicką
Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A.
WERNISAŻ MALARSKI
W sobotę, 28 marca o godz. 19:15 wernisażem otworzymy kolejną wystawę
pt.: „Malarstwo” autorstwa Katarzyny
Szurkowskiej, która maluje zawzięcie
od kilkunastu lat, ale tylko na plenerach.
Każda chwila malowania i spotkań z innymi artystami jest dla niej świętem. Bezustannie odtwarza miejsca i przedmioty,
które poruszyły jej wyobraźnię. Obrazy
stanowią poszukiwania nowych form, linii
i plam barwnych. Odrzuca figuratywność
na rzecz ekspresji i kompozycji. Na co
dzień zajmuje się projektowaniem i aranżacją wnętrz. Wstęp do galerii, jak również
na wernisaże jest bezpłatny. Jest to znakomita okazja, by spróbować zapoznać się
ze sztuką malarstwa. Sponsorem wystaw
w galerii Dacco jest firma Arctic Paper S.A.
WYJĄTKOWY KONCERT
29 marca w kostrzyńskiej „Kręgielni” odbędzie się koncert Thalloris Quartett.
Jest to zespół złożony z filharmoników

zielonogórskich pod przewodnictwem
koncertmistrza Orkiestry Symfonicznej
Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza
Bairda Kamili Susłowicz. Kwartet smyczkowy z towarzyszeniem solistów Filharmonii
Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda wykona arcydzieła muzyki barokowej oraz
muzyki rozrywkowej prezentując jednocześnie najwyższy kunszt wykonawczy
zespołu odnajdującego się w interpretacjach wielu stylów muzycznych. ,,Thalloris Quartett” wystąpi w składzie: Kamila
Susłowicz – skrzypce, Beata Gołemberska
– skrzypce, Ewa Schuhmacher – altówka,
Anna Kulak – wiolonczela, Michał Mogiła
– obój, Adam Gołemberski – waltornia.
W programie koncertu utwory takich mistrzów jak: A. Corelli, J. S. Bach, E. Morricone czy W. Kilar.

Chcielibyśmy wspomnieć jeszcze o wydarzeniach, które planujemy w kwietniu, ale
już są dostępne na nie bilety:
• 3 kwietnia powraca do nas z materiałem z nowej płyty, która ukaże się jesienią - Piotr Bukartyk z Zespołem.
Niedawno Piotr wypuścił teledysk do
piosenki „Brudna Miłość”, którego reżyserem jest Wojciech Smarzowski.
Koncert rozpocznie się o godzinie
19:00, bilety w cenie 50 zł. W dniu
koncertu bilet będzie kosztował 70 zł
• do Kostrzyna powróci również…
Król, który otrzymał właśnie nagrodę
- Paszport Polityki! Nominowany był
również do nagrody Fryderyka, a jak
Król i Fryderyk… No to musi być Kostrzyn nad Odrą. Koncert planujemy
na 18 kwietnia, bilety - 50 zł. W dniu
koncertu bilet będzie kosztował 70 zł
• 24 kwietnia w Kręgielni wystąpi Gutek. Bilety w cenie 30 zł (40 zł w dniu
koncertu) do nabycia w kasie KCK
oraz na stronie kupbilecik.pl.

Na nasze koncerty można również kupować bilety 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 tego typu
biletów, 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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Z ŻYCIA MUZEUM TWIERDZY KOSTRZYN

KONSUL GENERALNY RFN
W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ
W dniu 30.01.br. do Kostrzyna przybył
z wizytą Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu Hans Jörg
Neumann. W pierwszej kolejności gość
udał się do Urzędu Miasta na spotkanie
z Burmistrzem miasta dr Andrzejem Kuntem, gdzie tematem rozmów było oczywiście nasze miasto, jego sukcesy, problemy,
rozwój i życie mieszkańców. Po godzinnej
rozmowie następnym etapem była wizyta
w Muzeum Twierdzy Kostrzyn. Po powitaniu konsul wraz z osobami towarzyszącymi udał się na spacer po Starym Mieście.
Za przewodnika służył dyr. MTK Ryszard
Skałba, który zaprezentował gościowi
najważniejsze wydarzenia z przeszłości
miasta ze szczególnym uwzględnieniem
wydarzeń roku 1945. Ruiny miasta wywarły na zwiedzających ogromne wrażenie. Pojawiły się pytania o przyszłość tego
miejsca. Spacer zakończył się w Bastionie
Filip, w którym trwają wprawdzie prace
naprawcze i konserwacyjne, ale który został specjalnie otwarty w celu prezentacji
naszej ekspozycji. Tam też rolę przewodnika przejął Zbigniew Piotrowski. Konsul
Neumann był przygotowany do tego wyjazdu, wcześniej, jak sam powiedział, „poczytał co nieco” na temat Kostrzyna. Mimo
to, planowany godzinny pobyt w muzeum przedłużył się do 2,5 godzin, gdyż
delegacja z konsulatu nie spodziewała się,
iż pobyt u nas będzie aż tak interesujący.
Udało się zakończyć spacer przed zmrokiem, po czym goście udali się na nocleg
w związku z planowaną obecnością dzień
później w obchodach 75 rocznicy wyzwolenia obozu w Słońsku. Przed odjazdem
burmistrz i dyrektor MTK zostali zaproszeni do udziału w tegorocznych obchodach
Dnia Jedności Niemiec we Wrocławiu, zaś
konsul zapowiedział powrót do naszego
miasta - być może już podczas tegorocznego festiwalu Pol`and`Rock. Serdecznie
zapraszamy!
FERIE W MUZEUM ZAKOŃCZONE
Czwarty rok z rzędu Muzeum Twierdzy Kostrzyn zorganizowało w okresie ferii zimowych zajęcia dla młodzieży kostrzyńskich
szkół podstawowych. Tegoroczne „Ferie w
muzeum” miały miejsce w pierwszym tygodniu zimowego odpoczynku, czyli od
27 do 31 stycznia br. W zajęciach wzięło
udział 25 dzieci w wieku 13-15 lat. Były to
dość intensywne dni zarówno dla naszych
edukatorów, jak i dla uczestników. W ciągu pięciu dni przeprowadzono szereg
prelekcji, warsztaty tematyczne (w tym

zajęcia praktyczne), zajęcia terenowe oraz
dwie wycieczki poza Kostrzyn. Warsztaty
dotyczyły archeologii (w tym wylepianie
naczyń z gliny), inwentaryzacji ochrony
zabytków (konserwacja przedmiotów z
metalu), uzbrojenia itp. Jak zawsze znakomitym uzupełnieniem zajęć w salach muzealnych były wycieczki. Pierwsza z nich
do Chwarszczan pozwoliła na poznanie
historii zakonu templariuszy, okres jego
świetności i upadek. Tematykę tę zaprezentował w XIII-wiecznej kaplicy przyjaciel
MTK Dariusz de Lorm ze Stowarzyszenia
Tempelburg. Wielkim novum była wyprawa na poligon do Wędrzyna, gdzie uczestnicy mogli skosztować poligonowego
życia odwiedzając najpierw Ośrodek
Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych
im. gen Dezyderego Chłapowskiego, a następnie udając się na ćwiczenia terenowe.
Każdy z dni ferii był szczegółowo relacjonowany na muzealnym profilu na Facebooku. Dodajmy, iż młodzież szkolna była
dowożona do muzeum z centrum miasta
autokarem i po zajęciach odwożona do
domu, codziennie zapewniony był posiłek
dla uczestników, którzy otrzymali na zakończenie upominki. Na organizację ferii
otrzymaliśmy dofinansowanie z UM Kostrzyn, co pozwoliło nam na opracowanie
i realizację bogatego programu. Poważnie
rozważamy organizacje podobnego typu
zajęć w okresie letnim, jednakże musimy
najpierw zapewnić finansowanie takiego
przedsięwzięcia.

ROZMOWY Z KOSTRZYNIANAMI
W dzień św. Walentego, 14.02. br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej pojawili się
zakochani… w historii naszego miasta.
Byli to zarówno jego niemieccy mieszkańcy jak i obecni mieszkańcy polskiego Kostrzyna. Za 15-20 lat, nie będzie
wśród nas osób, których miasto rodzinne
nosiło nazwę „Küstrin” - taka jest rzeczywistość. Ważnym zatem jest zatem, aby
jeszcze teraz zebrać od nich informacje
na temat codziennego życia, atmosfery,
wspomnień związanych z „tamtym” Kostrzynem. Od wielu lat czyni to Siegfried
Neubauer z Frankfurtu nad Odrą. Odwiedza on byłych kostrzynian rozsianych po
terenie Niemiec, rozmawia z nimi, spisuje ich wspomnienia, gromadzi fotografie
i inne pamiątki, a pozyskane w ten sposób
informacje publikuje w formie wywiadów
w wydawanych przez siebie i drukowanych książkach. Dotychczas ukazało się
(od 2004 r.) siedem tomów tych wspomnień pod wspólnym tytułem „Rozmowy
z kostrzynianami”. Pierwszy z nich został

właśnie przetłumaczony na język polski
przez byłego pracownika MTK Marcina
Wichrowskiego, co stało się przyczynkiem
do zorganizowania przez MTK wieczoru
autorskiego. W bibliotece pojawiło się ok.
20 osób, co cieszy, również młodych.
Po
krótkim
wprowadzeniu
przez
dyr. Ryszarda Skałbę głos zabrał główny
bohater wieczoru, który zrelacjonował
nie tylko problemy, z jakimi borykał się
przy zbieraniu materiałów i redagowaniu
książek, ale również odniósł się do wspomnień kilku swoich rozmówców ilustrując swoją prelekcję licznymi fotografiami
z minionym wizerunkiem miasta. Swoją
pracę tłumacza przedstawił również Marcin Wichrowski, który pokrótce scharakteryzował trudności na jakie napotkał podczas przekładu. W dyskusji wzięli udział
zarówno niemieccy jak i polscy uczestnicy spotkania, pytali m.in. o kostrzyńskie tramwaje czy o szkołę dla dziewcząt.
Wypowiedzi gościa wieczoru znakomicie
uzupełniał Klaus Thiel z Berlina, który jako
nieco starszy od niego zachował w pamięci więcej wspomnień z „tamtych” czasów.
Po ponad dwugodzinnym spotkaniu była
możliwość nabycia książki z dedykacją
autora. Informujemy, iż jest ona dostępna w biurze muzeum. Jest to ogromne
kompendium wiedzy na temat Kostrzyna
widzianego oczyma jego poprzednich
mieszkańców i przy okazji pasjonująca
lektura do miłośników historii.

KONSERWACJA HEŁMÓW NIEMIECKICH
Kilka lat temu informowaliśmy o pozyskaniu przez Muzeum Twierdzy ok. 200
hełmów niemieckich z okresu I i II Wojny
Światowej. Hełmy odnalezione zostały
przypadkowo podczas prac ziemnych
w Gorzowie i z braku zainteresowania innych placówek trafiły do nas. Znajdowały
się w opłakanym stanie: zabrudzone, skorodowane, podziurawione: ponad 70 lat
spędzonych w gołej ziemi zrobiło swoje.
Początkowo prezentowaliśmy je w naszym
„magazynie złomu”, czyli w sali, w której
przechowywaliśmy wszelkie przedmioty odnajdowane podczas prac ziemnych
oraz podczas eksploracji prowadzonych
na Starym Mieście. Leżały tam w towarzystwie setek łusek, destruktów broni, rur
pancerfaustów, resztek pocisków i wszelkich innych świadków walk z roku 1945.
Z okazji 75 rocznicy zakończenia walk o
Kostrzyn postanowiliśmy część naszych
zasobów pokazać publiczności. Wyselekcjonowanych zostało kilkadziesiąt hełmów znajdujących się wg naszej oceny
w najlepszych stanie i poddanych oczyszczeniu i konserwacji. Niestety, nie udało
się osiągnąć stanu, w jakim tego typu
eksponaty prezentowane są w innych
muzeach wojskowych. Osiągnęliśmy to,
co było możliwe w rozsądnych granicach
technicznych i finansowych. Ostateczny
efekt będzie można obejrzeć podczas obchodów rocznicowych w dniu 28 marca br.
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SENIORZY AKTYWNIE

Za nami lutowe spotkanie Dojrzałych Wspaniałych w gościnnych murach
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą, która jak zawsze była
dobrym gospodarzem spotkań Seniorów.

„Pitło z luftem” i jakby powiedział klasyk, docent, doktor mniemanologii stosowanej - Jan
Tadeusz Stanisławski „I to by było na tyle”. Bo za nami lutowe, pełne dobrej energii spotkanie Dojrzałych Wspaniałych w naszej kostrzyńskiej bibliotece. Przeminęło z wiatrem
i „nie wypytuj Wiatru, dlaczego znajdujesz się tam, gdzie jesteś…”
Wiele niezwykłych opowiadań o życiu, niezapomnianych rozmów, dobra kawa oraz
herbata, coś słodkiego i dawka humoru… Za wszystko bardzo, bardzo, bardzo dziękuję!
Spotykamy się w piątek 6 marca.
Jolanta Bednarska - gospodyni spotkań

MARZEC W BIBLIOTECE
HARMONOGRAM ZAJĘĆ
3 marca (wtorek), g. 16:00-17:00
Dziecięcy Klub Książki
4 marca (środa), g. 16:00
Dyskusyjny Klub Książki
6 marca (piątek), godz. 16:00
Dojrzali Wspaniali
6 marca (piątek), g. 16:00-17:00
Klub Młodych Książkożerców
10 marca (wtorek), g. 16:00-17:00
Dziecięcy Klub Książki
11 i 25 marca (środa), g. 16:30-17:30
Klub Młodego Podróżnika
13 marca (piątek), godz. 16:00
Dojrzali Wspaniali
13 marca (piątek), g. 16:00-17:00
Klub Młodych Książkożerców
14 marca (sobota), g. 10:00-12:00
Pracownia Rękodzieła - filc
16 marca (poniedziałek), g. 15:00-16:30
Język Angielski dla dzieci
17 marca (wtorek), g. 16:00-17:00
Dziecięcy Klub Książki
18 marca (środa), g. 16:00-17:30
Klub Młodego Naukowca
20 marca (piątek), g. 16:00-17:00
Klub Młodych Książkożerców
21 marca (sobota), g. 10:00-12:00
Pracownia Rękodzieła - decoupage
21 marca (sobota), g. 11:00-12:00
Indywidualne konsulatcje z pielęgniarką
24 marca (wtorek), g. 16:00-17:00
Dziecięcy Klub Książki
27 marca (piątek), godz. 16:00
Dojrzali Wspaniali
27 marca (piątek), g. 16:00-17:00
Klub Młodych Książkożerców
28 marca (sobota), g. 10:00-12:00
Pracownia Rękodzieła - szycie
31 marca (wtorek), g. 16:00-17:00
Dziecięcy Klub Książki

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 chętnych, bez zapisów.
KLUB MŁODYCH KSIĄŻKOŻERCÓW
- zajęcia dla dzieci 10-14 lat,
- zajęcia w godzinach 16:00-17:30,
- zapraszamy w każdy piątek,
- dla wszystkich chętnych, bez zapisów

Nr 2/2020 - Luty 2020

FERIE W MIEŚCIE

Za nami dwa tygodnie dobrej, kreatywnej zabawy, ciekawych doświadczeń
i eksperymentów. W czasie ferii zimowych nasza biblioteka zamieniła się
w Pracownię Rękodzieła i Laboratorium dla Młodych Odkrywców!
W zajęciach z Decoupage wzięło udział aż
109 uczniów z kostrzyńskich szkół podstawowych. Pod czujnym okiem naszych
bibliotekarek uczyły się zastosowanie
różnorodnych materiałów, co pozwoliło
uzyskać unikalny efekt. Do wykonania
prac zostały użyte profesjonalne farby,
kleje, lakiery oraz drobne elementy w postaci kluczy, zegarów, klamerek, kwiatów,
patyczków itp. Dodatkowo wykorzystane
zostały mixmedia w postaci pasty pękającej, gesso oraz szablony. Ilu uczestników,
tyle pomysłów na zagospodarowanie
drewnianej deseczki. Było kolorowo, radośnie i twórczo. W taki sposób powstał
notes na najważniejsze rzeczy dnia.
W Laboratorium Młodego Odkrywcy
stworzyliśmy własny sztuczny śnieg,
potwora pożerającego wodę, wiemy już,
jak zamienić wodę w sok jagodowy, a następnie w colę, nauczyliśmy się robić bańkę w bańce, zorganizowaliśmy konkurs na
największą bańkę, zrobiliśmy bańkowe
misie, zaprzyjaźniliśmy się z potworem
z piany, stworzyliśmy wielki mydlane
bańki, zrobiliśmy smocze koktajle, karmiliśmy balony lodem, stworzyliśmy parowe
i lodowe bańki, wyczarowaliśmy wielką lodową parę, za pomocą magnesów
neodymowych poszukiwaliśmy skarbów,
budowaliśmy miedziane choinki i ulepiliśmy magnetycznego przyjaciela Teodora.
W zajęciach wzięło udział 91 dzieci.

DKK MA JUŻ 10 LAT!

To już 10 lat, a wydaje się, że dopiero organizowaliśmy pierwsze spotkanie.
A wszystko zaczęło się 3 lutego 2010 roku o godzinie 18:00. Wtedy przyłączyliśmy się do programu Instytutu Książki o nazwie „Dyskusyjny Klub
Książki”, który umożliwia otrzymywanie nowości wydawniczych, a także
przeprowadzanie spotkań autorskich.

KLUB MŁODEGO NAUKOWCA
- zajęcia dla dzieci w wieku 9-15 lat,
- zajęcia w godzinach 16:00-17:30,
- terminy: 18.03., 15.04., 27.05., 24.06,
- dla wszystkich chętnych, bez zapisów.
PRACOWNIA RĘKODZIEŁA
FILC
- wasztaty dla młodzieży i dorosłych,
- 14 marca, godz. 10:00-12:00,
- wykonamy: pisanki malowane wełną,
- prowadzi: Jolanta Szukała.
UWAGA! zapisy od 10. marca
pod numerem telefonu 95 725 40 10
DECOUPAGE
- wasztaty dla młodzieży i dorosłych,
- 21 marca, godz. 10:00-12:00,
- temat: Wiosenne przebudzenie,
- prowadzi: Elżbieta Dominiczak.
UWAGA! zapisy od 17. marca
pod numerem telefonu 95-725-40-10
SZYCIE
- wasztaty dla młodzieży i dorosłych,
- 28 marca, godz. 10:00-12:00,
- wykonamy: wielkanocne kurczaki,
- prowadzi: Anna Klimas-Guzenda.
UWAGA! zapisy od 24. marca
pod numerem telefonu 95 725 40 10

więcej: www.biblioteka-kostrzyn.pl

Wspólnie z naszymi klubowiczami stworzyliśmy miejsce, w którym spotykamy się raz
w miesiącu, by przy kawie podyskutować o dobrej książce. Klubowiczem może zostać
każdy, niezależnie od wieku, zainteresowań. Nie trzeba być krytykiem, żeby czerpać
przyjemność z dyskutowania o literaturze.
Trochę statystyk:
• za nami 90 spotkań, w których wzięło udział 675 osób;
• przeczytaliśmy 85 książek o łącznej liczbie stron - 25864;
• najwięcej stron liczyła książka „Blackout” Marc Elsberg - 784;
• najmniej stron liczyła książka Bronki Nowickiej „Nakarmić kamień” - 56;
• mieliśmy przyjemność wziąć udział w spotkaniach autorskich z Michałem Ogórkiem,
Andrzejem Stasiukiem, Markiem Krajewskim, Januszem Leonem Wiśniewskim, Grzegorzem Kasdepke, Szymonem Hołownią, Izabelą Sową, Magdaleną Grzebałkowską,
Paulliną Simons, Marią Ulatowską i Jackiem Skowrońskim i z Jackiem Fedorowiczem
Nasi klubowicze biorą aktywny udział w wielu bibliotecznych akcjach, wspierają nasze działania, są prawdziwymi przyjaciółmi biblioteki! Dziękujemy za te wspólnie spędzone 10 lat!
Zapraszamy wszystkich, którzy chcą dołączyć
do naszego grona na kolejne spotkanie - 4 marca o godzinie 16:00.
Będziemy dyskutować o książce Macieja Płazy „Robinson w Bolechowie”.
Malwina Smycz - moderator DKK
Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą

Samorządny Kostrzyn

STO LAT!

KCK Kręgielnia była miejscem, gdzie spotkali się
członkowie i sympatycy KS „Człowiekiem Jestem”,
aby wspólnie świętować Dzień Babci i Dzień Dziadka. Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą Andrzeja
Kunta, Dyrektora ds. Marketingu K-S SSE Andrzeja
Kaila, miejskiego radnego Piotra Dziekana i delegacji Seniorów z Lebus.

KCK Kręgielnia już od kilku lat jest tradycyjnym miejscem
spotkań kostrzyńskich Seniorów. Tutaj odbywają się okolicznościowe spotkania, zabawy i huczne imprezy z różnych okazji. Nie inaczej było 24 stycznia, kiedy Kostrzyńskie Stowarzyszenie „Człowiekiem Jestem” zorganizowało
Dzień Babci i Dziadka. W pierwszej części Prezes Stowarzyszenia Jerzy Wanat przywitał zgromadzonych gości
oraz szanownych jubilatów - Babcie i Dziaków, którzy
szczelnie zapełnili salę. Następnie Burmistrz Andrzej Kunt
podzielił się swoją osobistą refleksją na temat radości z
bycia dziadkiem i życzył wszystkim zebranym samych dobrych chwil w Nowym Roku. Głos zabrał również Andrzej
Kail, który przeplatając swoje wystąpienie żartami życzył
Jubilatom szampańskiej zabawy aż do samego rana. Zanim jednak muzyka wypełniła salę głos zabrał ponownie
J. Wanta, który podsumował miniony rok i opowiedział
zebranym o planach na rok bieżący.
Jeśli chodzi o rok 2019 to Seniorzy rozpoczęli niezwykle
aktywnie od Biegu „Policz się z Cukrzycą”, brali udział w
rajdach rowerowych i w myśl zasady „w zdrowym ciele
zdrowy duch” aktywnie uczestniczyli w kilku spartakiadach sportowo-rekreacyjnych na przestrzeni roku. Seniorzy spotykali się na wspólnych imprezach integracyjnych
m.in. z okazji powitania i pożegnania lat czy na szczególnie udanym wieczorze poezji, muzyki i dobrego humoru.
Stowarzyszenie dla swoich członków zorganizowało również szereg wycieczek – zarówno w Polsce (Strzelce Krajeńskie, Drezdenko) jak i za granicę (Lebus, Praga). Zarząd
był organizatorem spotkań z radnymi, Radą Seniorów czy
NGO – gdzie można było porozmawia o wspólnych problemach i szuka sposobów ich rozwiązywania. J. Wanat
przypominał również, że w miarę możliwości odnowiono pomieszczenie służące bieżącej działalności i prosił
o większą aktywność w nadchodzącym roku. A będzie
się działo! Seniorzy będą brać udział w imprezach sportowych, wspólnych spotkaniach, wycieczkach i wielu innych przedsięwzięciach. Ważnym wydarzeniem będzie
Spotkanie Andrzejkowe, podczas którego Stowarzyszenie będzie obchodzi 15-lecie swojego istnien...
A tymczasem Seniorzy po raz kolejny pokazali jak się
bawić! Po pysznym obiadku trzeba było przecież spalić
zbędne kalorie, a czy może być lepszy sposób niż taniec?
Pierwsze pary co prawda nieśmiało wyszły na parkiet, ale
wkrótce,, jak w piosence „w koło było wesoło” i myślę tak
sobie, że energii naszym Seniorom można tylko pozazdrościć! Dość napisać, że nawet Seniorzy z Lebus ochoczo
włączyli się do zabawy i zniknęły wszelkie bariery, a zabawa trwała aż do późnych godzin wieczorny... a może nawet białego rana, bo w tak miłym gronie nikt nie patrzył
na zegarek! W międzyczasie wręczono podziękowania dla
członków Stowarzyszenia szczególnie aktywnych w minionym roku, organizowano konkursy i licytacje. Miło było
uczestniczyć w tak miłym wieczorze, gdzie każdy witał
każdego uśmiechem, szczerym i serdecznym śmiechem
kwitowano żarty i komplementowano sobie nawzajem.
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13 lutego 2020 roku w hali MOSiR w Kostrzynie nad Odrą już po raz dwunasty odbyła się Halowa
Spartakiada Sportowo-Rekreacyjna Seniorów i Osób Niepełnosprawnych o „Puchar Dyrektora
MOSiR”. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie „Człowiekiem Jestem oraz MOSiR Kostrzyn nad
Odrą. MOSiR jak co rocznie przygotował hale sportową, sprzęt i przeprowadził zmagania seniorów
od strony sportowej, a całą resztę, tj. zapewnienie frekwencji uczestników, poczęstunek, napoje, itp.
zapewniało KS „Człowiekiem Jestem” na czele z prezesem Jerzym Wanatem.

Już od godziny dziesiątej na hali zaczęli pojawiać się pierwsi
sportowcy czyniąc przygotowania do rywalizacji. O godzinie 11:00 Radny Rady Miasta Mariusz Staniszewski oraz
prezes Stowarzyszenia Jerzy Wanat dokonali oficjalnego
otwarcia spartakiady i zaprosili wszystkich do uczestnictwa
w sportowo-rekreacyjnych zmaganiach, życząc wszystkim
przede wszystkim dobrej zabawy, miłej atmosfery oraz dużo
sił i zdrowia do pokonania wszystkich konkurencji. Każda
z nich była odpowiednio punktowana i na specjalnej liście
zapisywano wynik i punkty każdemu z uczestników dzięki czemu można było wyłonić najlepszych w poszczególnych kategoriach wiekowych. Jak co roku rywalizacja była
bardzo wyrównana, a o kolejności w klasyfikacji końcowej
decydowała nie tylko ilość zdobytych punktów, bo w kilku przypadkach zawodnicy i zawodniczki zdobyły ich tyle
samo ale także ilość zwycięstw i drugich miejsc zdobytych
w poszczególnych konkurencjach.
Całość imprezy przeprowadzili pracownicy MOSiR
Antoni Żołna, Roman Bućkowski, Albert Semenczenko, Dariusz Górka. Startującym nie brakowało wigoru,
woli walki (której mógłby im pozazdrościć nie jeden młodzieniec, ale co najważniejsze wszyscy bawili się wyśmienicie z pełnym uśmiechem na twarzy. Choć była to przede
wszystkim wspaniała zabawa to najlepszych uhonorowano
pamiątkowymi medalami za miejsca I-III oraz dyplomami
uczestnictwa dla wszystkich uczestników, dekoracji dokonali radny Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą Mariusz Staniszewski oraz Jerzy Wanat.
Specjalne wyróżnienia w postaci pamiątkowych statuetek
dla najstarszej i najstarszego uczestnika spartakiady Hele-

ny Żerdziejewskiej oraz Władysława Kosiorka ufundował
Radny Rady Miasta Mariusz Staniszewski.
Po zakończeniu spartakiady seniorzy przez długi jeszcze
czas nie opuszczali obiektu MOSiR prowadząc ożywione
dyskusje, popijając kawę i racząc się znakomitymi pączkami
uzupełniając stracone kalorie podczas rywalizacji.
Seniorzy zmagali się w sześciu konkurencjach takich jak:
rzut woreczkami do celu, rzut piłki tyłem do celu, rzuty
do kręgli, strzały piłką do bramki, slalom biegowy, slalom
z kijem hokejowym zakończony strzałem na bramkę.

Wyniki spartakiady:
Panie do 70 lat:
1. Mirosława Holeniewska - 45 pkt.
2. Czesława Adamska - 45 pkt.
3. Teresa Oleszczuk - 29 pkt.
Panie 71-75 lat
1. Helena Czyczyn - 35 pkt.
2. Genowefa Polowczyk - 35 pkt.
3. Helena Krzewińska - 30 pkt.
Panie powyżej 76 lat:
1. Helena Żerdziewska - 33 pkt.
2. Franciszka Chocianowicz - 28 pkt.
Panowie do 70 lat:
1. Szymon Chuchnowski - 39 pkt.
2. Bogdan Kmieć - 37 pkt.
Powyżej 76 lat:
1. Władysław Kosiorek - 33 pkt.
2. Jerzy Wanat - 31 pkt.

KOSTRZYŃSKIE STOWARZYSZENIE
„CZŁOWIEKIEM JESTEM”

Kostrzyńskie Stowarzyszenie „Człowiekiem Jestem” zostało powołane do życia w marcu 2004 roku z inicjatywy
Bogusławy Strojnowskiej. Pierwotnie celem stowarzyszenia, na czele którego stanęła Julita Szkudlarek, było
udzielanie pomocy dzieciom niepełnosprawnym. W roku
2008 KS „Człowiekiem Jestem” niemal przestało istnieć.
11 października 2008 roku na zebraniu, w obecności
17 członków stowarzyszenia, nowym przewodniczącym
wybrano Jerzego Wanata. W tym samym czasie Dom
Opieki Społecznej przejął kuratelę nad dziećmi niepełnosprawnymi. W związku z tym przystąpiono do reorganizacji celów organizacji, które za główny obszar działania
postawiło sobie integrację i pomoc dorosłym osobom
niepełnosprawnym i seniorom.
Tak rozpoczyna się nowy rozdział w działalności KSCJ,
które w roku 2010 będzie miało już ponad stu członków.

W roku 2016 Stowarzyszenie zajmowało się sprowadzaniem bezpłatnej żywności z Banku Żywności w Gorzowie
Wlkp., a liczba członków wzrosła do ponad 250! Niestety, po zmianie obowiązujących przepisów trzeba było tą
działalność przerwać. Do dzisiaj pozostał magazyn w KCK
Kręgielnia pełen regałów, które kiedyś uginały się pod
różnego rodzaju artykułami.
Obecnie Kostrzyńskie Stowarzyszenie „Człowiekiem Jestem”
integruje Seniorów - organizowane są wspólne imprezy,
wyjazdy krajoznawcze czy wreszcie spartakiady sportowe, w których uczestniczą seniorzy spoza miasta. Siedzibą
stowarzyszenia jest KCK Kręgielnia. Jeśli chcieliby Państwo
dowiedzieć się więcej - zapraszamy w środy w godzinach
11:00-13:00 dodaje J. Wanat - Można także skontaktować
się z nami telefonicznie pod numerem 514 799 981.
Zapraszamy!
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STRAŻ POŻARNA Z PUCHAREM GRATULACJE!

W dniach 25.01 oraz 08.02.2020 roku odbyły się XVIII Mistrzostwa Pracowników Zakładów Pracy w halowej piłce
nożnej o „Puchar Dyrektora MOSiR”. Do rywalizacji przystąpiło 8 zespołów: Sam Dong Europe, Algontec Polska,
FELGEO.PL, Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza PSP w Kostrzynie nad Odrą, Pralnia Perfekt, ICT Poland, KKC, Metal-Art.
W turnieju zwyciężył zespół Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Kostrzynie nad Odrą, na drugim stopniu podium
z taką sama ilością punktów uplasował się zespół FELGEO.PL a trzeci stopień podium przypadł zespołowi Metal-Art.
W sportowo – rekreacyjnych zmaganiach uczestniczące zespoły grały systemem „każdy z każdym”, w czasie gry
2 x 7 minut. Zdecydowana większość spotkań była bardzo zacięta i wyrównana.
Ostateczna klasyfikacja turnieju:
1. JRG PSP Kostrzyn nad Odrą
2. FELGEO.PL
3. Metal-Art
4. Sam Dong Europe
5. ICT Poland
6. KKC
7. ALGONTEC
8. Pralnia Perfekt

5 grudnia 2019, podczas corocznej
konferencji Umiejętności Cyfrowe
2019.pl „Jak zwiększyć umiejętności
cyfrowe Polaków„ została ogłoszona Lista 100 osób, które w wyróżniający sposób przyczyniły się do podnoszenia umiejętności cyfrowych
w Polsce w ostatnim roku.

Najlepszy zawodnik turnieju:
Krzysztof Bednarek - Felgeo.pl
Najlepszy bramkarz turnieju:
Marcin Buliczak - Straż Pożarna
Najlepszy strzelec turnieju:
Mateusz Migdal - Felgeo.pl (16 bramek)
Najstarsi zawodnicy:
Mieczysław Jaszcz - Pralnia Perfekt
Bogdan Chłopek - KKC
Roman Krygier - Sam Dpng Europe
Po pierwszym dniu zmagań, w którym odbyło się 16 spotkań,
najlepiej zaprezentował się zespół Straży Pożarnej gromadząc
komplet 12 pkt a tuż za nim uplasował się zespół Felgeo.pl
z dorobkiem 9 pkt i to te zespoły były zdecydowanym faworytem
do zdobycia głównego trofeum.
W drugim dniu zmagań najlepiej zaprezentował się zespół
Felgeo.pl wygrywając wszystkie swoje mecze, ale Strażacy zanotowali niespodziewaną porażkę z zespołem Sam Dong Europe
i o pierwszym miejscu zdecydował wynik pojedynku bezpośredniego między Strażą a Felgeo.pl (2:0).
W rozegranych 28 spotkaniach strzelono ogółem 123 gole,
co daje średnią 4,4 bramki w jednym spotkaniu.
Każda z drużyn biorących udział w mistrzostwach została nagrodzona pucharem, pamiątkowymi medalami oraz dyplomem,
pamiątkowe statuetki wręczono także najlepszym zawodnikom
z poszczególnych drużyn, a byli to: Paweł Kudelski (JRG PSP
Kostrzyn nad Odrą), Krzysztof Bednarek (Felgeo.pl), Przemysław Cacaj (Metal-Art), Dawid Krygier (Sam Dong Europe),

Marcin Marciniec (ICT Poland), Kamil Owczarczyk (KKC),
Damian Korczala (Algontec), Paweł Stawicki (Pralnia Perfect).
Wręczenia pucharów, dyplomów oraz pamiątkowych statuetek
dokonali: dyrektor MOSiR Zygmunt Mendelski, radny rady
Miasta Kostrzyn nad Odrą Mariusz Staniszewski, Radny Powiatu Gorzowskiego Mieczysław Jaszcz.
Oficjalnego zamknięcia mistrzostw dokonał dyrektor MOSiR,
dziękując wszystkim zespołom za stworzone emocje i zapraszając zespoły do udziału w przyszłorocznej 19. edycji pracowniczych mistrzostw. Po ceremonii zamknięcia udanych mistrzostw
wszyscy zawodnicy zaproszeni zostali na obiad do restauracji
„Hey”.
Organizatorzy dziękują sędziom, pracownikom MOSiR Antoniemu Żołnie, Romanowi Bućkowskiemu, Władysławowi Kędziorowi, Albertowi Semenchenko i Mariuszowi Staniszewskiemu.

W gronie osób wyróżnionych znalazł się
nasz biblioteczny informatyk Mariusz
Szyszko, który dowodzi naszą Pracownią
Robotyki, prowadzi zajęcia z Lego WeDo
i Lego Mindstorms, lekcje biblioteczne z
drukarki 3D oraz Klub Początkującego Internauty.
Jesteśmy bardzo dumni
i składamy zasłużone GRATULACJE!
Malwina Smycz
Promotor Czytelnictwa

MOSiR w Kostrzynie nad Odrą

Zapraszamy na naszą stronę internetową www.mosir-kostrzyn.pl oraz FaceBook /mosirkostrzyn

DOBRA PASSA KOSTRZYŃSKICH PIŁKARZY

Pierwsze triumfalne spotkanie odbyło się podczas turnieju juniora młodszego, rocznik 2004/03 w Ośnie Lubuskim. Zawodnicy prowadzeni przez Łukasza
Dorniaka, nie dali szans rywalom i nie przegrywając żadnego spotkania zajęli pierwsze miejsce zdobywając przy okazji indywidualne wyróżnienia. Strzelcem
turnieju został Emil Cichoń, natomiast zawodnikiem turnieju Ernest Markowski.
denta Gorzowa Wielkopolskiego, bo o
OŚNO LUBUSKIE DLA TRAMPKARZA
nim tutaj mowa, odbywa się rok rocznie
Tydzień później, w tym samym miejscu,
od 1981 roku. Celuloza po raz pierwszy
odbył się turniej trampkarzy rocznika
wzięła udział w tych mocnych zawodach,
2005/06 w Ośnie Lubuskim, gdzie Towagdzie mogła pokazać charakter i po raz
rzystwo Sportowe Celuloza wystawiła
kolejny zaprezentować we wspaniały spodwie drużyny, dając tym samym szansę
sób Kostrzyn nad Odrą. Drużyna składajągry wszystkim swoim zawodnikom. W zaca się z młodszych zawodników zespołu
wodach rozgrywanych od wczesnych gotrampkarzy, zajęła bardzo dobre 5 miejdzin rannych, Celuloza mogła sprawdzić
sce, pokonując po emocjonujących rzuswoje umiejętności na tle takich drużyn
tach karnych Łucznika Strzelce Krajeńskie.
jak Polonia Słubice, Spójnia Ośno czy Ilanka Rzepin. Finał Celuloza A kontra Celuloza
B był świetnym zwieńczeniem całodnioNatomiast zespół zawodników juniora,
wego grania. I oraz II miejsce oczywiście
najpierw w półfinale wyeliminował moccieszą zawodników oraz trenera, ale poza
ny Stilon Gorzów Wlkp., aby w finale sięwynikiem sportowym dają dobre przetar- GORZÓW WIELKOPOLSKI ZDOBYTY
W zawodach poza naszymi zawodnika- gnąć po zwycięstwo w meczu przeciwko
cie przed wiosennymi trudami ligowymi. W dniu 8 lutego 2020 roku Towarzystwo mi udział wzięły drużyny Stilon Gorzów Czarni Witnica. Królem strzelców turnieju
Dziękujemy za liczne wsparcie kibiców Sportowe Celuloza Kostrzyn nad Odrą Wlkp., Lubuszanin Drezdenko, Czarni został Ernest Markowski.
oraz rodziców z trybun. Zawodnikiem wystawiło dwie drużyny w najstarszym tur- Witnica, Warta Gorzów Wlkp., Orzeł Mięturnieju został Jakub Gawlik, a strzelcem nieju na Ziemi Lubuskiej w Gorzowie Wiel- dzyrzecz oraz Łucznik Strzelce Krajeńskie.
Towarzystwo Sportowe
kopolskim (kategorie: trampkarz i junior).
turnieju Kamil Maj.
Halowy turniej juniorów o puchar PrezyCeluloza Kostrzyn nad Odrą

