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CZTERY ETAPY POWROTU DO NORMALNOŚCI

Od 20 kwietnia zmieniły się niektóre zasady bezpieczeństwa. Zakupy w sklepie zrobi w jednym czasie więcej osób, do lasu i parku wejdziemy w celach
rekreacyjnych, a młodzież powyżej 13. roku życia będzie mogła poruszać się bez opieki osoby dorosłej. Podejmujemy ostrożne działania, których celem jest powrót do normalności Polaków, a także odmrożenie polskiej gospodarki. Proces ten będzie podzielony na etapy - tak, aby zachować maksimum bezpieczeństwa obywateli. Zależy nam, aby Polacy rozsądnie korzystali z nowych przepisów.
Podstawy nowej normalności:
najważniejsze zasady bezpieczeństwa
Zależy nam przede wszystkim na dalszej
ochronie obywateli, dlatego będą obowiązywać nas wszystkich niezmienne zasady bezpieczeństwa. Muszą się one stać
podstawą nowej normalności. Są to:
• zachowanie 2-metrowej odległości w
przestrzeni publicznej od innych,
• obowiązkowe zasłanianie nosa i ust w
miejscach publicznych,
• utrzymanie pracy i edukacji zdalnej
wszędzie tam, gdzie jest to możliwe,
• ścisłe przestrzeganie zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi
(dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu),
• kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.
PIERWSZY ETAP:
OD 20 KWIETNIA 2020
Pierwsze ograniczone zasady bezpieczeństwa obowiązują od 20 kwietnia 2020 r.
Daty wejścia w życie pozostałych etapów
będą ustalane na bieżąco na podstawie
dynamiki nowych zachorowań.
Działalność gospodarcza:
nowe zasady w handlu i usługach
Od poniedziałku 20 kwietnia więcej osób
jednorazowo zrobi zakupy w sklepie:
• do sklepów o powierzchni mniejszej
niż 100 m2 wejdzie maksymalnie tyle
osób, ile wynosi liczba wszystkich kas
lub punktów płatniczych pomnożona
przez 4.
• w sklepach o powierzchni większej
niż 100 m2 na 1 osobę musi przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni
Życie społeczne:
otwarte lasy, rekreacja, starsza młodzież na ulicach bez dorosłych
Umożliwimy również przemieszczanie
się w celach rekreacyjnych. Co to oznacza? Od 20 kwietnia możesz wejść do lasów i parków, a także biegać czy jeździć
na rowerze – jeśli od tego zależy Twoja
kondycja psychiczna. Pamiętaj jednak,

że przebywać na zewnątrz możesz tylko
pod warunkiem zachowania dystansu
społecznego i zasłaniania twarzy!
Kult religijny:
1 osoba na 15 m2
Liczba osób, które będą mogły uczestniczyć w mszy lub innym obrzędzie religijnym, będzie zależała od powierzchni
świątyni. W kościele będzie musiało przypadać min. 15 m2 powierzchni / 1 os.
Osoby powyżej 13. roku życia na ulicy
bez opieki dorosłego
Starsza młodzież, która ukończyła 13. rok
życia będzie mogła przemieszczać się bez
opieki osoby dorosłej. Będzie musiała jednak zachować odpowiedni 2-metrowy dystans od innych i zasłaniać usta i nos.

Stopniowe zdejmowanie obostrzeń.
Kolejne daty wyznaczane po analizie
Ministerstwo Zdrowia będzie przeprowadzało cotygodniową ewaluację zmian,
jakie zachodzą w zasadach bezpieczeństwa. Przejście do dalszych etapów zdejmowania obostrzeń zależeć będzie od:
• przyrostu liczby zachorowań (w tym
liczby osób w stanie ciężkim),
• wydajności służby zdrowia (zwłaszcza szpitali jednoimiennych),
• realizacji wytycznych sanitarnych
przez podmioty odpowiedzialne.
Oznacza to, że będziemy mogli zarówno
przyspieszać wprowadzanie nowych poluzowań, jak i spowalniać zmiany!
Jak wyglądają kolejne planowane etapy
zdejmowania obostrzeń?

DRUGI ETAP
Działalność gospodarcza:
• Otwarcie sklepów budowlanych
w weekendy
• Otwarcie hoteli i innych miejsc noclegowych z ograniczeniami
Życie społeczne
Otwarcie niektórych instytucji kultury: bibliotek, muzeów i galerii sztuk

TRZECI ETAP
Działalność gospodarcza:
• Otwarcie zakładów fryzjerskich i kosmetyczek
• Otwarcie sklepów w galeriach handlowych z istotnymi ograniczeniami
• Gastronomia - umożliwienie działalności stacjonarnej z ograniczeniami
Życie społeczne
• Wydarzenia sportowe do 50 osób (w
otwartej przestrzeni, bez udziału publiczności)
• Organizacja opieki nad dziećmi
w żłobkach, przedszkolach oraz
w klasach szkolnych 1-3 - ustalona
max. liczba dzieci w sali.

CZWARTY ETAP
Działalność gospodarcza:
• Otwarcie salonów masażu i solariów
• Umożliwienie działalności siłowni
i klubów fitness
Życie społeczne
Teatry i kina w nowym reżimie sanitarnym
Kolejne etapy powrotu do normalności
będą wprowadzane stopniowo, gdy przyrost zachorowań w naszym kraju będzie
niski. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy rezygnować z dyscypliny społecznej
i przestrzegania obowiązujących ograniczeń. Pamiętajmy, że to od nas zależy, jak
szybko będą wprowadzane kolejne etapy
powrotu do nowej rzeczywistości!

AKTUALNE INFORMACJE:
www.gov.pl/koronawirus
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W roku 2020, w czasie Majowego Święta oczywiście wywiesimy nasze flagi państwowe, postaramy się nadać
Miastu uroczysty charakter, ale niestety, nie zorganizujemy Państwu koncertów, pikników rodzinnych, imprez
sportowo-rekreacyjnych, tłumnych uroczystych Mszy Świętych za Ojczyznę, nie będzie spotkań w szerszym gronie
przyjaciół. Podobnie jak inne były Święta Wielkanocne, inne też będą Święta Majowe. Ale przecież będą!
Będzie się świecił 1 Maja, będzie Dzień Flagi 2 Maja ,wreszcie będzie jedno z dwóch największych naszych Świąt
Narodowych – Rocznica Konstytucji 3 Maja.
W Święto 11 Listopada, wspominamy twórców Niepodległości 1918, podkreślając to, jak
bardzo się różnili, ale dla dobra Polski, potrafili się porozumieć. Podobnie było w roku 1791.
Polacy i Litwini upokorzeni rozbiorem Kraju i lekceważącą polityką Carycy Katarzyny:
potrafili się zjednoczyć i usiąść do stołu rokowań. Konstytucja nie powstałaby, gdyby nie
doszło do porozumienia ówczesnych przeciwników. Pamiętając o Święcie 3-Maja mamy
okazję wspomnieć tamtych bohaterów: Hugo Kołłątaja, Stanisława Augusta Poniatowskiego, Ignacego Potockiego i innych. Dzieło Sejmu Czteroletniego jest w swej istocie
Wielkim Kompromisem nieraz wojujących ze sobą sił politycznych. 11 Listopada i 3 Maja
trzeba przypominać, niezależnie od okoliczności dlatego, bo są przykładami do naśladowania dla kolejnych pokoleń Polaków, także dla nas, współczesnych, bo przypominają, że jest
Dobro Ojczyzny i o tym, że kiedy się kłócimy to zawsze wygrywa ktoś trzeci.
Z okazji Święta Narodowego Konstytucji 3-Maja
składam Państwu Najpiękniejsze Życzenia.
Burmistrz Miasta
Andrzej Kunt
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PRACE TRWAJĄ...

BĘDZIE KOLOROWO!

Trwa przebudowa placu apelowego przy Szkole Podstawowej nr 1. W wyniku inwestycji
powstanie nowy plac apelowy w formie mozaiki wykonany z betonu architektonicznego oraz granitu. Dodatkowo zamontowane zostaną trzy maszty flagowe, ławeczki oraz
stojaki na rowery, a także powstanie planszowy plac zabaw dla dzieci. Zostaną także
wykonane nowe nasadzenia roślin w otoczeniu placu.
Prace wykonuje firma TERBUD z Kostrzyna nad Odrą. Przewidywany termin zakończenia
zadania to koniec sierpnia 2020.

Kilka miesięcy temu, nowowybudowany skate park padł ofiarą wandalizmu. Chcemy,
aby miejsce uczęszczane przez dzieci i młodzież nie kojarzyło się z widniejącymi tam
wulgaryzmami, a pozytywnie nastrajało i urozmaicało wolny czas. Z pomocą trzyosobowej grupy Kostrzyńskich Grafficiarzy, zainspirowanych klimetem tego obiektu, szara
wcześniej budowla nabiera całkiem nowych barw.
Końcowy efekt ich pracy będzie można podziwiać już wkrótce.

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą informuje potencjalnych Oferentów oraz Mieszkańców Kostrzyna nad Odrą, że wszystkie postępowania przetargowe
odbywają się na bieżąco zgodnie z wyznaczonym terminem.

OBWODNICA MIASTA CORAZ BLIŻEJ

Rekomendowany przez projektantów wariant obwodnicy naszego miasta musi być jeszcze zatwierdzony przez GDDKiA w Zielonej Górze. Przypomnijmy:
firma opracowująca Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowe dla jakże wyczekiwanej inwestycji pn. „Budowa obwodnicy miejscowości Kostrzyn
nad Odrą w ciągu drogi krajowej nr 31” spośród trzech dostępnych wariantów, rekomenduje wariant W1 zielony - wariant obejścia miejscowości Kostrzyn
nad Odrą od strony północno - zachodniej wraz z przeprawą mostową na rzece Warcie.
Biorąc pod uwagę kryterium: techniczne, społeczne,
ekonomiczne i środowiskowe, właśnie to rozwiązanie
uzyskało najwyższą ilość punktów.
Ta informacja bardzo nas cieszy, ponieważ w wyniku
konsultacji społecznych, które zostały przeprowadzone w
ubiegłym roku, 5 lipca, to właśnie ten wariant spotkał się z
największą aprobatą naszych mieszkańców - mówi Burmistrz Miasta Andrzej Kunt.

Wspomniany dokument stanowi bardzo szczegółowy
i niezbędny załącznik do dalszych prac projektowych.
Od tej pory, projektanci mają 5 lat na dostosowanie
przebiegu obwodnicy, niwelację powstałych kolizji oraz
dostosowanie jej tak, by miała jak najmniejszy wpływ
na środowisko oraz uwzględniała czynnik społeczny.
Jednak należy pamiętać, że pierwszym i najważniejszym
celem powstania obwodnicy jest wyprowadzenie cięż-

kiego ruchu kołowego z miasta.
Poniżej przypominamy Czytelnikom „Samorządnego Kostrzyna” pełny przebieg wariantu W1 zielony wraz z komenatarzami projektanta.
Planowany termin zakończenia budowy obwodnicy
przypada na rok 2027. O postępach prac będziemy informować na bieżąco na łamach naszej gazety oraz serwisie
internetowym miasta.

W km 4+064 przewidziane jest skrzyżowanie
z ul. Szumiłowską (DP1382F) - konieczna jest korekta przebiegu istniejącej ulicy w celu poprawy
geometrii skrzyżowania.

Początek obowdnicy znajduje się na skrzyżowaniu na DK31na wysokości Fortu Sarbinowo.

W km 5+237 przewidziane jest skrzyżowanie
z łącznikiem do ul. Asfaltowej DP1382F: konieczna
będzie przebudowa istniejąćego skrzyżowania
ulicy Asfaltowej.

Koniec zlokalizowany jest w km 9+300 na skrzyżowaniu dróg krajowych 22 i 31 - niezbędna będzie
przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego w tym regionie.

WARIANT W1 (ZIELONY)

Samorządny Kostrzyn

4

POCZTA APELUJE MILIONY ZŁOTYCH NA DROGI
Dobra współpraca Burmistrza z Powiatem Gorzowskim zaowocowała! Powiat otrzymał bowiem dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych do bardzo ważnej dla miasta Kostrzyn nad Odrą
inwestycji: przebudowy blisko 2 km ulicy Wyszyńskiego i Osiedla Warniki.
Burmistrz Miasta Andrzej Kunt otrzymał pismo
od Poczty Polskiej S.A. w którym czytamy: „informuje, że na terenie Państwa gminy spora część
mieszkańców nie posiada zainstalowanych
skrzynek oddawczych tj. skrzynek do których listonosz doręcza korespondencję. Zwracamy się
z prośbą o rozpowszechnienie informacji o obowiązku posiadania skrzynki oddawczej oraz stosownego oznakowania numerem porządkowym
posesji wśród mieszkańców Państwa Gminy.”
Sytuacja braku instalacji skrzynek indywidualnych oddawczych jest problematyczna dla obu stron, nie tylko dla
operatora pocztowego, ale także dla adresata korespondencji. Nadchodząca korespondencja do osób które nie
mają skrzynek indywidualnych oczywiście jest kierowana
do doręczenia. Listonosze, zarówno w przypadku przesyłek rejestrowanych jak i zwykłych zmuszeni są do pozostawiania zawiadomienia (awiza) w zależności od możliwości dostępu do posesji np. w drzwiach mieszkania lub
w ogrodzeniu, rurach i rynnach PCV i stosowania innego
rodzaju tymczasowych rozwiązań wskazywanych przez
mieszkańców. Te sytuacje z kolei budzą wiele zastrzeżeń
i kierowanie nieuzasadnionych skarg ze strony naszych
klientów, zarówno adresatów jak i nadawców przesyłek.
Przypominamy, iż w przypadku niedostosowania się do
obowiązku instalacji skrzynki indywidualnej przy lokalu, mieszkańcy narażają się na konieczność każdorazowego odbioru przesyłek z placówki pocztowej. Wizyta
w placówce pocztowej wynika z braku możliwości skutecznego i bezpiecznego doręczenia korespondencji
przez listonosza. W takich przypadkach każda przesyłka
(kartka pocztowa, przesyłka listowa, gazetowa i reklamowa) będzie podlegała tzw. awizowaniu. Jednym słowem
osobisty odbiór nawet zwykłych przesyłek może skutkować stratą czasu i wywołać niezadowolenie Naszych
Klientów. W przypadku braku możliwości doręczenia lub
wydania zaawizowanych przesyłek w placówce po upływie określonego czasu, następuje zwrot korespondencji
do nadawcy.
Prosimy również o zwrócenie uwagi, aby nieruchomość
posiadała w widocznym miejscu oznaczenie tzn. tabliczkę adresową posesji z numerem porządkowym.
Brak oznaczenia, który jest także wymagany odpowiednimi przepisami prawa powoduje często problemy
w dostarczaniu korespondencji w sytuacji gdy przesyłki
adresowane do Państwa doręcza listonosz zastępujący
pracownika stale obsługującego ten obszar (np. z powodu urlopu czy też choroby „stałego” listonosza).
Ponadto w skrajnych przypadkach odpowiednia numeracja domu może uratować komuś życie. Poza listonoszami, jeżdżą także służby ratujące życie, straż pożarna czy
policja dla których to brak oznaczenia nieruchomości też
stanowi znaczny problem.
Przekazując powyższe zwracamy się z prośbą o rozpowszechnienie informacji o obowiązku posiadania skrzynki oddawczej oraz stosownego oznakowania numerem
porządkowym posesji wśród mieszkańców Państwa Gminy, za pośrednictwem Państwa strony internetowej lub
innej, stosowanej lokalnie formy komunikacji z mieszkańcami, za co serdecznie z góry dziękujemy.
Poczta Polska S.A.
Region Sieci w Gorzowie Wielkopolskim
Obowiązek posiadania skrzynki na listy nakłada
art. 127 ustawa z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo
pocztowe. Wysokość kary waha się od 50 złotych do
10 tysięcy. Prosimy osoby, głównie właścicieli domów
jednorodzinnych, montujcie skrzynki pocztowe spełniające wymogi opisane w rozporządzeniu Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 3 kwietnia 2014 roku
w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych.

Prace obejmą przebudowę istniejących jezdni i wyznaczenie nowej drogi pieszo-rowerowej wzdłuż projektowanej
drogi. Przebudowane zostaną również istniejące zjazdy
publiczne i indywidualne oraz istniejące przepusty. Roboty
obejmą przebudowę skrzyżowań z istniejącą siecią drogową w zakresie koniecznych korekt geometrii oraz robót nawierzchniowych, budowę oświetlenia ulicznego, odprowadzenie wód deszczowych z jezdni i drogi pieszo-rowerowej,
a także przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury
technicznej, w szczególności sieci energetycznych, wodociągowych, telekomunikacyjnych i gazowych, które znajdują się w pasie drogowym objętym przebudową oraz zagospodarowanie zieleni.
Całkowita wartość inwestycji to ponad 14 mln zł. Wartość
dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych to 60%
kosztów inwestycji, czyli 8,4 mln zł. Miasto Kostrzyn nad
Odrą będzie partycypować finansowo w realizacji inwestycji poprzez wniesienie finansowego wkładu własnego.
Inwestycja realizowana będzie w latach 2020-2021.

Historia ubiegania się o dofinansowanie tej inwestycji jest
już dość długa, ponieważ po raz pierwszy Miasto Kostrzyn
nad Odrą złożyło wniosek o dofinansowanie przebudowy
ul. Wyszyńskiego i Osiedle Warniki do Programu Interreg
VA w 2017 r. To wówczas złożyliśmy wspólnie z Miastem
Seelow projekt o dofinansowanie, który uzyskał wysoką
ocenę Komitetu Monitorującego, jednak z uwagi na niską
wartość dostępnych środków, nie uzyskał dofinansowania.
W lipcu 2019 roku został ogłoszony przez Wojewodę Lubuskiego konkurs na dofinansowanie budowy i przebudowy
dróg w województwie lubuskim z Funduszu Dróg Samorządowych. Z uwagi na fakt, iż o dofinansowanie w ramach
tego programu może ubiegać się wyłącznie właściciel drogi,
a w przypadku drogi w ulicy Wyszyńskiego i Osiedle Warniki, właścicielem jest Powiat Gorzowski, Burmistrz Miasta
Kostrzyn zwrócił się z prośbą o złożenie wniosku do Starosty Gorzowskiego. Dlatego też, wnioskodawcą i podmiotem
realizującym niniejszą inwestycję jest Powiat Gorzowski.

500 MASECZEK OD RADNEGO

Radny Powiatowy Mieczysław Jaszcz przekazał Burmistrzowi Miasta Andrzejowi Kuntowi 500 szt.
maseczek ochronnych.
M. Jaszcz zakupił maseczki ochronne z własnej inicjatywy
maseczki ochronne. Na ich zakup przeznaczył dwie diety
radnego powiatowego. Poza 500 szt. maseczek przekazanych burmistrzowi A. Kuntowi radny przekazał również
maseczki do innych instytucji na terenie miasta.
Maseczki, które otrzymaliśmy od pana Mieczysława Jaszcza
przeznaczymy dla dzieci szkół podstawowych, a jeżeli dzieci
nie wrócą do szkół, przekażemy je służbom pracującym dla
mieszkańców naszego miasta - mówi burmistrz A.Kunt Bardzo dziękujemy za przekazaną pomoc!

LAPTOPY UŁATWIĄ ZDALNĄ NAUKĘ

Miasto Kostrzyn nad Odrą otrzymało dofinansowanie w kwocie 79.272,27 zł na zakup 27 laptopów
wraz z dostępem do Internetu w konkursie grantowym „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej
Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.
Finansowanie przeznaczono na zakup sprzętu (laptopy
firmy Acer) niezbędnego do kształcenia na odległość.
Za otrzymane środki samorząd zakupił również mobilny
dostępu do Internetu oraz ubezpieczył sprzęt. W wyniku
realizacji wydatków pojawiły się oszczędności, dlatego
Urząd Miasta zawnioskował o możliwość ich wykorzystania na zakup kolejnych komputerów.
Sprzęt został już przekazany dla kostrzyńskich szkół, za
pomocą których zostały one udostępnione najbardziej
potrzebującym uczniom. Liczbę przekazanych komputerów dla szkół ustalono proporcjonalnie do liczby uczniów
w poszczególnych szkołach.
Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i wynosi
100% kosztów kwalifikowalnych.
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ŻYCIE JAK W ULU

Rozpoczyna się trzecia dekada kwietnia. Na zewnątrz temperatura w południe przypomina nam początki maja. Słońce przygrzewa coraz mocniej,
w południe dochodzi nawet do 17°C. Pszczoły pracują pełną parą, powracając do ula przynoszą nektar i pyłek. Taki stan świadczy o tym, że w ulu
rozwija się normalne życie. Matka składa coraz więcej jajek, zatem zwiększa się zapotrzebowanie na pokarm białkowy i węglowodanowy. Wielu
pszczelarzy wykonało już pierwsze przeglądy, by zorientować się o stanie
zapasów i poprawnie ocenić stan rodziny. Niektórym rodzinom należy
dostawić ramki z węzą do odbudowy lub z suszem albo całe nadstawki.

Przełom marca i kwietnia sprzyjał rozwojowi rodziny co pozwoliło im dobrze się
rozwinąć. Matki dobrze się rozczerwiły
i składają coraz więcej jajeczek w komórkach. Pojawiają się komórki z czerwiem
trutowym, ale i można zobaczyć pierwsze młode trutnie. To oznacza, że za kilka
dni będą zdolne do godów. Rodziny silne podejmą pierwsze próby do podzielenia się poprzez rojenie. Na plastrach
w niektórych ulach pojawiają się miseczki
mateczne, to oznacza, że rodzina jest silna. Może to być zwiastun próby wymiany
matki ponieważ jest już wyselekcjonowana. Po zimie takie sytuacje zdarzają się
często z matkami starszymi, nierówno
składającymi jajka i najczęściej trutowe.
W niedługim czasie, przy tak szybkim rozwoju rodziny w najsilniejszych wystąpią
pierwsze rojenia. Zatem to czas, by się
temu przyjrzeć i zapobiec rojeniu poprzez
wykonanie odkładu, czyli sztucznemu podziałowi rodziny. Przyroda nie śpi, bardzo
mocno przyspiesza w terenie co obfituje w pierwsze pożytki. Pojawia się coraz
więcej nektarujących i pylących drzew i
krzewów oraz wczesno-wiosenne kwiaty.
Pszczelarze prowadzący gospodarkę wędrowną wyruszają ze swymi pszczołami
na pożytki towarowe rzepaku. Przyroda
wyczuwa, że ma warunki do rozwijania
się i nabiera pędu. Czyżby wyczuwała, że
nadchodzi kolejny rok suszy z racji braku
deszczu, a tym samym wody gruntowej
w glebie. Brak wody w gruncie powoduje szybsze zasychanie kwiatów i krótszy
okres nektarowania. Tym samym wiele roślin skróci okres wegetacji, a owoce mogą
być słabo wykształcone czy mniejsze.
Właściwa gospodarka roślinna oraz odpowiednie nawadnianie może nas uchronić od skutków klęski suszy, która z roku
na rok jest dokuczliwsza.
Wykorzystujemy ciepłe dni na rodzinne
spacery niekiedy w towarzystwie naszych
czworonogów, które beztrosko biegają
i się cieszą chwilą wolności na wybiegu.
Jednak nie zawsze jest tak uroczo kiedy
wychodzimy na spacer z pieskiem rano
czy po południu. Udajemy się na najbliższy skwerek czy trawnik. Najczęściej się
spieszymy do pracy, szkoły czy też do innych zajęć. Wówczas nie zwracamy większej uwagi jakie to jest miejsce i gdzie
nasz pupilek załatwia swoje potrzeby. Zapominamy również o tym, żeby to nie był

plac zabaw czy plac sportowy w osiedlu
dla naszych dzieci. Mimo to, że wiemy jak
powinniśmy postępować i gdzie powinniśmy wyprowadzać nasze czworonogi.
Jednak największy problem jest z tym,
że nie mamy jeszcze wypracowanego nawyku omijania miejsc nie przeznaczonych
na wybiegi dla piesków. Również nie posiadamy nawyku sprzątania po naszych
pupilach. Często sami się denerwujemy,
że wdepnęliśmy w odchody pozostawione przez nas po naszych pupilach. Zadbajmy o to, żeby nasze otoczenie było czyste i
ładne, oraz wolne od nieczystości. Dbając
o ład i porządek w naszym otoczeniu sami
z przyjemnością będziemy spacerować.
Wiosna, to jest najlepszy czas by zmienić
swoje przyzwyczajenia i nawyki a otoczenie będzie przyjemniejsze dla naszego oka. Zadbajmy o to wszyscy mając na
uwadze, że jeszcze jest wiele do zrobienia
w ochronie przyrody i środowiska naturalnego musimy wszyscy zrobić wszystko,
aby nie szkodzić dalszej degradacji.
Aktualna sytuacja nie pozwala do zaproszenia w celu odwiedzań i spotkań
w SKANSENIE PSZCZELARSKIM. Mamy
nadzieję, że sytuacja się będzie zmieniać
i pozwoli nam na spacery i odwiedzania
ciekawych miejsc. Aktualnie korzystając
z sytuacji prowadzimy prace przygotowujące do sezonu. Otrzymaliśmy kolejne ciekawe eksponaty, które wzbogacą
ekspozycję. Dziękujemy wszystkim za
przekazanie eksponatów, niekiedy są to
pamiątki rodzinne dotyczących pszczelarstwa. Materiały te pomogą nam opracować historię pszczelarstwa w naszym
regionie, a w szczególności w mieście Kostrzynie nad Odrą i okolicach. Wszystkie
otrzymane pamiątki zostaną wykorzystane w organizacji ekspozycji w nadchodzącym sezonie i zostaną udostępnione dla
zwiedzających nasz skansen pszczelarski.
Jak pozwoli na to sytuacja i skończą się
obostrzenia zapraszamy do odwiedzania
naszego miejsca, w którym historia związana z bartnictwem pszczelarstwem jest
ciągle żywa za sprawą tu wystawionych
do zwiedzania eksponatów i związanych
z naszym miejscowym pszczelarstwem.
Romana i Marian Grzywacz
tel. 880439941
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OPS WOBEC PANDEMII USC A KORONAWIRUS

Kostrzyński OPS od czasu ogłoszenia pandemii funkcjonuje stale, choć w
ograniczonym zakresie. Osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji,
wymagające wsparcia, objęte są pomocą finansową, usługową oraz
rzeczową.
W związku z wejściem w dniu 31 marca
2020 roku w życie zmian w ustawie o
szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, przyznanie
świadczeń z pomocy społecznej, następuje po ustaleniu sytuacji dochodowej, osobistej, rodzinnej i majątkowej,
m.in. na podstawie:
1. rozmowy telefonicznej z pracownikiem socjalnym, oraz
2. dokumentów lub oświadczenia,
a także ich kopii, w tym elektronicznych, uzyskanych od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc.
W szczególnie uzasadnionych, ważnych
z punktu widzenia osoby przypadkach,
możliwe jest bezpośrednie zgłoszenie się
do OPS, wówczas przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków bezpieczeństwa i zasad dotyczących zapobiegania
rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2,
pracownicy udzielają niezbędnych informacji i porad, przyjmują wnioski o pomoc.
Przy okazji tych wizyt, pracownicy wydają uszyte przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Kostrzynie nad Odrą, oraz
podarowane przez lokalnych darczyńców,
w tym osoby prywatne, radnych, firmy,
instytucje publiczne, w tym Centrum Zarządzania Kryzysowego przy Urzędzie
Miasta Kostrzyn nad Odrą, maseczki.
Firma ICT podarowała nam swoje produkty (papier toaletowy, ręczniki papierowe),
które również wydajemy potrzebującym . Bardzo serdecznie w tym miejscu
chcielibyśmy wszystkim za tę ogromną
pomoc podziękować. Tym bardziej, iż
nie wszystkich stać na kupno dosyć drogich, dostępnych na rynku maseczek czy
rękawiczek. Niestety, jest bardzo wiele
osób rodzin, które nie posiadają środków
na zaspokojenie niezbędnych potrzeb
życiowych, a zakup maseczek, zwłaszcza
w rodzinach wieloosobowych, jest dużym
obciążeniem domowego budżetu.

Wiele osób, którzy do nas przychodzą,
mówią, że gdyby nie maseczki otrzymane od nas, to po prostu by ich nie miała.
Otrzymane maseczki, rękawiczki wydajemy także osobom bezdomnym, w tym
przebywającym w prowadzonej przez nas
ogrzewalni dla osób bezdomnych.
Ponadto zapewniona jest ciągłość świadczonych dla osób starszych i samotnych
usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Są to osoby, które wymagają pomocy w codziennym funkcjonowaniu,
i o których nie można, zwłaszcza w tym
trudnym dla wszystkich czasie, zapomnieć. Tym osobom dowozimy codziennie obiady, przygotowywane w prowadzonej przez nas jadłodajni.
Ośrodek Pomocy Społecznej pomocą
obejmuje również osoby przebywające
na kwarantannie miejskiej i domowej.
Tym, przebywającym na kwarantannie
miejskiej, z uwagi na przekroczenie granicy, dowozimy obiady oraz artykuły
żywnościowe. W większości są to osoby
spoza Kostrzyna nad Odrą, które z różnych względów nie mogły odbyć tej
kwarantanny w miejscu zamieszkania.
W przypadku dwóch takich osób Ośrodek
po odbyciu wymaganego okresu kwarantanny zakupił bilety PKP do ich miejsca
zamieszkania.
Z prośbą o zrobienie zakupów zgłaszają
się do nas również osoby, które odbywają
kwarantannę w swoim domu na terenie
miasta. Tu pomagają nam wolontariusze,
a przede wszystkim nieoceniona jest pomoc 9 Plutonu Lubuskiej Obrony Narodowej Stowarzyszenie Obrona Narodowa.
W celu uzyskania pomocy, informacji
czy wsparcia, prosimy kontaktować się
pod numerami telefonu:
codziennie od godziny 7:00 do 15:00:

tel. 95 752 30 33
codziennie od 15.00 do 19.30:

tel. 500 259 283
(również w dni wolne od pracy)

NAMIOT DO SEGREGACJI

Burmistrz Miasta Andrzej Kunt na prośbę
Wojewody Lubuskiego, przekazał z zasobów Obrony Cywilnej namiot pneumatyczny, który rozstawiony został przed
szpitalem w Kostrzynie nad Odrą.
Namiot służy do usprawnienia i prawidłowej organizacji Izby Przyjęć, a przede
wszystkim dostosowania Izby do procedury segregacji medycznej pacjentów podejrzanych o zakażenie COVID-19.

Urząd Stanu Cywilnego w naszym mieście, tak jak pozostałe urzędy w kraju, czasowo zawiesił bezpośrednią obsługę interesantów. Nie oznacza to
jednak, że mieszkańcy nie mogą załatwić żadnej sprawy w USC. Zmienia
się jedynie forma dostępu do poszczególnych usług.
ŚLUB W CZASIE PANDEMII
Epidemia koronawirusa odbija się na
naszym życiu codziennym, naszej pracy
i rozrywce. Ale ma także wpływ na najważniejsze wydarzenia życiowe, jakim
jest zawarcie związku małżeńskiego. Już
teraz część ceremonii ślubnych została
odwołana przez młode pary. Natomiast te
uroczystości, które się odbywają zgodnie
z planem, są nieco inne, ponieważ w sali
ślubów może znajdować się tylko kierownik USC, para młoda i świadkowie. Wszystkich dzielą odpowiednie odległości.

REJESTRACJA ZGONÓW
W przypadku śmieci bliskiej nam osoby
musimy zgłosić się osobiście do Urzędu
Stanu Cywilnego, aby otrzymać akt zgonu. Jest to dokument, który jest potrzebny przy załatwianiu różnych formalności
związanych z pogrzebem. Rejestracja
zgonów to jedyna usługa, świadczona
przez USC, która jest aktualnie realizowana poprzez osobistą wizytę w Urzędzie.
Rejestracja urodzenia dziecka,
uznanie ojcostwa
Rejestracja urodzenia dziecka i sporządzenie aktu urodzenia odbywa się za pomocą
e-usługi elektronicznego zgłaszania narodzin dziecka. Z takiej możliwości mogą
skorzystać osoby posiadające profil zaufany. Usługę rejestracji narodzin można
wybrać na stronie www.obywatel.gov.pl
Po zarejestrowaniu urodzenia w urzędzie
stanu cywilnego, odpis aktu urodzenia
zostanie przesłany zgłaszającemu, w formie papierowej lub elektronicznej wraz
z powiadomieniem o nadanym numerze
PESEL i zaświadczeniem o zameldowaniu.
Zgłoszenie narodzenia dziecka następuje
w terminie 21 dni od sporządzenia karty
urodzenia. Jeżeli rodzice nie zgłoszą narodzenia dziecka w terminie, kierownik
urzędu stanu cywilnego wybiera dziecku
imię z urzędu, następnie sporządza akt
urodzenia dziecka z urzędu, i informuje
o fakcie jego sporządzenia rodziców.

Nieco inaczej wygląda to, w sytuacji, kiedy rodzice dziecka nie są małżeństwem.
W takim przypadku konieczne jest uznanie ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego.
Rodzice narodzonego dziecka, którzy
muszą przeprowadzić taką procedurę,
powinni skontaktować się z urzędnikiem
USC telefonicznie, a następnie umówić
wizytę. Uznanie ojcostwa, to oświadczenie biologicznego ojca dziecka i potwierdzenie tego oświadczenia przez matkę
dziecka, przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Zgodnie z prawem, oświadczenie takie może być przyjęte w każdym
czasie, aż do ukończenia przez dziecko
18 roku życia. Nie ma zatem obowiązku,
aby dokonywać tego bezpośrednio po
narodzinach dziecka.

PROFIL ZAUFANY
Profil zaufany to bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji. Działa jak odręczny podpis - możesz dzięki
niemu wysyłać przez internet dokumenty
i wnioski do różnych urzędów np. zgłoszenie urodzenia dziecka, wnioski kierowane
do USC. Profil Zaufany potwierdza tożsamość obywatela - podpis potwierdzony
profilem zaufanym, podobnie jak kwalifikowany podpis elektroniczny, skutecznie
zastępuje w kontaktach z podmiotami
publicznymi podpis własnoręczny.
Zakładanie PZ przez bankowość elektroniczną jest bardzo proste: można to zrobić
w następujących serwisach bankowych
min: PKO BP, ING Bank Śląski, Bank Millennium, Inteligo, Bank Pekao, mBank,
Santander Bank Polska SA, Alior Bank oraz
w serwisie Envelo.
Szczegółowe informacje znajdują się stronach internetowych banków.
Urząd Stanu Cywilnego
w Kostrzynie nad Odrą

tel. 95 735 8134

KOMUNIKACJA JUŻ DZIAŁA
Z dniem 22 kwietnia 2020 roku ponownie
uruchomiony zostaje zbiorowy transport
drogowy na terenie miasta Kostrzyn nad
Odrą. Autobusy realizujące usługę zostały
wyposażone przez właściciela w pojemniki
z płynem dezynfekującym dla pasażerów,
posiadają wydzieloną strefę dla kierowców
oraz będą regularnie dezynfekowane.
UWAGA! Tylko połowa miejsc siedzących będzie mogła być zajęta!
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WYWIAD Z BURMISTRZEM MIASTA ANDRZEJEM KUNTEM

do rozwoju sytuacji i możliwości budżetu miasta. Górną
granicą takiej pomocy będzie granica płynności finansowej
naszego miasta.
Jakie są priorytetowe zadania miasta, o których zapewnienie szczególnie zabiegać należy podczas kryzysu?
Andrzej Kunt: Nie można dopuścić do sytuacji, w której
np. zabrakło środków na funkcjonowanie szkół, przedszkoli czy choćby oświetlenie ulic, utrzymanie dróg czy zieleni miejskiej. Często zapominamy, że samorząd jest dużym
pracodawcą. W jednostkach naszego miasta takich jak cztery szkoły podstawowe, cztery przedszkola, Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji, Kostrzyńskie Centrum Kultury,
Biblioteka Miejska, Muzeum Twierdzy Kostrzyn – pracuje
555 osób w tej liczbie jedynie 70 osób to urzędnicy Urzędu
Miasta. Zestawienie to nie obejmuje Miejskich Zakładów
Komunalnych i Towarzystwa Budownictwo Społecznego.
Co z finansami Kostrzyna w dobie epidemii?
Andrzej Kunt: Za finanse gminy „głową” odpowiadają dwie
osoby: burmistrz i skarbnik miasta. Naszym zadaniem jest
zapewnienie bezpieczeństwa w tym także finansowego miasta. Najważniejsze i najtrudniejsze wyzwanie to utrzymanie
płynności finansowej miasta. Pamiętamy, że dysponujemy pieniędzmi naszych mieszkańców, dlatego codziennie
analizujemy we współpracy z naczelnikami, kierownikami
naszego urzędu aktualną sytuację finansowa gminy, nasze
możliwości budżetowe w kontekście zmieniającej się kryzysowej rzeczywistości i potrzeb mieszkańców. Kontaktujemy się z innymi samorządami, zasięgamy opinii ekspertów
bo wiemy, że jako samorząd będziemy odgrywali kluczową
rolę w stabilizowaniu sytuacji po epidemii.
Panie burmistrzu, jaki jest udział miasta Kostrzyn w zwalczaniu epidemii?
Andrzej Kunt: Bierzemy aktywny udział w ograniczaniu
skutków epidemii. Niesiemy pomoc sprzętową i logistyczną straży pożarnej, policji, wojsku czyli wszystkim tym
służbom które stoją na straży naszego bezpieczeństwa.
Zapewniamy zaplecze logistyczne dla wielu państwowych
instytucji. Dużo pracy ma kostrzyńska pomoc społeczna.
Codziennie spotykamy się w ramach Miejskiego Zespołu Kryzysowego. Pozostaję w stałym kontakcie z Centrum
Zarządzania Kryzysowego Wojewody, policją, wojskiem
czy inspekcją sanitarną. Odpowiadamy też za wprowadzanie i przestrzegania wielu zaleceń i instrukcji płynących od
władz centralnych, zapewniamy bieżący przepływ informacji o sytuacji epidemiologicznej w naszym mieście i okolicy.
Czym jeszcze zajmuje się Miejski Zespół Kryzysowy?
Andrzej Kunt: Działania naszego zespołu mają charakter niejawny, nie o wszystkim mogę mówić. W Kostrzynie
w stanie gotowości znajduje się nasza Grupa Ratownictwa
Medycznego i Obrona Cywilna. Korzystamy też z pomocy
wolontariuszy. Dzięki temu możemy realizować przyjęty
wcześniej plan zabezpieczenia miasta i podejmować akcje
niesienia pomocy mieszkańcom gdy zajdzie taka potrzeba.
Dokonaliśmy też szeregu zakupów sprzętu i innych artykułów potrzebnych naszej Obronie Cywilnej. Ustanowiłem też
pełnomocników burmistrza ds kwarantanny, którzy wykonują swoje zadania będąc do dyspozycji Straży Granicznej
czy SANEPID-u. To działania na tu i teraz jednak pamiętajmy, że eksperci nie mają wątpliwości, kryzys spowodowany
obecną pandemią doprowadzi do recesji gospodarczej.
Samorządy również?
Niestety tak. W gminach będą spadać dochody własne
np. wzrost bezrobocia i obniżenie pensji pracowników to
mniejsze wpływy do kasy miasta z podatku PIT. Mniejsze
zyski przedsiębiorstw to niższe wpływy z podatku CIT. Pewnie bardzo wyhamuje sprzedaż nieruchomości miejskich.
Przy mniejszych dochodach zapewne wzrosną utrudnienia
w procesie zaciągania kredytów.
Kiedy spodziewać możemy się pierwszych oznak kryzysu?
Jeżeli trudna sytuacja potrwa dłużej, to problemy miasta
staną się podobnymi do tych, które dotyczą przedsiębiorców, tyle że pojawią się później, gdzieś jesienią tego roku.

Jak można by zapobiec takim problemom?
Pamiętajmy, że samorządy mają zdecydowanie mniejsze
możliwości działania niż rząd z jego bankiem centralnym.
Jednocześnie wiele decyzji rządowych wywołuje bolesne
skutki w kasie gmin, np. poprzez przekazywanie samorządom dodatkowych zadań, za którymi nie idą pieniądze.
A co z tarczą antykryzysową, czy objęła ona swoim zasięgiem także samorządy?
Andrzej Kunt: Pakiet antykryzysowy niestety jak na razie
nie przewiduje żadnych ułatwień dla samorządów a oczekiwalibyśmy np. wprowadzenia części rekompensacyjnej
subwencji ogólnej, która by pokrywała ubytki w dochodach
własnych gmin, szczególnie tych pochodzących z odpisów
od podatków. Pomocne byłoby także czasowe zawieszenie
obowiązywania art. 242 i 243 Ustawy o finansach publicznych, w których mowa jest o wskaźnikach zadłużenia. Pozwoliłoby to wkładu własnego na inwestycje z dofinansowaniem unijnym nie wliczać do zadłużenia miast.
Czy w takiej sytuacji przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc
miasta? Czym jest pakiet miasta dla osób prowadzących u
nas swoje biznesy?
Andrzej Kunt: Oczywiście przedsiębiorcy także od samorządu oczekują szybkich decyzji dotyczących np. odraczania podatków, zwalniania z czynszów dzierżawnych czy
umarzania zaległości. Szczegóły naszych rozwiązań widnieją na stronie internetowej UM. Nie zapominajmy jednak, że
przy wydawaniu takich decyzji musimy jako gmina przestrzegać obowiązujących nas procedur, także tych z dziedziny prawa międzynarodowego jak np. w przypadku pomocy
de minimis. Aby skutecznie pomagać potrzebującym nie
możemy np. opierać się na samym wniosku o udzieleniu
pomocy beż żadnego jego uzasadnienia, bez potwierdzenia
danych. Pomagając przedsiębiorcom jednocześnie mocno
napinamy miejski budżet a spadek miejskich dochodów,
zarówno tych wynikających bezpośrednio z kryzysów jak
i tych będących skutkiem pakietu pomocowego dla przedsiębiorców – może, niezależnie od redukcji inwestycji – jak
w każdym przedsiębiorstwie spowodować utratę płynności
finansowej.
Jak wysoka może być pomoc miasta dla przedsiębiorców?
Andrzej Kunt: Będziemy pomagać naszym przedsiębiorcom, w największym możliwym zakresie jednak stosownie

W tegorocznym budżecie przewidziano budowy i remonty
o wartości kilku milionów zł. Co teraz znimi będzie?
Andrzej Kunt: Z wielu różnych powodów nie ze wszystkich inwestycji można zrezygnować. Bardzo poważne byłyby skutki przerywania już prowadzonych inwestycji, wszak
rozstrzygnęliśmy już jako miasto w tym roku kilka poważnych przetargów np. na budowę ulic Klonowej i Jodłowej
czy inwestycje w szkołach podstawowych nr1 i nr2. Z pewnością trzeba kontynuować inwestycje, na które otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Poza tym
wśród samorządowców przeważa opinia, że trzeba realizować wszystkie możliwe inwestycje ponieważ ich wstrzymanie stwarzałoby kolejne zagrożenia dla lokalnej gospodarki.
Przecież miasto Kostrzyn poprzez swoje działania rozwojowe daje zatrudnienie wielu lokalnym przedsiębiorcom i
ich pracownikom. Zlecenia od miasta to poważny zastrzyk
finansowy dla przedstawicieli wielu branż w tym usług,
handlu czy robót budowlanych.
Na koniec najtrudniejsze pytanie. Gdy myślami wybiega
Pan w przód to pozostaje optymistą?
Andrzej Kunt: Wszyscy śledzimy wypowiedzi ekspertów
dotyczące czasu trwania epidemii i żaden z nich nie podejmuje się obecnie podać choćby przybliżonej daty jej
zakończenia. Każda epidemia przebiega w schematach: 1.
Zagrożenie epidemiologiczne, 2. Stan zagrożenia epidemiologicznego, 3. Epidemia, w której wyodrębnia sie fazy narastania, szczytu i kolejnych rzutów. Jesteśmy teraz w stanie
epidemii, w fazie narastania i dalszy jej przebieg jest trudny
do ustalenia. Jednak jedno jest pewne - kiedyś epidemia się
skończy a jeśli nawet powróci - to będziemy do niej lepiej
przygotowani choćby dzięki szczepionkom. Wiemy też, że
im dłużej będa trwały ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej tym większa rola w stabilizacji gospodarki przypadnie gminom i my wywiążemy sie z tego
zadania pod jednym warunkiem – nie możemy dopuścić do
wyhamowania inwestycji. W naszej sytuacji miasta przygranicznego ważne jest data otwarcia granic. I na koniec
trochę optymizmu – po zakończeniu epidemii pokonamy
ten kryzys i może doczekamy się również w perspektywie
kilku lat wyciągnięcia wniosków przez kolejnych rządzących naszym krajem i zrozumienia przez nich, że należy
inwestować w takie dziedziny jak ochrona zdrowia czy edukacja a także radzić się ekspertów, pora docenić partnerską
rolę samorządów.
(FB LubięKostrzyn)

Samorządny Kostrzyn
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URZĄD PRACUJE

W dniu 17 marca 2020 została wstrzymana bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie
Miasta i jednostkach podległych oraz filiach
Starostwa Powiatowego – komunikacji i budownictwa. Powyższe podyktowane było faktem,
że obecnie, kluczowe znaczenie mają szeroko
zakrojone działania profilaktyczne, konieczność wykonywania w pierwszej kolejności poleceń rządowych dotyczących minimalizowania
zagrożenia. Jednym z najważniejszych zadań
służb epidemiologicznych jest rekomendacja
pozostania w domach i ograniczenia spotkań
oraz dużych zbiorowisk ludzi.
Prosimy również mieszkańców o zaprzestanie spacerów
w rejon Urzędu Miasta. Na terenie byłego przejścia granicznego pracują służby państwowe. Apelujemy:

ZOSTAŃMY W DOMACH!

Natomiast od środy 22 kwietnia:
1. Urząd Miasta pracuje w pełnym zakresie zadań. Nasi
interesanci przyjmowani są indywidualnie na parterze Urzędu Miasta z zachowaniem środków ostrożności. Każdy interesant powinien posiadać maskę
i rękawiczki. W holu umieszczony jest dozownik
ze środkiem dezynfekującym do rąk. Prosimy o korzystanie z niego.
2. Urząd Stanu Cywilnego wykonuje zadania w pełnym
zakresie - dla interesantów zostało otwarte stanowisko obsługi (okienko) przed wejściem do USC. Interesanci będą obsługiwani pojedynczo z zachowaniem
zasad bezpieczeństwa.
3. Dział Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych
i Wychowawczych w OPS wprowadza obsługę
bezpośrednią dla osób, które ze względu na rodzaj
sprawy muszą ją załatwić osobiście. Osoba, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym będzie mogła
przyjść do pracownika Działu, gdy zadzwoni dzwonkiem przy drzwiach wejściowych, dany pracownik
otworzy drzwi i przyjmie przy specjalnie przygotowanym stanowisku pracy. Telefon: 95 717 0239.
4. Wejście dla interesantów załatwiających sprawy w filiach Starostwa Powiatowego z zakresu komunikacji
i budownictwa znajduje się po prawej stronie budynku Urzędu Miasta – nie ma konieczności oczekiwania
przed wejściem głównym do budynku.
5. Nadal rekomendujemy, tam gdzie to możliwe,
załatwianie spraw drogą elektroniczną, pocztową
czy telefonicznie. Poczta Polska dostarcza i odbiera
przesyłki na bieżąco.
6. Dokumenty o dużych gabarytach będą odbierane
przy głównym wejściu bezpośrednio przez pracownika odpowiedniego Wydziału po wcześniejszym
zgłoszeniu telefonicznym. Pliki z imiennym wykazem
telefonów do Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą do
pobrania na stronie www.kostrzyn.pl oraz obok.

#zostańwdomu!

URZĄD MIASTA W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ - TELEFONY

PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA

Renata Luszawska
Andrzej Kunt
Zbigniew Biedulski
Mirella Ławońska
Ewa Jurczyk
Anna Suska
Marek Tatarewicz
Wojciech Bień
Marcin Lewandowski
Monika Bojarska

95 727 8100
95 727 8101
95 727 8104
95 727 8105
95 727 8197
95 727 8106
95 727 8107
95 727 8111
95 727 8111
95 727 8113

Biuro Obsługi Interesanta
burmistrz miasta
zastępca burmistrza
skarbnik miasta
zastępca skarbnika
sekretarz miasta
przewodniczący Rady Miasta
gł. spec. ds. informatyki
informatyk
biuro Rady Miasta

95 727 8118
95 727 8119
95 727 8121
95 727 8122
95 727 8125
95 727 8140
95 727 8140

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I LOKALOWEJ
naczelnik
Anna Wasielak
Seweryna Statkiewicz
st. ds. ochrony środowiska
Andrzej Słowiński
st. ds. ewidencji działalności gosp.
Małgorzata Tubielewicz
zastępca naczelnika - st. ds. dróg
Justyna Przekora
st. ds. ochrony środowiska
Ewa Dudziak
st. ds. gospodarki komunalnej
Wioletta Lewandowska
st. ds. gospodarki komunalnej

95 727 8124
95 727 8123
95 727 8123

BIURO INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
Agnieszka Żurawska-Tatała
kierownik
st. ds. pozyskiwania śr. pozabudżetowych Monika Zawadzka
Karolina Kunt
st. ds. promocji miasta

95 727 8129
95 727 8195
95 727 8131
95 727 8131
95 727 8133

WYDZIAŁ FINANSÓW
kasjer
st. ds. księgowości budżetowej
st. ds. księgowości podatkowej i opłat
st. ds. wymiaru podatków i opłat
st. ds. księgowości podatkowej i opłat

Karolina Winkler
Wiesława Lewandowska
Elżbieta Buczek
Katarzyna Frieske
Renata Chwastowska

95 727 8134
95 727 8135
95 727 8136
95 727 8137
95 727 8158

URZĄD STANU CYWILNEGO
kierownik
z-ca kierownika
ewidencja ludności
dowody osobiste
Karta Dużej Rodziny

Małgorzata Laskowska
Żaneta Skórska
Zofia Milczarek
Teresa Nowakowska
Monika Lewandowska

95 727 8148
95 727 8149
95 727 8150
95 727 8151
95 727 8116
95 727 8153
95 727 8154

WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I OBSŁUGI INWESTORA
Małgorzata Kraszewska
naczelnik
Joanna Laskowska
st. ds. nieruchomości
Zdzisław Jadziewicz
geodeta
Alicja Dzierżawska
st. ds. nieruchomości
Izabella Suska
st. ds. planowania przestrzennego
Elżbieta Ratajczak
st. ds. planowania przestrzennego
Katarzyna Mackiewicz
architekt miejski

95 727 8156
95 727 8157
95 727 8157
95 727 8158
95 727 8158

WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I OPIEKI
naczelnik
st. ds. organizacji pozarządowych
st. ds. oświaty
st. ds. oświaty
st. ds. profilaktyki

Marzena Brenk-Sułkowska
Anna Samosionek
Magdalena Przybyłowska
Wanda Żółtek
Monika Lewandowska

95 727 8163
95 727 8147
95 727 8147
95 727 8164

REFERAT INWESTYCJI I REMONTÓW
kierownik
st. ds. zamówień publicznych
st. ds. zamówień publicznych
główny specjalista ds. inwestycji

Zbigniew Jakubowski
Katarzyna Buczma
Elżbieta Kościelska
Grzegorz Chiliński

95 727 8159
95 727 8187
95 727 8187

BIURO GOSPODRKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
Wiesław Biskowski
kierownik
Agnieszka Knap
st. ds. gosp. odpadami komunalnymi
Andrzej Szabłowski
st. ds. gosp. odpadami komunalnymi

95 727 8177
95 727 8178
95 727 8179
95 727 8180
95 727 8179
602 171 185

REFERAT GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
kierownik
st. ds. lokalowych
st. ds. dodatków mieszkaniowych
st. ds. rozliczeń mieszkań komunalnych
zgłaszanie usterek i awarii
pogotowie techniczne

Beata Kowalska
Agata Heppner
Maria Rydel
Lucyna Korżyńska
Piotr Antkowicz
całodobowo

95 727 8203

STRAŻ MIEJSKA
komendant

Wiesław Płończak

95 727 8143

REFERAT SPRAW WOJSKOWYCH
kierownik ds. wojskowych i OC

Janusz Szymczyk
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PAKIET POMOCOWY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Miasto, w odpowiedzi na trudną sytuację spowodowaną epidemią, opracowało dla przedsiębiorców pakiet pomocowy, który wprowadza ulgi w spłacie podatków lokalnych (tj. podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych) oraz możliwość zwolnień czynszowych dla prowadzących
działalność gospodarczą.
Ulga w spłacie czynszu dzierżawnego:
Pakiet skierowany jest do podatników, którzy zostali • związaną z projekcją filmów, nagrań wideo w kinach
•
obniżenie
czynszu dzierżawnego na Targowisku
najmocniej dotknięci obostrzeniami związanymi z
oraz działalności klubów filmowych;
Przygranicznym
do wysokości tej części czynszu,
wprowadzeniem przez rząd RP na terenie całej Polski • związaną z prowadzeniem obiektów noclegowych tuktóry
stanowi
dochód
budżetu miasta za okres od
rystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania;
stanu zagrożenia epidemiologicznego, a co za tym idzie
15
marca
do
31
maja
2020
r. (z wyłączeniem kosztów
ograniczeniami funkcjonowania określonych instytucji • związaną z prowadzeniem kasyn (z wyłączeniem
stałych
administratora
targowiska
- MZK Sp. z o.o.);
kasyn internetowych);
lub zakładów pracy. Preferencje mają zatem dotyczyć
•
zwolnienie
z
czynszu
najmu
lokali
użytkowych
tych kwot, które odnoszą się do zobowiązań bieżących • działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz
stanowiących
własność
Miasta
Kostrzyn
nad Odrą za
pozostałej działalności kulturalnej;
i powstałych w okresie szczególnym.
okres
od
15
marca
do
31
maja
2020
r.
;
Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą proponuje pakiet po- • działalnością z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego;
mocowy dla przedsiębiorców, aby w miarę swoich możli- • innych podmiotów prowadzących działalność, które • zwolnienie z opłaty za dzierżawę gruntów na Targowisku Miejskim, „ogródków piwnych i konsumpcyjzostały dotknięte konsekwencjami epidemii.
wości mogli ograniczyć uciążliwości wynikające ze szczenych” przy lokalach gastronomicznych za okres od
Wymagane dokumenty:
gólnej sytuacji kryzysowej, w jakiej znalazły się te firmy.
15 marca do 31 maja 2020 roku.
• wniosek o udzielenie ulgi wraz z uzasadnieniem,
Ulga w spłacie podatków lokalnych
Wymagane
dokumenty:
• formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de
(tj. podatku od nieruchomości
•
wniosek
o udzielenie ulgi wraz z uzasadnieniem,
minimis,
oraz podatku od środków transportowych):
•
formularz
informacji przy ubieganiu się o pomoc de
• sprawozdania finansowe za okres trzech ostatnich
• odroczenie terminu płatności podatków na okres:
minimis,
lat obrotowych sporządzanych zgodnie z przepisaod 3 do 6 miesięcy,
mi ustawy o rachunkowości, a w przypadku osób • sprawozdania finansowe za okres trzech ostatnich
• rozłożenie na raty podatku, określając liczbę i wysolat obrotowych sporządzanych zgodnie z przepisafizycznych prowadzących działalność gospodarczą
kość rat (maksymalnie do końca 2020 r.),
mi ustawy o rachunkowości, a w przypadku osób
zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu, bądź
• umorzenie odsetek od zaległości podatkowych
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
poniesionej stracie za ostatni rok podatkowy,
za okres od marca do końca 2020 r.
zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu, bądź
• dokumenty finansowe za I kw. 2020 roku lub inne
Pomoc skierowana jest do:
poniesionej stracie za ostatni rok podatkowy,
dokumenty obrazujące utratę płynności finansowej.
• przedsiębiorców prowadzących działalność ujętą
•
dokumenty finansowe za I kw. 2020 roku lub inne
Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami, przedsięw Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca
dokumenty obrazujące utratę płynności finansowej.
biorca może złożyć:
2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 433:
Wnioski
wraz z wymaganymi załącznikami, przedsię1. w formie elektronicznej poprzez
• polegającą na przygotowaniu i podawaniu posiłków
biorca
może
złożyć:
• skrzynkę podawczą EPUAP,
i napojów gościom siedzącym przy stołach oraz go1.
w
formie
elektronicznej na adres mzk@kostrzyn.pl
• na adres podatki@kostrzyn.um.gov.pl
ściom dokonującym własnego wyboru potraw z wy2.
w
formie
pisemnej za pośrednictwem operatora
2. w formie pisemnej za pośrednictwem operatora
stawionego menu, spożywanych na miejscu;
pocztowego
na adres: MZK Sp. z o.o., ul. Kopernika 4a,
pocztowego na adres: Urząd Miasta, ul. Graniczna 2,
• związaną z organizacją, promocją lub zarządzaniem
66-470
Kostrzyn
nad Odrą.
66-470 Kostrzyn nad Odrą.
imprezami, tj. wystawy, kongresy, konferencję;
3.
Wnioski
w
formie
papierowej (w zamkniętej koper3. Wnioski w formie papierowej (w zamkniętej koper• twórczą związaną z wszelkimi zbiorowymi formami
cie)
,
prosimy
składać
do specjalnie przygotowanego
cie), prosimy składać do specjalnie przygotowanej
kultury i rozrywki;
pojemnika,
który
jest
ustawiony po prawej stronie
na tę okoliczność urny, ustawionej tuż za drzwiami
• związaną ze sportem i rekreacją w szczególności:
holu
przy
Biurze
Obsługi
Klienta w budynku główgłównego wejścia do budynku Urzędu Miasta.
klubów sportowych, klubów tanecznych, basenów,
nym MZK Sp. z o.o.
Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie.
siłowni, klubów fitness;

WSPARCIE ZUS W ZWIĄZKU Z COVID-19

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na
Tarczę Antykryzysową. Regulacje weszły w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusaw Polsce, jest
wsparcie realizowane przez ZUS.
Zwolnienie dla małych firm, zgłaszających
do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze
składek za marzec, kwiecień i maj roku 2020.
Państwo przejmie na 3 miesiące pokrycie składek do
ZUS od przedsiębiorców działających przed 1 lutego br.
Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także
samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają składki tylko
za siebie. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia
społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy,
Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo
do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych
za okres zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy opłacający
składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby
i macierzyństwa jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na 1 lutego 2020 r.
Świadczenie postojowe dla osób,
które wykonują umowy cywilnoprawne
Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz
nieopodatkowane. W przypadku wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z umów
cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc,
w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie

postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń
z tych umów. Warunkiem uzyskania świadczenia jest,
aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc
złożenia wniosku nie przekraczał 300% przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału
ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów
o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień
złożenia wniosku. Poza tym zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego br.

Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych
Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz
nieopodatkowane. Warunkiem uzyskania świadczenia
jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc
złożenia wniosku nie przekroczył 300% przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału
ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na
dzień złożenia wniosku. Poza tym rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 lutego br. Przychód w miesiącu
poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o
co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego.
Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po
31 stycznia br. jeżeli przychód z tej działalności z poprzedniego miesiąca nie przekroczył 300% przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału
ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów
o emeryturach i rentach z FUS.

Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej - odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek
Ulga dotyczy wszystkich płatników składek. Dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Nie ma
znaczenia od kiedy płatnik prowadzi działalność. Nie ma
też znaczenia wielkość jego firmy. Z ulgi mogą skorzystać
także samozatrudnieni.
Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r. Dzięki uldze
można opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli
płatnik złoży wniosek przed terminem płatności składek,
nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli
wniosek złoży po terminie opłacania składek, ZUS naliczy
odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.
W jaki sposób można ubiegać się o wsparcie?
Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach
Tarczy Antykryzysowej, trzeba złożyć odpowiedni wniosek:
• RDZ - wniosek o zwolnienie z opłacania składek,
• RSP-C - wniosek o świadczenie postojowe dla umów
cywilnoprawnych,
• RSP-D - wniosek o świadczenie postojowe dla prowadzących działalność,
• RDU - wniosek o ulgę w opłacaniu składek (odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek) bez opłaty prolongacyjnej.

KORONAWIRUS powoduje gorączkę, kaszel, duszności.
Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania,
ale również poprzez dotykanie dłońmi oczu, nosa i ust.

Jak zapobiegać zakażeniu?
Często myj ręce, używając mydła i wody.
Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos.
Zachowaj co najmniej 2 metry odległości
od osób, które kaszlą i kichają.
Przestrzegaj ograniczeń wynikających z przepisów
o stanie epidemii.
Jeśli masz objawy nagłej infekcji dróg oddechowych
(z przynajmniej jednym z objawów jak gorączka,
duszność lub kaszel), a także miałeś bliski kontakt
z potwierdzonym lub prawdopodobnym
przypadkiem COVID-19 w ostatnich 14 dniach
powiadom telefonicznie o tym najbliższą
Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
lub zgłoś się do najbliższego oddziału zakaźnego
unikając transportu publicznego.

Infolinia NFZ

800 190 590
www.gov.pl/koronawirus
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BIBLIOTEKA AKTYWNA! IMPREZY ODWOŁANE

Szanowni Państwo,
na podstawie wytycznych Rządu RP podjęliśmy decyzję o odwołaniu wszelkich imprez artystycznych, zajęć zespołów i klubów, pokazów,
spotkań oraz seansów w ,,Kinie za Rogiem” od 12 marca aż do odwołania.
Dotyczy to wszystkich obiektów Kostrzyńskiego Centrum Kultury.
Zaplanowane na kwiecień koncerty KRÓLA, Piotra BUKARTYKA i GUTKA
odbędą się w innych terminach: Król we wrześniu, Bukartyk w październiku, natomiast koncert Gutka wstępnie (może się uda) planujemy na koniec czerwca.
Zaglądajcie na nasza stronę www.kck.kostrzyn.pl oraz na nasz profil facebookowy, gdzie informować będziemy o wszystkich ustaleniach i planach
na okres po inwazji wirusa.
UWAGA!
Zakupione bilety na wydarzenia zachowują swoją ważność w nowych
terminach !!! Zwrot biletów jest możliwy w miejscach ich zakupienia !!!

Mimo kwarantanny nie zwalniamy tempa, intensywnie pracujemy, żebyś
Ty - Drogi Czytelniku - mógł już wkrótce czytać najświeższe nowości wydawnicze. Pierwsze partie nowych książek są już u nas, sukcesywnie zamawiamy kolejne.

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość. Prosimy także
o śledzenie naszej strony internetowej oraz profilu na Facebooku, gdzie
udostępniać będziemy wszelkie ważne informacje.
Kostrzyńskie Centrum Kultury

WSPIERAMY MEDYKÓW
MAMY 100-LATKĘ
Nasze drukarki 3D w akcji - wydrukowaliśmy elementy do produkcji
przyłbic medycznych oraz nakładki do filtrów, które przekazaliśmy
naszym ratownikom medycznym.
Wszystkim życzymy zdrowia,
a służbom medycznym DZIĘKUJEMY za wszystko, co dla nas robią!

WAŻNA INFORMACJA !

Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00.
Nadal nie przyjmujemy, ani nie wypożyczamy książek.
Nie będą naliczane kary za zwrot książek po terminie (dotyczy książek
wypożyczonych od stycznia 2020 do marca 2020).
O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco na naszej stronie
www.biblioteka.kostrzyn.pl oraz na naszym FB.

Helena Kozerska urodziła się 9 marca 1920
roku w Bodzentynie, w województwie
świętokrzyskim. Tam spędziła dzieciństwo
i młodzieńcze lata. Kiedy wybuchła druga
wojna światowa miała zaledwie 19 lat. Na
początku wojny zmarła jej matka, potem
straciła także siostrę w łapance. Usłyszała,
że rozdają buty – wspomina pani Helena. –
Prosiłam, żeby tam nie szła, bo to pułapka.
Niestety nie udało mi się jej zatrzymać. Ludzie mówili, że uciekła z wozu, ale niemieccy żołnierze ją postrzelili w nogę. Potem
słuch o niej zaginął. Sama omal nie zginęła
stojąc w dziesiątkach na Bodzentyńskim
rynku. Wojnę spędziła w rodzinnych stronach pomagając polskim żołnierzom
ukrywającym się w lasach.
Do Kostrzyna nad Odrą przyjechała zaraz po wojnie. Jej mąż Michał zakładał tu
węzeł kolejowy. Była jedną z pierwszych
osadniczek w naszym mieście. Przyjechała na sześć tygodni i została do dziś. Życie
w opustoszałym mieście nie było łatwe.
Wszystko trzeba było zorganizować od
nowa. Podczas, gdy mężczyźni pracowali,
ona wraz z innymi kobietami organizowała spółdzielnię zaopatrzenia i zbytu oraz
kościół. Przez wiele lat udzielała się w parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi
Panny Matki Kościoła.
W Kostrzynie nad Odrą przyszła na świat
jej czwórka dzieci, córka Janinę i synowie:
Zenon, Tadeusz i Waldemar. Wszyscy synowie służyli w wojsku, więc otrzymała
medal „Za zasługi dla obronności kraju”
nadany przez Ministra Obrony Narodowej. Z mężem Michałem doczekała złotych godów, mąż zmarł w 1997 roku.
Doczekała siedmioro wnucząt, jedenaścioro prawnucząt i jednej praprawnuczki.

W dniu 9 marca na rece Jubilatki popłynęły najserdeczniejsze życzenia od rodziny,
przyjaciół, władz miasta. Jubilatka otrzymała również życzenia od Prezesa Rady
Ministrów Mateusza Morawieckiego i Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka.
Pan Premier w osobistym liście do Pani
Heleny Kozerskiej napisał:

Wojewoda Lubuski przyłączając się do
gratulacji Pana Premiera życzył Jubilatce
„jak najwięcej zdrowia, nieustannej pogody
ducha i spokoju, a także kolejnych przepełnionych miłością rodzinną lat. Niech każda
chwila będzie dla Pani źródłem szczęścia
i radości”.
Do życzeń przyłączamy się i my życząc
Pani Helenie szczęśliwych kolejnych lat
w jak najlepszym zdrowiu!

Samorządny Kostrzyn
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75. ROCZNICA WALK O TWIERDZĘ KOSTRZYN

W lutym i marcu 1945 roku zamknął się pewien rozdział historii Kostrzyna nad Odrą. Przez ten krótki czas nasze miasto zmieniło się na zawsze. Stało się to
wszystko w dramatycznych, wręcz tragicznych okolicznościach. Dzieło wielu pokoleń mieszkańców, ważne społecznie miejsca zniknęły bezpowrotnie.
Latem 1939 roku przygotowania do rozpoczęcia wojny i
inwazji na Polskę były już na ukończeniu. Ciężka przedburzowa atmosfera była doskonale wyczuwalna. Coś „wisiało
w powietrzu”. Nikt wówczas nie podejrzewał, a już najmniej
szykujący się do wojny, jaki będzie koniec. Pasuje tutaj wręcz
idealnie historia opowiedziana jakiś czas temu przez dawnego kostrzynianina, dziś sędziwego człowieka. Pod koniec
sierpnia 1939 roku spacerował sobie z ojcem wieczorem po
Starówce, mając widok na rozświetlone Nowe Miasto. Jego
ojciec, oficer-płatnik Wehrmachtu, powiedział mu by dobrze sobie zapamiętał ten widok. Wiedział że wojna oznacza zaciemnienie i nieuniknione zmiany w życiu miejskich
organizmów. Zapewne jednak, żaden z ówczesnych mieszkańców Kostrzyna nie przypuszczał, że za kilka lat z jego
miasta nie zostanie przysłowiowy kamień na kamieniu.
12 stycznia 1945 roku znad Wisły ruszyła gigantyczna ofensywa, zwana dzisiaj Operacją Wiślańsko- Odrzańską. Skala
zaangażowanych środków i mas ludzkich, do dziś jest imponująca. Plan operacji zakładał przebycie w 45 dni około
700 kilometrów. Wojska Armii Czerwonej i Wojska Polskiego miały wyzwalać całość ziem polskich, zdobyć tereny
wschodnie Niemiec i zająć Berlin, tym samym kończąc wojnę. Liczono na słabość Wehrmachtu, jego braki w ludziach
i sprzęcie. Niestety, jak to z ambitnymi planami bywa, ten
też został brutalnie zweryfikowany przez rzeczywistość.
Po początkowych imponujących sukcesach, w wielu miejscach napotkano silny opór wojsk niemieckich. Wszystkie
większe miasta zostały przekształcano od 1944 roku w tzw.
Twierdze. Niektóre z nich stały się poważnymi blokadami na głównych szlakach komunikacyjnych. Pod koniec
stycznia siłom 1. Frontu Białoruskiego udało się dotrzeć do
Odry. Zostały założone pierwsze przyczółki po drugiej stronie rzeki. Realizacja jednak dalszego planu operacji okazała
się niemożliwa.
Większość jednostek uczestniczących w ofensywie zdobyło
się na nadludzki wysiłek. Musiało się to odbić na ich kondycji i zdolności bojowej. Jeśli wierzyć raportom, straty i braki
wynikłe w czasie operacji były olbrzymie. Deficyty osobowe
w czasie tak błyskawicznej operacji były niemożliwe do odtworzenia. W efekcie, jednostki pierwszoliniowe miały zazwyczaj 30-40% stanów wyjściowych. Podobnie wyglądała
sytuacja ze sprzętem. Dostępny był jedynie ten, który się nie
zepsuł lub nie został uszkodzony. Pod uwagę brano jeszcze
to co dało się pośpiesznie wyremontować. Poważniej uszkodzone pojazdy po prostu zostawiano dla jednostek napraw-

czych. Brakowało paliwa, amunicji, prowiantu. Cofające się
jednostki niemieckie mogły liczyć na ograniczone uzupełnienie strat i braków w głębi „swojego” terytorium. Armia
Czerwona i Wojsko Polskie na to liczyć już za bardzo nie
mogły. Dlatego tak ważne pod koniec stycznia stawało się
uchwycenie stabilnych szlaków komunikacyjnych, którymi
dałoby się dowieźć zaopatrzenie walczącym jednostkom.
Najlepiej do tego zadania nadawała się kolej.
W umocniony punkt stopniowo zmieniany był Kostrzyn.
W niemieckim dowództwie aż za dobrze zdawano sobie
sprawę z jego strategicznego znaczenia. Przez wieki miasto stało się newralgicznym węzłem komunikacyjnym.
Specyficzne ukształtowanie terenu uczyniło z tego miejsca
dogodny punkt do przekraczania głębokiej i bagnistej pradoliny Warty i Odry. Prace melioracyjne i hydrotechniczne
dodatkowo spotęgowały ten efekt. Kostrzyn był wówczas
potężnym węzłem kolejowym i drogowym. Dworzec był
wyposażony w imponującą infrastrukturę przeładunkową.
Mógł się łatwo stać rdzeniem potężnej bazy zaopatrzeniowej. Rozbudowane nabrzeża na funkcjonujących szlakach
wodnych umożliwiały wykorzystanie transportowe rzek. Po
uchwyceniu tego punktu, można było dysponować zaopatrzeniem w każdym możliwym kierunku. Był jednak jeden
warunek. Tą całą drogocenną infrastrukturę należało przejąć możliwie nieuszkodzoną.
Tymczasem impet nacierających jednostek stopniowo wytracał się. 31 stycznia została podjęta pierwsza próba zdobycia Kostrzyna. Przednie oddziały 2. Armii Pancernej Gwardii usiłowały wedrzeć się do miasta i zająć strategicznie
ważne mosty. Słabe rozpoznanie i brak znajomości lokalnej
topografii spowodowały klęskę i wysokie straty. W dodatku,
była to „lokalna” inicjatywa dowódcy 2. Armii gen. Bogdanowa. Nie była skoordynowana z następującą za nią 5. Armią Uderzeniową gen. Bierzarina. Ciężko winić dowódców
obu Armii. To dowódca 1. Frontu Białoruskiego – marsz.
Gieorgij Żukow, wraz ze sztabem Frontu, powinien skoordynować uderzenie i wykorzystać nadarzającą się okazję.
W warunkach frontowego zamieszania i problemów komunikacyjnych okazja została „przegapiona”. Dla Kostrzyna
miało to okazać się tragiczne w skutkach.
Tymczasem miasto było stopniowo przekształcane
w umocniony obszar. Kopano kilometry rowów strzeleckich. Wykonywano improwizowane stanowiska bojowe,
fortyfikowano zakłady pracy. Na ulicach powstawały barykady, kładziono pola minowe. Do ewentualnego wysadzenia
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przygotowywano mosty, gdyby pojawiło się niebezpieczeństwo zajęcia ich przez nieprzyjaciela. Zakładano również
całą infrastrukturę tyłową – składy, punkty opatrunkowe
i dowodzenia. Powstawała również stopniowo struktura
dowodzenia obroną. Pierwszym komendantem został gen.
Adolf Raegener. To on kierował pierwszymi przygotowaniami do obrony i opanował kryzys jej pierwszych dni. Następnie jego miejsce zajął znany z bezwzględności gen. SS
Heinz Reinefarth. Zorganizowanie obrony nie było rzeczą
łatwą. Nie było na miejscu większych jednostek zdolnych
do walki. Część ściągano na gwałt z Zachodu. Na miejscu
formowano Volkssturm. Do miasta docierały również różne resztki rozbitych jednostek z Frontu Wschodniego. Spojenie tego w jedną funkcjonującą całość było wyzwaniem.
Dodatkowo większość przybywających/formowanych jednostek miała braki lub była całkowicie pozbawiona sprzętu i wyposażenia. Niejednokrotnie brakowało nawet broni
ręcznej i amunicji do niej. Wykorzystywano zatem w zasadzie każdy dostępny i funkcjonujący egzemplarz broni.
Obie strony szykowały się do nieuchronnej konfrontacji.
Armia Czerwona musiała przegrupować się po ofensywie.
Należało podciągnąć zaplecze. Konieczne były uzupełnienie sprzętu, wyposażenia i amunicji. Przede wszystkim jednak niezbędne było wprowadzenie uzupełnień do jednostek. Byli to jednak żołnierze w większości niedoświadczeni
i nieostrzelani. Mieli uczyć się już w trakcie działań. Ten
proces musiał potrwać. Równocześnie prowadzono lokalne
walki o wypracowanie jak najlepszych pozycji wyjściowych
do nadchodzącego natarcia na miasto. Prowadzono metodyczny ostrzał różnych rejonów oraz przeprowadzano naloty bombowe. Od południa miała nacierać 8. Armia Gwardii
gen. Czujkowa. Była to jednostka osławiona obroną Stalingradu. Wcześniej jednak musiała zdobyć Poznań i całością
sił pod Kostrzynem pojawiła się dopiero z końcem lutego.
Z kolei obrońcy usiłowali jak najlepiej przygotować się na
szturm. Starano się zmagazynować możliwie największe
zapasy, przygotować jak najlepsze pozycje obronne. Usiłowano również utrudniać stronie przeciwnej wypracowywanie pozycji wyjściowych. Wypady na przedpole, wzajemne rozpoznawanie i odbijanie utraconych pozycji stały się
codziennością.
Nie sposób nie wspomnieć o dramacie ludności cywilnej.
Tuż przed rozpoczęciem walk, miasto było przepełnione
uchodźcami ze Wschodu. Do tego należy doliczyć stałych
mieszkańców Kostrzyna. Ucieczka była jednak niemożliwa.
W realiach totalitarnego reżimu III Rzeszy zbyt wczesna
ewakuacja ludności mogła być poczytana za objaw tchórzostwa lub zdrady ze wszystkimi przerażającymi konsekwencjami. Dlatego też władze tak długo zwlekały z decyzją. Ilu
bezbronnych cywilów, w tym mieszkańców miasta, padło

ofiarą tej polityki nigdy się nie dowiemy. Dopiero 19 lutego kreisleiter i burmistrz Hermann Körner ogłosił rozkaz
o ewakuacji. Zawierucha oblężenia sprawiła, że rozkaz
został realnie wykonany dopiero 26 lutego.
Równolegle z gromadzeniem materiałów i nadsyłaniem
uzupełnień, rozpoczęło się planowanie uderzenia na Kostrzyn. Rozpoznanie wykazało kilka słabiej ufortyfikowanych miejsc w obronie. Postanowiono wykorzystać luki
w zabudowie, by móc korzystać z osłony pojazdów pancernych. Uwagę wroga miały odciągnąć również rozmaite
pozorowane działania. Na szeroką skalę miały zostać użyte zdobyte wcześniej na wrogu Panzerfausty. Plan zakładał
skoordynowane w czasie uderzenia na różne części miasta.
5. Armia Uderzeniowa miała uderzyć głównymi siłami
wzdłuż głównych ulic z północnego zachodu w kierunku
dworca i obecnego Ronda Unii Europejskiej. Tym samym
omijano mocno ufortyfikowane wschodnie i północno-wschodnie odcinki obrony. Następnie miała skręcić w kierunku mostów na Warcie i je zdobyć. 8. Armia Gwardii
miała uderzyć od południowego zachodu na Kietz i zajmując je, odciąć Stare Miasto i Wyspę Odrzańską od reszty
niemieckich wojsk. Ponownie jednak nie doceniono przeciwnika, jego determinacji oraz skali przygotowań.
6 marca nad ranem rozpoczęło się natarcie. Dywersyjny
atak na Koszary Pionierów (ob. ul. Wyszyńskiego) i desant
odniosły planowany skutek. Uderzenie na północy okazało się druzgocące. Po przełamaniu pierwszej linii obrony
opór wroga okazał się jednak twardszy niż w założeniach.
Po wejściu w zabudowę wsparcie artylerii też już nie było
tak dokładne i skuteczne. Popełniono również jeden z kluczowych błędów. Pierwotnie skoordynowane uderzenia
dwóch Armii, rozpoczęły się niezależnie od siebie, dając
wrogowi szansę na przegrupowanie. Czerwonoarmiści musieli w ciężkich walkach zdobywać niemalże dom po domu.
Dopiero po tygodniu – 12 marca, Nowe Miasto zostało w
całości zdobyte. Nie udało się jednak zrealizować zadania.
Mosty zostały zniszczone, Starówka i Wyspa Odrzańska
nadal się broniły, a obrońcy wciąż mieli kontakt z zapleczem. Następne dni minęły na kolejnych próbach przebicia się przez wrogą obronę. Bezskutecznie. Stopniowo stało
się oczywiste, że bez kompletnego odcięcia, twierdzy nie
uda się zdobyć. Punkt ciężkości został zatem przesunięty
na odcięcie niemieckiego ugrupowania. 22 marca ruszyło
skoordynowane uderzenie z dwóch stron na tzw. korytarz.
Po jego zlikwidowaniu można było „zabrać się” za twierdzę.
24 marca zintensyfikowano bombardowania i ostrzał artyleryjski, stopniowo przekształcając Stare Miasto w hałdy
gruzu z resztkami budynków. Dopiero po tym od południa
wyszło natarcie. 27 marca został ostatecznie zdobyty punkt
oporu Pszczeli Dwór, ubezpieczający Starówkę od południa.
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Obecnie jest to rejon zakrętu DK 31 w kierunku Górzycy.
28 marca czerwonoarmiści dotarli do obecnego Ronda
Twierdza i atakowali dalej w kierunku centrum dzielnicy.
Okazało się jednak, że stare zabytkowe mury i fosy są dalej
poważnym problemem. Ostatecznie, udało się obejść fortyfikacje nasypem linii kolejowej i wejść w zabudowę od
strony współczesnego Bazaru. Tego samego dnia stało się
jasne, że nie da się dłużej utrzymać tego miejsca. 28 marca wieczorem został wysadzony most kolejowy na Odrze.
Po jego ruinach przeszła część załogi Starówki na Wyspę
Odrzańską. Wieczorem 29 marca w piwnicach Koszar Artylerii na Wyspie, zapadła decyzja o przebijaniu się ostatnich obrońców w kierunku linii niemieckich i porzuceniu
pozycji. W nocy z 29 na 30 marca pozostała przy życiu załoga przebiła się w kilku grupach na zachód, w kierunku
Seelow.
Bilans dwumiesięcznych walk o miasto był tragiczny. Całkowitemu zniszczeniu uległo około 90% zabudowy miasta.
Większość budynków leżała w gruzach lub nie nadawała się do remontu. Zniszczona została cała infrastruktura.
Nie funkcjonowały wodociągi, gazownia i elektrownia.
Spalono i częściowo zburzono kompleks dworca kolejowego. Wysadzono w powietrze wszystkie mosty na Warcie i
Odrze. Mieszkańcy z miasta uciekli lub zginęli w trakcie
walk. Wszędzie zalegały hałdy porzuconego materiału wojennego. Ulice i budynki były pełne trupów żołnierzy obu
walczących stron. Tętniący życiem niegdyś organizm przypominał pustynię. Szacuje się, że łącznie poległo około 10
000 żołnierzy obu walczących stron. Dokładnego jednak
bilansu strat osobowych walk o Kostrzyn najprawdopodobniej nigdy nie poznamy.
Konsekwencje działań wojennych dla miasta nie ograniczały się jedynie do zniszczeń. Na mocy porozumień międzynarodowych na Odrze pojawiła się granica państwowa. Dotychczas funkcjonujący organizm miejski został sztucznie
podzielony na fragmenty niezdolne do samodzielnej egzystencji. Z ważnego ośrodka komunikacyjnego o znaczeniu
tranzytowym, już teraz polski, Kostrzyn stał się peryferyjnym i przygranicznym miasteczkiem. Zerwane zostały
tradycyjne i wieloletnie gospodarcze połączenia. Zniknęła
bezpowrotnie jakakolwiek lokalna wytwórczość i przemysł.
Choćby szczątkowa odbudowa i reaktywacja ośrodka o charakterze miejskim musiały potrwać wiele lat.
Jerzy Dreger
Muzeum Twierdzy Kostrzyn
materiał ilustracyjny pochodzi ze zbiorów
Muzeum Twierdzy Kostrzyn

Samorządny Kostrzyn
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...BO MUKS PS NAJLEPSZY JEST!

MUKS Przyjaciół Sportu Kostrzyn nad Odrą to klub sportowy, który do życia został powołany 17 grudnia 2013 roku. Od początku swojego istnienia zajmuje się szeroko pojętą żeńską piłką nożną - od szkolenia dziewcząt, aż po rozgrywki kobiecej piłki seniorskiej. Mieszkańcom naszego miasta nazwa ta
kojarzy się głównie ze świetnymi występami naszych trzecioligowych piłkarek, które są na dobrej drodze do awansu do II Ligi Kobiet, ale to nie jedyne
sukcesy naszych kostrzyńskich Orliczek, o czym rozmawiamy ze Stanisławem Gorzelakiem, związanym z klubem od początku jego istnienia.

MUKS Przyjaciół Sportu w Kostrzynie nad Odrą
w plebiscycie „Gazety Lubuskiej” wybrano drużyną
roku Powiatu Gorzowskiego.
Indywidualnie doceniona została zawodniczka MUKS
PS Kostrzyn Karolina Pliś, która zdobyła pierwsze miejsce w kategorii Sportowiec roku - kobiety.
Samorządny Kostrzyn: Skąd pomysł na żeński klub
sportowy w naszym mieście?
Stanisław Gorzelak: Impulsem była moja wnuczka, która
chodziła na treningi piłki ręcznej: 40 chłopaków i jedna
dziewczyna! No i właśnie ta dziewięciolatka nasunęła mi
taką refleksję, że przecież jedna dziewczyna nie stworzy drużyny piłki ręcznej, ale może spróbować stworzyć
drużynę piłki nożnej? Obserwowałem bowiem treningi piłkarskie dziewcząt z chłopcami i trudno było mi się
pogodzić z sytuacją, że nasze najlepsze piłkarki trafiały
do np. Stilonu Gorzów. I tak to się zaczęło. Na pierwszy
trening, który odbył się w marcu 2014 roku przyszły trzy
osoby. Ale w czerwcu tych osób było już 24, mogliśmy
więc zagrać sparing z SP Cychry. I tak powoli, krok po kroku, udało się powołać sekcję sportową, gdzie zatrudnieni
są trenerzy prowadzący swoje grupy wiekowe. W chwili
obecnej czterech trenerów szkoli około 60 dziewcząt.
Mówiąc o sekcji sportowej ma Pan zapewne na myśli
MUKS Przyjaciół Sportu Kostrzyn nad Odrą, który z sukcesami reprezentuje nasze miasto na międzynarodowych boiskach. A skąd pomysł?
MUKS to skrót od Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy. Od dłuższego czasu w naszym mieście powstawały
UKS-y, a my, żeby stworzyć sobie możliwość istnienia nie
tylko w oparciu o jedną szkołę, ale może nawet o szkoły
spoza Kostrzyna - powołaliśmy do życia MUKS „Przyjaciół
Sportu” Kostrzyn nad Odrą. Nasz klub to nie tylko szkolenie dzieci i młodzieży, ale również kontynuacja tej pracy
z osobami dorosłymi. 26 września 2015 w Kostrzynie nad
Odrą odbyła się inauguracja III Ligi Kobiet, którą początkowo prowadził trener Walery Kowalewski, pozyskując
do drużyny dziewczyny ze swojej szkoły oraz z kostrzyńskiego zespołu szkół. Początkowo były wysokie porażki,
które w znacznej mierze zniechęciły część zawodniczek
do dalszej gry. Spowodowało to, że musieliśmy do składu wstawiać nasze młodsze piłkarki, które uzupełniały tą
drużynę. Nastąpiła również zmiana trenera, a funkcją tą
powierzono właśnie mi, za co w tym miejscu serdecznie
dziękuję. Tak zbudowana drużyna zdobywała doświadczenie i przyniosło to efekty w obecnym sezonie, gdzie
zajmujemy pierwsze miejsce po rundzie jesiennej z perspektywami na awans do II Ligi Kobiet!
Zanim jednak przejdziemy do piłki seniorskiej, chciałbym zatrzymać na chwilę do szkoleniu dziewcząt. Jak
ono wygląda w MUKS PS Kostrzyn?
Szkolenie piłkarskie zaczynamy od pierwszej klasy szkoły podstawowej, choć zdarzają się dziewczynki w wieku sześciu lat. Ta najmłodsza grupa pod okiem trenera
Adama Bogdańskiego bawi się piłką, bada czy odpowiada im ta dyscyplina czy nie. Kończąc pierwszą klasę,
zagrają w Tymbarku, który często decyduje o tym, że za-

wodniczki świadomie „chcą” trenować piłkę nożną. Potem
jest drugi etap szkolenia, który przypada na drugą-trzecią
klasę. Trenerem tej grupy jest Zenon Chmielewski. Kolejnym etapem szkolenia jest czwarta-szósta klasa szkoły
podstawowej, nazywana przez nas grupą średnią, gdzie
dziewczęta trenuje Tomasz Zieliński. Od siódmej klasy
piłkarki są już kandydatkami do gry w zespole trzecioligowym, w związku z czym treningi prowadzone są przeze mnie. Na tym etapie dziewczęta trenują już z naszymi
ligowcami, grają sparingi, uczą się obowiązujących na
boisku schematów. W ten sposób szkolenie daje nam w
pełni ukształtowaną piłkarkę, która: rozumie grę, komunikuje się z innymi zawodniczkami i umie zachować się
na boisku podczas meczu. Dzięki temu systemowi szkolenia dochodzimy więc do tego, że mamy całkiem młodą
drużynę, która bardzo dobrze funkcjonuje.
Pan trener niezwykle skromnie podsumował dotychczasowe osiągnięcia, a przecież kostrzyńskie piłkarki są
powoływane do kadry województwa, osiągają sukcesy
na arenie ogólnopolskiej….
No, jeśli trenuje się siedem lat - to widać już efekty. Taka
dziewczynka potrafi już nawet podbić tysiąc razy podbić
piłkę żonglując, czego nie potrafi niejeden chłopiec! Nasze wychowanki, są powoływane nie tylko do kadry województwa, a mamy nawet sygnały z kadry narodowej.
Naszymi najzdolniejszymi zawodniczkami są: Justyna Wit,
Bianka Raduj czy Daria Czarnak. Jeśli chodzi o dotychczasowe osiągnięcia, to cieszy nas szczególnie szóste miejsce w Turnieju Tymbarka w roku 2019, gdzie nasze miasto
reprezentowane właśnie przez MUKS PS Kostrzyn nad
Odrą mogło zmierzyć się z najlepszymi klubami w Polsce!
W Mistrzostwach Polski wciąż nie udało nam się dotrzeć
do finału, ale pewnie przyjdzie taki czas - kolejna edycja
Mistrzostw Polski U13 ma być rozgrywana właśnie w Kostrzynie nad Odrą, może więc nasza murawa przyniesie
nam szczęście? Chciałbym też dodać, że jesteśmy już popularni w naszym regionie i rozpoznawani na piłkarskiej
mapie Polski, ale nie tylko. W związku z tym, że dobrze
prezentujemy się na boiskach, jesteśmy chętnie zapraszani na turnieje do sąsiadów, którzy chętnie nas widzą
- graliśmy już w Berlinie, Seelow czy innych miastach na
terenie Niemiec.
Nie możemy zapominać także o coraz lepiej prezentującej się drużynie trzecioligowej. Czy uważa Pan, że nasze
piłkarki są już gotowe na II Ligę Kobiet?
Tak jak wspomniałem, nasze młode zawodniczki mogą
już grać w zespole trzecioligowym, a nasza drużyna - złożona z doświadczonych piłkarek oraz właśnie tych młodych gra coraz lepiej, mecze są coraz bardziej widowiskowe i jest co oglądać! Nie jest to tak, jak sobie niektórzy
wyobrażają, że wszyscy biegają za jedną piłką, ale na

boisku widać realizację założeń taktycznych, dzięki czemu niejednokrotnie wygrywamy. A przecież na początku
przegrywaliśmy, i to wysoko... trafił się tam jakiś remisik…
A teraz? Teraz potrafimy wygrać, i to wysoko, a przeciwnicy zaczynają się nas już obawiać. Natomiast jest jeden
problem: z reguły dziewczęta kończąc szkołę średnią
kończą swoje kariery piłkarskie poświęcając się studiom,
pracy czy rodzinie. Wiosną zrezygnowały dwie czołowe
zawodniczki, po zakończeniu rundy jesiennej odeszły
kolejne dwie
z pierwszego składu i obecnie nasz zespół opiera się na młodzieży. A przecież młoda piłkarka w
starciu z dużo starszą koleżanką ma jednak obawy, szacunek, a może brak odwagi przed rywalką powoduje to, że
dziewczęta często nie pokazują pełni swych możliwości
na boisku. Wola walki często jednak powoduje, że potrafią
się przełamać i nawiązać równorzędną walkę, ba, nawet
wygrać z dużo starszymi rywalkami. Myślę, ze duże znaczenie ma to, że obok nich występują starsze i bardziej
doświadczone koleżanki, które potrafią wziąć ciężar gry
na siebie. W rundzie rewanżowej o wynikach będzie decydować forma średniej grupy, gdzie zawodniczki powinny się jeszcze uczyć, a będą musiały kreować grę naszego
zespołu. Myślę jednak, że sprawa awansu jest otwarta,
wszak pierwsze miejsce w tabeli to nie przypadek!
Wygląda to po prostu fantastycznie, ale uciekło mi
jedno pytanie - jak można stać się zawodniczką MUKS
Przyjaciół Sportu Kostrzyn nad Odrą?
Rekrutację prowadzimy poprzez szkoły, gdzie wychowawcom klas pierwszych przekazujemy informację o naborze.
Starsze dziewczęta mogą kontaktować się z nami poprzez
profil na FaceBooku czy wspomnianych wcześniej trenerów. Kiedy pogoda na to pozwala, trenujemy na obiektach kostrzyńskiego MOSiR, a zimą przechodzimy do hal
sportowych. Grafiki są dostępne na stronie www.mosir-kostrzyn.pl oraz na naszym profilu, zatem zachęcam do
kontaktu! Warto wspomnieć, że każda z drużyn ma swoje
stroje meczowe, a nasze piłkarki upodobały sobie czerń.
Jeśli chodzi o składki to w tej chwili wynoszą one 30 zł
miesięcznie. Muszę w tym miejscu dodać, że mamy własny transport, którym dojeżdżamy na mecze, a kobieca
piłka nożna to niejednokrotnie często dalsze wyjazdy...
Na koniec pytanie, które nurtuje niejednego kibica:
w kolejnym sezonie będzie II Liga?
W związku z osłabieniem drużyny, o którym już wspominałem, trudno będzie obronić to pierwsze miejsce w trzeciej lidze. Jeśli to się uda czekają nas trzystopniowe baraże. Zmienia się organizacja kobiecej piłki nożnej w Polsce
i z czterech II lig zostaną tylko dwie. Zatem trzeci etap
baraży to będzie mecz pomiędzy trzecią drużyną obecnej
II Ligi, a mistrzem III Ligii, który przeszedł wcześniej dwa
etapy selekcji. Będzie więc ciężko, ale zobaczymy…
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I KOSTRZYŃSKI BIEG KOBIET INFORMACJA

W dniu 8 marca br. po raz pierwszy odbył się I Kostrzyński Bieg Kobiet (Bieg w Spódnicy), Bieg Mamy
z Córką oraz Bieg Dziewczynek, a to wszystko przygotowano specjalnie dla Pań, tych dużych i tych
malutkich z okazji Dnia Kobiet. Około godziny 10 w Parku Miejskim zaczęły powoli zbierać się pierwsze
uczestniczki, niektóre Panie zapisywały się do biegu, inne potwierdzały swój udział, pobierając pamiątkowy numer startowy i rozpoczęły się przygotowania do startu. Pogoda tego dnia dopisała, było ciepło i słonecznie co zdecydowanie sprzyjało do aktywnego spędzenia wolnego czasu. Na biegu oprócz
uczestniczek pojawili się kibice, reporterzy z TVP Gorzów Wlkp., Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą
Andrzej Kunt, Przewodniczący Rady Powiatu Gorzowskiego, dyrektor ds. marketingu KSSSE Andrzej Kail,
wiceprzewodniczący Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą Michał Kunt, a także Radne Rady Miasta Kostrzyn
nad Odrą Helena Rudaniecka i Jolanta Szukała oraz Sekretarz Miasta Kostrzyn nad Odrą Anna Suska.

Zarządzenie nr 1/03/2020 z dnia 12.03.2020 r.
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Kostrzynie nad Odrą w sprawie zawieszenia
organizowania wszelkich zajęć, szkoleniowych,
treningowych, konsultacji sportowych, turniejów,
imprez sportowych, rekreacyjnych w obiektach
sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą.

1.
W celu zapobieżenia rozprzestrzenienia się wirusa
SARS-Cov-2 oraz spowodowanej nim choroby
COVID-19, zawieszam od dnia 12 marca 2020 r.
organizowanie wszelkich zajęć treningowych,
szkoleniowych, konsultacji sportowych, turniejów,
imprez sportowych i rekreacyjnych mających się
odbyć w obiektach sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą tj.:
- hala sportowa przy ul. Wojska Polskiego 6,
- hala sportowa przy ul. Niepodległości 11,
- stadion sportowy przy ul. Niepodległości 11,
- hala widowiskowo-sportowa „KCSzZ”
przy ul. Mickiewicza 8,
- Przystań Rekreacyjna Delfin ul. Sikorskiego 1.
2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 marca
2020 roku i obowiązuje do odwołania.
Dyrektor MOSiR
(-) Zygmunt Mendelski

Kilka minut przed rozpoczęciem biegów uczestniczki tegorocznego biegu przywitał Dyrektor MOSiR
w Kostrzynie nad Odrą Zygmunt Mendelski, a oficjalnego otwarcia dokonał Burmistrz Miasta Andrzej Kunt.
I Kostrzyński Bieg Kobiet rozpoczęły najmłodsze Panie,
na dystansie 100m metrów zmagały się dziewczynki do
lat 6, na mecie na wszystkie uczestniczki czekały pamiątkowe medale, tulipany oraz czekolada, które wręczali
Burmistrz Andrzej Kunt, Radne Rady Miasta Odrą
Helena Rudaniecka, Jolanta Szukała oraz Sekretarz
Miasta Kostrzyn nad Odrą Anna Suska.
Następnie do rywalizacji przystąpiły Panie w biegu Mamy
z Córką na dystansie ok 600m, był to najliczniej obsadzony bieg na trasie zmagało się 21 jeden „drużyn” blisko
50 Pań, ubranych w kolorowe stroje, sukienki, było wesoło i kolorowo, a uczestniczki z uśmiechem pokonywały
każdy metr trasy, choć niektóre mamy musiały się solidnie napracować żeby dotrzymać kroku swoim córkom.
Po biegu Mamy z Córką do rywalizacji w Biegu Głównym
na dystansie ok. 2km przystąpiły Panie, które miały do
pokonania 3 pętle alejkami parku. Część z nich była już
znakomicie rozgrzana, bo dosłownie 5 minut wcześniej
ukończyły Bieg Mamy z Córką. Rywalizacja była zacięta,
choć najważniejsza w dniu dzisiejszym była wspaniała
zabawa, także w tym biegu było wesoło i kolorowo.
Po zakończeniu wszystkich biegów, wybrano także trzy
najlepiej przebrane Panie, które udekorowano pamiątkowymi statuetkami a następnie przystąpiono do dekoracji
najlepszych w poszczególnych kategoriach i losowania
nagród niespodzianek.
Po zakończonych biegach każda uczestniczka otrzymała
czekoladę, tulipana i pamiątkowy medal, a w poszczególnych kategoriach wiekowych, Biegu Mamy z Córką
pierwsze trójki nagrodzono statuetkami oraz medalami.
Przyznano także nagrody specjalne 3 najfajniejsze przebrania - pamiątkowe statuetki. Następnie przystąpiono
do losowania nagród:
• Nagroda specjalna (bon o wartości 100zł do Kawiarni Artisan) oraz słodkości w Biegu mamy z Córką
(fundator - Radny Rady Miasta Mariusz Staniszewski)
• 2 Karnety 30 dniowe do Klubu WF Kostrzyn nad Odrą
(fundator manager klubu Michał Matysiak,)
Biegi wsparli: Kostrzyńsko Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Andrzej Kail, fundator nagród w Biegu Mamy z

Córką, Klub WF Kostrzyn nad Odrą - karnety do klubu WF,
IKAA SUCHOMEL Aneta i Ireneusz Suchomel - fundator
medali i statuetek w biegu kobiet w kategorii wiekowej
1991-2004.
Organizatorzy: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą, Miasto Kostrzyn nad Odrą, składają
podziękowania dla: grupie WOPR Kostrzyn nad Odrą za
czuwanie nad bezpieczeństwem i zdrowiem uczestników,
członkom 9 Plutonu Lubuskiej Obrony Narodowej za pomoc przy zabezpieczaniu trasy biegu, pracownikom Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą za pomoc organizacyjną,
pracownikom MOSiR Romanowi Bućkowskiemu, Władysławowi Kędziorowi, Dariuszowi Górce, Antoniemu Żołnie,
Albertowi Semenchenko za przygotowanie i przeprowadzeniu całej imprezy biegowej, kibicom a przede wszystkim Wspaniałym Panią za udział i wyśmienitą zabawę.

Klasyfikacja biegów - Bieg Główny Pań

Kategoria: rocznik 2004-1991
1. Klaudia Kobydecka
2. Klaudia Rolicz
3. Katarzyna Rykaluk
Kategoria: rocznik 1990-1981
1. Monika Wawrzyniak
2. Marta Lewandowska
3. Karolina Kunt
Kategoria: rocznik 1980+
1. Agnieszka Jackiewicz
2. Aneta Cybulska-Orawiec
3. Ewa Dzyganowicz

Bieg Mamy z Córką ok 600m
1. Mariola Makowska, Nina Makowska
2. Ewa Dzyganowicz, Kalina Sakowicz, Zosia Kaliszewska
3. Agnieszka Jackiewicz, Nadia Chciuk

OBY TAK DALEJ!

Dosłownie na kilka dni przed oficjalnym zakazem organizowania imprez sportowych w kraju
w związku z Koronavirusem, udało nam się wystartować na pierwszych zawodach w bieżącym roku. W sobotę 7 marca stanęliśmy do walk
w „X Memoriale IZERY CUP” w Starej Kamienicy.
Był to inauguracyjny turniej tegorocznych zmagań w ramach Międzywojewódzkiej ligi młodzików w zapasach klasycznych.
W imprezie udział wzięło 153 zawodników z 15 klubów
głównie reprezentujących województwa dolnośląskie,
wielkopolskie i lubuskie. Obecni byli również nasi sąsiedzi z Niemiec zapaśnicy Franfurtu nad Odrą. UKS „Jedynka“ wystąpiła w 16 osobowym składzie. Nasi zawodnicy
już na początku ligi zaprezentowali się wyśmienicie, a na
ich szyjach zawisło aż 12 krążków: 6 złotych, 4 srebrne
i 2 brązowe. Worek ciężko wywalczonych medali i zdobyte punkty wszystkich startujących zawodników dały
nam zwycięstwo w klasyfikacji drużynowej. Jest to sukces
Całej drużyny UKS „JEDYNKA“ i jesteśmy bardzo dumni
z występu każdego zawodnika.
X MEMORIAŁ IZERY CUP - lokaty naszych zapaśników:
1 m. Kacper Sobczyk 38 kg (młodzik)
1 m. Filip Iwaszko 41 kg (młodzik)
3 m. Wojciech Cudak 44 kg (młodzik)
7 m. Konrad Adamczewski 52kg (młodzik)
8 m. Artur Zalewski 52kg (młodzik)
5 m. Ernest Majchrzak 68kg (młodzik)
2 m. Bartosz Jankowski 75kg (młodzik)
2 m. Mietliński Bartosz 85 kg (młodzik)
2 m. Mykyta Skrypyn 100 kg (młodzik)
1 m. Piotr Dąbrowski 32 kg (dzieci)
2 m. Gracjan Somerski 32kg (dzieci)
1 m. Julian Iwaszko 38 kg (dzieci)
3 m. Sebastian Adamczewski 42 kg (dzieci)
5 m. Damian Nowak 42 kg (dzieci)
1 m. Aleks Kusyń 50 kg (dzieci)
1 m. Antoni Ludka 60 kg (dzieci)
UKS „Jedynka” Kostrzyn nad Odrą

OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 15 kwietnia 2020 r.
o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Na podstawie art. 305 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684
i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości dane
kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja
2020 r.
1) BIEDROŃ Robert, lat 44, wykształcenie wyższe politologiczne, poseł do Parlamentu Europejskiego,
zamieszkały w Warszawie, członek Wiosny Roberta Biedronia;
2) BOSAK Krzysztof, lat 37, wykształcenie średnie, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
zamieszkały w Warszawie, członek Konfederacji Wolność i Niepodległość;
3) DUDA Andrzej Sebastian, lat 47, wykształcenie wyższe prawnicze, Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej, zamieszkały w Krakowie, nie należy do partii politycznej;
4) HOŁOWNIA Szymon Franciszek, lat 43, wykształcenie średnie, wykonujący zawód publicysty,
miejsce pracy: własna działalność gospodarcza, zamieszkały w Otwocku, nie należy do partii
politycznej;
5) JAKUBIAK Marek, lat 61, wykształcenie średnie, wykonujący zawód menadżera, miejsce pracy:
Browary Regionalne Jakubiak Sp. z o.o., zamieszkały w Warszawie, nie należy do partii politycznej;
6) KIDAWA-BŁOŃSKA Małgorzata Maria, lat 63, wykształcenie wyższe socjologiczne, poseł na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkała w Warszawie, członek Platformy Obywatelskiej RP;
7) KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin, lat 38, wykształcenie wyższe medyczne, poseł na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały w Krakowie, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego;
8) PIOTROWSKI Mirosław Mariusz, lat 54, wykształcenie wyższe historyczne, wykonujący zawód
nauczyciela akademickiego, miejsce pracy: Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej,
zamieszkały w Lublinie, członek Ruchu Prawdziwej Europy - Europa Christi;
9) TANAJNO Paweł Jan, lat 44, wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania, wykonujący zawód
przedsiębiorcy, miejsce pracy: IAM4U.pl Sp. z o.o., zamieszkały w Warszawie, nie należy do partii
politycznej;
10) ŻÓŁTEK Stanisław Józef, lat 64, wykształcenie średnie, miejsce pracy: własna działalność,
zamieszkały w Krakowie, członek Kongresu Nowej Prawicy oraz Polexitu.
Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej
(-) Sylwester Marciniak

