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WOPR MA NOWĄ ŁÓDŹ!

W dniu 18 czerwca 2020 roku odbyło się przekazanie łodzi do użytku Wodnego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego w Kostrzynie nad Odrą.
Nie byłoby tej łodzi bez pasjonatów, którzy w ramach wo- Łódź dla WOPR-u jest jednym z kilku projektów realizowalontariatu służą niesieniu pomocy, i za to Im dziękujemy nych przez miasto, a służących poprawie bezpieczeństwa
- mówi Andrzej Kunt Burmistrz Miasta Kostrzyna nad mieszkańców. Inne projekty to:
Odrą. WOPR podziękowała osobom, które wsparły reali- • udział finansowy w zakupie średniego samochodu
zację tego projektu: Michał Wasilewski - Starosta Powiastrażackiego dla OSP w Kostrzynie nad Odrą wraz
tu Gorzowskiego, Andrzej Kunt, Karol Zieleński, który
z wyposażeniem (wkład miasta 200 tys. zł),
odebrał podziękowania w imieniu Władysława Dajczaka • zakup lekkiego samochodu dla Ratownictwa WodneWojewody Lubuskiego, Mariusz Herbut - Prezes Zago i Ekologicznego wraz ze sprzętem wartość blisko
rządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
500 tys. (nasz udział ponad 80 tys.),
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, Olgierd Kłaptocz • wyposażenie Obrony Cywilnej w nnowoczesny sprzęt
- Prezes Miejskich Zakładów Komunalnych w Kostrzynie
ratowniczy jak np. wyposażenie szpitala polowego
nad Odrą, Andrzej Kail - Przewodniczący Rady Powiatu
w aparaturę do intensywnej terapii m.in. w respiratory,
Gorzowskiego, Michał Kunt - Wiceprzewodniczący Rady
kardiomonitory oraz pompy infuzyjne i inne.,
Miasta Kostrzyna nad Odrą, Zygmunt Mendelski - Dy- • udział w zakupie motocykli dla Policji w Kostrzynie nad
rektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Radny Rady
Odrą dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
Powiatu Gorzowskiego, Leszek Naumowicz - Dyrektor • cokroczna pomoc Straży Granicznej poprzez zakup
Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzypaliwa - wylicza Andrzej Kunt.
nie nad Odrą, Radny Rady Miasta Kostrzyna nad Odrą,
Jeremi Filuś - Radny Rady Miasta w Kostrzynie nad Odrą, Łódź kosztowała 160 tysięcy złotych. Połowa tej
Gerben Slooijer oraz Leszek Chrostowski.
kwoty pochodzi z dofinansowania z Wojewódzkiego
Podczas uroczystego przekazania łodzi pan Andrzej Kunt Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
oraz pan Mariusz Herbut oraz pan Olgierd Kłaptocz wrę- w Zielonej Górze. Pozostałą część środków przekazaczyli klucze i dokumenty do łodzi Marcinowi Kleczkow- ło miasto Kostrzyn nad Odrą i Starostwo Powiatowe
skiemu, prezesowi WOPR.
w Gorzowie Wlkp.

Fot. Tomasz Kulik
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Epidemia COVID-19 w naszym Kraju nie ustępuje, nic nie
wskazuje na to, że w czerwcu jest bezpieczniej niż w maju
i mamy do czynienia z wyjątkowo zakaźną chorobą.
Znoszenie reżimu sanitarnego ma służyć tylko ratowaniu gospodarki, ale wysiłki temu służące mogą pójść na marne jeśli będziemy
lekceważyć chorobę i zagrożenie epidemiologiczne.
Zapewniam, że nie chcę nikogo obrazić, ale zapewne wszyscy
widzimy, że niestety, to zagrożenie lekceważymy i to w sposób
powszechny.
Moim zdaniem, popełniamy jako społeczność gigantyczny błąd.
Narażamy siebie i innych na zarażanie chorobą, która może mieć
ciężki, a nawet śmiertelny przebieg.
Fakt, że z powodu koronawirusa umierają ludzie starsi i przewlekle chorujący (chociaż nie tylko), a nie „my, zdrowi i młodzi”,
nie powinno uspokajać i nie usprawiedliwia zachowań sprzyjających szerzeniu się epidemii.
Bardzo wielu ludzi, którzy zmarli z powodu zakażenia koronawirusem, chociaż leczący się z powodu innych chorób, czy
w wieku podeszłym, gdyby nie to zakażenie po prostu by żyli.
Tysiące ludzi zmarło tylko dlatego, że inni „zdrowsi” , w swoim
egoizmie, zapomnieli o tym, że postępując nieodpowiedzialnie
i zakażają innych.
Pamiętajmy, o tym jak szybko można ponownie zamknąć
granicę, i zamrozić gospodarkę, a co za tym idzie - zwiększyć
bezrobocie i biedę a przede wszystkim o tym, jak wraz z rozwojem epidemii szybko umrą kolejne tysiące ludzi.
Eksperci (niech wreszcie ktoś zacznie ich słuchać!) mają podstawy ostrzegać przed jesienią, która może przynieść kolejną falę
epidemii spowodowanej koronawirusem spotęgowaną możliwą epidemią grypy. Ludzie odpowiedzialni nie mogą udawać,
że o tym nie słyszeli, że nie wiedzieli. Dlatego uważam, że i my
musimy ponownie przeanalizować budżet miasta i „odbudować”
fundusz kryzysowy. Wielu się to nie spodoba. Myślę jednak, że
większość z Państwa wie o tym, że w razie nawrotu epidemii
zabraknie pieniędzy na kolejne rządowe, czy samorządowe „pakiety czy też tarcze kryzysowe”. Kolejny kryzys, którego dzisiaj
nie możemy wykluczyć , będzie łatwiejszy do przetrwania dla
tych, którzy, w miarę swoich możliwości do niego się przygotują.
Zwracam się do Państwa z apelem: stosujmy się do zaleceń,
dystansujmy się od siebie, już dużo wiemy jak się zachowywać:
zróbmy wszystko co możliwe, aby, swoim ryzykownym zachowaniem nie przyczynić się do szerzenia się epidemii.
Z wyrazami szacunku,
Burmistrz Miasta Andrzej Kunt

Samorządny Kostrzyn
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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 28 czerwca
2020 r.
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1) BIEDROŃ Robert, lat 44, wykształcenie wyższe politologiczne, poseł do Parlamentu Europejskiego,
zamieszkały w Warszawie, członek Wiosny Roberta Biedronia;
2) BOSAK Krzysztof, lat 38, wykształcenie średnie, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały
w Warszawie, członek Konfederacji Wolność i Niepodległość;
3) DUDA Andrzej Sebastian, lat 48, 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,

członek

Federacji

dla Rzeczypospolitej;

Zadbajmy o klimat
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6) KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin, lat 38, wykształcenie wyższe medyczne, poseł na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały w Krakowie, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego;

Ile kosztują śmieci?
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7) PIOTROWSKI Mirosław Mariusz, lat 54, wykształcenie wyższe historyczne, wykonujący zawód
nauczyciela akademickiego, miejsce pracy: Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, zamieszkały

Informacja o dodatkach mieszkaniowych

7

procedura przyznawania mieszkań z
mieszkaniowego zasobu Miasta

7

Informacje z KCK

8

Informacje z miejskiej biblioteki
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w Lublinie, członek Ruchu Prawdziwej Europy - Europa Christi;
8) 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;

Kolekcjoner kostrzyńskich arrefaktów

10

Z życia Muzeum Twierdzy Kostrzyn
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9) TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz, lat 48, wykształcenie wyższe politologiczne, wykonujący zawód
pracownika samorządowego, miejsce pracy: Urząd m.st. Warszawy, zamieszkały w Warszawie, członek
Platformy Obywatelskiej RP;
10) WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz, lat 66, wykształcenie wyższe, wykonujący zawód zarządcy,
miejsce pracy: Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Hipolita Cegielskiego, zamieszkały w Poznaniu, członek
Unii Pracy;
11) ŻÓŁTEK Stanisław Józef, lat 64, wykształcenie średnie, miejsce pracy: własna działalność,

Wołyń 1943 - Pamiętamy!
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Konkurs z okazji 75. rocznicy
polskiego Kostrzyna
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Wspieraj lubuskich producentów,
#kupujlokalnie
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Informacja o otwarciu basenu
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Obwieszczenie Burmistrza Miasta
Kostrzyn nad Odrą z dnia 10.06.2020 roku

16

zamieszkały w Krakowie, członek Kongresu Nowej Prawicy oraz Polexitu.
Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej
(-) Sylwester Marciniak
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SPROSTOWANIE
W związku z opublikowaniem w Samorządnym Kostrzynie nr 5/2020 artykułu „Radni trzydziestolecia”
(s. 2 oraz s. 4) informujemy, iż pojawiły się w tekście nieścisłości:
• Podtytuł kadencja 1994-1997, w treści zaznaczono, śp. Władysław Nieznański. Jest to informacja nieprawdziwa. Informujemy, że pan Władysław Nieznański żyje. Za powstały błąd
serdecznie przepraszamy, a redakcja życzy Panu 100 lat!
• Podtytuł kadencja 2010-2014, kadencja 2014-2018, kadencja 2018-2023, w treści nie wymieniono radnego Ryszarda Andrysa. Informujemy, że pan Ryszard Andrys w ww. kadencjach
pełnił i w dalszym ciągu pełni funkcję radnego Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą.
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KOLEJNE DROGI Z DOTACJĄ INFORMACJA

Najbardziej wyczekiwana inwestycja drogowa zbliża się wielkimi krokami. Już w tym roku rozpoczną się prace nad przebudową dróg: ulic Kardynała Stefana Wyszyńskiego, oraz ulicy Osiedle
Warniki w Kostrzynie nad Odrą wraz z infrastrukturą.

W grudniu 1975 r. na podstawie uchwały podjętej przez
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kostrzynie, wieś
Warniki została przyłączona do miasta. Tym samym
mieszkańcy Warnik są jednymi z najdłużej czekającymi
mieszkańcami obecnego Kostrzyna nad Odrą na przyłączenie do kanalizacji sanitarnej.
Niebawem sytuacja ta ulegnie zmianie dzięki realizacji
inwestycji, która zostanie przeprowadzona w porozumieniu Powiat Gorzowski - Miasto Kostrzyn nad Odrą.
Porozumienie to jest niezbędne, ponieważ ulica Osiedle
Warniki administracyjnie przynależy do powiatu, dlatego
też to powiat jest Beneficjentem dofinansowania i tym
samym odpowiada za realizację inwestycji.
W ramach przedsięwzięcia zostanie wykonanych szereg
prac budowlanych:
• przebudowa istniejącej jezdni ul. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego, ul. Osiedle Warniki,
• wyznaczenie nowej drogi pieszo-rowerowej,
• przebudowa istniejących zjazdów publicznych oraz
indywidualnych,
• przebudowa skrzyżowań,
• budowa nowego oświetlenia ulicznego,
• odprowadzenie wód deszczowych z jezdni i drogi

pieszo-rowerowej,
budowę kanalizacji sanitarnej,
dostosowanie ulicy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych,
• zagospodarowanie zieleni,
• przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury
technicznej, a w szczególności sieci energetycznych,
wodociągowych, telekomunikacyjnych, gazowych.
Uwzględniając szeroki zakres prac, inwestycja została podzielona na etapy:
• I etap - część ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz
ul. Osiedle Warniki do skrzyżowania z ul. Witnicką,
• II etap to dalszy ciąg ul. Osiedle Warniki do końca
opracowania przebudowy drogi.
Inwestycja otrzyma dofinansowanie w wysokości
8.431.425,00 zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, a szacowana całkowita wartość inwestycji (bez
kanalizacji sanitarnej) to 14.452.547,00 zł.
Z uwagi na regulacje programowe, budowa kanalizacji
sanitarnej nie stanowi kosztu projektu. Inwestycję przeprowadzą Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. Kostrzyn
nad Odrą, a koszt szacowany jest na ok. 2 mln. zł.
Planowany termin zakończenia inwestycji to październik 2021 r.
•
•

PRZEDSZKOLA W WAKACJE

Informujemy, iż decyzją Burmistrza Miasta Kostrzyn
nad Odrą, w bieżącym roku szkolnym 2019/2020
wszystkie przedszkola publiczne w okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień) będą funkcjonowały
i sprawowały opiekę nad dziećmi. Wyjątek stanowi ostatni tydzień lipca (tj. 27 lipca-31 lipca 2020
roku), kiedy to przedszkola będą miały przerwę
urlopową.

Mamy świadomość, iż obecna sytuacja jest na tyle wyjątkowa, iż konieczne jest dostosowanie pracy przedszkoli
do aktualnej rzeczywistości, by mogły one świadczyć
opiekę nad dziećmi w tym trudnym dla rodziców powrocie do pracy. Wszystkie publiczne przedszkola, kierując
się bezpieczeństwem dzieci, nauczycieli i opiekunów,
będą funkcjonowały zgodnie z wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa, opracowanymi na podstawie
wytycznych GIS.
Dołożymy wszelkich starań, by w miarę możliwości
w okresie wakacyjnym przyjąć jak największą liczbę dzieci, oczywiście w ramach obowiązującego reżimu sanitarnego, zapewniając najwyższe środki ostrożności i mając
na uwadze wartości nadrzędne, zdrowie, bezpieczeństwo dzieci, nauczycieli i opiekunów. Jednocześnie, pomimo wdrożenia nadzwyczajnych procedur chroniących
dzieci i pracowników, zwracamy uwagę Rodzicom by byli
świadomi możliwości zarażenia się COVID-19 ich dzieci,
pozostałych domowników, opiekunów w przedszkolu
i innych dzieci.

INFORMACJA

LIKWIDACJA KASY W URZĘDZIE
Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lipca 2020
roku ulega likwidacji kasa w Urzędzie Miasta
Kostrzyn nad Odrą.

REMONT W SP2 TRWA

W dalszym ciągu trwa kompleksowy remont III piętra szkoły. Odnowione zostaną klasy, czytelnia,
biblioteka oraz korytarz. Ponadto w ramach inwestycji zostaną wyremontowane sanitariaty na pierwszym i drugim piętrze szkoły.
Szkoła Podstawowa nr 2 została wybudowana na początku lat 60-tych XX wieku w ramach hasła budowy „Tysiąca
szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego”. Rok rocznie poddawana jest pracom remontowym w celu przywrócenia
jej dawnej świetności.
Również w tym roku zaplanowano remont „starej części
szkoły” obejmujący całe III piętro szkoły, podczas którego zostaną wymienione podłogi oraz drzwi wewnętrzne,
a ściany i sufity zostaną na nowo pomalowane. W ramach
przedsięwzięcia generalnemu remontowi zostaną poddane również sanitariaty znajdujące się na I i II piętrze budynku. Zostaną wymieniowe płytki, drzwi oraz instalacje
sanitarne. W poprzednich latach wymieniono instalację
elektryczną, wod.-kan. CO i ciepłej wody użytkowej.
Remont realizuje Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe,
Jakub Błażków za kwotę 527.867,57 zł. Zakończenie prac
planowane jest na koniec sierpnia 2020 r.

Obsługę kasową Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą
prowadzi Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku,
Oddział w Kostrzynie nad Odrą mający swoja siedzibę
przy ul. Kopernika 2. Od wpłat dokonywanych w banku
na konta Miasta nie pobiera się prowizji.
Wszelkie opłaty mogą być również regulowane za pomocą bankowości elektronicznej.
Od dnia 1 lipca 2020 roku opłaty pobierane za czynności dokonywane w USC będzie można regulować
na miejscu przy użyciu kart płatniczych

Samorządny Kostrzyn
KONTAKT DO RADNYCH
KADENCJI 2018-2023
Ryszard ANDRYS
Asfaltowa, Belgijska, Energetyków, Eugeniusza Olczaka, Główna,
Morelowa, Orzechowa, Owocowa, Promienna, Przemysłowa,
Sadowa, Sosnowa, Stanisława Moniuszki, Szwedzka, Tysiąclecia,
Wiśniowa, Włoska
tel. 515 227 289 / e-mail: r.andrys@kostrzyn.um.gov.pl
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DZIEKAN NIE CHCE ODPOCZYWAĆ

Piotr Dziekan jest przykładem samorządowca z krwi i kości - urodzony na Osiedlu Leśnym. Wychowany właśnie tutaj przez takich ludzi jak Tadeusz Czybuk (wieloletni działacz piłkarski) i jednego z pierwszych osadników i budowniczy zrębów samorządności, jakim był Józef Pawella. Nie ma się co dziwić,
że Dziekan już od niemal 20 lat działa na rzecz swojej „małej ojczyzny”: najpierw jako społecznik,
potem samorządowiec a obecnie jako radny. Przy okazji 30-lecia samorządności w Polsce warto
przypomnieć tego radnego, który wcale nie zamierza zwalniać tempa!

Piotr DZIEKAN
Pralników, Działkowa, Indyjska, Jaśminowa, Młyńska,
Ogrodowa, Osiedle Leśne, Północna, Prosta, Różana, Sportowa,
Tulipanowa
tel. 516 014 248 / e-mail: p.dziekan@kostrzyn.um.gov.pl
Jeremi Dominik FILUŚ
Dębowa, Jana Karskiego, Jasna, Jaworowa, Jodłowa, Kardynała
Stefana Wyszyńskiego 8-40 B parzyste, 43 do końca, Klonowa,
Księdza Franciszka Skałby, Łódzka, Na Skarpie, Os. Kolejowe,
Osiedle Warniki, Plac Grunwaldzki, Południowa, Świerkowa,
Tarasowa, Widokowa, Witnicka, Wschodnia, Zaułek Klonowy
tel. 601 575 940 / e-mail: j.filus@kostrzyn.um.gov.pl
Bożena GĘZIKIEWICZ
Adama Mickiewicza, Bolesława Chrobrego, Marii Konopnickiej,
Henryka Sienkiewicza, Targowa
tel. 693 549 255 / e-mail: m.gezikiewicz@kostrzyn.um.gov.pl
Michał Bolesław KUNT
Gen.Józefa Bema, Gen.Tadeusza Kutrzeby, Gorzowska od nr72
do końca, Królowej Jadwigi, Majora Henryka Sucharskiego,
Marzeń, Miła, Pogodna, Przyjazna, Radości, Saperska,
Szczęśliwa, Wojska Polskiego
tel. 669 304 871 / e-mail: m.kunt@kostrzyn.um.gov.pl
Tadeusz ŁYSIAK
Akacjowa, Czereśniowa, Kwiatowa, Malinowa, Słoneczna,
Spokojna, Tadeusza Zawadzkiego, Turkusowa, Zielona, Złota
tel. 601 759 091 / e-mail: t.lysiak@kostrzyn.um.gov.pl
Leszek NAUMOWICZ
Chemików, Drzewna, Jagiellońska, Ludwika Banaszaka,
Orła Białego, Papierników
tel. 505 053 534 / e-mail: l.naumowicz@kostrzyn.um.gov.pl

Helena Józefa RUDANIECKA
Dworcowa, Fabryczna, Jana Pawła II, Niepodległości,
Osiedle Mieszka I od 37 do końca, Piastowska, Portowa,
Solidarności, Sybiraków
tel. 697 274 939 / e-mail: h.rudaniecka@kostrzyn.um.gov.pl

Monika Irena SĄDEJ
Gorzowska nr 1-70, Krótka, Osiedle C, Tadeusza Kościuszki
tel. 501 633 939 / e-mail: m.sadej@kostrzyn.um.gov.pl

Elżbieta SOBCZAK
Osiedle B, Osiedle Słowiańskie, Osiedlowa, Plac Wojska Polskiego
tel. 728 859 138 / e-mail: e.sobczak@kostrzyn.um.gov.pl

Mariusz STANISZEWSKI
Osiedle Mieszka I 1-36
tel. 693 907 200 / e-mail: m.staniszewski@kostrzyn.um.gov.pl

Jolanta SZUKAŁA
Aleja Kasztanowa, Bastionowa, Bukowa, Gorzyńska, Graniczna,
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2 - 7 oraz 9 - 41 nieparzyste,
Królewska, Mikołaja Kopernika, Mostowa, Osiedle 3 Maja,
Przyforteczna, Spichrzowa, Strzelecka, Władysława Sikorskiego,
Wodna, Zakole
tel. 513 180 217 / e-mail: j.szukala@kostrzyn.um.gov.pl
Marek TATAREWICZ
Komisji Edukacji Narodowej, Nadbrzeżna, Osiedle nad Wartą,
Osiedle Parkowe, Parkowa, Plac Wolności, Rzeczna, Wędkarska,
Stefana Czarnieckiego, Zaułek Wodny, Żeglarska
tel. 607 870 559 / e-mail: m.tatarewicz@kostrzyn.um.gov.pl
Łukasz Marcin URBAN
Cmentarna, Drzewicka, Fryderyka Chopina, Rzemieślnicza,
Gabriela Narutowicza, Szkolna, Środkowa, Zacisze
tel. 508 359 746 / e-mail: l.urban@kostrzyn.um.gov.pl
Rafał Paweł ŻYGIELEWICZ
Boczna, Brzoskwiniowa, Brzozowa, Familijna, Grzybowa, Kostrzyńska, Kościelna, Leśna, Lipowa, Łączna, Mikołaja Reja,
Namyślińska, Nowa, Odrzańska, Piaskowa, Polna, Szumiłowska,
Tartaczna, Topolowa, Ustronie, Wąska, Wesoła, Willowa
tel. 693 949 292 / e-mail: r.zygielewicz@kostrzyn.um.gov.pl

Osiedlak z krwi i kości…
Piotr Dziekan wspomina, że jego poród odbierany był
przez „osiedlową” akuszerkę, która do dzisiaj mieszka na
Osiedlu Leśnym. Był rok 1966 i chyba nikt jeszcze wtedy
nie sądził, że ten uroczy bobasek wkrótce tak zmieni swoje
miejsce zamieszkania. Dzieciństwo i młodość Piotrek spędził na „swoim osiedlu”, tutaj poznał swoją przyszłą żonę
i spotkał ludzi, którzy ukształtowali przyszłego samorządowca. Takim człowiekiem był z pewnością Tadeusz
Czybuk, jego obecny teść, który zaraził go miłością do
sportu i zachęcał do prac społecznych na rzecz poprawy
jakości życia na Osiedlu Leśnym. Trzeba przypomnieć
choćby o wielkim czynie społecznym, jakim była budowa boiska, na którym swoje mecze rozgrywała nawet kostrzyńska Celuloza! Ogromny wpływ na młodego Piotra
wywarł też Józef Pawella, który od początku mieszka
na osiedlu i doskonale pamięta, jak dawne koszary przekształcane były na cele cywile. Tamte czasy to grabieże wyposażenia dawnych koszar, chaos i zaludnianie pierwszych
budynków. Aby temu przeciwdziałać powstał samorząd
osiedlowy na czele którego stanęli Panowie Korbut, Pawella i Kopka. Podczas gdy niemal w całym mieście trwały
prace rozbiórkowe, a cegła transportowna była koleją do
Poznania, tutaj samorząd zaczynał budować zręby ludzkiej egzystencji. - wspomina Pan Józef - Z drugiej strony
ludzie szybko się zgrywali, zaprzyjaźniali, wspólnie działali. Taka integracja pozwoliła m.in. na powstanie ogródków
działkowych, które istnieją do dzisiaj. Organizowano także
czyny społeczne, pomoc dla mniej zamożnych rodzin, zbiórki żywności, zabawy integracyjne czy spotkania z mieszkańcami. Piotr Dziekan wspomina, że Pan Józef jak nikt
inny potrafił integrować społeczność osiedla i dbał o jego
potrzeby: Przy Panu Józefie wszystko wydawało nam się
możliwe. - mówi Piotr Dziekan - On po prostu dbał o ludzi,
starał się pomóc każdemu jak tylko mógł i za to go każdy
szanował. Wprowadzał wielu młodych ludzi w zasady pracy
samorządu, chętnie udzielał rad. Dlatego biorę go za wzór
i byłem jednym z wnioskodawców przyznania Panu Józefowi Pawelli Medalu Pamiątkowego „Za zasługi dla Miasta
Kostrzyn nad Odrą”.
Kilka lat w samorządzie…
W obecnej formie Samorząd Mieszkańców Osiedla Leśnego powołano już w roku 1996. Piotr Dziekan działał
w nim od 4 listopada 2006 roku aż do 10 listopada 2018
roku jako przewodniczący Zarządu: Podczas trzech kadencji udało nam się zrealizować inwestycje kluczowe dla Osiedla Leśnego. Co roku staraliśmy się, małymi krokami, poprawiać byt ludzi mieszkających na naszym osiedlu. mówi
P. Dziekan - dzięki doskonałej współpracy z GDKDiA wyremontowano chodnik od strony miasta, pojawiła się sygnalizacja świetlna i wymieniono oświetlenie, co wpłynęło głównie na poczucie bezpieczeństwa - chodnikiem tym chodzą
przecież nasi mieszkańcy do prac czy na zakupy do miasta,
a dzieci do szkół. Dzięki wsparciu MZK Sp.z o.o. udało nam
się podłączyć osiedle do miejskiej sieci ciepłowniczej, dzięki
czemu mieszkańcy mają ciepło w domach za zdecydowanie mniejsze pieniądze niż z osiedlowej ciepłowni. Nie mogę

zapominać także o zrozumieniu naszych potrzeb przez
Burmistrza Miasta Andrzeja Kunta i jego urzędników, dzięki czemu udało się zrealizować szereg inwestycji na terenie
Osiedla Leśnego i w gazecie pewnie zabrakło by miejsca by
je wszystkie wymienić - dodaje z uśmiechem.
Można by się zatem zastanowić, dlaczego Piotr Dziekan w
roku 2018 złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego
Samorządu Mieszkańców Osiedla Leśnego i nie wystartował nawet w wyborach. Odpowiedź jest prosta: Przez wiele lat udało się nam, członkom Zarządu Osiedla, zakorzenić
szereg tradycji, które kontynuowane są po dzień dzisiejszy.
- mówi P. Dziekan - Są to m.in. imprezy dla Seniorów, różnego rodzaju zabawy integracyjne czy festyny, w które angażowaliśmy się od lat. Nie mogę zapomnieć także o MOSiR,
którego dyrektor Zygmunt Mendelski od lat pomagał nam
w organizacji wielu przedsięwzięć. Kiedy zostałem radnym,
trudno mi było jednak pogodzić swoje życie osobiste, pracę
na rzecz Miasta i mojego ukochanego osiedla - moja doba
też ma 24 godziny, a samorząd wymaga naprawdę sporo czasu. Dlatego też zdecydowałem się rozdzielić funkcję
przewodniczącego i radnego, co już przynosi efekty: podczas gdy jako radny mogę koncentrować się na sprawach
osiedla na forum Rady Miasta, wpływając np. na inwestycje,
samorząd realizuje inne zadania na terenie samego Osiedla Leśnego. Mam tu na myśli organizację wspomnianych
imprez, spotkań z mieszkańcami czy integrację Osiedlaków.
Radny Piotr...
Piotr Dziekan nie kryje, że funkcja radnego miejskiego to
dla niego dowód olbrzymiego zaufania, jakim obdarzyli
go nie tylko mieszkańcy Leśnego, ale także mieszkańcy
KTBS, którzy także na niego głosowali. W ciągu dwóch
kadencji udało się zrobić już bardzo wiele: wyremontowana została kładka nad torami kolejowymi, a teren wokół niej jest coraz bardziej estetyczny. Wśród wielu drobnych spraw nie można zapominać, że to dzięki staraniom
i uporowi radnego powstały nowe place zabaw przy
ul. Różanej i na Osiedlu Leśnym, gdzie P. Dziekan wciąż
stara się o ich doposażenie. Uległo także poprawieniu
bezpieczeństwo na drogach osiedlowych, dzięki wprowadzeniu nowej organizacji ruchu oraz rozpoczęciu
budowy połączenia ul. Pralników z drogą krajową, co w
praktyce oznacza całkowite wyprowadzenie ruchu samochodów ciężarowych z osiedla. W najbliższym czasie
zostanie wymalowana zebra przy bloku nr5, naprawy
doczekają się także uszkodzone fragmenty jezdni, a jak
mówi sam radny: Dziekan nie chce odpoczywać! W wakacje odbyło się kilka spotkań z urzędnikami, ustaliliśmy plany na kolejne miesiące. Teraz skupię się na doprowadzeniu
remontu chodnika przy jednym z bloków przez Miasto, być
może jeszcze w tym roku. W planach są kolejne inwestycje.
Tak jak wspomniałem: dzięki temu, ze samorząd odciąża mnie choćby z organizacji imprez, mogę skupić się na
sprawach bytowych Osiedla Leśnego. Myślę, że rozdzielenie funkcji przewodniczącego i radnego było doskonałym
posunięciem z mojej strony i uważam, że sprawdzi się przez
kolejne lata. Obecnemu samorządowi życzę w tym miejscu
samych sukcesów i wielu udanych imprez dla Osiedlaków.

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.
W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu
lub duszności, w zależności od nasilenia objawów,
skontaktuj się telefonicznie z lekarzem POZ
lub niezwłocznie zadzwoń pod numer alarmowy 112.
Możesz również skontaktować się z najbliższą stacją
sanitarno-epidemiologiczną, szczególnie jeśli miałeś
kontakt z osobą chorą lub podejrzaną o zakażenie.

Infolinia NFZ

800 190 590
www.gov.pl/koronawirus

Samorządny Kostrzyn
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WALCZYMY Z SUSZĄ ILE KOSZTUJĄ ŚMIECI?

Racjonalne gospodarowanie wodą w domu. Od czego zacząć ?

Konieczność segregowania śmieci, a także stawka za ich wywóz, rodzą
wiele pytań. Poniżej przedstawiamy Państwu informacje jakie składniki
kształtują ostateczny koszt odbioru i zagospodarowania odpadów. Tym
samym wyjaśniamy za co Państwo płacą, uiszczając comiesięczną opłatę.
Na podstawie Ustawy z dnia 13.09.1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010
z późń. zm.) w dniu 5 lutego 2020 roku
ogłoszono przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych
oraz organizacja i prowadzenie Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą.
W jego wyniku koszty obsługi na kolejne
25 miesięcy zostały określone na poziomie 9.872.754,655 zł.

Już od kilku lat zmagamy się z suszą. Maj
okazał się dla nas łaskawszy. Przez nasze
miasto przeszły deszcze, jednak ich zadaniem jest jedynie poprawa poziomu wody
w glebie na polach oraz lesie, co zmniejszy ryzyko pożarów. Dużo większym problemem jest sucha hydrologiczna, podczas której poziom wód w rzekach spada
poniżej wieloletnich wartości średnich.
Nie mamy wpływu na częstotliwość występowania opadów, ale na zużycie wody
w naszych gospodarstwach domowych
już tak. Jeżeli do Państwa nie przemawia
argument ochrony środowiska, to już
konieczność wysokiego rachunku do zapłacenia może stanowić ważny argument.
Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek,
które pomogą Państwu zapobiec znacznemu marnotrawieniu zasobów wodnych. Oszczęności jednego gospodarstwa
domowego nie zmienią sytuacji, ale kilkudziesięciu już tak. Dlatego:
1. Sprawdź, czy wszystkie krany są
sprawne. Nawet amatorski przegląd
techniczny armatury w naszym domu
pozwoli na weryfikację nieszczelnej
spłuczki, czy kapiącej wody z kranu,
które często są przyczyną niekontrolowanego zużycia wody.
2. Zakręcaj krany. Podczas czynności

3.

4.

5.

6.

7.

higienicznych, takich jak mycie zębów, głowy czy golenie się nie korzystaj w sposób ciągły z bieżącej wody.
Częsta kąpiel w pełnej wannie. „Częste mycie skraca życie”, nie chodzi o to,
by całkowicie rezygnować z kąpieli.
Wannę zamień na krótki prysznic.
Zbieraj „deszczówkę”. Nasze miasto
przystąpiło do prac nad projektem
uchwały Rady Miasta, umożliwiającej
udzielenie dotacji również na zakup
i montaż urządzeń do gromadzenia
i wykorzystania wód opadowych,
czyli tzw. „deszczówki”.
Zmywanie naczyń pod bieżącą
wodą. Zalecane jest, by osoby, które
nie posiadają zmywarki myły naczynia w zlewie, a jedynie opłukiwały
z resztek płynu czyste już naczynia.
Pranie w zapełnionej pralce automatycznej. Zanim włączysz pralkę
upewnij się, że jest ona zapełniona.
Nie pierz pojedynczych rzeczy.
Wykorzystanie wody po płukaniu
warzyw i owoców do podlewania
roślin ozdobnych. Podczas mycia
warzyw i owoców, ustaw miskę na
dnie zlewu. Pozwoli to na gromadzenie wody, którą później wykorzystasz
do podlewania kwiatów.

Program „Moja Woda” to 100 milionów złotych na 20 tysięcy
przydomowych retencji. Dotyczy przedsięwzięcia, które doprowadzą
do zatrzymywania wody opadowej w obrębie nieruchomości objętej
przedsięwzięciem, w efekcie czego wody opadowe lub roztopowe
z nieruchomości nie będą odprowadzane poza jej teren (np. do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji
ogólnospławnej, rowów odwadniających odprowadzających poza
teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, na ulice, place itp.).
Od 1 lipca 2020 r. Wojewodzie Fundusze Ochrony Środowiska oraz
Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) prowadzić będą nabór w trybie
ciągłym. Program „Moja Woda” realizowany będzie w latach 20202024, przy czym podpisywanie umów o dotacje zaplanowano do
30 czerwca 2024 r., a wydatkowanie środków do końca 2024 r.

Poniżej przedstawiamy części składowe
tej kwoty:
• 3.139.223,90 zł - odbiór odpadów
od właścicieli
• 4.489.328,55 zł - zagospodarowanie
odpadów zebranych od właścicieli
• 849.364,93 zł - prowadzenie PSZOK
• 667.495,17 zł - zagospodarowanie
odpadów zebranych w PSZOK
• 727.342,00 zł - koszty obsługi/likwidacji dzikich wysypisk odpadów

Zachęcamy do zastosowanie się do zasad ograniczania ilości odpadów w swoim godpodarstwie domowym przygotowanej przez CZG12:
1. Idąc na zakupy zrób listę zakupów, weź ze sobą torby wielokrotnego
2.

3.
4.
5.

użytku oraz własne woreczki na warzywa i owoce.
By nie wyrzucać produktów spożywczych, ustaw w lodówce z przodu, na widoku te z krótką datą ważności, aby w pierwszej kolejności
po nie sięgać.
Nie ulegaj chwilowym zachciankom i modzie. Nie wymieniaj
kubków, talerzy tylko dlatego, że ich kolor jest mniej modny.
Nie wymieniaj co sezon ubrań - kupuj takie, które dłużej ponosisz.
Pamiętaj, że ty także jesteś odpowiedzialny za nasza planetę. Dbaj
o nią, ograniczając ilość odpadów i segregując odpady do właściwych pojemników.
źródło: https://www.youtube.com/watch?v=YKMQv3VDp9k

ZADBAJMY O KLIMAT

10 czerwca 2020 r. uruchomiona została internetowa forma składania wniosków
o dofinansowanie w ramach znanego już Państwu programu „Czyste Powietrze”.

Już teraz bez wychodzenia z domu można starać się o dotację na wymianę pieców i
termomodernizację domu. Wszystkie informacje nt. dotacji i samego programu znajdą
Państwo na: www.czystepowietrze.gov.pl/ gdzie należy wypełnić wniosek, dołączyć
załączniki i podpisać korzystając z podpisu zaufanego lub kwalifikowanego potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy.
Dla tych, którzy nie mają profilu zaufanego, nadal funkcjonuje dotychczasowa ścieżka. Przy tej opcji należy zalogować się na Portalu Beneficjenta dostępnym na stronie
internetowej właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej. Należy wypełnić wniosek, który po wydrukowaniu i podpisaniu, wraz z załącznikami, trzeba dostarczyć w wersji papierowej do WFOŚiGW lub gminy.
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MIESZKANIE Z ZASOBU MIASTA OINFORMACJA
DODATKACH MIESZKANIOWYCH

Jak wygląda procedura przyznawania mieszkań z mieszkaniowego zasobu miasta? Odpowiedzi
udziela Referat Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą.
Mieszkania komunalne
Mieszkanie komunalne to własność gminna, a prawo do
zamieszkania w nim otrzymują osoby spełniające określone kryteria. Przyznanie lokalu jest specyficzną formą
pomocy społecznej.
Każda gmina samodzielnie określa kryteria przyznawania
mieszkań komunalnych. Dotyczą one przede wszystkim
maksymalnego dochodu gospodarstwa domowego,
który gwarantuje, że wnioskodawca opłaci czynsz mieszkaniowy, ale nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb
mieszkaniowych na rynku prywatnym. Poza tym regulują
pierwszeństwo w przyznaniu mieszkania komunalnego,
warunki dokonywania zamiany, tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o mieszkanie komunalne. W naszym
mieście obowiązującym w tym zakresie przepisem jest
Uchwała Nr XXIV/181/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kostrzyn nad Odrą.
Należy pamiętać, że mieszkania komunalne są przydzielane przez gminę - wnioskodawca nie może zatem liczyć na to, że bęzie mógł wybierać sobie indywidualną
ofertę, aż otrzyma wymarzony lokal. Zgodnie z zapisami
uchwały wnioskodawcy zostaną przedstawione maksymalnie dwie oferty mieszkania. Pamiętać należy również
o kolejkach - złożenie wniosku nie jest jednoznaczne
z otrzymaniem mieszkania od razu, gdyż wskazanie lokalu następuje według kolejności osób umieszczonych
na liście, przy uwzględnieniu struktury i potrzeb rodziny
wnioskodawcy.
W niektórych sytuacjach wnioskodawca może też zostać
skreślony z listy oczekujących, jeśli w trakcie oczekiwania przestanie spełniać kryteria lub dwukrotnie odmówi
przyjęcia zaproponowanego lokalu, bądź gdy nie dopełni formalności niezbędnych do rozpatrzenia wniosku
o przydział mieszkania.
Mieszkania z najmem socjalnym
Mieszkania z czynszem socjalnym to mieszkania przyznawane wyłącznie osobom bez praw do innego lokalu
- spółdzielczego, własnościowego czy komunalnego i
spełniającym kryteria dochodowe ustalone przez gminę
dla tego typu lokali, lub osobom posiadającym sądowy
wyrok eksmisyjny z uprawnieniem do lokalu z najmem
socjalnym. W odróżnieniu od mieszkania komunalnego,
mieszkanie z czynszem socjalnym nie może zostać wykupione ani dziedziczone. Ma raczej zachęcić lokatorów
do poprawy swojej sytuacji życiowej.
Wniosek o przyznanie mieszkania
Pierwszą czynnością jaką powinny dokonać osoby za-

interesowane przyznaniem mieszkania z zasobu mieszkaniowego Miasta Kostrzyn nad Odrą jest złożenie wypełnionego wniosku o przyznanie mieszkania wraz z
oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodów uzyskiwanych przez wnioskodawcę
i inne osoby zgłoszone we wniosku do wspólnego zamieszkiwania oraz dokumentacją potwierdzającą warunki mieszkaniowe wnioskodawcy.
Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą. Po złożeniu wniosek
zostaje poddany analizie i weryfikacji.
Odmowa złożenia oświadczeń i dokumentów stanowi
podstawę do odmowy zakwalifikowania wniosku.

Rozpoznanie wniosku o mieszkanie
Przy rozpatrywaniu wniosków brane są pod uwagę warunki mieszkaniowe wnioskodawcy oraz innych osób
zgłoszonych przez niego do wspólnego zamieszkiwania.
Społeczna komisja mieszkaniowa może zwrócić się do
Ośrodka Pomocy Społecznej o wydanie opinii na temat
sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej
wnioskodawcy oraz osób zgłoszonych przez niego do
wspólnego zamieszkiwania.
Społeczna Komisja Mieszkaniowa
Wniosek, po przeanalizowaniu i weryfikacji, zostaje
przedstawiony do zaopiniowania społecznej komisji
mieszkaniowej, która każdego roku sporządza projekty
list osób uprawnionych do przydziału lokali z mieszkaniowego zasobu Miasta. W celu zapewnienia kontroli społecznej projekty list podaje się do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta. Po tym terminie społeczna komisja mieszkaniowa rozpatruje wniesione uwagi i zastrzeżenia co do
wywieszonego projektu list i sporządza ostateczne listy
osób uprawnionych do przydziału lokali z mieszkaniowego zasobu Miasta. Listy te zatwierdza Burmistrz Miasta i
obowiązują one do czasu zatwierdzenia kolejnych list.
Pozytywne rozpatrzenie wniosku
Po informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku wnioskodawca oczekuje na propozycję przyznania konkretnego mieszkania. Jeśli zaproponowane przez Urząd mieszkanie nie będzie odpowiadało wnioskodawcy, wówczas
może on odmówić przyjęcia propozycji, ale swoje stanowisko powinien uzasadnić na piśmie. Trzeba pamiętać
jednak, że nie przyjęcie dwóch kolejnych propozycji
skutkować będzie skreśleniem z listy oczekujących na
mieszkanie.
Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 95 727 8178.

MIASTO POMAGA WSPÓLNOTOM

Wspólnoty mieszkaniowe z terenu Miasta Kostrzyn nad Odrą, mogą ubiegać się o pomoc finansową
z budżetu Miasta w formie pożyczki na pokrycie kosztów remontów wielorodzinnych budynków
mieszkalnych.
Zgodnie z obowiązującymi zasadami przyznawania pożyczek, wspólnoty, które chcą skorzystać z takiej formy
pomocy muszą złożyć do Urzędu Miasta wniosek wraz
z niezbędnymi do jego rozpatrzenia dokumentami, tj.:
• uchwałą wspólnoty mieszkaniowej o woli przeprowadzenia remontu, określającą zakres i przedmiot
planowanych robót,
• kosztorysem inwestorskim,
• potwierdzoną przez Bank lub zarządcę nieruchomości wspólnej informacją o posiadanych przez wspólnotę środkach na funduszu remontowym, których
wysokość nie może być mniejsza niż 20% kosztów
remontu określonych w kosztorysie inwestorskim.
Pożyczka wraz z odsetkami w wysokości średniorocznego wskaźnika wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych podlega spłacie w całości, przy czym maksymalny
termin jej spłaty wynosi 10 lat. Uzyskana pożyczka musi
być wykorzystana najpóźniej do 20 grudnia roku, w którym zawarta została umowa pożyczki.

Wspomniane pożyczki są udzielane na podstawie
Uchwały Nr 13/32a/2001 w sprawie regulaminu udzialania pożyczek przez Miasto Kostrzyn nad Odrą na remonty
budynków wspólnot mieszkaniowych z dnia 4.04.2001 r.
Obecnie zasady określa Zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 22.01.2018 roku w
sprawie udzielania przez Miasto Kostrzyn nad Odrą pożyczek dla Wspólnot Mieszkaniowych. Trzeba podkreślić,
że dzięki pomocy finansowej ze strony miasta wspólnoty mogły realizować remonty, które przyczyniają się do
poprawy wizerunku miasta. W latach 2001-2019 udzielono 65 pożyczek na łączną kwotę 3.439.762,55 zł. Dzięki
nim 58 wspólnot mogło m.in. wyremontować dachy,
kominy czy balkony, wykonać termoizolację budynku czy
wykonać inne prace budowlane, których finansowe skutki mogły zostać rozłożone na lata...
Bliższe informacje na temat pożyczek dla wspólnot
mieszkaniowych można uzyskać pod numerem telefonu 95 727 8178

DODATKI MIESZKANIOWE
Dodatki mieszkaniowe są świadczeniem pieniężnym,
które pozwala na częściowe pokrycie kosztów utrzymania mieszkania przez najemcę lub właściciela lokalu.
Warunkiem przyznania dodatku mieszkaniowego jest
spełnienie trzech podstawowych kryteriów ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 2133 t.j.). Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy trzeba spełnić kryterium metrażowe, dochodowe
i posiadać tytuł prawny do zajmowanego lokalu.
1. Kryterium metrażowe:
• 35m² - dla 1 osoby,
• 40m² - dla 2 osób,
• 45m² - dla 3 osób,
• 55m²- dla 4 osób,
• 65m² - dla 5 osób,
• 70m² - dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu
mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej
osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego
lokalu o 5 m².
Normatywna powierzchnia może być powiększona o
15 m², jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkania
w oddzielnym pokoju.
2. Kryterium dochodowe:
Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa
domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę
złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego
nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia
wniosku.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje: najemcom, podnajemcom lokali mieszkalnych, osobom mieszkającym w
lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w
budynkach stanowiących ich własność i właścicielom
samodzielnych lokali mieszkalnych, innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny
albo najem lokalu socjalnego.
Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres
6 miesięcy.
DODATEK ENERGETYCZNY
Jest to kolejne świadczenie pieniężne jakie może otrzymać osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy. Dodatki
energetyczne przyznawane są zgodnie z ustawą z dnia
10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t.j Dz. U.
z 2020 r. poz. 833). Warunkiem otrzymania dodatku energetycznego jest:
1. Posiadanie prawa do dodatku mieszkaniowego,
2. Posiadanie ważnej umowy na dostawę energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.
Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od
dnia 01.05.2020r. do 30 kwietnia 2021r. dla poszczególnych gospodarstw domowych wynosi odpowiednio:
• 10,94 zł miesięcznie dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
• 15,19zł miesięcznie dla gospodarstw domowych
składających się z 2 do 4 osób,
• 18,23 zł miesięcznie dla gospodarstw domowych
składających się z co najmniej 5 osób.
Osoba ubiegająca się o dodatek energetyczny musi
przedstawić następujące dokumenty: wypełniony wniosek o przyznanie dodatku energetycznego; umowę kompleksową lub umowę na dostawę energii elektrycznej
zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.
Wnioski o dodatek mieszkaniowy i energetyczny
należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu
Miasta Kostrzyn nad Odrą.

8
Odwiedź nas: www.kck.kostrzyn.pl

Samorządny Kostrzyn

...I RUSZAMY ! ! !

Po wielu tygodniach zawieszenia naszej działalności w formie bezpośrednich spotkań, wznawiamy działalność w naszych obiektach, oczywiście z zachowaniem obostrzeń sanitarnych wynikających z wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego
Inspektora Sanitarnego.
Prosimy wszystkich korzystających z naszych pomieszczeń, a więc
członków amatorskich zespołów artystycznych, uczestników zajęć
i warsztatów, członków organizacji pozarządowych mających swoje
biura w KCK „Kręgielnia” o zapoznanie się z obowiązującymi w okresie
epidemii Covid-19 procedurami. Szczegółowa procedura jest dostepna na naszej stronie internetowej kck.kostrzyn.pl
Wracamy po długiej przerwie również z planami koncertowymi.
Szczegóły na plakatach oraz jak zawsze w naszych mediach społecznościowych i stronie internetowej.

ZŁOTY LIZAK ZA NAMI

43. edycja Konkursu Piosenki Dziecięcej “O Złoty Lizak”, w tym roku
w formule on-line, została rozstrzygnięta. 9 czerwca wręczyliśmy w naszym
amfiteatrze nagrody laureatom, a na facebooku pokazywaliśmy na żywo
transmisję z tego wydarzenia.

Laureaci 43. Konkursu Piosenki Dziecięcej „O Złoty Lizak”:
1. AMELIA ABRASOWICZ SP nr 4 KLASA I
2. IDALIA PAWŁOWSKA SP nr 4 KLASA II
3. MARTYNA WOŹNY SP nr 1 KLASA III
4. ZUZANNA HAREMZA SP nr 2 KLASA III
5. NIKOLETTA HAWLICZEK SP nr 2 KLASA IV
6. OLIWIA TRACZ SP nr 3 KLASA V
7. AMELIA HADZISELIMOVIĆ SP nr 2 KLASA V
8. MILENA SZANDURSKA SP nr 4 KLASA V
9. ANNA DROCHOMIRECKA SP nr 4 KLASA VI
10. DAJANA MAŁKIŃSKA SP nr 3 KLASA VI
11. WERONIKA PIECZYKOLAN SP nr 4 KLASA VII
12. EMILY EZEKWE SP nr 1 KLASA VIII
13. MARTYNA POLKOWSKA SP nr 2 KLASA VIII
Nagrodę „Super Złotego Lizaka”, czyli nagrodę publiczności otrzymała decyzją internautów Anna Drohomirecka.
Wszystkim laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Dodatkową nagrodę
wręczyliśmy Hannie Dąbrowskiej z Przedszkola Miejskiego „Bajka”, która przesłała nam również swoje nagranie. Dziękujemy sponsorowi nagród - firmie ICT Poland
z Kostrzyna nad Odrą.
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WAKACYJNE NOWOŚCI
UWAGA!
Zachęcamy do składania propozycji zakupów książek,
które chcieliby Państwo widzieć w naszych zbiorach !
KSIĄŻKI DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY
„Bardziej toksyczni ludzie” B. Stamateas
„Być parą i nie zwariować” K. Miller
„Co nas (nie)zabije. Największe plagi w historii ludzkości” J. Wright
„Ekoszafa. Ubieraj się dobrze” E. L. Cline
„Ginczanka. Nie upilnuje mnie nikt” I. Kiec
„Głosy z zaświatów” R. Mróz
„Holenderska dziewczyna” M. de Moor
„Inspiracja” A. Bednarek
„Jak przestać się bać” E. Hendriksen
„Kortyzol” P. Gulda
„Miłość w kasztanie zaklęta” M. A. Oleksa
„Miodzio! Jak założyć ul, hodować pszczoły i produkować własny miód” J. E. Tew
„Mokradła” P. Gregory
„Netflix. To się nigdy nie uda” M. Randolph
„Nieśmiały zabójca” C. Usón
„Ołowiane dzieci” M. Jędryka
„Osobisty przewodnik po Pradze” M. Szyczgieł
„Ostatni lot” J. Clark
„Pamiętnik więzienny” A. Ligęska
„Partnerstwo bliskości” A. Levine, R. Heller
„Pies jest miłością” C. Wynne
„Pionierki Internetu” C. L. Evans
„Pobudzeni. Skąd się wzięły hormony i jak kontrolują w zasadzie wszystko” R. H. Epstein
„Pokaż mi” M. Moss
„Pokój motyli” L. Riley
„Polski new look” B. Banaś
„Pomówmy szczerze” A. Przybyłek
„Przed siebie. Jak bieganie uratowało mi życie” B. Mackie
„Przekręt” P. Świst
„Samolot z papieru” E. Pruchnik
„Satyricon” G. Hellbrand
„Skoczkowie. Przerwany lot” D. Jaroń
„Słone ścieżki” R. Winn
„Spod kozetki. O pewnym psychiatrze i jego najdziwniejszych przypadkach” G. W. Small
„Szlam” A. Mathiasz
„Topiel” J. Ćwiek
„Trzy kobiety” L. Taddeo
„Ukryty geniusz. Pigułki na rozum, hakerzy mózgu i sekrety inteligencji” D. Adam
„Warsztaty intymności” A. Szeżyńska
„Zapłacz dla mnie” P. Borlik
„Zgubiona dusza” O. Tokarczuk
„Złe miejsce” M. Kent
KSIĄŻKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
„Bajki, które uczą jak żyć wśród innych” B. Ibarrola
„Co to jest księżyc?” K. Daynes
„Czarny świt” P. Hendel
„Dziki robot ucieka” P. Brown
„Elegantki, trucicielki i inne ziółka. Zwariowany atlas roślin” A. Barman
„Flaga na maszt. Przewodnik po flagach z całego świata” R. G. Fresson
„Great! Wielka Brytania dla dociekliwych” T. Oziewicz„Greta. Nie jesteś zbyt mały, by
robić rzeczy wielkie” V. Camerini
„Jak podróżują wirusy, bakterie i inne zarazki” T. Rooke
„Kosmos. To o czym dorośli Ci nie mówią” B. Janiszewski
„Łukasz ratuje misia, czyli jak udzielać pierwszej pomocy” I. Michta
„Mama zawsze wraca” A. Tuszyńska
„Minecraft. Mob w maszynie” N. Eliopulos, L. Flowers
„Moc uczuć. Radość” K. Miller
„Moc uczuć. Wstyd” K. Miller
„Narwańcy, uwodziciele, samotnicy. Atlas tych, co fruwają, skaczą i nurkują” A.Barman
„Nela i kierunek Antarktyda” Nela
„Oddam Ci słońce” J. Nelson
„Wszystkie jasne miejsca” J. Niven

OD 1 LIPCA (ŚRODA)
WRACAMY DO STANDARDOWYCH
GODZIN OTWARCIA BIBLIOTEKI
WTOREK-PIĄTEK:
10:00-18:00
SOBOTA:
08:00-16:00
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KOLEJKCJONER KOSTRZYŃSKICH ARTEFAKTÓW

Z Pawłem Lewandowskim, byłym mieszkańcem Kostrzyna nad Odrą rozmawia pracownik ds. promocji Karolina Kunt.

Karolina Kunt: Panie Pawle, proszę się przedstawić (krótka historia o tym, jak zaczęła się Pańska przygoda z kolekcjonowaniem, wspomnień, historii ?? Po prostu kostrzyńskich artefaktów.
Paweł Lewandowski: Od zawsze interesowała mnie historia, ale nie taka książkowa, szkolna oparta na datach i ich
zapamiętywaniu. Pociągała mnie zawsze namacalna historia, coś co można zobaczyć, dotknąć, co zostało po naszych
przodkach lub ludziach, którzy żyli przed nami.
Początkowo, jeszcze w szkole podstawowej wystarczały
książki, np. Dywizjon 303 Arkady Fidlera, którą przeczytałem w ciągu jednego wieczora po powrocie ze szkoły.
Ale w pewnym momencie książki przestały zaspokajać
ciekawość. Zaczęło się zainteresowanie przedmiotami, tak
zaczęło się moje „zbieractwo” jak to, niektórzy postrzegają. Pamiętam do dzisiaj pierwsze zakupione odznaczenie
i kwota, za którą je kupiłem. To były czasy szkolne, brak
własnym pieniędzy, tylko kieszonkowe od rodziców. Nie zapomnę miny mojej mamy, kiedy się pochwaliłem zakupem.
Skwitowała to krótko: „dziecko, po co Ci to?” I tak to się zaczęło (odznaczenie to mam do dzisiaj).
Pamiątki kostrzyńskie, przyszły trochę później ale też były
to czasy szkolne, z tym że już w liceum. Nie było Muzeum,
w mieście nie było instytucji, która „kolekcjonowała” by
pamiątki. Pamiętam, jak Stare Miasto było zamknięte dla
odwiedzających, nie można było chodzić nawet ulicami
twierdzy. Klimat miasta przygranicznego, oglądnie zza
Odry koszarów poniemieckich, niedostępne Stare Miasto,
Forty Sarbinowskie obsadzone przez wojsko, to wszystko pobudzało wyobraźnię. Tym bardziej, że dorastałem
na osiedlu, byłych poniemieckich koszarach, blisko lasu,
poligonu wojskowego i strzelnicy. Co tydzień w sobotę słychać było wybuchy granatów, wiadomo było, że ćwiczy wojsko. Gdy wojsko „wyprowadziło” się z miasta, te wszystkie
tereny były idealnym placem zabaw. Rzeczywistych rozmiarów metalowa makieta czołgu, na której żołnierze ćwiczyli
rzuty granatem, każdy wtedy był Jankiem Kosem i siedział
w czołgu Rudy 102. Jakoś to wszystko przerodziło się moją
pasję, która trwa po dzień dzisiejszy.
Co jest dla Pana ważne przy wyborze przedmiotów w Pańskiej kolekcji ? Czy kieruje się Pan jakimś kluczem?
Paweł Lewandowski: Jeżeli mówimy o pamiątkach
kostrzyńskich, to są to przedmioty jednostkowe. Tutaj nie
ma wzoru. Kostrzyn został tak poważnie zniszczony podczas wojny, że każdy przedmiot jest cenny. Rzeczy, które
przetrwały pożogę jest naprawdę mało. Nie mówię tu o
pocztówkach, ich jest całkiem sporo a powód jest prosty.
Pocztówki wysyła się z miasta na pamiątkę, więc trafiają
w różne zakątki świata.
Dużą wartością dodaną, jest historia przedmiotu. W większości wypadków niestety nie jest ona znana. Czasami uda
się pozyskać przedmiot z historią. Tak było między innymi
z porcelanową mydelniczką, która w ostatnim czasie trafiła w moje ręce. Została wykopana podczas prac ziemnych
niedaleko dworca towarowego PKP. Wraz z mydelniczką
wykopano mnóstwo „złomu”, m.in. hełmy, maski przeciwgazowe, gwoździe, śruby. Wszystko w stanie agonal-

nym, mocno skorodowane, rzeczy po prostu rozpadały się
w rękach. Mydelniczka o dziwo zachowała się w bardzo dobrym stanie. Jest to jeden z tych przedmiotów, który nie jest
sygnowany nazwą miasta (Küstrin, Cüstrin) a jednak jest
niemym świadkiem wydarzeń sprzed ponad 70 lat.
Co decyduje o tym, że dokonuje Pan wyboru? Czy podchodzi Pan do tego emocjonalnie, czy jest w tym jakiś plan,
na przykład: teraz kupujemy np. to zdjęcie…?
Paweł Lewandowski: Tego nie można z góry przewidzieć.
Kolekcjonerstwo to po części łut szczęścia. Czasami pojawia
się przedmiot niespodziewanie i trzeba szybko decydować
o jego kupnie. Nie można, założyć, że np. w tym miesiącu
zbieram na jakiś przedmiot, skoro zaraz pojawi się coś, co
burzy cały plan. To jest loteria.
Czy kupuje Pan swoje materiały od innych kolekcjonerów?
Czasami tak, jednak w większości są to handlarze, tanio kupić, drożej sprzedać.
Czy ma Pan w swojej kolekcji rzecz, która jest dla Pana
bezcenna i której nigdy by Pan nie sprzedał?
Paweł Lewandowski: Cała swoją kolekcję tak traktuję, jak
już coś kupię do zbiorów, to nie zamierzam się jej pozbywać. Oczywiście nie wszystko kupuję. Część mojej kolekcji
stanowią przedmioty, które dostałem i te chyba są najcenniejsze. Przykładem jest zestaw pamiątek po pułkowniku Janie Tomaszewskim, opisany szerzej na kanale Pana
Ryszarda Dubika „Küstrin, Kostrzyn zabytki mniej znane.”
Pan pułkownik związany był z garnizonem kostrzyńskim
i zestaw ten jest tym bardziej cenny. Podarowała mi go
rodzina po jego śmierci.
Czy zdarza się tak, że sprzedaje Pan jakąś rzecz z kolekcji i w zamian na jego miejsce wskakuje jakieś inne? Czy
odbywają się takie wymiany?
Paweł Lewandowski: Wymiany tak, jak najbardziej, ale na
zasadzie „bezgotówkowej”. Przedmiot za przedmiot.
Czy kupił Pan coś, co się okazało może falsyfikatem ?
Paweł Lewandowski: Staram się rozsądnie podchodzić do
zakupów. Jeżeli coś budzi moje wątpliwości, to przeważnie
się wstrzymuję. Chyba, że cena jest tak atrakcyjna, że nawet
w przypadku falsyfikatu warto zaryzykować.
Czy zdarza się Panu polować na jakąś rzecz? Czy kolekcjoner musi być cierpliwy?
Paweł Lewandowski: Zdecydowanie tak. Jest to hobby,
które wymaga czasu. Po sobie mogę powiedzieć, że w tym
wszystkim najlepsza zabawa to gonić króliczka. Gdy już się
go złapie to emocje opadają i szuka się kolejnego króliczka.
Kiedyś na początku mojego zbieractwa przeczytałem artykuł, w którym wypowiadał się kolekcjoner, który postanowił zerwać z tym wszystkim. Miał potężny zbiór militariów
z okresu II wojny światowej i pewnego dnia stwierdził, że z
tym kończy. Sprzedał wszystko, nie zostawił sobie niczego.
Po jakimś czasie zaczął zbierać monety. Zrozumiał, że to nie
kwestia tego co się zbiera, tu bardziej chodzi o zbieractwo
samo w sobie.

Jaki jest cel tego wszystkiego? Czy celem jest sam proces –
po prostu budowanie kolekcji – czy coś innego? Tradycja,
tożsamość ?
Paweł Lewandowski: To już chyba kwestia indywidualna
każdego kolekcjonera. Czasami to kwestia tradycji a czasami czysta pasja, zainteresowanie danym tematem. Znam
Pana, który zbiera odznaczenia japońskie i trudno tu doszukiwać się tożsamości. Każdy z nas ma na to inne wytłumaczenie. A jaki jest cel? Chyba wszyscy (kolekcjonerzy),
chcemy ocalić jakiś kawałek tego świata od zapomnienia.
I słowo ocalić naprawdę tu ma ogromne znaczenie. Niejednokrotnie spotkałem, się z sytuacjami, kiedy rodzina wyrzucała pamiątki po przodkach do śmieci. I my te pamiątki
staramy się ratować, zachować dla przyszłych pokoleń.
Czy planuje Pan jakieś przedsięwzięcia, wystawę swojej
kolekcji ?
Paweł Lewandowski: Osobiście nie mam na to czasu, tym
bardziej, że już od ponad 10 lat nie mieszkam w Kostrzynie.
Pozostaję jednak w kontakcie z osobą, która taką inicjatywę
podjęła i chce zorganizować wystawę kostrzyńskich kolekcjonerów.
Czy oprócz Pana są kolekcjonerzy, których pasją jest
Kostrzyn nad Odrą?
Paweł Lewandowski: Tak, zdecydowanie ja nie jestem jedyny i jestem przekonany, że są poważniejsi „gracze”. Z uwagi
na to, że historia Kostrzyna nie jest moją jedyna pasją to też
nie poświęcam się jej w 100%. Stanowi ona jedynie pewną
cząstkę moich rozległych zainteresowań. Jestem pewien, że
są osoby, które mogą pochwalić się znacznie większą kolekcją od mojej.
Czy pamięta Pan jakieś głębokie wzruszenie, które towarzyszyło Panu podczas „zdobywania” danej rzeczy ? Może
jakaś rodzinna historia ?
Paweł Lewandowski: Oczywiście, było ich kilka i każda
z nich zapadła mi głęboko w pamięć. Z historii rodzinnych
to ta związana z moim dziadkiem. Walczył w 1939 roku
w wojnie z Niemcami. Był ranny, trafił do niewoli. Po wojnie nie chętnie opowiadał o swoich wojennych perypetiach. Dlatego też postanowił sam poszukać w archiwach.
Napisałem do kilku instytucji w Polsce i za granicą. Po kilku
miesiącach oczekiwań otrzymałem odpowiedzi w postaci
skanów dokumentów archiwalnych. Niesamowite emocje.
Wciąż czekam, na odpowiedź z Bundesarchiv w Berlinie,
jednak już teraz wiem dużo, mam nadzieję dowiedzieć się
jeszcze więcej.
Ostatnie pytanie: na co teraz Pan „poluje” ?
Paweł Lewandowski: Jest tego dużo. Po tylu latach zbierania, wiem, że nie można zebrać wszystkiego. Nawet jak
się ograniczy do jednej kategorii, to możliwości jest naprawdę dużo. Wariantów jednego odznaczenia potrafi być
kilkadziesiąt. Chcieć mieć wszystkie odmiany nie sposób.
Zawsze pojawi się nowy okaz, który nie został wcześniej
skatalogowany i zabawa zaczyna się od początku.
Dziękuję za rozmowę.
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Z ŻYCIA MUZEUM TWIERDZY KOSTRZYN

Muzeum Twierdzy Kostrzyn zaprasza na stronę internetową: www.muzeum.kostrzyn.pl oraz profil FB : http://www.facebook.com/twierdza.kostrzyn

Wystawa broni z okresu II Wojny Światowej
Od wielu lat do zbiorów Muzeum Twierdzy trafiają egzemplarze broni ręcznej oraz wyposażenia armii walczących w samym Kostrzynie jak i w rejonie nadodrzańskim.
W większości są to albo znaleziska ze Starego Miasta, albo
dary osób prywatnych. Stosunkowo sporą ilość stanowią
egzemplarze przekazane nam przez Komendę Wojewódzką Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Od kilku miesięcy trwały przygotowania do prezentacji naszych zbiorów szerszej publiczności. Wystawa miała być pierwotnie
otwarta podczas obchodów 75. rocznicy zakończenia
walk o Kostrzyn w marcu br. Z wiadomych przyczyn impreza ta nie mogła dojść do skutku w zaplanowanym
terminie, ale na samo otwarcie wystawy miało miejsce
w sobotę, 6 czerwca br.
W kilku sekcjach tematycznych będzie można obejrzeć
najróżniejsze typy broni używane w czasie długich i ciężkich walk o miasto w roku 1945. Wystawa „Broń strzelecka
II wojny światowej” jest pierwszą wystawą o tej tematyce
zaaranżowaną w Bramie Berlińskiej. Prezentowane są
egzemplarze broni ręcznej oraz wyposażenia ochronnego Wojska Polskiego, Armii Czerwonej, Wehrmachtu
i innych. Wystawa jest podzielona na cztery bloki tematyczne. W pierwszym z nich spotkamy się z uzbrojeniem
Wojska Polskiego do 1939 roku. W drugim będzie można
zobaczyć uzbrojenie Armii Czerwonej na przestrzeni całego okresu konfliktu. W trzeciej części znajdują się elementy uzbrojenia i wyposażenia Wehrmachtu używane
w czasie działań wojennych. W czwartej części znalazła
się szeroko pojęta broń i wyposażenie zdobyczne, używane po „zmianie właściciela”. Ostatnim elementem jest
diorama stanowiska obrońców twierdzy z 1945 roku.
Będzie można tam znaleźć oryginalne elementy wyposażenia garnizonu i nie tylko. Wystawę wzbogacają zdjęcia ze zbiorów MTK i osób prywatnych. Wszystkie opisy
i podpisy wykonano w języku polskim i niemieckim.
Niektóre elementy wystawy zostały wykonane dzięki
dofinansowaniu ze środków unijnych. Wystawa jest
w całości autorską koncepcją naszego muzealnego edukatora Jerzego Dregera.
Wystawa dostępna jest w godzinach otwarcia Bramy
Berlińskiej, za wstęp pobieramy kwotę 2 zł (dzieci do lat
7 bezpłatnie). Serdecznie zapraszamy!
Pochówek czerwonoarmistów w Międzyrzeczu
Podczas badań archeologicznych prowadzonych przez
Muzeum Twierdzy Kostrzyn na terenie naszego miasta
natrafiliśmy na zbiorową mogiłę żołnierzy radzieckich
z okresu II Wojny Światowej. Był to pochówek dokonany
na terenie obecnego parku miejskiego. Po wojnie urządzony tam został cmentarz poległych żołnierzy uczestniczących w walkach o Kostrzyn. W latach 50-tych przeprowadzono ekshumację, a cmentarz został zlikwidowany.
Jak się okazało, ekshumacja nie została przeprowadzona
z właściwą starannością. Zebrane przez nas szczątki ludzkie zostały poddane badaniom, które wykazały, iż są to
przemieszane i niekompletne szczątki 21 bezimiennych
żołnierzy Armii Czerwonej.

Decyzją Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. wskazano nam w porozumieniu z Instytutem
Pamięci Narodowej – Oddział w Szczecinie, cmentarz
żołnierzy Armii Czerwonej w Międzyrzeczu przy ul. Kazimierza Wielkiego jako miejsce pochówku odnalezionych
szczątków. Pochówek ten miał miejsce w dniu 09.06.2020
roku. W związku z wysokim prawdopodobieństwem, iż
polegli żołnierze radzieccy byli wyznania prawosławnego, ceremonia miała religijny charakter z udziałem
księdza Jarosława Szmajdy, proboszcza parafii pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy w Gorzowie Wielkopolskim. Uczestniczący w ceremonii pracownicy Muzeum
Twierdzy Kostrzyn złożyli na miejscu pochówku wiązankę kwiatów i zapalili znicz. Przypomnijmy, że żołnierze
ekshumowani z kostrzyńskich cmentarzy wojennych
Armii Czerwonej zostali przeniesieni na cmentarze
w Cybince, Gorzowie i Międzyrzeczu. Żaden z tych cmentarzy nie ostał się w naszym mieście.

Drzewostan Starego Miasta:
spacer dendrologiczny
Stare Miasto Kostrzyn, to nie tylko pomnik historii, ale
również świat przyrody, która na tym w znacznej części
zdziczałym terenie uzyskała znakomite warunki do rozwoju, tylko w niewielkim stopniu zakłócanym działalnością człowieka. Jakiś czas temu zorganizowaliśmy po
Starym Mieście spacer botaniczny i spacer ornitologiczny – pora na spacer dendrologiczny, czyli zapoznanie się
z rosnącymi na tym obszarze gatunkami drzew. Część
z nich pamięta czasy niemieckiego Kostrzyna, część wyrosła na skutek kostrzyńskich działkowiczów, część, to
samosiejki ruinne. O różnorodności drzewostanu opowie nam tym razem niemiecki botanik Florian Schreiber.
Komentarz będzie tłumaczony z języka niemieckiego na
język polski. Na spacer zapraszamy w sobotę, 27 czerwca
2020 roku o godz. 11:00. Startujemy przy Bramie Berlińskiej. Spacer odbędzie się bez względu na pogodę. Udział
bezpłatny. Zapraszamy!
Bombowe znalezisko na Starówce
Mimo, że od zakończenia działań wojennych minęło 75 lat teren kostrzyńskiej Starówki cały czas skrywa
„pamiątki” po tej krwawej batalii. Podczas prac porządkowych prowadzonych na Starym Mieście natrafiliśmy
na sporych rozmiarów niewybuch. Poinformowaliśmy
o tym fakcie policję, która zabezpieczyła miejsce znalezienia bomby, a niebezpieczny przedmiot podjęli saperzy
z 2 Stargardzkiego Batalionu Saperów. Pierwsze
oględziny przemawiały za swobodnie opadającą radziecką bombą odłamkowo-burzącą OFAB-50 (ros. ОФАБ-50).
W rzeczywistości niewybuch jest najprawdopodobniej
niemiecką bombą SD70 z bocznym zapalnikiem elektrycznym ELAZ. Ma to znaczenie z historycznego punktu
widzenia: być może jest to niewybuch bomby zrzuconej w zamierzeniu na most przez Odrę budowany przez
wojska rosyjskie po zajęciu Kostrzyna. Z praktycznego
punktu widzenia jest to nieistotne: wszelkie tego typu
eksponaty zabierane przez saperów ulegają destrukcji

w wyniku wysadzenia – zgodnie z obowiązującymi procedurami. Czasami dzięki życzliwości saperów udaję się
nam pozyskać do zbiorów znalezione elementy uzbrojenia po ich wcześniejszym rozbrojeniu, ale nie zawsze jest
to możliwe. Przypominamy, iż zakaz wchodzenia na ruiny, zakaz eksploracji, palenia ognia poza wyznaczonym
miejscem, to nie jest „widzimisię” kierownictwa muzeum,
lecz troska o bezpieczeństwo zwiedzających to przepiękne miejsce. Prosimy pamiętać, że w przypadku znalezienia jakichkolwiek niebezpiecznych przedmiotów należy
obowiązkowo i niezwłocznie powiadomić policję i ewentualnie pracowników Muzeum Twierdzy. Policjantom
i saperom dziękujemy za szybką i skuteczną interwencję.

Informacja o godzinach otwarcia
Muzeum Twierdzy Kostrzyn
Ze względu na dynamiczne zmiany odnośnie godzin
otwarcia obiektów Muzeum (biuro, Punkt Informacji
Turystycznej, punkt sprzedaży pamiątek i publikacji
w Bramie Berlińskiej wraz z wystawą broni oraz ekspozycja muzealna w Bastionie Filip) prosimy o śledzenie naszych komunikatów na stronie www.muzeum.kostrzyn.
pl i na Facebooku. Tam też publikujemy aktualne informacje na temat planowanych wydarzeń i imprez.
Przypominamy o obowiązku dezynfekcji rąk (na miejscu)
oraz stosowania maseczek ochronnych w pomieszczeniach Bramy Berlińskiej i Bastionu Filip! Osoby bez maseczek nie będą mogły zwiedzić ekspozycji!

Samorządny Kostrzyn
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KONKURS
z okazji 75. rocznicy

Burmistrz Miasta Andrzej Kunt
zaprasza na
uroczystość upamiętniającą ofiary
ludobójstwa
dokonanego przez
nacjonalistów ukraińskich na polskich
obywatelach na Kresach
Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej
Polskiej w latach 1943-1947.
Wydarzenie odbędzie się
10 lipca (piątek) 2020 r. o godz. 11:00,
przy obelisku z pamiątkową tablicą
(ul. Władysława Sikorskiego)

Zapraszamy Państwa do udziału w konkursie z okazji 75 rocznicy polskiego Kostrzyna. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie:

Jakie miejsce w Kostrzynie nad Odrą prezentuje poniższe zdjęcie ?
Pierwsze pięć osób, które w dniu 01.07.2020 r. zadzwoni pod nr: 95-727-81-23
otrzyma pakiet z 10 opracowaniami graficznymi wykonanymi przez Ryszarda Dubika.

Czerwiec 2020
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#LICZYSIĘROLNICTWO

Na portalu www.spisrolny.gov.pl dowiesz się więcej o spisie rolnym. Poniżej
publikujemy podstawowe informacje.

Statystyka publiczna zapewnia rzetelne,
obiektywne i systematyczne informowanie społeczeństwa, organów państwa
i administracji publicznej oraz podmiotów
gospodarki narodowej o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz
środowiska naturalnego. Wypełnienie
tego zobowiązania gwarantuje m.in. realizacja spisów rolnych.
Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem,
które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służą władzom
lokalnym i centralnym do podejmowania
trafnych decyzji strategicznych, opartych
na analizie danych.
Obowiązek realizacji spisów nakłada
na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w
dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach
członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje
wszystkie gospodarstwa rolne. Poprzedni
Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce
w 2010 roku.
Najbliższy Powszechny Spis Rolny
będzie prowadzony w całej Polsce od
1 września do 30 listopada 2020 r.,
według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.
Ustawa o spisie rolnym reguluje zakres,
formę i tryb przeprowadzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
powszechnego spisu rolnego w 2020 r.,
oraz zakres, formę i tryb prac związanych
z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu.
Realizacją spisu rolnego kierują kolejno:
• Generalny Komisarz Spisowy - Prezes
GUS, dr Dominik Rozkrut;
• Zastępca Generalnego Komisarza
Spisowego - dyrektor Centralnego
Biura Spisowego (CBS)
dr Janusz Dygaszewicz;
• Wojewódzki komisarz spisowy – wojewoda w wojewódzkim biurze spisowym, którego zastępuje dyrektor
właściwego urzędu statycznego;
• Gminny komisarz spisowy - wójt/burmistrz/prezydent w gminnym biurze
spisowym.
Spis rolny zostanie prowadzony w gospodarstwach rolnych:
• osób fizycznych (gospodarstwach
indywidualnych);
• osób prawnych;
• jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.
Wszystkie podmioty zobowiązane są do
udzielania dokładnych, wyczerpujących
i zgodnych z prawdą odpowiedzi w formie samopisu internetowego, wywiadu
telefonicznego lub bezpośrednio w trakcie rozmowy z rachmistrzem spisowym.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o
gospodarstwach rolnych poprzez:
• Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna
na tej stronie internetowej;
• odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,
• odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi
gospodarstwo rolne.
Rolniku, Twoje dane są u nas bezpieczne! Osoby wykonujące prace spisowe
są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i
sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie
następującej treści: „Przyrzekam, że będę
wykonywać swoje prace na rzecz statystyki
publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”
Nie masz w domu dostępu do Internetu? Jest na to sposób! W gminnych biurach spisowych zapewnimy Ci bezpłatny
dostęp do pomieszczeń wyposażonych
w sprzęt komputerowy.
Obecnie trwają prace organizacyjne
i przygotowawcze do spisu rolnego. PSR
będzie promowany na poziomie ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym poprzez
media tradycyjne (radio, telewizję, prasę)
oraz Internet. Zostanie przeprowadzona
ogólnopolska kampania informacyjna
„Spiszmy się, jak na rolników przystało”. W
jej ramach rolnicy zostaną poinformowani
o obowiązku spisowym, możliwych metodach spisu i bezpieczeństwie danych.
Statystyka a ochrona danych w PSR
Badania statystyki publicznej są wyjątkiem, jeżeli chodzi o prawa osób do
ochrony swoich danych. Zgodnie z zapisami europejskich aktów prawnych „prawo
do bycia zapomnianym” nie przysługuje,
jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do celów statystycznych.
Polska ustawa o PSR 2020 wymienia
wprost artykuły rozporządzenia o RODO,
które nie mają zastosowania. I tak respondentom nie przysługuje prawo do:
• dostępu do danych osobowych, w
tym prawo do uzyskania kopii tych
danych,
• sprostowania (poprawiania) danych
osobowych,
• ograniczenia przetwarzania danych
osobowych,
• sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Tacy ludzie jak Ty
zdarzają się raz na
dziesięć lat!
Od 15 czerwca do 8 lipca 2020
trwa nabór na rachmistrza spisowego,
jesteś zainteresowany?
Zgłoś się do urzędu gminy.

Szczegółowe wymagania znajdziesz
na stronie spisrolny.gov.pl

#KUPUJLOKALNIE

Wiosenny zastój nie sprzyja rozwojowi małej przedsiębiorczości. W niełatwym położeniu znaleźli się również lubuscy producenci żywności lokalnej.
Możemy im pomóc kupując żywność i inne produkty m.in. na kostrzyńskim
targowisku, sklepach czy zamawiając obiady w lokalnych restauracjach.
Producenci regionalnej żywności, w dobie pandemii koronawirusa, starają
się kontynuować działalność. Oferują możliwość zamówienia swoich produktów zarówno bezpośrednio, telefonicznie oraz przez Internet z dostawą lub odbiorem osobistym. Lista przedsiębiorców znajduje się na stronie
www.lcpr.pl
Pomagajmy naszym lokalnym producentom żywności wybierając producentów z Województwa Lubuskiego: „Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze chcąc okazać wsparcie lokalnym producentom
organizuje akcję pn. „Wspieraj lubuskich producentów, kupuj lokalnie”,
w której zachęca do nabywania regionalnych produktów wytworzonych
przez producentów z województwa lubuskiego. Akcja ma uświadomić jak
ważne jest w obecnym czasie wspieranie lokalnej działalności i zachęcić do robienia zakupów u lokalnych podmiotów, jak również tych, którzy
prowadzą sprzedaż na targowiskach.” - wyjaśnia wicemarszałek Województwa Lubuskiego Stanisław Tomczyszyn.

Samorządny Kostrzyn
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CZERWCOWE MIODY GĘSI ZAOBRĄCZKOWANE

Mamy połowę czerwca, za nami już miody wczesne z mniszka czy klonu z domieszką wielu roślin, które swym kwitnięciem zwiastują wiosenny rozwój w przyrodzie.
Razem z kwitnieniem rzepaku, uważanym, jako pożytek rozwojowy dla rodzin
pszczelich, na początku maja pojawił się
nastrój rojowy. W tym roku również było
obfite rojenie się pszczół, jest to zjawisko
naturalnego podziału rodziny. Mimo wielu metod ograniczających i przeciwdziałających rojeniu się pszczół, pszczelarze
mieli pełne ręce pracy przy zdejmowaniu
rójek z drzew, krzewów i innych naturalnych obiektów. Wiele rodzin odleciało w
poszukiwaniu nowego miejsca i zasiedlały
opuszczone ule oraz naturalne miejsca np.
dziuple czy miejsca dostępne w wypróchniałych drzewach. Roje pszczół najczęściej
wędrują w godzinach popołudniowych.
Po pokonaniu jakiegoś odcinka uwieszają
się na przypadkowych drzewach czy krzewach w mieście lub w naszych ogródkach
przydomowych. Na chwilę przerwały swoją podróży by przeczekać do następnego
dnia. Nie raz zdarza się, że dwa lub kilka
dni wiszą i oblatują teren w poszukiwaniu
odpowiedniego miejsca na stałe gniazdowanie. Po przenocowaniu lub pobycie kilkudniowym, najczęściej przed południem
przy sprzyjających warunkach pogodowych, w słońcu odlatują w dalszą drogę
w celu znalezienia dogodnego miejsca na
założenie gniazda. Widząc takie zjawisko
siadających pszczół i wiążącego się roju
na drzewie obawiamy się, że zostaniemy
przez nie pożądleni, co jest mało prawdopodobne. Pszczoły rojąc się, zabierają ze
sobą pokarm, który powinien im wystarczyć na parę dni do przeżycia. Nie mając
możliwości gromadzenia go w plastrze,
muszą go przetrzymywać w wolu, są
mocno obładowane i nie mają ochoty na
żądlenie. Zatem nie musimy się zbytnio
obawiać, że zostaniemy zaraz napadnięci
przez pszczoły. Jednak zawsze powinniśmy przy kontakcie ze zwierzętami jak i
pszczołami zachować ostrożność i nie zbliżać się do takiego wieszającego się roju.
Nigdy nie powinnyśmy stawać na drodze
pędzącym zwierzętom jak i lecącemu rojowy. Jeżeli taka rójka po zawieszeniu się
i uwiązaniu kłębu na wybranym miejscu
uspokoi się to i my możemy być spokojni, następnego dnia odleci. Jednak gdyby
usiadła nam tak, że musimy koło niej cały
czas przechodzić i ją omijać, wówczas jest
inna sytuacja i trzeba ją stamtąd zabrać.
Nie róbmy tego sami, jeśli nie potrafimy,
bo możemy stworzyć zagrożenie i niebezpieczeństwo dla siebie i otoczenia. Jednak
w polskim prawie nie jest określone, kto
to ma to zrobić i jak mamy postępować
z pszczołami. Zatem najlepiej jest skontaktować się ze znajomym pszczelarzem i
poprosić go o pomoc, by zdjął rój i zabrał
go. W innym przypadku prosimy o pomoc
straż pożarną. Masowe rojenie powoli już
się kończy, jeszcze pojawiają się pojedyncze roje. Jednak w pasiekach niezależnie
od tego, czy pszczoły się roiły, czy też nie,
to nadal gromadziły zapasy w ulach. Już
zakończyliśmy zbiór miodów wiosennych.
Jak nigdy w tym roku dopiero zakończyła
kwitnąć robinia akacjowa (akacja). W poprzednich latach na naszym terenie akacja
zakwitała pod koniec maja, w tym roku w
czasie kwitnięcia akacji wystąpiła spadź.
Pogoda sprzyja kwitnieniom roślin. Wy-

soka temperatura w dzień i ciepłe noce
sprzyjają występowaniu spadzi. Na drzewach liściastych i roślinach od jakiegoś
czasu pojawiła się mszyca, a to zwiastuje
pojawienie się spadzi. W tym roku bardzo
wcześnie pojawił się miód spadziowy z
drzew liściastych w naszych ulach, którym
zabarwiony jest miód akacjowy. Aktualnie
jesteśmy w trakcie pozyskiwania z uli miodu nektarowego akacjowego z domieszką
spadzi. Zaczynają rozkwitać pierwsze lipy.
Jednak wcześniej na tych drzewach pojawiła się spadź. To zwiastuje pojawienie się
w krótkim czasie kwiatów na lipie. Drugim
warunkiem by lipa dobrze miodowała
musi być dobra i sprzyjająca pogoda.
W najbliższym czasie w przewidywanych
prognozach pogody wskazuje się na słoneczne i ciepłe lato. Dla przyrody nie jest
to dobre, bo słoneczny dzień i wysoka
temperatura wysusza glebę z zapasów
wody, usychają rośliny i trawy. Zatem zadbajmy o zapasy wody, ale róbmy to z
rozmysłem. Zjawisko to będzie pojawiać
się coraz częściej. Będzie dla nas dokuczliwe, a my będziemy szukać zacienienia
od słońca. Gdzie tu się schronić jak nie
ma drzew bo już zostały powycinane?
Nowe jeszcze nie urosły albo ich wcale
nie posadziliśmy. Pozostaje nam odkryty
teren nasłoneczniony i do tego jeszcze
wybrukowany kostką brukową. Trawniki
bez podlewania i nie osłonięte drzewami
nie przetrwają. Jesteśmy skazani na własne życzenie bo wcześniej nie zadbaliśmy
o to by zacienić swoje obejście odpowiednimi drzewkami czy inną roślinnością. Dziś
trzeba się zastanowić nad tym jak to zmienić by było lepiej a upał nam nie dokuczał.
Aktualna sytuacja pozwala nam na
zaproszenie w celu zwiedzania i spotkań
w SKANSENIE PSZCZELARSKIM jednak
z zachowaniem ogólnie zalecanych środków ostrożności. Skorzystaliśmy z sytuacji
i jesteśmy na ukończeniu prowadzonych
prac przygotowujących do zwiedzania.
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.
Romana i Marian Grzywacz

Spacerujący Wałem Północnym mogli zauważyć sieci rozstawione na rozlewisku
Warty i tabliczkę „Badania naukowe”. Czas wyjaśnić tę tajemnicę!

Lato, aż pióra lecą!
Wszystkim jest wiadome, że bez piór ptak
nie poleci. Niestety ptasie pióra nie są
wieczne… Trzeba o nie dbać, a gdy są już
zniszczone - wymienić na nowe. Niektóre
gatunki np. ptaki drapieżne gubią po jednym, zniszczonym piórku, a na jego miejsce wyrasta następne. Gęsi, kaczki, żurawie
i łabędzie wymieniają wszystkie pióra służące do latania (czyli lotki) jednocześnie.
I dzieje się to właśnie na przełomie wiosny
i lata. Pierzące się osobniki tracą zdolność
lotu na kilkanaście dni. I właśnie ten czas
wykorzystaliśmy do przeprowadzenia
badań naukowych.
„Przyjmij tę obrączkę…”
Tajemnicze sieci posłużyły nam do złapania gęsi. Ponieważ ptaki nie latały, mogliśmy spokojnie zagonić je do matni.
Wszystko oczywiście odbywało się z zachowaniem ostrożności i ptakom nic się
nie stało! Gdy gęgawy czekały w zagrodzie
z sieci, mogliśmy przystąpić do obrączkowania i obrożowania.
Obrączkowanie jest jedną z najstarszych
metod badań ptaków. Zajmują się tym
tylko przeszkoleni specjaliści - tzw. obrączkarze. Polega na zakładaniu ptakom na
nogi obrączek. Mogą być one metalowe
lub plastikowe i każda ma niepowtarzalny
numer. Są małe i lekkie, tak aby nie przeszkadzać ptakom. Podczas badań ptaki są
ważone, mierzone oraz jeśli jest to możliwe, określana jest ich płeć i wiek. Takie
badania przeprowadzane są najszybciej
jak się da, tak aby jak najmniej niepokoić
badanego osobnika. Następnie zaobrączkowany ptak wypuszczany jest na wolność
i od tego momentu śledzimy jego życie.
Widziałem ptaka z obrączką. Co dalej?
Cała sztuka polega na tym aby wypatrzeć
obrączkę na ptasiej nóżce. Nie jest to łatwe ale też nie niemożliwe. Może to zrobić
każdy, wystarczy mieć odrobinę szczęścia
i lornetkę lub aparat. Najłatwiej jest odczytać numer, robiąc zdjęcie. Gdy już mamy
odczyt, możemy go zgłosić na platformie
POLRING. Zajmują się nią pracownicy
Centrali Obrączkowania Ptaków Stacji
Ornitologicznej w Gdańsku. Takie zgłoszenie może zrobić każdy. Potrzebny tylko
numer obrączki, miejsce i czas odczytu. Nie
musimy nawet znać gatunku ptaka, którego zgłaszamy. Dzięki takim zgłoszeniom
dowiadujemy się np. którędy ptaki latają,
gdzie spędzają poszczególne pory roku,
gdzie zakładają gniazda, jak długo żyją.
Dodatek do obrączki
Niestety taka metoda badania ptaków ma
swoje wady. Przede wszystkim trudno jest
odczytać numer na malutkiej obrączce. A
jeszcze trudniej jest odczytać numer gdy
obrączka jest na nodze ptaka, który większość czasu spędza w wodzie. Dlatego też
można spotkać inne oznaczenia ptaków,
które mają nam pomóc w odczycie.

W przypadku gęsi i łabędzi stosuje się
plastikowe, kolorowe obroże, zakładane na
szyję. Taka obroża również ma swój niepowtarzalny kod. Jest on jednak krótszy i lepiej widoczny z daleka. I takie właśnie żółte obroże zakładaliśmy gęsiom złapanym
w czerwcu w Parku. Choć obroże mogą się
wydawać duże, to są lekkie i nie przeszkadzają ptakom. Zakładane są luźno, tak aby
dotykały tylko piór. Dzięki temu nie ocierają skóry i dają swobodę ruchu. Oznakowania nie przeszkadzają też w relacjach między ptakami. Nie raz spotykamy rodzinki,
gdzie jeden lub dwoje rodziców mają
kolorowe obroże.
Innym ptakom np. bocianom i żurawiom
zakłada się kolorowe, widoczne z daleka,
plastikowe obrączki na nogi. Czasem mają
one numery a czasem aby odróżnić ptaki,
zakłada się im kilka mniejszych obrączek w
różnych kolorach w określonej kolejności
np. żółty-żółty-czerwony. Jeszcze inną metodą jest zakładanie oznakowań przypominających malutkie, sztywne flagi. Wtedy
numer znajduje się na wystającej części
znakowania. Nie zależnie od rodzaju oznakowania, wszystkie są stworzone tak, aby
nie przeszkadzać noszącym je ptakom.

Inne akcje obrączkowania
Akcja obrączkowania i zakładania obroży
gęgawom odbywa się w Parku Narodowym „Ujście Warty” od kilku lat. Jednak
wspomniane wyżej gęsi nie są jedynym gatunkiem, który bada się metodą obrączkowania. Dotyczy ona wszystkich gatunków
ptaków (i nie tylko! obrączkuje się również
nietoperze). Co roku, zimą, organizowana
jest w całej Polsce Akcja Karmnik. Od 2 lat
można w niej uczestniczyć także u nas.
O ile w obrączkowaniu gęsi brali udział
tylko pracownicy Parku, to w Akcji Karmnik może uczestniczyć każdy! Do czego
bardzo zachęcamy. Co dwa tygodnie, od
grudnia do lutego, ptaki łapane są i znakowane wokół karmników. Wtedy zazwyczaj badamy mniejsze gatunki np. sikory,
wróble, mazurki ale zdarza się również,
że karmnik odwiedzi drapieżny krogulec!
Osoby, które złapią ornitologicznego bakcyla mogą wziąć udział w obozach obrączkarskich w innych częściach kraju np. Akcji
Bałtyckiej, Akcji Siemianówka, Akcji Carpatica czy obozie Grupy Kuling.
Lornetki w dłoń!
Zachęcamy wszystkich do wypatrywania ptaków z obrączkami i obrożami oraz
zgłaszania ich na portalu POLRING. Szanse
na spotkanie „naszych” gęgaw jest duża:
w tegorocznej akcji oznakowaliśmy około
250 osobników! Jeśli macie wątpliwości
co do numeru, gatunku, zachęcamy do
kontaktu z nami - postaramy się rozwiać
wątpliwości.
Olga Betańska
Specjalista ds. edukacji
Park Narodowy „Ujście Warty”
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POMÓŻMY PIŁKARKOM!

MUKS „Przyjaciół Sportu” Kostrzyn nad Odrą to klub reprezentujący nasze miasto w rozgrywkach kobiecej piłki nożnej. Wielkim sukcesem skończył się sezon 2019/2020, gdzie piłkarki wywalczyły awans!
O perspektywach i problemach naszego zespołu rozmawiamy z trenerem Stanisławem Gorzelakiem.

Bartłomiej Suski: Jaka jest atmosfera w zespole po
historycznym sukcesie, jakim był fotel lidera III Ligi?
Stanisław Gorzelak (SG): Faktycznie, udało nam się
zdobyć pierwsze miejsce w III Lidze Wojewódzkiej, która
w tym sezonie, w związku z reorganizacją kobiecej piłki
nożnej w Polsce, staje się IV Ligą Wojewódzką. Przypomnę, że od sezonu 2020/2021 kobiety będą rywalizować
w Ekstralidze, I Lidze, dwóch II Ligach i czterech makroregionalnych III Ligach - coś na wzór schematu piłkarskiego mężczyzn. Wspomniany sukces był natomiast niespodziewany, bo zajęliśmy pierwsze miejsce w połowie
rozgrywek. Nikt się nie spodziewał, że runda wiosenna
się nie odbędzie i tym samym awansujemy do wyższej
klasy rozgrywkowej już po rundzie jesiennej! Tak jak
wspomniałem, obecna III Liga składa się z województw:
śląskiego, dolnośląskiego opolskiego i lubuskiego, a więc
swoim zasięgiem obejmuje 1/4 Polski! Myślę, że to będzie
cenne doświadczenie, bo rywalizować będziemy z przeciwnikami o długoletnich tradycjach piłkarskich. Na dzień
dzisiejszy cieszymy się bardzo, że to my awansowaliśmy,
a nie naszpikowana ligowymi zawodniczkami Warta
Gorzów! To z pewnością buduje doskonałą atmosferę
w naszym zespole.
Rozumiem zatem, że stanęliście przed zupełnie nowym
wyzwaniem! Może zacznijmy od aspektu sportowego z kim będziecie walczyć o punkty?
SG: W związku z reorganizacją o której wspomniałem
- z czterech grup II Ligi spadło aż 9 zespołów. Tak więc
z województwa śląskiego w naszej grupie znajd się:
Jaskółki Chorzów, Czarni II Sosnowiec i KKP Zabrze.
Z opolskiego: Unia Opole, Błotnica Strzelecka, Rolnik
II Biedrzychowice i Gwiazda Prószków. I dalej, z dolnośląskiego: Ziemia Lubińska Czerniec, Polonia Świdnica i Orlik Jelenia Góra. Z naszego województwa: Stilon
Gorzów, Promień Żary i oczywiście MUKS PS Kostrzyn
nad Odrą. Czekamy jeszcze na ostateczne decyzje, który
ze Związków będzie prowadził te rozgrywki i jak będzie
ostatecznie wyglądać ta grupa.
Czy będziecie zatem szukać wzmocnień i jak Pan Trener
prognozuje szanse kostrzyńskich piłkarek?
SG: W zasadzie będziemy opierać się o dziewczęta,
które grały do tej pory. Jeśli ktoś będzie chciał do nas dołączyć - jesteśmy otwarci. Natomiast trzeba przypomnieć,
że mamy wiele utalentowanych, młodych piłkarek, które w przyszłości będą stanowiły o sile naszego zespołu.
Zdaję sobie sprawę, że będzie trudno wygrywać mecze
z zespołami, które grały wyższych ligach. Ale przecież
od lepszego to człowiek się najwięcej uczy. Jako trener
jestem więc zadowolony - awans daje nam możliwość
dalszego, sportowego rozwoju. Przecież, kiedy mamy doświadczonego przeciwnika, każda pozycja musi wykonać
swoje zadanie w sposób właściwy. W oparciu o taki mecz
można eliminować błędy i uczyć się wykorzystywać
własne atuty. W związku z tym, że opieramy się o młode

dziewczyny, może być trudno o środek tabeli. Liczę jednak na to, że zdobędziemy doświadczenie, które zaprocentuje w przyszłości. Na pewno nie będziemy się lenić
i będziemy walczyć o każdy metr boiska. Jeszcze nie tak
dawno nie wszyscy wierzyli w to, że kobieca piłka nożna
może powstać w Kostrzynie, ale dzisiaj spotykam się z dowodami sympatii, zdobywamy stałych, wiernych kibiców.
W dzisiejszych czasach sport to niestety także pieniądze. Jak to było na początku i jak to wygląda teraz?
Największym problemem był sam początek. Klub powstał w roku 2013 i zaczęliśmy treningi od dzieci. Oczywiście, nie moglibyśmy rozpocząć, gdyby nie wsparcie
finansowe ze strony Miasta Kostrzyn nad Odrą, Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
ICT Poland Sp. z o.o. czy GBS Barlinek. Oczywiście rodzice płacą składki, ale aby uczestniczyć w różnorakich
rozgrywkach czy turniejach jest to za mało. Cieszę się,
że dołączają do wspomnianych firm kolejne, które rokrocznie nam pomagają. Dziękuję im w tym miejscu, za to,
że dzięki nim możemy tak pięknie reprezentować nasze
miasto ale i ich, naszych sponsorów! Oczywiście nie zapominamy o naszych darczyńcach - niewiele możemy
dać, ale wręczamy statuetki, które efektownie wyglądają
wśród innych trofeów. Rozdaliśmy ich już ponad 40, a w
kolejce czekają kolejne...
Wróćmy na chwilę do kwestii finansowych - III Liga
będzie dla Was dużym wyzwaniem finansowym?
SG: Największym kosztem będą wyjazdy - czekają nas
mecze wyjazdowe do oddalonych o ponad 500 km miejscowości… Nie będzie można już po prostu pojechać
na mecz: podróż często będzie trwała kilka godzin, trzeba doliczyć posiłki i niejednokrotnie noclegi. Spotkanie
z drużynami ze Śląska, jak np. z KKP Zabrze będzie kosztować będzie ok. 2.500 zł, więc wedle naszego rozeznania, na same wyjazdy będziemy potrzebować 20 tys. zł!
A przecież dochodzą jeszcze mecze w charakterze gospodarza! Pomogą nam same zawodniczki, prowadzimy
także rozmowy ze sponsorami. Korzystając z okazji
chciałbym się zwrócić o pomoc, o wsparcie finansowe
dla MUKS PS Kostrzyn nad Odrą. W zamian możemy
zamieścić logo na koszulkach meczowych, zawiesić
banner na stadionach, gdzie będziemy rozgrywać
swoje mecze ale nie zamykamy się także na inne formy promocji. Pomóżmy piłkarkom!

Czerwiec 2020

INFORMACJA
O OTWARCIU BASENU

Planowane otwarcie basenu kąpielowego
w Kostrzynie nad Odrą powinno nastąpić 6 lipca
2020 roku, jednak jego otwarcie uwarunkowane jest rozwojem sytuacji w związku z trwaniem
epidemii SARS-CoV-2 w Polsce, tak więc termin
jego otwarcia może ulec zmianie. Zarządzający obiektem zobowiązany jest do przygotowania obiektu zgodnie z zaleceniami Ministerstwa
Rozwoju, Głównego Inspektoratu Sanitarnego,
Ministerstwa Zdrowia.
Jak będzie funkcjonował basen w Kostrzynie nad
Odrą? Zarządzający zobowiązany jest do:
• ustalenia i kontroli maksymalnej liczby użytkowników,
• liczba osób korzystających w jednym czasie z obiektu nie może przekraczać 50% maksymalnego obciążenia - w przypadku basenu w Kostrzynie nad Odrą
będzie to 50 osób,
• po każdej godzinie kąpieli nastąpi 30 minutowa
przerwa pozwalająca na zmianę grup na basenie
oraz dezynfekcję obiektu,
• wchodzący będą zobowiązani do bezwzględnego
przestrzegania regulaminu i stosowania się do zaleceń obsługi i ratowników,
• korzystający zobowiązani będą do obowiązkowej
dezynfekcji rąk przy wejściu,
• korzystający zobowiązani będą do zachowania
dystansu - 2-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce oraz w otoczeniu pływalni,
tj.: szatni, przebieralni, toalet, natrysków oraz terenu
rekreacyjnego,
• obowiązuje zakaz korzystania z pływalni osób z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim
dróg oddechowych.

Wstęp na basen będzie regulowany
w następujący sposób:
Czas kąpieli jednej grupy (50 osób) wynosić będzie
1 godzinę zegarow. Po upływie każdej godziny na
sygnał ratownika wszyscy korzystający z basenu będą
zobowiązani do bezzwłocznego opuszczenia basenu, dla
wchodzących i wychodzących przygotowane będą oddzielne wejście i wyjście.
Na każdą godzinę dla korzystających będą przygotowane specjalne jednorazowe opaski o różnych kolorach
(na każdą godzinę o innym kolorze). Na terenie basenu
(dotyczy ogrodzonej części z niecką basenową i wyposażeniem basenu przebywać może tylko obsługa techniczna, ratownicy oraz korzystający z basenu z opaskami na daną godzinę), oczekujący na wejście przebywają
na terenie zielonym dookoła basenu.
Wejście na basen z określoną opaską następować będzie w następujących godzinach:
10.30 – 11.30
12.00 – 13.00
13.30 – 14.30
15.00 – 16.00
16.30 – 17.30
Po każdej godzinie korzystania z obiektu nastąpi 30
minutowa przerwa na wyjście korzystających oraz
dezynfekcje obiektu zgodnie z zaleceniami.

Jak się można z Państwem skontaktować?
SG: Można kontaktować się przez naszych trenerów,
profil na FB czy też ze mną osobiście. Pozostaję do dyspozycji pod telefonem 602618835 a także adresem mailowym sgorzelak@op.pl Zachęcam do kontaktu, bo wierzę,
że sympatyków kobiecej piłki nożnej w naszym mieście
nie brakuje!

Opaski uprawniające do wejścia na basen będą dostępne bezpłatnie w biurze MOSiR przy ul. Niepodległości 11,
będzie je można pobrać na określonych zasadach (zostaną one podane najpóźniej na 3 dni przed planowym
otwarciem basenu) – informacja będzie zawierała zasady
pobierania, limity itp. te informacje zostaną zamieszczone na stronach ww.mosir-kostrzyn.pl, www.kostrzyn.pl,
na profilach Facebooka oraz udostępnione mediom informacyjnym.
Opaski będzie można także pobrać przed wejściem
na basen, o ile nie zostanie wykorzystany limit 50 sztuk
na daną godzinę.

Dziękuję za rozmowę i również apeluję: pomóżmy naszym, kostrzyńskim piłkarkom!

Pełne informacje o zaleceniach dostępne są na stronie:
https://www.gov.pl/web/rozwoj/baseny-i-sauny

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia 10 czerwca 2020 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) w związku z art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1
pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w
2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą podaje do wiadomości wyborców informację o numerach
oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.:
Nr obwodu
głosowania

1

Granice obwodu głosowania
Komisji Edukacji Narodowej, Nadbrzeżna, Osiedle nad Wartą, Osiedle Parkowe, Parkowa,
Plac Wolności, Rzeczna, Stefana Czarnieckiego, Wędkarska, Zaułek Wodny, Żeglarska

Siedziba obwodowej komisji wyborczej
Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie,
ul. Komisji Edukacji Narodowej 2,
66-470 Kostrzyn nad Odrą
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2

Aleja Kasztanowa, Bastionowa, Berlińska, Bukowa, Chyżańska, Gimnazjalna, Gorzyńska,
Szkoła Podstawowa Nr 4
Graniczna, Handlowa, Jana z Kostrzyna, Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1-7, 9-41 nieparzyste,
ul. Henryka Sienkiewicza 6, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
Królewska, Książęca, Mikołaja Kopernika, Mostowa, Osiedle 3 Maja, Plac Ratuszowy,
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
Plac Zamkowy, Przyforteczna, Spichrzowa, Strzelecka, Św. Klemensa, Władysława Sikorskiego,
Wodna, Zakole, Zaułek Kościelny

3

Dębowa, Jana Karskiego, Jasna, Jaworowa, Jodłowa, Kardynała Stefana Wyszyńskiego 8-40B
parzyste, od 43 do końca, Klonowa, Księdza Franciszka Skałby, Łódzka, Na Skarpie,
Osiedle Kolejowe, Osiedle Warniki, Plac Grunwaldzki, Południowa, Świerkowa, Tarasowa,
Widokowa, Witnicka, Wschodnia, Zaułek Klonowy

4

Generała Józefa Bema, Generała Tadeusza Kutrzeby, Gorzowska od 72 do końca,
Królowej Jadwigi, Majora Henryka Sucharskiego, Marzeń, Miła, Pogodna, Przyjazna, Radości,
Saperska, Szczęśliwa, Wojska Polskiego

5

Adama Mickiewicza, Bolesława Chrobrego, Henryka Sienkiewicza, Marii Konopnickiej, Targowa ul. Henryka Sienkiewicza 6, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

6
7
8

Gorzowska 1 - 70, Krótka, Osiedle C, Tadeusza Kościuszki

Szkoła Podstawowa nr 1,
ul. Tadeusza Kościuszki 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

Osiedle B, Osiedle Słowiańskie, Osiedlowa, Plac Wojska Polskiego

Szkoła Podstawowa nr 1,
ul. Tadeusza Kościuszki 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

Aleja Milenijna, Działkowa, Indyjska, Jaśminowa, Młyńska, Ogrodowa, Osiedle Leśne,
Północna, Pralników, Prosta, Różana, Sportowa, Tulipanowa

9

Dworcowa, Fabryczna, Jana Pawła II, Niepodległości, Osiedle Mieszka I od 37 do końca,
Piastowska, Plac im. Michała Kaczmarka, Portowa, Solidarności, Sybiraków

Szkoła Podstawowa Nr 4
ul. Henryka Sienkiewicza 6, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa Nr 4,
ul. Henryka Sienkiewicza 6, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa Nr 4,

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Kostrzyńskie Centrum Kultury-Klub Osiedlowy,
Osiedle Leśne 5, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
Szkoła Podstawowa Nr 2,
ul. Ludwika Banaszaka 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
Biblioteka Miejska,
ul. Dworcowa 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

10

Osiedle Mieszka I 1 - 36

11
12

Chemików, Drzewna, Jagiellońska, Ludwika Banaszaka, Orła Białego, Papierników

Szkoła Podstawowa Nr 2,
ul. Ludwika Banaszaka 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

Akacjowa, Czereśniowa, Kwiatowa, Malinowa, Słoneczna, Spokojna,
Tadeusza Zawadzkiego, Turkusowa, Zielona, Złota

Szkoła Podstawowa Nr 2,
ul. Ludwika Banaszaka 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

13

Asfaltowa, Belgijska, Energetyków, Eugeniusza Olczaka, Główna, Morelowa, Orzechowa,
Owocowa, Promienna, Przemysłowa, Sadowa, Sosnowa, Stanisława Moniuszki,
Szwedzka, Tysiąclecia, Wiśniowa, Włoska

14

Cisowa, Cmentarna, Drzewicka, Fryderyka Chopina, Gabriela Narutowicza, Rzemieślnicza,
Szkolna, Środkowa, Zacisze

15

Boczna, Brylantowa, Brzoskwiniowa, Brzozowa, Diamentowa, Dzika, Familijna, Grzybowa, Jagodowa, Jeżynowa, Kostrzyńska, Kościelna, Lawendowa, Leśna, Lipowa, Łączna,
Mikołaja Reja, Namyślińska, Nowa, Odrzańska, Piaskowa, Polna, Poziomkowa, Szumiłowska,
Tartaczna, Topolowa, Ustronie, Wąska, Wesoła, Wilcza, Willowa, Wiosenna, Wrzosowa

16
17

Przedszkole Miejskie Nr 2,
ul. Czereśniowa 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
Szkoła Podstawowa nr 3,
ul. Mikołaja Reja 32a, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa nr 3,
ul. Mikołaja Reja 32a, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Szpital

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital,
ul. Gabriela Narutowicza 6, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

Dom Seniora

Dom Pomocy Społecznej „Dom Seniora”,
ul. Gabriela Narutowicza 4a, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

Głosować korespondencyjnie może każdy wyborca.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty
jest w spisie wyborców, najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r.
Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego
najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r.
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający
orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą najpóźniej do dnia 19 czerwca 2020 r.
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 28 czerwca 2020r. od godz. 7:00 do godz. 21:00.
Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą Andrzej Kunt

