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Szanowni Dyrektorzy,
Nauczyciele,
Pracownicy szkół,
Rodzice i Opiekunowie,
Drodzy Uczniowie!

Każdego roku, rozpoczynając nowy rok szkolny, Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom życzyliśmy
spokojnej wytężonej pracy i nauki, pełnej sukcesów; życzyliśmy rozwijania pasji, talentów i satysfakcji
z osiąganych wyników. W roku 2020, epidemia sprawia, że na inauguracji nowego roku szkolnego
życzymy przede wszystkim nauki i pracy w szkole bezpiecznej, a podstawowym warunkiem zachowania
bezpieczeństwa jest poddanie się rygorom sanitarno - epidemiologicznym. To będzie trudne!
Samorząd, Dyrektorzy, Nauczyciele będą musieli wprowadzać w życie rozporządzenia, zarządzenia
i instrukcje wydawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia czy Głównego
Inspektora Sanitarnego.
Dzieci, młodzież, rodzice i inni ludzie szkoły - będą zmuszeni je przestrzegać.
Zachowanie bezpieczeństwa w szkole będzie więc wymagało zbiorowego wysiłku wszystkich. Ważne jest to, abyśmy wszyscy to zrozumieli i ze sobą współpracowali.
W Polsce, podobnie jak w innych krajach Europy, niekiedy bardziej dotkniętych
epidemią COVID-19, podjęto decyzje o rozpoczęciu nauki po wakacjach w szkołach,
dopuszczając jednocześnie inne rozwiązania (nauka hybrydowa, zdalna).
Mamy obowiązek ścisłego monitorowania sytuacji w szkołach i przedszkolach,
wzmożonej czujności i szybkiego reagowania w chwili zagrożenia, we współpracy
dyrektorów jednostek, z samorządem i służbami sanitarno-epidemiologicznymi.
Dzisiaj, mimo chwili tak uroczystej jak inauguracja nowego roku szkolnego musimy,
niestety apelować o zrozumienie szczególnych uwarunkowań narzuconych przez
epidemię COVID-19, o współpracę i wreszcie o przestrzeganie zasad zachowania
w szkole i poza nią bo epidemia może potrwać długo i będziemy zmuszeni w tych
warunkach uczyć się i pracować.
W tym trudnym dla wszystkich czasie, a może właśnie dlatego, prosimy
Państwa o przyjęcie życzenia, aby Nowy Rok szkolny 2020/2021 był szczęśliwy
i bezpieczny, aby Wszyscy przeżyli go w pełnym zdrowiu, z sukcesami w nauce,
do których uczniowie kostrzyńskich szkół i ich nauczyciele przyzwyczaili nas
w ciągu ostatnich lat.
Z wyrazami szacunku
Burmistrz Miasta
dr Andrzej Kunt
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Samorządny Kostrzyn
SPIS TREŚCI
List Burmistrza Miasta Andrzeja Kunta
z okazji początku roku szkolnego
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Uwaga! Konkurs:
Odkrywca Kostrzyna nad Odrą
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Uwaga! Konkurs:
Patrzę na Kostrzyn z góry
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Wakacyjne inwestycje oświatowe
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Rozkład jazdy komunikacji miejskiej
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Kostrzyn nad Odrą pięknieje!
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Miodu będzie mniej...
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Nowości wydawnicze

10

Miejska Biblioteka Publiczna:
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13

Prezentacja:
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Nasz wywiad:
Arcymistrz z Kostrzyna

14

III Liga Kobiet:
terminarz jesień 2020
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Lubuska Liga Okręgowa:
terminarz jesień 2020
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Będzie się działo!
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Zapraszamy:
Piknik Ekologiczny w Parku Miejskim
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Gra familijna trwa ! Pierwsi Odkrywcy Kostrzyna nad Odrą odebrali już swoje medale i nagrody.
Zdobywcami tytułu są już mali turyści z Warszawy, Wrocławia i Milicza, jednak największa
liczba uczestników pochodzi z Kostrzyna. Niezmiernie cieszy fakt, że nasze miasto podoba się
zarówno gościom jak i „naszym” dzieciom. Uczestnicy konkursu potwierdzili, że największą atrakcją turystyczną jest dla nich niewątpliwe Kostrzyńska Twierdza. Zaraz za nią uplasowała się wieża
widokowa w Parku Narodowym „Ujcie Warty”. Uwadze nie umknęły również figurki na Placu Wojska
Polskiego, Biblioteka i jej pracownia robotyki czy Pomnik Lwa.
Gorąco zachęcamy do dalszej zabawy !

Szanowni Państwo, konkurs pn. „Patrzę na Kostrzyn z góry” cieszy się ogromnym zainteresowaniem,
dlatego też zwiększamy liczbę nagród w konkursie. Tym razem mamy dla Państwa 10 kompletów
grafik! Kontynuujemy zabawę i zadajemy ponownie pytanie:

Jakie miejsce w Kostrzynie nad Odrą prezentuje powyższe zdjęcie?

Dziesięć osób, które w dniu 02.09.2020 r. między godz. 9:00-11:00 zadzwoni pod nr: 95-727-81-23
otrzyma pakiet z 10 opracowaniami graficznymi wykonanymi przez Ryszarda Dubika.
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Tegoroczne wakacje były niezwykle bogate w inwestycje oświatowe.
Przed rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021 SP nr 1 doczekała się
placu apelowego, SP nr 2 remontu III piętra szkoły, inwestycje nie ominęły
także przedszkoli miejskich...

Jeszcze przed pierwszym dzwonkiem
odbioru doczeka się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa placu apelowego
w Szkole Podstawowej nr 1 w Kostrzynie nad Odrą”, którą wykonywała firma
Terbud. Zakres robót budowlanych obejmował: roboty rozbiórkowe istniejącego
placu, wykonanie nowej nawierzchni placu apelowego z płyt żywiczno-betonowych, chodnika z płyt betonowych, dróg
wewnętrznych z kostki granitowej, odprowadzenie wód opadowych, wykonanie
placu gier terenowych, montaż masztów
flagowych i elementów małej architektury
tj. stojaków na rowery czy ławek oraz
zagospodarowanie terenów zielonych.
Zakończyła się inwestycja pod nazwą
„Remont III piętra starej części szkoły z ciągami komunikacyjnymi wraz
z remontem sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą”,
którą przeprowadziła firma PHU Jakub
Błażków z Witnicy.
Prace w ramach inwestycji obejmowały:
roboty rozbiórkowe, wymianę posadzek, prace tynkarskie, wymianę stolarki drzwiowej, prace malarskie, remont
schodów i wymianę balustrad klatki schodowej, roboty porządkowe oraz remont
łazienek I i II piętra.
Trwają także prace przy realizacji inwestycji pn. „Remont schodów przy wejściu do
Przedszkola Miejskiego nr 3 w Kostrzynie nad Odrą”, które prowadzi również
firma Terbud z Kostrzyna nad Odrą. Zakres prac to wykonanie remontu schodów
i podestu wejściowego od strony szczytowej oraz wykonanie remontu schodów
na taras od strony bocznej Przedszkola
wraz z pracami towarzyszącymi.

Przygotowujemy się także do inwestycji
związanej z remontem pomieszczeń w
Przedszkolu Miejskim nr 2 w Kostrzynie
nad Odrą obejmujących remont magazynu produktów suchych i pralni. Zakres
prac to: roboty rozbiórkowe, oczyszczenie oraz wymiana posadzek i okładzin
ściennych, prace tynkarskie i malarskie,
wymiana wentylatora, nawietrzaków
i kratek wentylacyjnych sufitowych.
Termin zakończenia prac przewidziano na
02.10.2020 roku.
10 września odbędzie się przetarg nieograniczony pn: „Przebudowa boiska
sportowego przy Szkole Podstawowej
nr 4 w Kostrzynie nad Odrą”. Zakres robót
dotyczy: przebudowy boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej
o powierzchni 800,00 m² zawierającego
boisko do piłki ręcznej/nożnej, dwa boiska
do piłki siatkowej, kort do tenisa ziemnego, przebudowę piłkochwytów, montaż tulei pod sprzęt sportowy, remont
ogrodzenia i montaż elementów małej
architektury.
8 września rozstrzygnie się przetarg nieograniczony pn: „Z parku do parku - zagospodarowanie terenu wokół Amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą”. Inwestycja
polegać będzie m.in. na: budowie ciągów
pieszo-rowerowych, sprawnościowego
placu zabaw, muzycznego plac zabaw
z kostki betonowej, placu do gry w boule,
strefy Street Workout, placów do gier planszowych, toru rowerowego pumptrack.
Pojawi się miejsce wynajmu rowerów,
latarnie parkowe, punkty poboru energii
elektrycznej i ujęcia wody, ławki i kosze na
odpadki, budki lęgowe, karmniki czy poidełka dla ptaków. Projekt dofinansowany
jest z Programu Interreg VA.
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Os. Leśne - Os. Szumiłowo - Os. Warniki - ul. Dworcowa
przez ul. Orła Białego - ul. G. Narutowicza - ul. A. Mickiewicza
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godz.
odjazdu

godz.
odjazdu

godz.
odjazdu

6:09

8:08

13:39

15:00

18

6:12

8:11

13:42

15:03

ul. Orła Białego
BANK - kier. Os. Szumiłowo

18A

6:14

8:13

13:44

15:05

ul. Słoneczna
przez ul. Jana Pawła II

16

6:16

8:15

13:46

15:07

ul. Gabriela Narutowicza
Szpital

07

6:19

8:18

13:49

15:10

ul. Drzewicka
Nr 50-60, kier. Os. Szumiłowo

14

6:21

8:20

13:51

15:13

ul. Mikołaja Reja
SP 3, kier. Os. Szumiłowo

06

6:25

8:24

13:55

15:17

ul. Nowa
kier. Os. Szumiłowo

08

6:28

8:27

13:58

15:19

ul. Kostrzyńska
przed ul. Wesołą

02

6:31

8:30

14:01

15:22

ul. Kostrzyńska
przed ul. Brzoskwiniową

04

6:33

8:32

14:03

15:24

ul. Kostrzyńska
przychodnia

03

6:35

8:34

14:05

15:26

ul. Kostrzyńska
przed ul. Brzozową

01

6:37

8:36

14:07

15:28

ul. Mikołaja Reja
rondo, kier. Centrum

05

6:41

8:40

14:11

15:32

ul. Drzewicka
przed ul. Sadową, kier. Centrum

11

6:44

8:43

14:14

15:35

ul. Gabriela Narutowicza
Szpital - brama

10

6:47

8:46

14:17

15:38

ul. Drzewicka
Nr 1-7, kier. Centrum

09

6:50

8:49

14:20

15:41

ul. Słoneczna
przez ul. Jana Pawła II

16

-

8:51

-

-

ul. Orła Białego
DMR - kier. Centrum

13

6:52

-

14:22

15:43

ul. Dworcowa
kier. Os. Warniki

15

6:55

8:54

14:25

15:46

Osiedle Leśne

32

6:58

8:58

14:29

15:50

ul. Tadeusza Kościuszki
kier. Os. Warniki

22

7:01

9:01

14:32

15:53

ul. Adama Mickiewicza
kier. Os. Warniki

24

7:03

9:03

14:34

15:55

Osiedle Warniki

21

7:08

9:08

14:39

16:00

ul. Kard. St. Wyszyńskiego
ogrody, kier. centrum

25

7:10

9:10

14:41

16:02

ul. Wojska Polskiego
kier. Centrum

27

7:12

9:12

14:43

16:04

ul. Adama Mickiewicza
kier. Centrum

19

7:14

9:14

14:45

16:06

ul. Tadeusza Kościuszki
kier. Os. Szumiłowo

17

7:16

9:17

14:48

16:08

ul. Graniczna
Urząd Miasta

34

7:21

9:22

14:53

-

Osiedle Leśne

32

7:26

-

-

-

ul. Dworcowa
kier. Os. Szumiłowo

20

7:34

9:27

14:58

16:13

ul. Orła Białego
DMR, kier. Os. Szumiłowo

18

7:37

9:30

-

-

ul. Orła Białego
BANK - kier. Os. Szumiłowo

18A

7:39

9:32

-

-

ul. Drzewicka
Nr 8-10, kier. Os. Szumiłowo

12

7:41

9:34

-

-

ul. Drzewicka
Nr 50-60, kier. Os. Szumiłowo

14

7:43

-

-

-

ul. Mikołaja Reja
SP 3 - kier. Os. Szumiłowo

06

7:46

-

-

-

ul. Mikołaja Reja
rondo, kier. Centrum

05

7:48

-

-

-

ul. Gabriela Narutowicza
Szpital - brama

10

-

9:36

-

-

ul. Drzewicka
przed ul. Sadową, kier. Centrum

11

7:51

9:39

-

-

ul. Drzewicka
Nr 1-7, kier. Centrum

09

7:53

9:41

-

-

ul. Orła Białego
DMR, kier. Centrum

13

7:55

9:43

--

-

ul. Dworcowa

15

7:58

9:46

-

-

Przystanek

nr

godz.
odjazdu

Osiedle Leśne

32

-

ul. Dworcowa
kier. Os. Szumiłowo

20

ul. Orła Białego
DMR, kier. Os. Szumiłowo
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-

godz.
odjazdu

godz.
odjazdu

godz.
odjazdu

Osiedle Warniki

21

6:12

11:11

-

ul. Kard. St. Wyszyńskiego
ogrody, kier. Centrum

25

6:14

11:13

-

ul. Wojska Polskiego
kier. Centrum

27

6:17

11:15

-

ul. Adama Mickiewicza
kier. Centrum

19

6:19

11:17

-

ul. Tadeusza Kościuszki
kier. Os. Szumiłowo

17

6:22

11:20

-

Osiedle Leśne

32

6:25

11:23

-

ul. Graniczna
Urząd Miasta

34

-

11:28

-

ul. Dworcowa
kier. Os. Szumiłowo

20

6:29

11:33

15:35

ul. Orła Białego
DMR, kier. Os. Szumiłowo

18

6:32

11:36

15:38

ul. Orła Białego
BANK - kier. Os. Szumiłowo

18A

6:34

11:38

15:40

ul. Słoneczna
przez ul. Jana Pawła II

16

6:36

11:40

15:42

ul. Gabriela Narutowicza
Szpital

07

6:39

11:43

15:45

ul. Drzewica
Nr 50-60, kier. Os. Szumiłowo

14

6:41

11:46

15:48

ul. M. Reja
SP 3, kier. Os. Szumiłowo

06

6:45

11:50

15:52

ul. Nowa
kier. Os. Szumiłowo

08

6:48

11:53

15:55

ul. Kostrzyńska
przed ul. Wesołą

02

6:51

11:56

15:58

ul. Kostrzyńska
przed ul. Brzoskwiniową

04

6:53

11:58

16:00

ul. Kostrzyńska
przychodnia

03

6:55

12:00

16:02

ul. Kostrzyńska
przed ul. Brzozową

01

7:14

12:02

16:04

ul. Mikołaja Reja
rondo, kier. centrum

05

7:18

12:06

16:08

ul. Drzewicka
przed ul. Sadową, kier. Centrum

11

7:21

12:09

16:11

ul. Narutowicza
Szpital - brama

10

7:24

12:12

16:14

ul. Drzewicka
Nr 1-7, kier. Centrum

09

7:27

12:15

16:17

ul. Słoneczna
przez ul. Jana Pawła II

16

7:29

-

-

ul. Orła Białego
DMR - kier. Centrum

13

-

12:17

16:19

ul. Dworcowa
kier. Os. Warniki

15

7:32

12:20

16:22

ul. Graniczna
Urząd Miasta

34

7:36

12:26

-

Osiedle Leśne

32

7:42

12:32

16:26

ul. Tadeusza Kościuszki
kier. Os. Warniki

22

7:45

12:35

16:29

ul. Adama Mickiewicza
kier. Os. Warniki

24

7:47

12:37

16:31

ul. Wyszyńskiego
przychodnia, kier. Os. Warniki

26

7:51

-

-

Osiedle Warniki

21

7:56

12:42

16:36

Osiedle Warniki

11:00
11:07
11:09
11:13
11:18
11:29
11:34
11:37
11:44
11:49
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Samorządny Kostrzyn

ul. Adama Mickiewicza
ul. Tadeusza Kościuszki
Osiedle Leśne
ul. Dworcowa
ul. Kostrzyńska
ul. Mikołaja Reja
ul. Narutowicza
Osiedle Leśne
ul. Dworcowa
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ul. Dworcowa
Osiedle Leśne
ul. Narutowicza
ul. Mikołaja Reja
ul. Kostrzyńska
ul. Dworcowa
Osiedle Leśne
ul. Tadeusza Kościuszki
ul. Adama Mickiewicza
Osiedle Warniki

Os. Warniki - Os. Warniki przez ul. A. Mickiewicza Os. Leśne - ul. Dworcową - ul. Narutowicza - Os. Szumiłowo

nr

ROZKŁAD LINII U-02

Przystanek

KOSTRZYN PIĘKNIEJE
Działania Wspólnot Mieszkaniowych, które powstają w naszym mieście
od drugiej połowy lat 90 poprzedniego stulecia, z pewnością mają pozytywny wpływ na to, jak wygląda nasze miasto. Można śmiało stwierdzić,
że to również poprzez wkład pracy i środków Wspólnot Mieszkaniowych,
Kostrzyn nad Odrą z dnia na dzień pięknieje!

Współpraca właścicieli mieszkań w ramach Wspólnot Mieszkaniowych ma szereg zalet,
ale rodzi również szereg problemów i rozbieżności m.in. w kwestii zagospodarowania
wspólnego terenu zielonego. Jednak są w naszym mieście Wspólnoty, których mieszkańcy współpracując ze sobą, stali się autorami profesjonalnie zagospodarowanych terenów zielonych. Dla wielu z nich to bardzo ważne, aby przylegający do nieruchomości
zadbany teren, stał się przykładem dobrej współpracy i codziennie umilał im wolny czas.
Serdecznie gratulujemy wspólnotom pomysłu i realizacji projektów zagospodarowania
skwerów i podwórek!

Chcielibyśmy zachęcić inne Wspólnoty Mieszkaniowe do oddolnych inicjatyw, które
mogą być realizowane przy udziale środków budżetu miasta na podstawie uchwały
nr XVII/122/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 14 kwietnia 2016 roku
w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
Wrzesień jest miesiącem rozpoczynającym prace nad projektem budżetu miasta
na 2021rok , dlatego zachęcamy Wspólnoty do składania wniosków. Więcej informacji
na ten temat uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Lokalowej pod
numerem telefonu: 95-727-81-18.

13:00
13:05
13:11
13:14
13:19
13:30
13:35
13:39
13:42
13:57
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MIODU BĘDZIE MNIEJ...

JESIENNY POWRÓT

Susza i upały nie sprzyjają pszczelarstwu. Wysokie temperatury brak opadów w lipcu i sierpniu powodują, że rośliny mimo kwitnienia nie nektarują. Trawniki schną, a drzewa zrzucają liście z braku wilgoci. Najwięcej
takich zjawisk można zaobserwować na otwartych przestrzeniach. Zatem
i pszczelarze mają sporo pracy, by pszczoły miały odpowiednie zapasy.
Muszą dostarczyć w niewielkich ilościach odpowiedni pokarm. Podkarmianie ma na celu utrzymanie rodziny w odpowiedniej kondycji. Zatem
muszą dostarczać w taki sposób, aby rodzina miała odczucie stałego dopływu pokarmu. Sytuacja ta trwa od około 20 czerwca, lecz końca nie
widać. Tak jak inne lata po akacji był jeszcze miód lipowy, wielokwiatowy,
z nawłoci czy innych późnych roślin odmianowych. Czy w tym sezonie
jeszcze zbierzemy jakiś mód, tego nie wiemy. Pszczelarze robią wszystko,
by utrzymać pogłowie, by w następnym sezonie było można wyjść na
pożytki. Już dziś możemy powiedzieć, że miodu będzie mniej. I na pewno
zabraknie niektórych odmian.

Kostrzyńskie Centrum Kultury od września wraca z koncertami, Strefą
Dobrej Muzyki, wernisażami oraz jesiennym repertuarem Kina za Rogiem.
Poniżej podajemy szczegóły.

STREFA DOBREJ MUZYKI
Już od września wracamy z koncertami w „Kręgielni” oraz Strefą Dobrej Muzyki. Oczywiście wszystkie koncerty odbędą się zgodnie z panującymi zasadami sanitarnymi.
Ilość miejsc będzie więc ograniczona. Już 4 września rozpoczniemy koncertem Króla
w Strefie Dobrej Muzyki sponsorowanej przez Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefę
Ekonomiczną. Zostało już jedynie kilka sztuk biletów on-line. 29 września z kolei, na
Kręgielni zagości muzyka cygańska, o którą zadba Don Wasyl.
MARIUSZ KACZMAREK W GALERII DACCO
Wracamy również z wernisażami, choć rozpoczniemy nietypowo - od finisażu wystawy
malarstwa Mariusza Kaczmarka, którego prace dzielnie wiszą w naszej galerii już od
jakiegoś czasu. Finisaż odbędzie się w piątek, 11 września o godz 19:15. 19 września
odbędzie się wernisaż Andrzeja Borowskiego.
KABARET ŁOWCY.B NA DOBRY HUMOR
18 września o godz. 19:00 na sali kostrzyńskiej „Kręgielni” będziemy mogli roześmiać
się głośno i szeroko. Będzie to możliwe za sprawą Kabaretu Łowcy.B, który u nas zagości. Bilety w cenie 40 złotych można nabyć:
• w KCK przy ul. Sikorskiego 34 w godz. 8:00 - 15:20
• online na stronie www.kupbilecik.pl
Śledźcie nasze media społecznościowe i stronę internetową,
tam wszystkie informacje podajemy na bieżąco.

W ostatnim czasie, w kołach (w których
nie mogły odbyć się w czasie zaostrzeń
związanych z pandemią) odbywają się
walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze. W naszym kole również odbyło się takie zebranie, podczas którego podsumowano ostatni okres w pszczelarstwie oraz
wybrano nowe władze koła.
Rok gospodarczy w pszczelarstwie, który
zaczyna się 1 sierpnia i kończy się 31 lipca
następnego roku określono jako najtrudnieszy od niepamiętnych czasów. Takie
sygnały docierają do nas z innych terenów i są podobne do naszych spostrzeżeń. Stan ten już stopniowo narasta od
kilku lat i dziś jest już bardzo źle. Na usta
cisną się pytania, czy następny rok będzie
podobny, czy poradzimy sobie z tym problemem, czy musimy się uczyć innej metody gospodarowania i hodowli pszczół.
Dziś najtrudniejsze jest to, że pszczelarze ponoszą duże nakłady finansowe
na utrzymanie rodzin pszczelich, które nic
nie dostają w zamian, bo ule są puste.
Zanieczyszczenie środowiska i odpady
mają negatywne oddziaływanie na życie
pszczół. Przeraża mnie ciągłe stosowanie
opakowań plastykowych, które są trudne
w utylizacji i rozkładają się przez wiele lat
lub wcale. Opakowania te stały się popularne i nikt nie wie, czy nie chce wiedzieć,
że można je zastąpić innym materiałem,
który da się zutylizować bez szkody dla
środowiska. Nadal mamy problem z sortowaniem odpadów. Nie chce wejść nam
w krew nawyk sortowania odpadów. Należy się zastanowić nad tym, co ja robię

by segregacja była poprawna. Sortując
odpady obniżamy koszty całego przedsięwzięcia ale i pozostawiamy czyste
środowisko. Jesteśmy w oczach naszych
dzieci czy wnuków postrzegani jako wzór
do naśladowania. Powinnyśmy pokazać
jak się to robi poprawnie i być dla nich
pozytywnym przykładem.
Wakacje to czas, podczas którego rodzina
spędza wspólnie czas. Zaczynają się spacery czy wycieczki rowerowe. Na chwilę
obecną, epidemia koronawirusa pozwala
nam na spotkania, jednak z zachowaniem
ogólnie zalecanych środków ostrożności.
Zapraszamy do odwiedzin SKANSENU
PSZCZELARSKIEGO i spotkań z pszczelarzem by porozmawiać o znaczeniu pszczół
i innych owadów w środowisku i miodu
w życiu codziennym człowieka. Dziękujemy wszystkim za przekazanie eksponatów, niekiedy są to pamiątki rodzinne
dotyczące pszczelarstwa. Materiały te
pomogą nam opracować historię pszczelarstwa w naszym regionie a w szczególności w mieście Kostrzynie nad Odrą i
okolicach. Wszystkie otrzymane pamiątki
zostaną wykorzystane w organizacji ekspozycji w nadchodzącym sezonie i zostaną udostępnione dla zwiedzających.
Zapraszamy do odwiedzania miejsca,
w którym historia związana z bartnictwem i pszczelarstwem jest ciągle żywa
za sprawą tu wystawionych do zwiedzania eksponatów i związanych z naszym
regionem i miejscowym pszczelarstwem.
Romana i Marian Grzywacz
tel. 880439941
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ZAŁATWIAJ SPRAWY URZĘDOWE ON-LINE
Kończy się ważność Twojego dowodu osobistego? Zbliżają się Twoje 18 urodziny i chcesz wyrobić swój pierwszy dowód, albo uzyskać odpis aktu stanu cywilnego, zarejestrować pobyt lub się wymeldować? Możesz to zrobić nie wychodząc z domu. Do załatwienia tych spraw potrzebujesz - profilu
zaufanego. Sprawy urzędowe załatwiaj online. Podpowiadamy, jak to zrobić…
Czym jest profil zaufany (PZ)?

Profil zaufany (PZ), to bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości obywatela
w systemach elektronicznej administracji,
to nic innego, jak zbiór informacji o użytkowniku. Dzięki temu, każda osoba, która
ma profil zaufany, jest wiarygodna. Dane
na profilu zaufanym są odpowiednio zabezpieczone, aby nikt poza właścicielem,
nie miał do nich dostępu i nie mógł ich
wykorzystywać.
Za pomocą profilu zaufanego potwierdzisz swoją tożsamość w internecie
i podpiszesz elektroniczne dokumenty,
na przykład gdy składasz wniosek przez
internet. Nie musisz go drukować, podpisywać i skanować albo wysyłać pocztą do urzędu. Wystarczy, że podpiszesz
go profilem zaufanym, który działa jak
odręczny podpis.
Pamiętaj, podpis potwierdzony profilem
zaufanym jest ważny i wywołuje skutki
prawne.

Dlaczego warto założyć PZ?
Wygoda. Ty decydujesz, kiedy wypełniasz wniosek do danego urzędu;
2. Oszczędność czasu. Nie tracisz czasu na wizytę w urzędzie, oczekiwanie
w kolejce i dojazd;
3. Dostęp do różnych placówek administracji publicznej, możesz załatwić
dziesiątki różnych spraw w urzędach,
działających w Twojej okolicy i na terenie całego kraju;
1.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Co załatwisz dzięki PZ?
złożysz wniosek o wydanie dowodu
osobistego;
sprawdzisz, czy dowód jest gotowy
do odbioru;
sprawdzisz swoje punkty karne;
złożysz wniosek o świadczenie 500+;
złożysz deklaracje podatkowe PIT-WZ,
PIT-OP, PIT-37 i PIT-38 na portalu
podatkowym;
wystapisz o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego;
złożysz wniosek o rejestrację działalności gospodarczej;
wyślesz pismo do podmioru publicznego
załatwisz wiele innych spraw urzędowych wymagających potwierdzenia
tożsamości.
Jak założyć profil zaufany?

Zakładanie PZ jest bardzo proste. Profil
zaufany można założyć przez internet lub
w punkcie potwierdzającym.

Przez internet:

Profil zaufany możesz założyć bez wychodzenia z domu. Są dwa sposoby:
• za pomocą internetowego konta
bankowego.
• certyfikatu kwalifikowanego (jeżeli
go posiadasz).
Obecnie za pomocą rachunku bankowego możemy szybko i bez zbędnych formalności założyć profil zaufany.
Podczas zakładania konta w banku, Twoja tożsamość została już potwierdzona,
dlatego też nie ma potrzeby potwierdzać
jej w inny dodatkowy sposób (np. wizytą

w punkcie potwierdzającym). Po założeniu profilu zaufanego poprzez konto bankowe, aby zalogować się na konto profilu,
należy zawsze wybierać opcję logowania
przez bankowość elektroniczną.

W punkcie potwierdzającym:
Punkty potwierdzające, to instytucje
administracji publicznej od urzędów marszałkowskich i gminnych po terenowe
oddziały ZUS czy urzędy skarbowe.
Wniosek o założenie profilu zaufanego
wysyłasz przez internet, a swoje dane potwierdzasz osobiście w dowolnym punkcie potwierdzającym (również za granicą).
Co zyskasz?

Dzięki profilowi zaufanemu możesz
korzystać z setek usług online na wielu
portalach urzędowych. Takimi portalami
są między innymi:
• Elektroniczna Platforma Usług
Administracji Publicznej (ePUAP)
na przykład złożysz tu wniosek o dowód osobisty, uzyskasz odpisy aktów,
zgłosisz urodzenie dziecka, rozliczysz
podatki, pobierzesz zaświadczenie
o niekaralności, złożysz wniosek
o kartę EKUZ.
• Platforma Usług Elektronicznych
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
(PUE ZUS) na przykład możesz tu
umówić się na wizytę w placówce
ZUS, wysłać wnioski, sprawdzać swoje zwolnienia lekarskie, sprawdzić,
czy pracodawca zgłosił cię do ubezpieczeń.
• Centralna Ewidencja Działalności
Gospodarczej (CEIDG) na przykład
możesz tu założyć firmę, wznowić lub
zawiesić działalność gospodarczą,
uzyskać dane osób, które prowadzą
firmy w Polsce.

Kto może założyć profil zaufany?

Każdy, kto ma numer PESEL.

Kiedy można założyć profil zaufany?

W dowolnym momencie.
1.
2.
3.
4.

Co zrobić?

Wejdź na stronę profilu zaufanego.
Kliknij Zarejestruj się.
Wypełnij formularz.
Kliknij Zarejestruj się. W ten sposób
złożysz wniosek o założenie profilu
zaufanego.
5. Idź do wybranego punktu potwierdzającego i potwierdź tam założenie
profilu zaufanego. Masz na to 14 dni
od złożenia wniosku. Szczegóły znajdziesz na stronie internetowej w sekcji: Gdzie potwierdzić profil zaufany.
Jeśli nie chcesz składać wniosku przez
internet, możesz od razu iść do punktu
potwierdzającego. Tam pracownik założy
Twój profil zaufany. Potem na swój adres
e-mail dostaniesz wiadomość z linkiem,
który pozwoli ustawić hasło do konta.

Gdzie potwierdzić profil zaufany?
Sprawdź adres najbliższego punktu potwierdzającego:
1. Wejdź w wyszukiwarkę punktów potwierdzających na stronie profilu zaufanego.
2. Kliknij przycisk Filtr po prawej stronie.
3. W polu Miejscowość wpisz nazwę
miasta.
4. Kliknij przycisk Filtruj.
5. Wyświetli się lista wszystkich punktów
potwierdzających w Twoim mieście.
Jeżeli wyszukiwarka nie pokazała punktów potwierdzających, wypełnij inne
pole, możesz na przykład wpisać nazwę
swojego województwa lub w polu Nazwa
wpisać nazwę konkretnego urzędu.

W najbliższym czasie Urząd Miasta
Kostrzyn nad Odrą, dołączy do listy punktów potwierdzających profil zaufany.

Jak długo jest ważny profil zaufany?

3 lata. Potem możesz przedłużać jego
ważność o kolejne 3 lata.

Ile zapłacisz?

Usługa jest bezpłatna.
•
•
•

Co przygotować?

dowód osobisty lub paszport,
adres e-mail,
numer telefonu.

Ile będziesz czekać?

Profil zaufany założysz od razu po tym, jak
potwierdzisz go w wybranym punkcie.

Instytucja odpowiedzialna

Za rozwój oraz utrzymanie serwisu odpowiada Ministerstwo Cyfryzacji.

Działajmy razem przeciwko
koronawirusowi !
Przez najbliższy czas musimy zrobić
wszystko, aby zapobiec szybkiemu
rozprzestrzenianiu się koronawirusa
w naszym kraju, a tym samym przyczynić
się do opanowania sytuacji na świecie.
Stąd szerokie działania rządu, w wyniku
których, Ministerstwo Cyfryzacji wdrożyło
nowy rodzaju profilu zaufanego.
To profil tymczasowy, ważny przez 3 miesiące. Ma być ułatwieniem dla tych, którzy
w czasach pandemii koronawirusa, chcą
załatwiać sprawy urzędowe, bez wychodzenia z domu, a nie mają konta w banku,
które umożliwiałoby założenie standardowego profilu zaufanego.
Pamiętaj, wiele jednak zależy od nas
samych! Unikaj skupisk ludzkich, jeśli możesz - załatw sprawy urzędowe
on-line. Temu służy Profil Zaufany.
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Regulamin Ekologicznego Konkursu Plastycznego
„Temat rzeka: ekologia”
O ekologii można mówić bez końca. Ekologia to nie tylko jedna z dziedzin nauki, to też sposób bycia i życia.
W związku z tym, że w tym roku tematem przewodnim
jest RZEKA, prosimy o przedstawienie prac ukazujących
ich piękno oraz sposoby, jak możemy o nią dbać.
ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Cele konkursu:
• propagowanie idei proekologicznego stylu życia,
• propagowanie zasad kulturalnego zachowania
w pobliżu rzek,
• stworzenie możliwości prezentacji prac dzieci i młodzieży uzdolnionej manualnie,
• upowszechnianie inicjatyw twórczych.
2.
•
•
•

Uczestnicy: konkurs adresowany jest do uczniów
szkół podstawowych w kategoriach wiekowych:
uczniowie z kl. I-III szkół podstawowych,
uczniowie z kl. IV-VI szkół podstawowych,
uczniowie z kl. VII-VIII szkół podstawowych.

3.

Techniki prac: prace płaskie, format A3 (rysunek,
grafika, malarstwo, collage, techniki mieszane).

4.

Nagrody: zostanie nagrodzonych 9 dzieci po 3 z
każdej kategorii wiekowej. Nagrodami w konkursie
są zestawy plecak i butelka filtrująca.

5.

Prace należy opatrzyć kartą informacyjną
zamieszczoną na odwrocie pracy oraz zawierającą:
imię i nazwisko oraz wiek autora (klasa), a także
numer szkoły podstawowej.

6.
•
•

Terminy:
dostarczania prac: do 17.09.2020 roku,
wystawy pokonkursowa odbędzie się w dniu
20.09.2020 roku w Parku Miejskim podczas pikniku
ekologicznego,
laureaci konkursu zostaną odczytani podczas pikniku ekologicznego, o godz. 16:00.

•
7.
•
•

•
8.

Informacje dodatkowe:
prace nadesłane zniszczone lub nie spełniające warunków określonych w regulaminie nie będą podlegały ocenie Jury.
organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania
oraz publikacji prac, a także wykorzystania danych
osobowych w informacjach podawanych mediom
na temat laureatów konkursu!
nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne
z uznaniem warunków niniejszego regulaminu.
Prace należy przesłać lub przynieść na adres organizatora. Nasz adres:

Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą
ul. Graniczna 2
66-470 Kostrzyn nad Odrą
tel. 95-727-81-23

WYJĄTKOWA WYSTAWA W BIBLIOTECE
W sierpniu w murach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą można było zobaczyć wystawę „Twórczość Alicji”. Warto podkreślić, że autorką prezentowanych prac była zaledwie trzynastoletnia Alicja Wypart!
Alicja Wypart ma 13 lat.
Jest czytelniczką naszej biblioteki,
uczennicą Szkoły Podstawowej nr 4
im. Konstytucji 3 Maja w Kostrzynie
nad Odrą. Przygodę z rysowaniem
rozpoczęła od pierwszych lat życia.
Oprócz sztuki, interesuje się muzyką.
Jej ulubionym gatunkiem jest KROP.
Uwielbia podróże z których czerpie
inspiracje do swoich pracy. Alicja
swoją przyszłość wiąże z malarstwem
i ma nadzieję, że poprzez swoje prace uda jej się wywołać uśmiech na
twarzach innych ludzi.
Alicji życzymy samych sukcesów!

Samorządny Kostrzyn
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KSZTAŁCENIE W CZASIE PANDEMII
Zalecenia dla dyrektorów szkół i placówek, które znajdują się w strefie żółtej i czerwonej, możliwe modele kształcenia
w czasie epidemii, procedury postępowania dyrektora i służb sanitarnych w sytuacji wystąpienia zagrożenia zakażenia
COVID-19 w szkole, placówce - to główne tematy wspólnej konferencji Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego - informuje strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej.

12 sierpnia w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyła się konferencja prasowa, w której
udział wzięli: Dariusz Piontkowski Minister
Edukacji Narodowej i Izabela Kucharska
Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego: Co do zasady, od pierwszego września
uczniowie rozpoczną edukację w szkołach stacjonarnie, z zachowaniem ogólnych wytycznych GIS, MZ i MEN. Natomiast na obszarach,
w których zostały wyodrębnione strefy z uwagi na większe ryzyko zakażeniem wirusem
SARS-CoV-2 przygotowaliśmy dodatkowe
zalecenia, które dyrektor placówki może zastosować uwzględniając specyfikę swojej szkoły
- powiedział D. Piontkowski.
Zalecenia dla dyrektorów szkół
ze stref żółtej i czerwonej
MEN wspólnie z GIS przygotował dodatkowe
zalecenia dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek, które znajdują
się w strefie żółtej i czerwonej. Zalecamy, by
dyrektor szkoły, placówki z terenu objętego
strefą żółtą, czerwoną organizował pracę
szkoły z uwzględnieniem wytycznych MEN,
MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych
szkół i placówek od 1 września 2020 r., w zakresie - higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni, gastronomii, organizacji pracy burs/internatu, postępowania w
przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły/internatu/bursy. Warto przypomnieć, że wytyczne są zbieżne z zaleceniami
międzynarodowych organizacji działających
w tym zakresie.
Dodatkowo dyrektor może ustalić elastyczne godziny przychodzenia klas do szkoły,
np. co 5-10 minut. Ponadto, dyrektor może
ograniczyć do minimum przychodzenie
i przebywanie osób trzecich, w tym w strefach wydzielonych, wprowadzić obowiązek
zachowania dystansu między uczniami
w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, szatnia). Podobne obostrzenia mogą
być zastosowane w przypadku pracowników
szkoły, jak np. ochrona ust i nosa, np. w pokojach nauczycielskich czy na korytarzach.
Zaprezentowane wskazówki dają również
możliwość wyznaczenia stałych sal lekcyjnych, do których przyporządkowana zostanie jedna klasa czy wprowadzenia zakazu
organizowania wyjść grupowych i wycieczek

szkolnych. Wskazówki te pozwalają także na
zorganizowanie zajęć wychowania fizycznego na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni
terenu szkoły.
Możliwe warianty zawieszenia zajęć
Minister Dariusz Piontkowski podkreślił, że
standardowym sposobem organizacji zajęć
będą zajęcia tradycyjne, w szkole. Dyrektor
szkoły będzie mógł zawiesić prowadzenie
zajęć w formie stacjonarnej i wprowadzić
kształcenie mieszane (hybrydowe) wariant B
lub zdalne wariant C. Możliwe to będzie po
uzyskaniu zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego. Warto zaznaczyć,
że wprowadzenie żółtej lub czerwonej strefy na terenie danego powiatu nie oznacza
automatycznego przechodzenia pracy szkół
w tryb mieszany czy zdalny. W takich wypadkach powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna może zalecić tylko ograniczone
działania, jak np. obowiązek zasłaniania ust
i nosa w przestrzeniach wspólnych szkoły lub
placówki. W przypadku funkcjonowania placówki w trybie mieszanym lub zdalnym okres
ten nie powinien być dłuższy niż zwyczajowo
14 dni przeznaczone na czas kwarantanny,
a dyrektor może w tym czasie ograniczyć
realizację materiału szkolnego.
Wariant B
Dyrektor szkoły będzie mógł podjąć decyzję
o wprowadzeniu Wariantu B, czyli kształcenia
mieszanego, gdy państwowa powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna, na poziomie
ilości i charakteru zachorowań na danym terenie uzna za konieczną taką organizację nauki. Kształcenie mieszane (tzw. hybrydowe)
będzie dot. pojedynczych lub niewielkich
grup uczniów, zajęć w mniejszych grupach
lub dla części klas (np. klasy I-III – zajęcia
stacjonarne, a starsze klasy zajęcia zdalne).
Dyrektor szkoły będzie zobowiązany zorganizować kształcenie zdalne np. dla uczniów
pozostających na kwarantannie, dla uczniów
przewlekle chorych, na podstawie opinii lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad
uczniem, dla uczniów, którzy mają orzeczenie o indywidualnym nauczaniu z poradni
psychologiczno-pedagogicznej.
Wariant C
Dyrektor szkoły będzie mógł podjąć decyzję
o wprowadzeniu Wariantu C czyli zawiesze-

niu wszystkich zajęć stacjonarnych i przejściu
na nauczanie zdalne dla wszystkich uczniów.
Kluczowa przy podejmowaniu takiej decyzji
będzie zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarno - Epidemiologicznego,
która zostanie podjęta gdy będzie duże zagrożenie epidemiczne w powiecie lub będą
przypadki zachorowań lub kwarantanny grupy osób w danej placówce.
Informacja do senepidu, np. o zachorowaniu
wśród uczniów lub personelu, może pochodzić od lekarza, ale, w zależności od sytuacji, również od rodziców lub pełnoletniego
ucznia, dyrektora szkoły, placówki lub innych
pracowników szkoły, którzy uzyskali informację o zachorowaniu. Informacja taka podlega
weryfikacji i ocenie ryzyka przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Przeprowadza on dochodzenie epidemiologiczne, a następnie, w razie potrzeby, podejmuje czynności, które mają na celu zapobieganie szerzeniu się zakażeń i zachorowań.
Procedury w sytuacji podejrzenia
Podczas konferencji zostały zaprezentowane
również procedury postepowania w sytuacji
zagrożenia zakażenia oraz schemat postępowania. W przypadku podejrzenia zakażenia
na terenie szkoły lub placówki dyrektor lub
nauczyciel musi odizolować ucznia w wyznaczonym wcześniej do tego pomieszczeniu, a
następnie poinformować o tym fakcie rodziców, którzy muszą odebrać dziecko ze szkoły.
Jeśli będzie taka potrzeba, rodzic z dzieckiem
powinni udać się do lekarza.
Jeżeli objawy wskazują na możliwość zarażenia SARS-CoV-2 (infekcja górnych dróg
oddechowych, wysoka gorączka, kaszel),
należy o tym fakcie poinformować najbliższą
powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i postępować według jej dalszych zaleceń.
Jeśli wynik testu dziecka będzie pozytywny,
będzie wszczynane dochodzenie epidemiczne, którego celem jest ustalenie kręgu osób
potencjalnie narażonych. Dyrektor szkoły
powinien stosować się do zaleceń inspektora sanitarnego. Osoby z bliskiego kontaktu
mogą zostać skierowane na kwarantannę
(do 14 dni), a inne osoby, które nie miały
bezpośredniego kontaktu lub kontakt krótkotrwały, mogą być poddane nadzorowi epidemiologicznemu.
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Kto zawiadamia o zagrożeniu w szkole?
Informacja, np. o zachorowaniu wśród
uczniów lub personelu, może pochodzić od
lekarza, ale - w zależności od sytuacji - również od rodziców lub pełnoletniego ucznia,
dyrektora szkoły, placówki lub innych pracowników szkoły, którzy uzyskali informację
o zachorowaniu. Informacja taka podlega
weryfikacji i ocenie ryzyka przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
Państwowy powiatowy inspektor sanitarny
przeprowadza dochodzenie epidemiologiczne, a następnie, w razie potrzeby, podejmuje
czynności, które mają na celu zapobieganie
szerzeniu się zakażeń i zachorowań.
Kto powiadamia dyrektora o zakażeniu ucznia?
Tutaj są dwie drogi. Rodzice lub sanepid.
Powiadamiają rodzice ucznia niezwłocznie po
tym, gdy otrzymają dodatni wynik badania.
Informację o każdym przypadku zakażenia
SARS-CoV-2 lub zachorowaniu na COVID-19
otrzymuje również (z laboratorium/od
lekarza) państwowy powiatowy inspektor
sanitarny. W takiej sytuacji kontaktuje się on
z rodzicami, a następnie ze szkołą, aby przeprowadzić dochodzenie epidemiologiczne
na terenie szkoły (wśród uczniów i personelu) i ustali listę kontaktów osoby zakażonej.
Na podstawie jakich objawów dyrektor
szkoły powinien odizolować dziecko?
Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia
objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną, w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę,
powinien odizolować ucznia w odrębnym
pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu,
zapewniając minimum 2 m odległości od
innych osób. Następnie niezwłocznie powiadomić rodziców o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
Jakie kryteria państwowy powiatowy inspektor sanitarny (PPIS) bierze pod uwagę,
wydając opinię o zawieszeniu działania
szkoły, placówki?
Opinia dotycząca zawieszenia zajęć stacjonarnych (i kontynuowanie zajęć wyłącznie
w formie nauczania zdalnego) uwzględnia:
• wystąpienie przypadku lub przypadków zakażenia SARS-CoV-2/ zachorowań
na COVID-19 wśród uczniów lub pracowników szkoły, placówki,
• lokalną sytuację epidemiologiczną
na danym obszarze (liczbę osób zakażonych/zapadalność/dynamikę wzrostu)
z uwzględnieniem przypadków związanych z transmisją poziomą oraz ogniskami instytucjonalnymi i ich charakterem.

W przypadku, gdy przyczyną zawieszenia
zajęć będzie sytuacja epidemiologiczna w
powiecie (nie zaś zdarzenia związane z funkcjonowaniem szkoły), decyzję o nauczaniu
na odległość może podjąć nie dyrektor, lecz
zespół zarządzania kryzysowego odpowiedniego szczebla. Zespół ten stale monitoruje
sytuację epidemiologiczną na danym terenie,
koordynuje działania zapobiegawcze i przeciwepidemiczne, w szczególności w powiatach
uznanych za obszary żółte i czerwone.
Czy jest możliwe ustalenie odrębnych kryteriów zawieszenia zajęć dla grupy, grupy wychowawczej, oddziału, etapu edukacyjnego
lub całej szkoły, placówki?
Będzie to zależało od sytuacji epidemiologicznej. W sytuacji, gdy jeden z uczniów zachoruje na COVID-19, kwarantannie będą
musieli poddać się pozostali uczniowie z tej
klasy. Wówczas prowadzenie dla nich zajęć
w formie zdalnej będzie jedyną możliwością
kontynuowania nauki. Nauka stacjonarna
dla innych klas w danej szkole będzie zależała od tego w jakim stopniu byli oni narażeni
na zakażenie.
Decyzja przejścia na kształcenie w formie
mieszanej (hybrydowej) będzie przedmiotem indywidualnej opinii państwowego
powiatowego inspektora sanitarnego, na
podstawie przedstawionych przez dyrektora
szkoły, konkretnych rozwiązań dotyczących
organizacji zajęć szkolnych.
Czy liczba osób podejrzanych o zakażenie
lub zakażonych w szkole, placówce będzie
determinowała zakres zawieszenia zajęć?
Tak. Opinia ta będzie uwzględniała lokalną
sytuację epidemiologiczną (liczbę osób zakażonych/zapadalność/dynamikę wzrostu),
w tym przypadki związane z transmisją poziomą oraz ogniskami instytucjonalnymi i ich
charakterem.
W przypadku, gdy zawieszenie zajęć jest
spowodowane narażeniem, zakażeniem, zachorowaniem, które dotyczy ucznia lub pracownika szkoły, jego zakres jest uzależniony
od oceny ryzyka transmisji zakażenia na pozostałych uczniów i personel.
Czy osoby podejrzane o zakażenie (nauczyciele i uczniowie, inni pracownicy) w szkole
powinni natychmiast zakładać maseczki?
Tak, powinny. Osoby wykazujące objawy
choroby zakaźnej, w tym w szczególności
kaszel w połączeniu z podwyższoną temperaturą, powinny założyć maseczkę i niezwłocznie odizolować się od innych osób.
Nie mogą one prowadzić zajęć lub uczestniczyć w lekcjach.

Sierpień 2020

Czy nauczyciel na kwarantannie może
wykonywać pracę?
Może, wyłącznie zdalną, o ile taki sposób zostanie ustalony z pracodawcą - dyrektorem
szkoły. Kwarantanna nie oznacza niezdolności do pracy w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy
z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa zasiłek chorobowy,
lecz stanowi niemożność wykonywania pracy w określony sposób. Nauczyciel na kwarantannie nie może pracować poza miejscem
kwarantanny.
Czy dziecko z rodziny, w której członek/
członkowie są objęci kwarantanną, musi
pozostawać w domu?
Musi pozostać w domu. Wszystkie osoby
współzamieszkujące lub pozostające we
wspólnym gospodarstwie domowym z osobą kwarantannową również podlegają kwarantannie. Dzieci, których rodzice są na kwarantannie nie mogą przychodzić do szkoły.
Czy trzeba zachowywać dystans społeczny
na terenie szkoły? Czy dzieci muszą nosić
maseczki?
W miarę możliwości zaleca się taką organizację pracy szkoły i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między
osobami przebywającymi na terenie szkoły i ograniczy gromadzenie się uczniów
(np. różne godziny przychodzenia uczniów
z poszczególnych klas do szkoły, różne
godz ny przerw lub zajęć na boisku) oraz
unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia. Ponadto obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie
rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz
unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Maseczki
powinny być stosowane w przypadku niemożności zachowania dystansu np. w czasie
przerw w miejscach wspólnie użytkowanych, o ile nie jest zachowane zróżnicowanie
czasowe w prowadzeniu zajęć.
Kto powinien pilnować odizolowanego
ucznia, który ma objawy choroby? Czy trzeba zachować odstęp i nałożyć maseczkę?
Jeżeli u dziecka, przebywa na terenie szkoły,
podejrzewa się infekcyjną chorobę wirusową, to funkcję tę pełni osoba wyznaczona
zgodnie z procedurami ustalonymi przez
dyrektora szkoły. Opiekun przebywający w
tym samym pomieszczeniu powinien zachować dystans wynoszący min. 2 m, zakryć usta
i nos maseczką.
źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej
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WAKACYJNE NOWOŚCI WAKACJE W MIEŚCIE
KSIĄŻKI DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY
„Grunwald 1410” J. Wróbel
„Korea Północna” M.Palin
„Kościół ma być przezroczysty” T. Izakowicz-Zalewski
„Nie bałam się o tym rozmawiać” J. Przetakiewicz
„555 zagadek o Tatrach” Cz. Momatiuk
„Anonimowi Heretycy” K. Henry
„Dawne kłamstwa” M. Shehadi
„Dom z widokiem na szczęście” K. Duszyńska
„Drugi brzeg” J. Jax
„Dwie twarze” N. Majewska-Brown
„Dzieci wygnane” M. Odrobińska
„Rosyjska księżniczka” M. Skabara
„Dziewczynka z Sobiboru” F. Forte
„Gra w morderstwo” R. Abbott
„Jan Sehn” F. Gańczak
„Klątwa ruin” M. Wala
„Kraj nie dla wszystkich” W. Michałkiewicz
„Krótka historia filozofii” N. Warburton
„Lekarz wojenny” D. Nott
„Lepiej po polsku” A. Markowski
„Mam faceta i mam … problem” K. Miller
„Mózg rządzi” K. Nordengen
„Nagła zmiana planu” E. Miśkiewicz
„Osiedle RZNiW” R. Mróz
„Ostatni oddech Cezara” S.Kean
„Pamiętnik szeptuchy” D. Gąsiorowska
„Pensjonat Samotnych Serc” Z. Ossowska
„Psychoterapeutka” H. Flood
„Sposób na Francuza” A. Skirgajłło

Tegoroczne wakacje były wyjątkowe i trudne ze względu na stan epidemii, dlatego tym bardziej cieszymy się, że w Miejskiej Bibliotece Publicznej
udało się zorganizować zajęcia dla dzieci. Darmowe zajęcia mogliśmy
przeprowadzić dzięki dofinasowaniu kostrzyńskiego Urzędu Miasta.

W pierwszym tygodniu dzieci rozwijały umiejętności i zainteresowania artystyczne. Malowały na szkle kolorowe witraże, projektowały zegary techniką decoupage. Na zakończenie artystycznych warsztatów, dzieci poznały technikę filcowania na mokro. Z kolorowej wełny powstawały łąki, plaże i inne cudowne krajobrazy. Wszystkie wykonane
prace, powędrowały z uczestnikami do ich domów.

KSIĄŻKI DLA DZIECI

„„Awantura o Basię” K. Makuszyński

„Dywizjon 303” A. Fiedler
„Strażacy przy pracy” S. Rentta
„Hobbit czyli Tam i z powrotem” J. Tolkien
„Jak znaleźć słonia” B. Brosz
„Karolcia” M. Kruger
„Księga dżungli” R. Kipling
„Leniwiec, który zmienił nasze życie” M. Wild
„Liczydełko” M. Brykczyński
„Czerwone krzesło” A. Maleszka
„Matylda” R. Dahl
„Poranki sercowej mamy” M. Barańska-Guz
„Rycerz, który nie chciał walczyć” H. Docherty
„Wielka wyprawa” B. Supeł
„Zachód słońca” E. Hunter

AKADEMIA SENIORA

Kolejne dwa tygodnie były bardzo naukowe. W bibliotece powstało laboratorium
chemiczne, gdzie Młodzi Odkrywcy w wieku od 7 do 12 lat wykonywali eksperymenty
chemiczne. Przeprowadzono ich ponad dwadzieścia. Powstały m.in.: świecące galaktyki,
tajemnicze pismo, tęczowe oczka, kolorowy deszcz, żelowe robaczki, parowe chmurki,
chemiczny pożeracz wody, samopompujące się balony.

Według „przekroju na lato” biblioteka należy do najbardziej egzotycznych
miejsc na spędzenie wakacji. Naszą kostrzyńską bibliotekę „Długo dorośli”
czyli Seniorzy wybrali by spędzić w niej swój wakacyjny czas, bo biblioteka
to miejsce z pozytywną energią!

Trzy spotkania, trzy kolejne dni (od 5-7
sierpnia br.) by wspólnie poznawać anatomię szczęścia. Jak być szczęśliwym mimo,
pomimo, wbrew i na przekór? Czym jest
szczęście? Co utrudnia odczuwanie szczęścia? Chaplin uważał, że:
„Póki umiecie się śmiać, jesteście szczęśliwi”.
Eurypides, że:
„Bycia szczęśliwym trzeba się uczyć”

Dziękuję wszystkim uczestnikom i życzę
szczęścia. Na tych sierpniowych spotkaniach nie zabrakło „szczęśliwych kwiatów”
czyli słoneczników z obrazów Vincenta
van Gogha, ale też z ogrodu Pani Janeczki
(uczestniczki WAS), za które dziękuję.
Jolanta Bednarska
gospodyni Wakacyjnej Akademi Seniora

Po trudnych eksperymentach chemicznych, przeszliśmy do działań technicznych. Konstruowanie w ramach zajęć z robotyki i projektowanie na drukarkach 3D, były dalszym
etapem wakacyjnych spotkań w bibliotece. Z klocków Lego powstawały groźne krokodyle, rozbrykane małpy, szybkie „rajdówki” i luksusowe Rolls-Royce. Dzieci zaprojektowały i wydrukowały na drukarkach 3D breloczki do kluczy z imionami, co wcale nie było
prostym zadaniem. Cieszymy się z wspólnie spędzonych dni i zapraszamy za rok.
Zespół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą
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KULTURALNE WAKACJE
Dobiegła końca akcja wakacyjna, w której nasi młodsi uczestnicy mogli
wziąć udział w Kulturankach, warsztatach plastycznych oraz w Bajkowym
Kinie za Rogiem.

Jak co roku zajęcia z edukacji artystycznej cieszyły się dużym zainteresowaniem najmłodszych mieszkańców. Dzieci pod okiem instruktorów poznawały pojęcia związane
ze sztuką współczesną, a także samodzielnie tworzyły ją. Ponadto podczas zajęć dzieci
oglądały filmy oraz bajki w naszym Kinie za rogiem. Upalne dni spędzaliśmy również
na kostrzyńskim basenie w sąsiedztwie morsa, który tam się znajduje. Dzieci bawiły się
doskonale co możecie państwo zaobserwować w fotorelacjach dostępnych na naszym
facebooku i instagramie.

Kino za rogiem przez 4 tygodnie codziennie od poniedziałku do piątku gościło małych i
dużych kinomaniaków. Miasto Kostrzyn sponsorowało 20 seansów bajkowych i familijnych dla wszystkich chętnych. Oczywiście podczas seansów zastosowany został dystans
społeczny. Wszyscy widzowie bawili się świetnie, ale i bezpiecznie. Wszystkie zajęcia odbywały się z zachowaniem obowiązujących zasad i rygorów sanitarnych. W Kinie pokazywaliśmy również spotkania z ciekawymi osobistościami świata kultury na Akademii
Sztuk Przepięknych podczas Najpiękniejszej Domówki Świata (Pol’and’Rock 2020).

Zakończyliśmy już również wakacyjną akcję Gramy w Parku. Był to cykl sześciu koncertów, podczas których prezentowały się nasze lokalne zespoły (Drzewiczanie, Kostrzyńska Orkiestra Dęta, My Młodzi), jak również zespoły przyjezdne (FolkfoR, The Sunny Side
Band, Janek Samołyk).
Relacje z koncertów znajdziecie na naszym facebooku oraz stronie internetowej
www.kck.kostrzyn.pl

Samorządny Kostrzyn
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75. ROCZNICA WALK
30 marca 1945 roku zakończyły się dwumiesięczne krwawe walki
o Kostrzyn. W 75 rocznicę tamtych wydarzeń Muzeum Twierdzy Kostrzyn
wraz z niemieckim partnerem Wuhdener Heimatverein e. V. planowało
wspólne polsko-niemieckie obchody w celu przypomnienia i upamiętnienia tamtego istotnego wydarzenia.

Niestety, zaplanowane na 28 marca
wydarzenie nie mogło dojść do skutku ze
względu na wybuch pandemii wywołanej
koronawirusem. Impreza musiała zostać
odwołana. W dniu 6 czerwca otworzyliśmy wystawę poświęconą broni strzeleckiej z okresu II Wojny Światowej, ale
główne obchody zostały przełożone na
19 września. Oczywiście, zdajemy sobie
sprawę, że jest to pół roku po rocznicy,
ale alternatywą była całkowita rezygnacja
z tego przedsięwzięcia.
Obchody rozpoczniemy na cmentarzu
komunalnym, gdzie nastąpi ceremonia
pochowania szczątków ludzkich, ekshumowanych w ostatnich latach w Kostrzynie
w trakcie prac archeologicznych.
O godzinie 11:00 na terenie Starego
Miasta przy ruinach kościoła farnego
przewidziano nabożeństwo ekumeniczne

(katolicko-protestancko-prawosławne)
dedykowane pamięci ofiar II WŚ.
Kolejnym punktem obchodów będą dwie
prelekcje w siedzibie Muzeum Twierdzy
o tematyce walk nad Odrą w 1945 roku.
Po nich odbędą się warsztaty historyczne
na temat uzbrojenia z okresu II WŚ.
Dla chętnych pozostanie do dyspozycji
przewodnik, który oprowadzi i zaprezentuje historię Starego Miasta.
Tego dnia zaplanowana została również
bezpłatna wycieczka autokarowa do Klessin, miejsca zaciekłych walk w marcu 1945.
Zainteresowanych wycieczką prosimy
o kontakt mailowy:

malgorzata.jaraczewska-dreger@muzeum.kostrzyn.pl

lub kontakt telefoniczny:
tel. 724 770 360.
Dla gości i uczestników spotkania przewidzieliśmy gorący poczęstunek.

#KAMYKI

WYCIECZKI Z PRZEWODNIKIEM

Obok powszechnie znanej zabawy polegającej
na łowieniu pokemonów (a jest ich na terenie
Starego Miasta w Kostrzynie wielu i to nie byle
jakich w hierarchii ważności) oraz odnajdywania skrytek w ramach geocachingu (na terenie
twierdzy są trzy takie miejsca) pojawiła się nowa
zabawa o podobnym charakterze, a mianowicie wędrujące kamyki.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i popytowi wprowadziliśmy z początkiem sierpnia do naszej
oferty zwiedzanie Starego Miasta z przewodnikiem muzealnym dla turystów indywidualnych.

Są to kamyki z namalowana grafiką i umieszczone
w różnych miejscach. Zabawa staje się bardzo popularna
za sprawą powstałej grupy na Facebook #kamyki. Zabawa polega ona na tym, aby po natrafieniu na kolorowy
kamyk, zrobić jego zdjęcie, opublikować na FB, zabrać
go ze sobą i umieścić w jednej z innych miejscowości,
do której zmierzamy. Zależy nam na tym, aby wędrowały
one po całym kraju.
Ważnym jest, żeby kamyki nie traktowane były jako
bezpłatna pamiątka i nie zagościły na stałe w kieszeni znalazcy. Pierwsze kamyki umieściliśmy na terenie
Starego Miasta (nawet niezbyt ukryte) i ciekawi jesteśmy,
kiedy wyruszą w podróż i gdzie się pojawią. Kamyki zostały pięknie przyozdobione przez nasza panią archeolog
Juliannę Sójkowską-Sochę. Wierzymy, że dotrą do odległych zakątków naszego kraju. Życzymy udanej zabawy!

Codziennie w samo południe w dni robocze zbierają się
w Bramie Berlińskiej turyści praktycznie ze wszystkich
zakątków Polski, aby posłuchać opowieści naszych pracowników. Do tej pory, mimo panujących upałów, jeszcze
nie było dnia, aby wycieczka nie odbyła się ze względu
na brak zainteresowanych. Warunkiem niezbędnym dla
realizacji takiej wycieczki jest zebranie minimum 8 zainteresowanych turystów. Odpłatność wynosi 15 zł od osoby
i obejmuje usługę przewodnicką oraz wstęp do Bastionu
Filip i do Bramy Berlińskiej. Wycieczka trwa ok. 2 godzin.

Jeśli ktoś planuje wizytę u nas i chciałby skorzystać z tej
oferty, to zapraszamy od wtorku do piątku o godz. 12:00
do Bramy Berlińskiej. Gwarantujemy, iż zwiedzanie z przewodnikiem jest nieporównywalnie bardziej interesujące,
niż zwiedzanie samemu, choć niektórzy wolą spokój
i samotność. Przypominamy o obowiązku zachowania obowiązującego dystansu od innych uczestników
wycieczki oraz o konieczności stosowania maseczek
ochronnych w pomieszczeniach muzealnych. Oferta
aktualna do odwołania. Zapraszamy!
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WF OCR TEAM

Sierpień 2020
KOSTRZYŃSKI KLUB

SYLWESTER GIBOWSKI - 6 dan
ŁUKASZ KUCHOWICZ - 3 dan
MACIEJ BOROWSKI - 2 dan

ZAPRASZAJĄ NA TRENINGI

Jestem Mona i należę do drużyny WF
OCR Team Kostrzyn nad Odrą. Zapytacie:
„Dlaczego OCR?” Już odpowiadam:
OCR Obstacle Course Racing czyli biegi
z przeszkodami, w których udział wziąć
może każdy, niezależnie od wieku, wytrenowania czy ambicji. W trakcie biegu podejmujesz wyzwania, pokonujesz własne
słabości i przeżywasz skrajne emocje!
Nasza sekcja powstała przy współpracy
z klubem WF Workout & Fitness. Trenerem i założycielem drużyny jest Krzysztof
Cieśla. To dzięki Niemu WF OCR Team
liczy aktualnie 29 osób w różnym wieku,
z rozmaitymi umiejętnościami i nietuzinkowymi pomysłami.
Mogłabym wiele napisać o tej drużynie,
np. to, że startujemy w biegach organizowanych w całej Polsce; że trenujemy głównie w Klubie WF Kostrzyn, na terenach
miasta i poza nim; że organizujemy eventy
charytatywne, gdzie poprzez promocję
naszej dyscypliny pomagamy potrzebującym, a dzięki treningom otwartym pokazujemy w praktyce czym charakteryzuje
się ten sport.

Jednak najważniejszą rzeczą, o której chcę
wspomnieć, to klimat oraz niesamowita
atmosfera, którą tworzymy podczas startów i treningów. Ludzie z pasją, nawzajem
się wspierający i motywujący. To pozwala
przekraczać własne granice. Dlatego stale
dbamy o nasz rozwój, a swoje umiejętności doskonalimy na przeszkodach, które
sami budujemy.
Nasza ekipa jest znana w całej Polsce,
w środowisku OCR i nie tylko. Niech potwierdzeniem będą poniższe słowa:
„To drużyna, której nie da się nie zauważyć
na zawodach. Nie tylko dlatego, że są najliczniejszą ekipą w jednolitych pięknych
strojach, ale dlatego, że są drużyną, która
tworzy niesamowitą atmosferę, dopingując
i bawiąc się razem. Ludzie z pasją, wspierający się i potrafiący zorganizować jak mało
kto. Wszyscy razem tworzą jedną wielką
rodzinę, skupiającą w swoich szeregach
różne pokolenia.”
Chcesz wstąpić do drużyny – zapraszamy
na treningi. Chcesz zostać naszym partnerem - jesteśmy otwarci na współpracę.
Pamiętaj: „Razem możemy więcej!”

WIEŚCI ZE SŁOŃSKA
Wystawy Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego w Słońsku w szybkim tempie
nabierają ostatecznych kształtów, kolorów i dźwięków. Każdego tygodnia
montowane są nowe elementy wyposażenia i wystroju: lampy, meble,
projektory, ekrany… Ponadto pracujemy nad przeróżnymi treściami, na
których będą bazować aplikacje edukacyjne i gry multimedialne.

Ciekawie zapowiada się gra, której bohaterem jest krwawodziób – mieszkaniec nadwarciańskich łąk. Zadaniem użytkownika będzie sterowanie postacią ptaka i jednoczesne
zbieranie pożywienia. Trzeba jednak uważać na niebezpieczeństwa. Wystarczy chwila
nieuwagi i krwawodziób może stać się kolacją dla sokoła wędrownego. Kolejną przeszkodą są psy biegające bez smyczy. Wywołują u ptaków dużo stresu, który skutkuje
ucieczką i pozostawieniem piskląt bez opieki. Dlatego przebywając na terenie Parku
Narodowego „Ujście Warty” należy przestrzegać zasad i nie wypuszczać psa bez smyczy. Spacerowanie z psem możliwe jest tylko na obszarze Obwodu Ochronnego Polder
Północny-Witnica. Gracz powinien trzymać się też z daleka od turystów i wędkarzy. Ludzie mogą zaniepokoić krwawodzioba i przeszkodzić mu w spokojnym żerowaniu.
Wcielając się na moment w krwawodzioba, zwiedzający przekonają się z iloma niebezpieczeństwami musi on sobie radzić każdego dnia. Warto o tym pamiętać ruszając na
szlaki Parku Narodowego „Ujście Warty” i nie sprawiać mu dodatkowych kłopotów.

ZAPISY
7 września 2020 r. godz. 17.00
Hala Sportowa przy ul. Wojska Polskiego
66-470 Kostrzyn nad Odrą
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Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego Nukleon serdecznie zaprasza
chłopców z roczników 2010 i 2011 do uprawiania piłki ręcznej.
2 września o godzinie 16:00 w hali sportowej Zespołu Szkół w Kostrzynie
nad Odrą organizujemy spotkanie związane z naborem do Klubu oraz
pierwszy trening. Chcesz rozpocząć przygodę z piłką ręczną, aktywnie
spędzać czas wolny? Przyjdź! Przekonasz się że warto!
Szczegóły na plakcie:
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Samorządny Kostrzyn

ARCYMISTRZ Z KOSTRZYNA OBWIESZCZENIE
Gra w brydża a szczególnie sportowego jest powszechnie znana, niestety tylko z nazwy. O tym, czy
warto zainwestować swój czas w naukę tej gry, jej tajnikach i pasji z nią związanej rozmawiała Karolina Kunt z Ryszardem Sakowiczem, nauczycielem matematyki w kostrzyńskim Zespole Szkół im.
Marii Skłodowskiej - Curie ale i Arcymistrzem Międzynarodowym w brydżu.

Złoci medaliści 61. Drużynowych Mistrzostw Polski Latteria Tinis Steinpol I Rzepin:
Witold Stachnik - Prezes Polskiego Związku Brydża Sportowego, Kamil Nowak, Marek Urbański, Piotr
Tuszyński. Radosław Szczepański, Paweł Miechowicz, Ryszard Sakowicz.
Nieobecni: Waldemar Sroczyński, Marek Witek.
Karolina Kunt: Gra w brydża uznawana jest za jedną
z najtrudniejszych gier karcianych, charakteryzująca się wielością nazw i komend do zapamiętania. Czy
reguły tej gry mogą zniechęcić początkujących ?
Ryszard Sakowicz: Niestety bardzo… Szczególnie dzisiaj
gdy młodzież jest nastawiona na jak najszybsze efekty.
W zasadzie obecni początkujący brydżyści pochodzą
tylko z środowisk gdzie już ktoś gra, a i tak wytrwać
początkowe szkolenie jest ciężko.
Od dawna gra Pan w brydża ? Kto zaszczepił w Panu
przysłowiowego „bakcyla” ?
Jak w bardzo wielu przypadkach, mój tato był wielkim pasjonatem tej gry, więc grali wszyscy: mama, babcia, ciocia...
Na mnie też przyszła kolej i to już ok. 10-tego roku życia...
Jest Pan kapitanem drużyny Ilanka 1 Rzepin, grającej w
Pierwszej Lidze, a czy w Kostrzynie działa klub brydżowy, czy każdy może do niego należeć ?
Tutaj troszkę doprecyzuję. Przez 4 lata graliśmy w ekstraklasie sięgając w 2016 roku zupełnie wbrew całemu
światu brydżowemu po najwyższe trofeum, czyli zdobywając Mistrzostwo Polski. Rzeczywiście w tym roku graliśmy w pierwszej lidze, ale już zapewniliśmy sobie awans
do najwyższej klasy rozgrywek.
W Kostrzynie od dekad jest prężnie działający klub brydżowy jednak nie udawało się wspiąć wyżej niż trzecia
liga, do samej sekcji może zapisać się każdy, jednak gra
w lidze to już aspekt sportowy.
Czy w Kostrzynie odbywają się zawody w brydżu sportowym?
Tak, od bardzo wielu lat gra się w każdy poniedziałek, są
to turnieje par.
W obecnej sytuacji wszelkie spotkania towarzyskie i
sportowe zostały odwołane lub ograniczono do nich
dostęp, czy można nauczyć się brydża on-line –jak się
ta nauka odbywa?
Nauczyć to troszkę ciężko. Szkolenie to przede wszystkim
rozmowy, opowiadania o tajnikach techniki oraz analizy
rozdań czyli rozegranych partii. Oczywiście przy minimal-

nym wyszkoleniu już śmiało można grać w sieci na licznych portalach. Znam w Kostrzynie takich brydżystów,
którzy grają tylko on-line.
Pod względem sukcesów sportowych Kostrzyn kojarzony jest z zapasami lub tenisem stołowym. Tymczasem
Pan może poszczycić się tytułem Arcymistrza Międzynarodowego…
To akurat dodatkowy smaczek naszej rywalizacji. Za osiągane wyniki zdobywa się punkty klasyfikacyjne, które
przekładają się na tzw. tytuł charakteryzujący siłę gracza.
Mój jest zdecydowanie najwyższy ale wynika to też z faktu, że uczestniczyłem w bardzo wielu ważnych imprezach
w kraju i za granicą…
Grając za granicą reprezentuje Pan siebie, czy Polskę?
Były to zawody o zasięgu światowym?
Wystąpiłem w Olimpiadzie Brydżowej o zasięgu ogólnoświatowym, Mistrzostwach Europy i finale Drużynowego
Pucharu Klubowego Top 12 również Europy. Za każdym
razem w koszulce z orłem na piersi...
Jakimi cechami powinna charakteryzować się osoba,
która jest mistrzem ?
Brydż to gra statystyczna co jest jej niezaprzeczalnym
urokiem. Amator może ograć mistrza, bo jednak układy
kart są losowe i tylko przewidywalne. Oczywiście analiza i logiczne rozumowanie w dystansie pokazują różnicę
umiejętności. A co do cech to: koncentracja, logika i co
pewnie zdziwi kondycja i to fizyczna. Gra na wyższym poziomie koncentracji jest bardzo męcząca.
Czy poleciłby Pan zacząć naukę brydża?
Ależ tak. Zalet jest bardzo wiele. Najmłodszym pozwala
ćwiczyć logiczne myślenie co od razu daje korzyść choćby z tą nielubianą zmorą matematyką… A najstarszym,
formę ciekawego spędzania czasu i zachowania umysłu
w dobrej kondycji… Proszę zwrócić uwagę że tak niewiele trzeba tylko talia kart na wiele godzin sympatycznej
rozrywki w dowolnym miejscu…
Dziękuję za rozmowę.

Wolontariusze poszukiwani

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, który jest szczególnie niebezpieczny
dla osób w podeszłym wieku i niesamodzielnych Dom Pomocy Społecznej „Dom Seniora”
w Kostrzynie nad Odrą zwraca się z gorącym apelem i prośbą do Mieszkańców naszego
Miasta o wsparcie i pomoc w celu utrzymania lokalnej bazy wsparcia - poszukujemy wolontariuszy dla naszego „Domu Seniora”. Pomoc Państwa pozwoli na przezwyciężenie pojawiających się trudności i z całą pewnością zapewni bezpieczeństwo podopiecznym, którzy
również są mieszkańcami naszego Miasta.
Kontakt: „Dom Seniora” tel/fax: 95-752-10-47, tel 95-752-46-57, 95-752-46-58
Email: domseniora.kostrzyn@wp.pl

Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego
(polityki operacyjnej OP 4.12), instytucji współfinansującej realizację Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły podaje się
do publicznej wiadomości, co następuje:
z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce
i w trosce o Państwa bezpieczeństwo zdrowotne nie
odbędzie się spotkanie konsultacyjne w formie debaty
publicznej jednak w celu zapewnieniu Państwu możliwości zapoznania się z dokumentem PPNiP oraz możliwości
wnoszenia wniosków i uwag, podjęto decyzję o przeprowadzeniu konsultacji w formie korespondencyjnej.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie-Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie (PGW
WP-RZGW w Szczecinie), Jednostka Realizująca Projekt
Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły
(JRP) udostępniła zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ dla Zadania 1B.2 – Prace modernizacyjne
na Odrze granicznej Etap I - Prace modernizacyjne
na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego
lodołamania (nazywany dalej Projekt PPNiP) sporządzony w ramach Komponentu 1 - Ochrona przed powodzią
Środkowej i Dolnej Odry, Podkomponent 1B - Ochrona
przed powodzią na Środkowej i Dolnej Odrze.
Każdy zainteresowany może:
1. Zapoznać się z Projektem PPNiP od dnia 17 sierpnia
2020 roku do dnia 8 września 2020 roku włącznie
(22 dni) poprzez strony internetowe:
• PGW WP RZGW w Szczecinie (strona internetowa
https://szczecin.wody.gov.pl/)
• PGW WP RZGW w Szczecinie (strona internetowa
Projektu) - http://bs.rzgw.szczecin.pl/
• Biura Koordynacji Projektu (strona internetowa
http://odrapcu2019.odrapcu.pl/)
2. Składać uwagi i wnioski odnośnie Projektu PPNiP:
• w formie pisemnej na adres Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13 A, 70-030 Szczecin z dopiskiem „uwagi
PPNiP Zadanie 1B.5/1 POPDOW”,
• w formie elektronicznej na adres e-mail:
ProjektBS@wody.gov.pl,
• telefonicznie każdego dnia roboczego trwania upublicznienia pod nr telefonu 507 083 323 w godzinach
15:00-16:00
W dniach od dnia 17 sierpnia 2020 roku do dnia 8 września 2020 roku włącznie (22 dni). Instytucją właściwą do
rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW Wody Polskie
RZGW w Szczecinie.
W 22 dniu udostępnienia dokumentu, tj. dnia 8 września
2020 roku o godz. 15:00-16:30 odbędzie się elektroniczne
spotkanie konsultacyjne w formie webinarium, otwarte
dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o Projekcie PPNiP oraz umożliwione zostanie zadawanie pytań i składanie wniosków.
Aby wziąć udział w ww. webinarium, należy wejść na stronę http://bs.rzgw.szczecin.pl/aktualnosci/, gdzie we wpisie poświęconym spotkaniu konsultacyjnemu projektu
PPNiP dla Zadania 1B.2 zamieszczony będzie bezpośredni link do webinarium. Zostanie ono przeprowadzone w
oparciu o program Microsoft Teams. Link oraz instrukcja
„Krok po kroku” zostaną umieszczone na ww. stronie co
najmniej 10 dni przed planowanym elektronicznym spotkaniem konsultacyjnym. Nagranie z webinarium zostanie udostępnione na stronie PGW Wody Polskie RZGW
w Szczecinie i na stronie Biura Koordynacji Projektu.
Obwieszczenie to zostało podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie, jak również
na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej oraz na stronie internetowej: www.wszczecinie.pl,
a także na stronach urzędów gmin, na terenie których
realizowana będzie Inwestycja.
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BĘDZIE SIĘ DZIAŁO!
10 sierpnia br. w biurze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pro
Europa Viadrina” zostały podpisane umowy na dofinansowanie dwóch
imprez sportowych w roku 2021 z Funduszy Małych Projektów (FMP).

Kolejne, bo Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą od
lat aktywnie korzysta z dofinansowania
unijnego w realizacji swoich przedsięwzięć: Współpraca pomiędzy sportowcami
z Kostrzyna nad Odrą i Seelow jest dla nas
bardzo ważna, zatem rokrocznie staramy
się aktywizować polsko-niemieckie pogranicze. Niestety, w tym roku ze względu na
pandemię COVID-9 musieliśmy przełożyć
planowane na jesień 2020 turnieje sportowe w tenisie stołowym i piłce nożnej. - mówi
Dyrektor MOSiR Zygmunt Mendelski Chciałbym w tym miejscu podziękować
pracownikom Euroregionu „Pro Europa
Viadrina” za możliwość ich realizacji w roku
kolejnym.
Jakie projekty będziemy realizować?
„Euroregionalny Turniej Piłki Nożnej
2020” to kontynuacja organizowanych
rokrocznie w sierpniu turniejów piłkarskich Orlików. Turnieje te wpisały się
już na stałe w kalendarz sportowy obu
miast, bo są nie tylko okazją do rywalizacji
w duchu fair play ale także do wymiany
doświadczeń pomiędzy szkoleniowcami.
W roku 2021 odbędzie się „zaległy” turniej
piłkarski dla chłopców i dziewcząt rocznika 2010 i młodsi, który będzie miał nową

formułę - wezmą w nim udział stowarzyszenia piłkarskie z Kostrzyna nad Odrą
i Seelow. Ograniczona ilość zespołów spowoduje, że będzie to prawdziwy maraton
piłkarski, w którym kibice ani na chwilę
nie będą mieli czasu na nudę. Jest to także
wyjście naprzeciw oczekiwaniom samych
trenerów, którzy w latach poprzednich
prosili o taką właśnie formułę turnieju
- czekają na nas zatem prawdziwe, sportowe emocje na płytach kostrzyńskiego
stadionu!
„III Memoriał Marcina Bąka: Polsko-niemiecki turniej tenisa stołowego” to
ukłon kostrzyńskiego MOSiR i UKS Warty
Kostrzyn nad Odrą w kierunku entuzjastów tenisa stołowego. Memoriał zmarłego przedwcześnie wybitnego, kostrzyńskiego sportowca w osobie Marcina Bąka,
będzie okazją do dwudniowej rywalizacji
pomiędzy tenisistami stołowymi z polsko-niemieckiego pogranicza w czterech
kategoriach wiekowych (do lat 30, 31-45
lat, 46-60 lat i pow. 60 lat) oraz kategorii
OPEN. Już wkrótce ruszą zapisy na turniej,
zatem zachęcamy do odkurzenia paletek
i sprawdzenia swoich sił przy tenisowym
stole! Zapraszamy!

Drodzy krwiodawcy, dziękujemy!

W dniach 31.07. oraz 01.08. 2020 roku w Kostrzynie nad Odrą została
przeprowadzona akcja poboru krwi. Do krwiobusu zgłosiło się 113 osób,
z czego 95 oddało krew. Tym samym, lubuskie szpitale otrzymały wsparcie
w postaci 42 l 750 ml krwi. Ta krew, odpowiednio przygotowana, może
uratować życie 285 osobom.
Według Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Zielonej Górze jest
to wspaniały wynik! Tym bardziej chcielibyśmy Państwu podziękować
za lekarstwo, którego nie można wyprodukować, a bez którego wiele
operacji nie mogłoby się odbyć.
Burmistrz Miasta dr Andrzej Kunt
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LIGA

KOBIET

1
2
/
0
2
0
2
SEZON

KOLEJNY MECZ:

MUKS PS KOSTRZYN vs. ŚLĘZA WROCŁAW
13 września, 13:00 - Stadion Kostrzyn nad Odrą

odkryj piękniejsze oblicze piłki nożnej
MUKS PRZYJACIÓŁ SPORTU
KOSTRZYN NAD ODRA

vs.

UKS JASKÓŁKI
CHORZÓW

STADION MOSIR
29 sierpnia, 15:00

MUKS PRZYJACIÓŁ SPORTU

KOSTRZYN NAD ODRĄ
3 LIGA KOBIET / JESIEŃ
MUKS PS KOSTRZYN vs. UKS JASKÓŁKI CHORZÓW
KKS ZABRZE vs. MUKS PS KOSTRZYN 		
MUKS PS KOSTRZYN vs. KS ŚLĘZA WROCŁAW		
KKP WARTA GORZÓW WLKP. vs. MUKS PS KOSTRZYN
MUKS PS KOSTRZYN vs. KS UNIA OPOLE		
MUKS PS KOSTRZYN vs. MKS POLONIA ŚWIDNICA
MKS POLONIA PRÓSZKÓW vs. MUKS PS KOSTRZYN
MUKS PS KOSTRZYN vs. KKS CZARNI II SOSNOWIEC
TKKF STILON GORZÓW WLKP. vs. MUKS PS KOSTRZYN
MUKS PS KOSTRZYN vs. LKS BŁOTNICA STRZELECKA
KS PROMIEŃ ŻARY vs. MUKS PS KOSTRZYN		

29.08. godz. 15:00
06.09. godz. 11:00
13.09. godz. 13:00
20.09. godz. 11:00
27.09 godz. 13:00
03.10. godz. 14:00
11.10. godz. 11:00
17.10. godz. 14:00
24.10. lub 25.10.
31.10. godz. 14:00
08.11. godz. 14:00

