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Tomasz Moskal
ul. Piastowska 8 (Hotel Miejski) 

Kostrzyn nad Odrą

mulubezpieczenia.kostrzyn@onet.pl

tel. 502 580 664

UBEZPIECZENIA Realizujemy płatności kartą
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UBEZPIECZENIA:

COVID-19

Od 24 września ruszają szcze-
pienia przeciw COVID-19 
dawką przypominającą. Do 
szczepień uprawnione są m.in.: 
osoby po 50. roku życia i pra-
cownicy ochrony zdrowia.

W dalszym ciągu
#SzczepimySIĘ

WIĘCEJ na stronach 7-10

REKLAMA
511 225 133

Wykonanie szczepienia dawką 
przypominającą odbywa się wy-
łącznie preparatem Pfizer bez 
względu na rodzaj wcześniej 
przyjętej szczepionki. W przy-
padku osób zaszczepionych pre-
paratami Pfizer, Astra Zeneca, 
Moderna, trzecią dawką moż-
na zaszczepić się po upływie 6 
miesięcy od otrzymania drugiej 
dawki. Osoby zaszczepione pre-
paratem Johnson&Johnson mogą 
przyjąć dawkę przypominającą 
po 6 miesiącach od zaszczepienia.
Do szczepienia uprawnione są 
osoby, które:
• ukończyły 50 r. życia
• pracownicy ochrony zdro-

wia, którzy mają bezpośredni 
kontakt z pacjentem

• osoby ze szczególnymi 
uprawnieniami do szczepień 
dawką przypominającą.

Na szczepienie przypominające 
trzeba się zarejestrować:
• przez infolinię, tel. 989
• na stronie pacjent.gov.pl
• w punkcie szczepień: 
      Punkt szczepień populacyjnych 
      ul. Narutowicza 7 (szpital)
      kontakt, tel. 41 240 1925 

źródło: www.nowyszpital.pl

• bezpłatny dojazd!

• zapłacisz k
artą!• zakupy na telefon!
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• bezpłatny dojazd!

• zapłacisz k
artą!• zakupy na telefon!24/7

Kupię motocykle
MZ, Simson, WSK, WFM, NSU,                       
Komar, Jawa, SHL, Romet,              
Junak i inne 

tel. 726-085-110

Kupię 
ciągnik URSUS ZETOR MTZ 

lub inne, może być do remontu
tel. 782655123/ 669653515

Kupię 
przyczepę leśną samozaładowczą 
(Palms farma lub inne), ładowarkę 
teleskopową i rozsiewacz wapna 
RCW. Może być do remontu

tel. 782655123/ 669653515
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Dla wielu z nas wyobrażenie sobie codziennego życia bez szybkiego internetu w domu graniczy już 
z niemożliwością. A czas pandemii sprawił, że potrzebujemy dobrej sieci jeszcze bardziej. Zdalna edukacja,
praca, zakupy, sprawy urzędowe, to już nasza codzienność. A co z dostępem do informacji, czy po prostu 
rozrywki? Ktoś z rodziny chce obejrzeć odcinek ulubionego serialu, ktoś inny pograć na komputerze. 
Czy sieć to wytrzyma? Na pewno tak, jeśli tylko będzie to światłowód.

WYBIERAMY
ŚWIATŁOWÓD
Już niedługo mieszkańcy 
powiatu gorzowskiego 
i Kostrzyna nad Odrą 
będą mogli korzystać 
z superszybkiego internetu 
światłowodowego 
o prędkościach, 300 Mb/s 
lub 600 Mb/s. Budowana 
w powiecie powstaje 
z wykorzystaniem środków 
unijnych POPC. Fachowcy 
podłączą wszystkim 
zainteresowanym 
światłowód prosto do domu. 
Wykonają instalację, 
podłączą i skonfigurują 
domowe urządzenia. 
Wszystko w około 3 godziny 
z zachowaniem wszystkich 
reguł pozwalających uniknąć 
zakażenia, bo w Orange 

dbamy o bezpieczeństwo. 
Również w naszych, 
otwartych już, salonach, 
zapewniamy konieczną 
ochronę przed zakażeniem 
klientom, jak i naszym 
pracownikom. 
Światłowód ma sporo zalet.  
Nie zerwie się z powodu 
burzy i nie zwolni, kiedy 
wszyscy w okolicy 
będą również korzystać 
z internetu. Zapewni nam 
też wi-fi bardzo dobrej
jakości, dzięki któremu
wszyscy domownicy będą
mogli korzystać z sieci
jednocześnie na różnych
urządzeniach - smartfonach,
tabletach, komputerach, czy
nawet na telewizorze.

Domowy światłowód
pozwala oglądać filmy online
i ściągać video w najwyższej
jakości bez tracenia czasu
na buforowanie. A wybierać
możemy spośród bogatej
oferty seriali Netflixa - np.
Flash, The 100, Niemowlęta,
czy HBO – np. BettyHere, 
We’re Here, czy To wiem
na pewno. Możemy też
skorzystać z Orange TV
i obejrzeć najnowsze filmy
jak choćby Zew krwi, Wyspa
fantazji, czy Arkansas.
Wybierając światłowód
od Orange, dostaniemy
także najnowocześniejszy
dekoder, dzięki któremu
możemy oglądać telewizję
w jakości 4K. A jeśli w tym

samym czasie w telewizji
jest kilka interesujących
nas propozycji? Nie ma
problemu, możemy nagrać
filmy czy inne programy
a jednocześnie z trzech
różnych kanałów i, a obejrzeć
je w dowolnej chwili. Gdy
wybierzemy „multiroom”,
z pewnością uda nam się
uniknąć domowych napięć
i „walki o pilota”. Dzięki
tej usłudze, w jednym
pokoju dzieci mogą oglądać
ulubioną bajkę, a rodzice
w drugim swój serial albo
mecz Ligi Mistrzów. Zalety
światłowodu docenią też
fani gier sieciowych, którym
przestaną przeszkadzać
„lagi”, czyli opóźnienia,

Jeeest!
Odbiór w jakości 4K wybranych kanałów i filmów VOD możliwy tylko ze Światłowodem oraz odpowiednim sprzętem. Szczegóły na orange.pl/swiatlowod oraz w Regulaminie usług multimedialnych 
na orange.pl, gdzie sprawdzisz też zasięg Światłowodu. Opłata za połączenie wg cennika. Sieć numer 1 z największą liczbą Klientów usług mobilnych i stacjonarnych. 

Zapraszam do kontaktu! 
 Krzysztof Kamiński  
 500 635 800

W tej okolicy dostarczamy ultraszybki
Orange Światłowód i telewizję w jakości 4K

a granie będzie czystą
przyjemnością.
Domowy internet warto
zamówić razem z innymi
usługami. Na przykład
w pakiecie Orange Love
możemy mieć internet
domowy, telewizję, telefon
komórkowy i stacjonarny.
Wszystko na jednym
rachunku i w bardzo dobrej
cenie.
Więcej informacji na stronie
www.orange.pl lub pod
numerem telefonu
500 635 800

Zapraszam do kontaktu!
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POSZUKUJEMY GRUNTÓW 
do wydzierżawienia pod budowę 

farm słonecznych (fotowoltaicznych) 
Podstawowe kryteria elektrowni słonecznej: 

powierzchnia ok 2-100 ha, bez planu 
zagospodarowania terenu, klasa gruntu IV 

lub gorsza, bez drzew i zabudowań, 
obszar nie objęty formami ochrony 

przyrody, linia SN (średniego napięcia) 
przebiegająca przez działkę lub w bliskiej 

odległości stacja energetyczna GPZ. 

Oferujemy atrakcyjne warunki współpracy 

ok. 10 000 zł rocznie za 1 ha. 
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt 

pod nr Tel. 607 07 08 49, 

biuro@peo24.pl, Jakub Jałocha 

 REKLAMA - 511 225 133
Wejdź na nasz kalkulator 

ilości betonu i zamów 

WYBIERZ NAJLEPSZY
BETON NA DOM

WYTWÓRNIA BETONU 
TOWAROWEGO CEMEX

więcej informacji znajdziesz na
BetonNaDom.pl

ul. Sportowa 6A

66-470 Kostrzyn n/Odrą

tel.: 607 289 846

ul. Transportowa 2

69-100 Słubice

tel.: 95 788 11 20

Potwierdzona 
jakość

Terminowe 
dostawy*

Doradztwo 
techniczne

Bogata
oferta

* w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych, siły 
wyższej lub przyczyn technologicznych, termin dostawy 
może ulec zmianie

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń. Redakcja nie zwraca nie zamówionych tekstów , a także zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania.            
Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione

Wydawca: PROGRESS Adam Piotrowski, ul. Kościuszki 22a/3, 69-200 Sulęcin; Redaktor naczelny: Adam Piotrowski
Redakcja: Adam Piotrowski (redaktor naczelny), Bartłomiej Suski (redakcja - Kostrzyn nad Odrą) & zespół redakcyjny
Adres redakcji: ul. Kościuszki 22a/3, 69-200 Sulęcin, tel. 511 225 133, Adam.Piotrowski2@gmail.com; Oferta reklamy: tel. 602 663 913
Druk: Polskapresse Oddział w Poznaniu; Nakład: 7.500 egz.; Kolportaż: Usługi reklamowe Ryszard Wysoczański

TU ZNAJDZIESZ NASZE GAZETY: KOSTRZYN NAD ODRĄ (kolportaż do skrzynek pocztowych ); URZĄD MIASTA (ul. Graniczna 2); INTERMARCHE (ul. Sikorskiego 16);  BIEDRONKA          
(ul. Żeglarska); PIEKARNIA OSKROBA (ul. Mickiewicza)  SŁUBICE (NETTO ul. Wojska Polskiego; INTERMARCHE ul. Kościuszki; URZĄD MIEJSKI ul. Akademicka; ECO – SUPERMARKET         
ul. Dąbrówki; CENTRUM HANDLOWE – PARTER ul. Kościuszki; CUKIERNIA ul. Żeromskiego; MILA ul. Kopernika; PORADNIE SPECJALISTYCZNE ul. Mickiewicza; PIEKARNIA OSKROBA                
ul. Wojska Polskiego; GALERIA PIOTR I PAWEŁ ul. Wojska Polskiego); GÓRZYCA (URZĄD GMINY  ul. 1 Maja; SKLEP SPOŻYWCZY PRZY URZĘDZIE GMINY ul. 1 Maja; JANICKA SUPERMARKET 
ul. Kostrzyńska; SKLEP SPOŻYWCZY Osiedle 40-lecia PRL); RZEPIN (URZĄD MIEJSKI ul. Plac Ratuszowy; LEWIATAN ul. Chrobrego; MILA ul. Słubicka; PIEKARNIA BAGIETKA ul. Słubicka)

Burmistrz Andrzej Kunt z kolejnym wyróżnieniem
KOSTRZYN NAD ODRĄ

W krakowskim hotelu Holiday Inn w dniu 24 września br. odbyła się Gala Nagrody Samorządowej im. Norberta Barlickiego, z udziałem              
burmistrza Andrzeja Kunta, podczas której wręczono Nagrody dziewiątej i dziesiątej edycji za lata 2020 i 2021. Nagrody przyznała                    
Kapituła Nagrody, która pracowała pod przewodnictwem Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Laureatom nagrody wręczył  
Prezes Stowarzyszenia, Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.
Stowarzyszenie zostało powołane we wrześniu 
2008 roku. W jego skład wchodzą osoby, które 
pełniły lub pełnią funkcje publiczne pochodzą-
ce z wyboru powszechnego, członkowie róż-
nych partii politycznych i ludzie bezpartyjni. Te-
goroczna gala rozpoczeła się o godzinie 15:30

Nagrody Samorządowe 
im. Norberta Barlickiego za roku 2021 otrzymali:
• w kategorii Firma Przyjazna Samorządowi: 

Instytut Heweliusza sp. z o.o. z Wrocławia,
• w kategorii Organizacja Pozarządowa:    

Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego 
z Kowala,

• w kategorii Jednostka Samorządu Teryto-
rialnego: Miasto Gostyń,

• w kategorii Samorząd Powiatowy: Krzysztof 
Nowak (Członek Zarządu Powiatu Kłobuc-
kiego),

• w kategorii Samorząd Miejski: Łukasz                  
Komoniewski (Prezydent Będzina),

• w kategorii Całokształt Działalności na 
rzecz Samorządu Terytorialnego: Andrzej 
Kunt (Burmistrz Kostrzyna n/Odrą).

• kapituła Nagrody postanowiła, iż za rok 
2021 w kategorii Samorząd Województwa 
Nagroda nie została przyznana. Fot. Grupa Maris
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Prof. Krzysztof Simon, ordynator od-
działu chorób zakaźnych wrocławskiego 
szpitala, swoją ocenę rozpoczął od stwier-
dzenia, że przepisy wydawane przez rząd 

były lepsze i gorsze, ale niestety w wię-
kszości nie były egzekwowane.         .

Klasyczna relacja faceta z Kongresu 
Kobiet rozpoczynałaby się zdaniem, że 
przybyły niewiasty w różnym wieku 
i łączyło je jedno, wszystkie są piękne. 
Ale panie, które pojawiły się w sobotę na 
XII Kongresie Kobiet, nie potrzebują 
tanich chwytów. To silne, pewne siebie i 
swojej wartości osobowości. I rozma-
wiały o rzeczach naprawdę ważnych.

Życie  po  życiu
Stąd pierwszym punktem kongresu 

był panel dyskusyjny „Życie po życiu, czyli 
czego nauczyła nas pandemia”. Gospodyni 
spotkania, lubuska marszałek, rozpoczęła 
wypowiedź od przekazania pozdrowień 
i gestu solidarności medykom i przed-
stawicielom zawodów medycznych, którzy 
zapewne zasiedliby na sali, ale pojechali 
do Warszawy, aby walczyć o swoje prawa.

- Czego nas nauczyła Pandemia? Ni-
czego - rozpoczęła nieco gorzko marszałek 
Polak, podkreślając, że właśnie w Lubus-
kiem wszystko się zaczęło. Tutaj był pac-
jent „zero” i tutaj rozpoczęto przygotowa-
nia do walki z koronawirusem najwcześ-
niej. - Niczego, skoro dziś musimy znów iść 
na barykady i walczyć o podstawowe rze-
czy. Samorząd od lat szykował się do 
kryzysowej sytuacji, dlatego tak mocno 
postawiliśmy na rozwój służby zdrowia. 
Przeprowadziliśmy operację oddłużanie 
szpitali,  kupowaliśmy wyposażenie, 
walczyliśmy o to, o czym tak często mówiły 
nam kobiety, o pro�laktykę. Pamiętam, 
że gdy minister Szumowski mówił, że 
Wuhan jest daleko, my zabiegaliśmy 
o  kombinezony.

W sobotę, po rocznej przerwie, w Sali Ko-
lumnowej Lubuskiego Urzędu Marszał-
kowskiego, nie tylko Lubuszanki spotkały 
się na XII Kongresie Kobiet. Siłą rzeczy 
wydarzenie zdominowała pandemia 
i symptomatyczne było to, że gospodyni 
kongresu,  marszałek województwa 
lubuskiego Elżbieta Anna Polak poprosiła 
o podniesienie rąk osoby zaszczepione. 
Odpowiedzią był las rąk.           .

O kobietach cnotliwych        .

Róża Poźniak-Walicka, kierownik Kli-
nicznego Oddziału Radioterapii i Zakła-
du Radioterapii Szpitala Uniwersyteckie-
go w Zielonej Górze ubolewała nad tym, 
że w dobie pandemii zamarła praktycz-
nie pro�laktyka, na czym zaważył lock-
down i lęk ludzi przed opuszczaniem 
domu. Dziś zdecydowanie więcej chorych 
onkologicznie zgłasza się do lekarza 
w zaawansowanym stadium choroby.

- Życie młodych ludzi przeniosło się do 
internetu - mówiła o kolejnej sferze życia 
dotkniętej przez pandemię Agnieszka 
Chyrc, przedstawicielka zielonogórskie-
go Instytutu Równości. - Badania poka-
zują, że młodzi ludzie nie tylko nie mogą 
spać, uzależniają się od internetu, doskwie-
ra im brak kontaktu z rówieśnikami - wy-
mieniała. - Ale świadomość, że jest się 
wciąż obserwowanym przez kamerę, po-
woduje brak poczucie bezpieczeństwa 
i gwałtowne obniżenie samooceny, a jaka 
jest w Polsce opieka psychologiczna i 
psychiatryczna młodych ludzi każdy widzi. 
Tymczasem spotkań online z psycholo-
gami i psychiatrami nie było, mimo że 
były bardziej potrzebne niż realizacja 
podstawy programowej.          .

Co zatem należy zrobić, aby kolejna 
fala była mniej niszczycielska?        .

- Rząd powinien słuchać ekspertów, 
którzy wiedzą dokładnie jakich błędów 
należy unikać - podsumowała tę część 
dyskusji marszałek Elżbieta Anna Polak. - 
Właśnie rząd, gdyż na to potrzebne są 
pieniądze, a służba zdrowia to sfera od-
powiedzialności rządu. Tymczasem to my, 
samorząd, inwestujemy gros pieniędzy. 
Oddłużamy, kupujemy sprzęt, orga-
nizujemy kształcenie kadry medycznej 
i �nansujemy je przez system stypen-
diów. Do tego sytuacja ratowników me-
dycznych, którzy protestują od miesięcy, 
a nikt z nimi nie rozmawia. Rząd obiecuje 
podwyżki kwot przypadających na karetki, 
a już wiadomo, że wystarczy ich na kilka 
miesięcy. Jako społeczeństwo i samorząd 
zdaliśmy ten trudny egzamin i zasłużyliś-
my na większe zaufanie.             .

Wszyscy uczestnicy spotkanie apelowa-
li o szczepienie i w tym przypadku nie była 
to sztuka dla sztuki. Przy okazji kongresu 
można było się zaszczepić.          .

Drugi temat do dyskusji uczestniczki 
kongresu „zawdzięczają” Pawłowi Skrzy-
dlewskiemu, doradcy MEiN, który ogłosił, 
że od września szkoła zajmie się „właści-
wym wychowaniem kobiet, a mianowi-
cie ugruntowaniem dziewcząt do cnót 
niewieścich”. Dla prof. Magdaleny Środy, 
z zakładu etyki Instytutu Filozo�i Uniwer-

sytetu Warszawskiego pojęcie cnoty jest 
istotne i w zasadzie przez wieki nie tak 
bardzo się zmieniało. W przypadku kobiet
z reguły chodziło o… opanowanie na-
miętności.

- Epidemia zaatakowała kraj, w którym 
polityka i martyrologia są ważniejsze niż 
zdrowie obywateli,  społeczeństwo, 
w którym szeptane poglądy dominują 
nad nauką, gdzie kontestuje się wszyst-
ko - dodaje prof. Simon. - Na początku 
mówiono o 3 tys. Dedykowanych łóżek, 
ale nie zaznaczono, że wiele nie miało 
dostępu do tlenu, a gdy pojawił się pac-
jent zero, znaczna ich część była zajęta.

Bohaterki  nie  tylko  wybiegu

- Przed kongresem rozmawiałam z kole-
żankami i chciałam się dowiedzieć, jakie 
one mają zdanie o cnotach niewieścich  -
stwierdziła Olga Michałkiewicz, gorzowska 

wioślarka. - Usłyszałam, jak to bardzo 
odbiega od naszych marzeń i pragnień. 
Gdybym przez ten pryzmat patrzyła na 
moje pokolenie, nie poszłabym do przodu. 
Jestem sportowcem i właśnie wychodząc 
poza te ramy, odnoszę sukcesy.         .

Ale aż tak ponuro na kongresie nie było. 
I to także „w temacie” cnót niewieścich. 
Wprawdzie pod takim hasłem odbył się 

pokaz mody Natalii Ślizowskiej, ale w wie-
lu przypadkach kreacje katechetom nie 
przypadłyby do gustu.              .

A co o cnotach niewieścich sądzi os-
tatnia z nagrodzonych?              .

- Kobiety muszą mieć więcej determi-
nacji i siły, bo więcej celów muszą zre-
alizować. Cóż, jakieś cechy przyrodzone 
w kobietach tkwią, które powodują, że 
potra�ą,  mogą  więcej…

I mieliśmy okazję poznać lubuskie bo-
haterki, czyli panie, które otrzymały Ho-
norowe Odznaki „Za zasługi dla Woje-
wództwa Lubuskiego”. To Hanna Pa-
luszkiewicz, dziekanW ydziału Prawa i Admi-
nistracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, 
Małgorzata Bukowicz, artystka, która 
publikuje teksty krytyczne oraz projektuje 
wydawnictwa, zajmuje się także rzeźbą, 
Teresa Chromińska, wieloletnia nau-
czycielka i działaczka społeczna, Maria 
Hanna Brzózka, naukowiec, zaangażowa-
na w obronę demokracji, Stanisława Koło-
dyńska, przewodnicząca Komitetu Pamię-
ci Polaków Przybyłych z Kresów Wschod-
nich, Anna Joanna Michalczuk, wicestaros-
ta i radna powiatowa, Ewa Maria Sowa, 
członek kapituły Stowarzyszenia „Zacho-
waj Trzeźwy Umysł” i Bożena Krystyna 
Osińska  dyrektor Wielospecjalistyczne--
go Szpitala Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli.           .

Jedno zdanie podsumowania Kongre-
su? Prawdziwa cnota krytyki się nie boi…

O konieczności protestów, a nawet bu-
dowy odrębnego systemu edukacji, czy 
alternatywnego państwa apelowały rów-
nież inne uczestniczki panelu. Chociażby 
Bogna Czałczyńska, pełnomocniczka 
regionalna Kongresu Kobiet, która martw-
iła się edukacją polskich dziewcząt, które 
są dziś najbardziej zagubione w Europie. 
W państwie, w którym nawet etyki będą 
uczyć katecheci i głównym walorem ko-
biety będzie wciąż płodność. W dyskusji 
kilkakrotnie porównywano nasze czasy do 
średniowiecza i dodawano, że nasza rze-
czywistość robi się coraz bardziej ponura.

- Dla mnie ugruntowaniem cnót nie-
wieścich jest bezpłatna praca opiekuń-
cza  dodaje Magdalena Czarzyńska--
Jachim, wiceprezydent Sopotu. - Budujemy 
przedszkola, żłobki domy starców, a nie 
pracujemy nad mentalnością. W efekcie 
wiele młodych kobiet ma wyrzuty sumie-
nia, że oddały dziecko do żłobka. Czyli 
zgodnie z cnotami niewieścimi powinna 
zajmować się dziećmi, rodzicami, bo ich 
ambicje, marzenia nie są ważne. To nie 
tylko wina mężczyzn. Dziewczyny mają 
ambicje, ale są ściągane w dół przez inne 
kobiety - ciocie, matki, babcie... A to, co 
szykuje nam szkolnictwo, pozostawię bez 
komentarza. Protestujmy. Zobaczmy, w Af-
ganistanie tylko kobiety miały odwagę 
wyjść  na  ulice.

- Panowie próbują ułożyć życie innym, 
a zwłaszcza kobietom - stwierdziła po-
słanka Krystyna Sibińska - dyktować jak 
się nosić, w jakich miejscach bywać, jak się 
odzywać. Jednak kobiety są już na tyle 
świadome, że na to nie pozwolimy. Nieste-
ty często czujemy się mniej warte, a prze-
cież kobiety są wielofunkcyjne, zawsze 
musiały sobie radzić sobie z pracą, do-
mem, działalnością społeczną. Dlaczego 
mają być gorsze niż mężczyźni? W par-
lamencie mamy 130 pań na 460 osób. 
Najwięcej jest ich w KO i Lewicy, około 40 
proc. I mamy o co walczyć. Luka płacowa 
między kobietami i mężczyznami wynosi 
około 19 proc, stąd nasz stosowny projekt 
złożony w Sejmie. Dziwię się, że tra�ł do 
zamrażarki, przecież marszałkiem jest 
kobieta. I jeszcze jedno. Dla mnie Lubuskie 
jest dowodem, że kobieta potra� dosko-
nale  zarządzać  województwem.

Zdaniem wójt gminy Izabelin, Doroty 
Zmarzlak, minister Czarnek rzeczywiście 
jest idealnym bohaterem serii memów, ale 
raczej powinniśmy pochylić się nad tym, 
kto głosuje na ludzi takich, jak Czarnek 
w wyborach. Kobiety pragną zmian, ale 
nie widać tego po wynikach wyborów. 
To zapewne efekt komplikacji współ-
czesnego świata i wynikającego z niego 
braku bezpieczeństwa. Fatalnie, że wygry-
wają ci, którzy strach przelewają na nas. 
Tymczasem rolą polityków, liderów opinii 
publicznej jest próba takiego poukładania 
świata, aby Polacy czuli się bezpiecznie. 
I tak zbudować świat, aby mężczyźni two-
rzący chaos do władzy nie dochodzili…

Zdaniem prof. Środy obecne władze 
promują postrzeganie kobiet, w którym 
dążenie do autonomii jest egoizmem, 
a poczucie własnej wartości pychą.    .

- Dziś, gdy pytam studentów o niewieś-
cie cnoty, słyszę, że to coś takiego, co ko-
bieta powinna mieć do ślubu, choć nie-
koniecznie - żartobliwie tłumaczy prof. 
Magdalena Środa. - Tradycyjne cnoty 
kobiece zostały bardzo utrwalone przez 
początki kapitalizmu. W XVII wieku nas-
tąpił podział na sferę publiczną, zastrzeżo-
na dla mężczyzn i prywatną, do której 
zostały delegowane kobiety. Ówczesny 
poradnik Klementyny Hoffmanowej 
„Pamiątka po dobrej matce, czyli ostatnie jej 
rady dla córki” traktuje o tym, jak należy 
wychowywać dziewczynki. I tak dziew-
czynka ma być wychowana do cnót nie-
wieścich, co oznacza, że ma być „skromna, 
cierpliwa, słodka, rozsądna i uprzejma”…
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Nie tylko o cnotach niewieścich, 
czyli XII Kongres Kobiet
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Kostrzyn nad Odrą, ul. Jana Pawła II 1A
www.ikaa.pl, e-mail: biuro@ikaa.pl
tel./fax.: 95 752 03 29

ZBUDUJEMY
TWOJE MARZENIA

ZAPROJEKTUJEMY I WYKONAMY
OBIEKTY HANDLOWE, PRZEMYSŁOWE, PRODUKCYJNE,

UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, DOMY MIESZKALNE

#KostrzynPomaga
KOSTRZYN NAD ODRĄ

Kolejny raz mieszkańcy Kostrzyna nad Odrą udowodnili, że potra-
fią się jednoczyć i nieść pomoc potrzebującym. W akcji Stalowe 
Szafowanie pomagaliśmy Adasiowi z Gorzowa Wlkp. Okazało 
się, że w sobotę 18 września otworzyliśmy szafy, a efektem ko-
strzyńskiej zbiórki było 10m ³  odzieży, kocy, zasłon, firan i butów, 
które MZK zawiozły  na stadion Stali Gorzów.

Burmistrz Andrzej Kunt serdecznie dziękuje Mieszkańcom, którzy zaangażowali 
się w pomoc 3-latkowi z Gorzowa, prezesowi i pracownikom Miejskim Zakładom 
Komunalnym w Kostrzynie nad Odrą za sprawny odbiór oraz transport darów, 
Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji za udostępnienie sali przy ul. Wojska 
Polskiego, pracownikom Urzędu Miasta - Annie Suskiej, Wiesławowi Biskow-
skiemu, Andrzejowi Słowińskiemu i Andrzejowi Szabłowskiemu za prowadzenie                    
sobotniej akcji. 
Jednocześnie przypominamy, że Adasiowi Kos wciąż można pomóc poprzez udział 
w zbiórce pieniędzy na operację chłopca, prowadzonej przez Fundację Siepomaga 
do 11 listopada 2021 roku - przez portal: https://www.siepomaga.pl/adas-kos 

Angielski Mistrz Wypracowań!
KONKURS DLA UCZNIÓW I DOROSŁYCH NA DYKTANDA.PL

W tym przypadku zmagania uczestników będą polegały na oma-
wianiu zagadnień z tego popularnego języka obcego. Ale uwaga! 
Organizator oczekuje, że wypracowania pisane będą w języku 
polskim, tak aby mogły stanowić faktyczną pomoc dla osób, które                                        
dopiero uczą się języka angielskiego. Jedynie przykłady i nazwy 
np. czasów trzeba pisać poprawną angielszczyzną.

Wśród tematów wypracowań znajdują się proste i trudne wyrazy, popularne zwroty 
oraz czasy i inne zagadnienia z gramatyki. Co warte podkreślenia, uczestnicy kon-
kursu sami wybierają nie tylko tematy, jakie chcą opisać (z dostępnej, długiej listy), 
ale również nagrody, które otrzymają w zamian za wysoką lokatę w rankingu (do 
określonej wartości). Organizator nagrodzi aż pięćdziesięciu najlepszych uczest-
ników! Dodatkowo przewidziano nagrody gwarantowane za zgromadzenie okre-
ślonej liczby punktów. Udział w konkursie jest bezpłatny! Serdecznie zapraszamy!
Konkurs właśnie się rozpoczął i potrwa do 5.12.2021 roku. Zapisy do konkursu, 
lista tematów oraz lista nagród dostępne są na stronie: 
https://dyktanda.pl/konkursy-wypracowan/angielski-mistrz-wypracowan
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tel. 575 808 301
Osiedle B 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

www.sylwiamazurek.com

Podologia
◊ Malowanie paznokci hybryda (stopy)

Malowanie paznokci lakier ◊ 
Terapia brodawki◊ 
Pedicure kosmetyczny◊ 
Opracowanie pięt◊ 
Obcięcie i opracowanie paznokci u stóp◊ 
Rekonstrukcja paznokcia ◊ 
Opracowanie pękających piet/rozpadlin◊ 
Tamponada◊ 
Usunięcie wrastającego paznokcia◊ 
Oczyszczanie paznokci - zmiany chorobowe◊ 
Pedicure podologiczny / specjalistyczny ◊ 
Założenie klamry◊ 
Konsultacja podologiczna◊ 

SPECJALISTA RADZI

Najnowsza technologia RFRAX LIFT to urządzenie do liftingu twarzy i ciała stosowane do zabiegów medycyny estetycznej.
RFrax Lift, czyli radiofrewencja mikroigłowa

Sprzęt wyposażony jest w dwie głowi-
ce zabiegowe: inwazyjną (RFRAX) oraz 
nieinwazyjną (SRF). Dodatkowe zasto-
sowanie innowacyjnego systemu zmiany 
częstotliwości fali radiowej sprawia, że 
Rfrax Medika jest urządzeniem jedynym 
w swoim rodzaju. Głowica nieinwazyjna 
to nic innego jak RF bipolarny o mocy 
dochodzącej aż do 60W! Pozwala ona 
na podgrzanie skóry za pomocą prądu o 
częstotliwości radiowej - bez jej nakłu-
wania. Funkcja ta świetnie sprawdza się 
dla osób, które boją się igieł, jednocze-
śnie oczekując zadowalających rezulta-
tów bez nadmiernej ingerencji w skórę.
Głowica inwazyjna to połączenie meto-
dy nakłuwania skóry mikroigłami (frak-
cjonowania) z ogrzewaniem tkanek za 
pomocą fali radiowej. Metoda ta ma sze-
roki wachlarz zastosowań. Możemy wy-
konać nią: lifting twarzy, szyi, dekoltu, 
ale też dłoni oraz brzucha, czy chociaż-
by wyrównywać rozstępy,przebarwienia  
i  blizny (zabieg świetnie sprawdza się 
w niwelowaniu blizn po trądzikowych). 
Ponadto poprawia gęstość, koloryt 
i  strukturę skóry, wzmacnia odporność 
tkanki łącznej, a także wymusza w niej 
procesy naprawcze, co przyczynia się do 
jej intensywnej regeneracji.

Zapraszam do mojego gabinetu,
Sylwia Mazurek

RFRAX LIFT to połączenie 

metody nakłuwania skóry

mikroigłami (frakcjonowania)

z ogrzewaniem tkanek 

za pomocą fali radiowej. 

Głowica inwazyjna posiada

regulowany zakres głębokości

nakłuć oraz możliwość

zastosowania 3 rodzajów 

jednorazowych, sterylnych 

końcówek:

25 PIN, 49 PIN lub 81 PIN.

Innowacyjnym rozwiązaniem 

jest możliwość zmiany

częstotliwości fali radiowej. 

Takie rozwiązanie sprawia, 

że Rfrax Lift jest obecnie

urządzeniem z największymi

możliwościami dostosowywania

parametrów zabiegowych.

Precyzyjne i optymalne

rozmieszczenie igieł 

pozwala na równomierne

ogrzanie tkanek bez ryzyka 

ich przegrzania. 

Kiedy mikroigły docierają 

do określonej warstwy skóry,

energia jest wyzwalana 

i dociera do tkanki 

jedynie przy wierzchołku igły,

który jako jedyna jej część 

nie jest izolowany.

Uszkodzenia mechaniczne 

i wysoka temperatura aktywują 

w skórze szereg procesów 

naprawczych. Wywołany 

efekt miejscowej termolizy 

jest sygnałem dla organizmu, 

aby włączyć procesy odbudowy 

i regeneracji nowego kolagenu.

Efekty RF frakcyjnej można 

podzielić na te od razu widoczne 

i te, które uaktywniają się 

z czasem. Bezpośrednio 

po zabiegu następuje

obkurczanie się włókien 

kolagenowych, przez co skóra 

staje się bardziej napięta. 

Jednak pełny efekt będzie

 widoczny około 3 miesiące 

po zabiegu. W miejscu

uszkodzonej tkanki powstanie 

nowa, młoda i jędrna skóra, 

posiadająca prawidłową 

budowę. Dzięki odbudowie

kolagenu blizny ulegają 

znacznemu zmniejszeniu, 

a zmarszczki 

oraz bruzdy wygładzeniu.

Intensywna

regeneracja

Usuwanie blizn

potrądzikowych

Likwidacja obrzęków

i blizn pod oczami

Wzmocnienie odporności

tkanki łącznej

Odżywienie skóry

Usuwanie

rozstępów

Poprawa kolorytu

i struktury skóry

Poprawa 

gęstości skóry

Głęboki lifting twarzy, szyi, dekoltu, dłoni i brzucha



Wymień piec i przeprowadź termomoder nizację swojego domu w ramachWymień stary piec i przeprowadź termomoder nizację swojego domu
 w ramach dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”

Zadbaj o domowy budżetZadbaj o zdrowie Zadbaj o środowisko

Zadbaj o swój
kawałek nieba

GMINNY
PUNKT

KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY

PROGRAMU 

„CZYSTE POWIETRZE”

Urząd Miasta w Kostrzynie nad Odrą

ul. Graniczna 2             tel. 95 727 8133

czystepowietrze@kostrzyn.um.gov.pl

www.czystepowietrze.pl



O PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”
„Czyste powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych  
poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i jednorodzinnych.
Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego 
poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:
• właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego lub
• wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego 

z wyodrębnioną księgą wieczystą

Program obejmuje dwie grupy beneficjentów:
• uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania 

osoby, których roczny dochód nie przekracza 100.000 złotych
• uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania 

osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę 
w gospodarstwie domowym nie przekracza:

• 1.564 zł w gospodarstwie wieloosobowym
• 2.189 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Ponadto, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, 
roczny przychód beneficjenta uprawnionego do podwyższonego
poziomu dofinansowania, z tytułu prowadzenia pozarolniczej
działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony
został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu,
nie przekracza trzydziestokrotności kwoty minimalnego
wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu
Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok
złożenia wniosku o dofinansowanie.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie
podwyższonego poziomu dofinansowania do właściwego 
terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej (wfośigw), powinna uzyskać, do dnia złożenia
wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie
z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości 
przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego
członka jej gospodarstwa domowego.

Forma dofinansowania:
• dotacja (za pośrednictwem wfośigw, gminy lub przez portal gov.pl)
• dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu 

bankowego (Kredyt Czyste Powietrze dostępny w wybranych 
bankach, a o tym, w jakich bankach i według jakiej procedury 
dowiesz się ze strony czystepowietrze.gov.pl)

     W Polsce z powodu chorób
wywołanych zanieczyszczonym 

powietrzem rocznie umiera ok. 45.000 osób,
7 razy więcej, niż w wyniku biernego palenia

PRZESTAŃ SIĘ TRUĆ!

Dym z komina zawiera pył i inne zanieczyszczenia 
w tym substacje rakotwórcze!

Terminy
• Realizacja programu: lata 2018-2029
• Podpisywanie umów do: 31.12 2027 r.
• Zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.08.2029 r.

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarowno w trakcie 
realizacji, jak i zakończone, pod warunkiem poniesienia pierwszego
kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
o dofinansowanie, ale nie wcześniej niż przed datą wskazaną 
w ogłoszeniu o naborze wnioskow o dofinansowanie.

Nabór wniosków
• Prowadzony jesł w trybie ciągłym, czyli wnioski  

są oceniane na bieżąco.
• Wnioski są przyjmowane i rozpatrywane przez właściwe  

terytorialnie wfośigw oraz są przyjmowane przez gminy,  
które przystąpiły do realizacji programu.

• Terminy składania i rozpatrywania wniosków oraz sposób  
ich wypełniania są zamieszczone na stronach internetowych 
właściwych wfośigw.

• Możesz również skorzystać ze ścieżki Internetowej,  
na rządowym portalu gov.pl bez wychodzenia z domu 
(zakładka „Nieruchomości I środowisko” a potem opcja  
„Skorzystaj z programu Czyste Powietrze”).

• Wniosek możesz złożyć też za pośrednictwem banku,  
który przystąpił do programu o ile chcesz skorzystać  
z dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału  
kredytu bankowego (Kredyt Czyste Powietrze jest dostępny  
w wybranych bankach, a o tym w jakich bankach i według  
jakiej procedury - dowiesz się ze strony czystepowietrze.gov.pl).

Warunki dofinansowania
1. W ramach programu można dofinansować zakup i montaż jednego 

źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u.
2. W przypadku gdy budynek/lokal mieszkalny jest podłączony 

do sieci dystrybucji gazu, w ramach programu nie udziela się  
dofinansowania na zakup i montaż kotła na paliwo stałe  
w tym budynku/lokalu mieszkalnym.

3. Wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale  
wyłączone z użytku.

4. Na przedsięwzięcia realizowane w budynkach, na budowę 
których po 31 grudnia 2013 r.:

• został złożony wniosek o pozwolenie na budowę 
lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego,

• zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania  
robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane  
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę

• nie udziela się dofinansowania na ocieplenie  
przegród budowlanych, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej

5. Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia,  
dla których wnioskowana kwota dotacji jest niższa  
niż 3 tysiące złotych. Warunek nie dotyczy przedsięwzięć, 
w zakresie których jest zakup i montaż źródła ciepła.

6. Jeśli w budynku mieszkalnym wydzielono lokale mieszkalne,  
dotacja przysługuje osobno na każdy lokal.



7 KROKÓW DO DOFINANSOWANIA

Zapoznaj się ze 
szczegółami naboru: 
• programem priorytetowym, 
• formularzem wniosku,
• załącznikami,
• instrukcjami,
• regulaminem naboru.

1. Zdobądź wiedzę Pamiętaj o zapoznaniu się 
z Instrukcją wypełniania wniosku 
o dofinansowanie i dołączeniu 
wszystkich wymaganych 
załączników. Możesz skorzystać 
z pomocy w wypełnieniu 
i złożeniu wniosku w swojej 
gminie, jeżeli przystąpiła ona
do realizacji programu.

3. Wypełnij i złóż wniosek
     o dofinansowanie

Określ stan obecny i potrzeby 
budynku. Możesz wykonać audyt
energetyczny, który nie jest
obowiązkowy, ale stanowi koszt 
kwalifikowany do dofinansowania 
w przypadku wykonania 
i sfinansowania w ramach 
programu ocieplenia budynku.

2. Zbadaj potrzeby budynku

4. Zawarcie umowy
     o dofinansowanie 
W przypadku pozytywnej 
decyzji wfośigw 
o dofinansowaniu 
przedsięwzięcia wniosek 
staje się automatycznie umową,
o czym będziesz 
poinformowany pisemnie.

Środki mogą zostać wypłacone
maksymalnie w trzech transzach. 
Trzeci wniosek o płatność jest 
zawsze wnioskiem końcowym. 
Jeżeli pojawią się zmiany 
w realizacji przedsięwzięcia
wystąp o odpowiednie zmiany 
w umowie.

5. Złóż wnioski o płatność

6. Zakończenie zadania
Kontroli podczas wizytacji 
końcowej przed wypłatą środków 
podlegają przedsięwzięcia 
wykonane siłami własnymi 
w zakresie ocieplenia przegród 
budowlanych, wymiany stolarki 
okiennej i drzwiowej, montażu 
wentylacji mechanicznej 
z odzyskiem ciepła. Instalacji 
centralnego ogrzewania oraz 
instalacji ciepłej wody użytkowej.

7. Okres trwałości zadania
Wynosi 5 lat od daty zakończenia 
przedsięwzięcia, w tym okresie 
realizowane są kontrole 
przedsięwzięcia co roku w liczbie
nie mniej niż 5% przedsięwzięć, 
dla których złożono wnioski 
o płatność końcową w poprzednim 
roku kalendarzowym. 

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ DOFINANSOWANIE ?
Na jakie koszty kwalifikowane możesz uzyskać dotację oraz jakiej wysokości może ona być,
w podziale na poszczególne koszty?

Podstawowa część
dofinansowania

Część 1) programu

Podwyższona część
dofinansowania

Część 2) programu

Lp. Nazwa kosztu
% faktycznie 
poniesionych

kosztów

Maksymalna
kwota dotacji

% faktycznie 
poniesionych

kosztów

Maksymalna
kwota dotacji

1. Dokumentacja
1 Audyt energetyczny 100% 1.000 100% 1.000
2 Dokumentacja projektowa 30% 600 60% 1.200
3 Ekspertyzy 30% 150 60% 300

2. Źródła ciepła, przyłącza, instalacje, wentylacja
1 Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem 50% 10.000 75% 15.000
2 Pompa ciepła powietrze/woda 30% 9.000 60% 18.000

3 Pompa ciepła powietrze/woda
o podwyższonej klasie efektywności energetycznej 45% 13.500 60% 18.000

4 Pompa ciepła typu powietrze/powietrze 30% 3.000 60% 6.000

5 Gruntowa pompa ciepła 
o podwyższonej klasie efektywności energetycznej 45% 20.250 60% 27.000

6 Kocioł gazowy kondensacyjny 30% 4.500 60% 9.000

7

Kotłownia gazowa (przyłącze gazowe i instalacja wewn.,
kocioł gazowy kodensacyjny, opłata przyłączeniowa,
dokumentacja projektowa).
Dot. budynków, nie przyłączonych do sieci dystrybucji gazu.

45% 6.750 75% 11.250

8 Kocioł olejowy kondesacyjny 30% 4.500 60% 9.000
9 Kocioł na węgiel (realizacja do 31 grudnia 2021 roku) 30% 3.000 60% 6.000

10 Kocioł zgazowujący drewno 30% 6.000 60% 12.000
11 Kocioł na pellet drzewny 30% 6.000 60% 12.000
12 Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie 45% 9.000 60% 12.000
13 Ogrzewanie elektryczne 30% 3.000 60% 6.000

14 Instalacja centralnego ogrzewania 
oraz instalacja ciepłej wody użytkowej 30% 4.500 60% 9.000

15 Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła 30% 5.000 60% 10.000
16 Mikroinstalacja fotowoltaniczna 50% 5.000 50% 5.000

3. Ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa
1 Ocieplenie przegród budowlanych 30% 45 zł za m2 60% 90 zł za m2

2 Stolarka okienna 30% 210 zł za m2 60% 420 zł za m2

3 Stolarka drzwiowa 30% 600 zł za m2 60% 1.200 zł za m2

To nasze codzienne wybory
mają wpływ 

na jakość powietrza,
którym wszyscy oddychamy!

PAMIĘTAJMY

www.czystepowietrze.pl



O PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”
„Czyste Powietrze”  to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz 
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności 
energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez 
beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów 
uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta 
uprawnionego do podwyższonego poziomu dofinansowania, z  tytułu prowadzenia pozarolniczej 
działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny 
dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekracza trzydziestokrotności kwoty minimalnego 
wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku 
poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania 
do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
(wfośigw), powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta
(zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego
dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.  

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są: 

Program obejmuje dwie grupy beneficjentów:

Forma dofinansowania:

właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub 

wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania - osoby, których roczny dochód 
nie przekracza 100 000 zł

uprawnionych do podw

dotacja (za pośrednictwem wfośigw, gminy lub przez portal gov.pl)

dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego
(Kredyt Czyste Powietrze dostępny w wybranych bankach, a o tym, w jakich bankach 
i według jakiej procedury - dowiesz się ze strony czystepowietrze.gov.pl)

yższonego poziomu dofinansowania - osoby, których przeciętny 
średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

1 564 zł – w gospodarstwie wieloosobowym
2 189 zł – w gospodarstwie jednoosobowym

RODZAJE WSPIERANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ 
WRAZ Z MAKSYMALNYMI KWOTAMI DOFINANSOWANIA:

25 000 zł 

30 000 zł

gdy przedsięwzięcie nie obejmuje 
mikroinstalacji fotowoltaicznej
dla przedsięwzięcia 
z mikroinstalacją fotowoltaiczną

32 000 zł 

37 000 zł

gdy przedsięwzięcie nie obejmuje 
mikroinstalacji fotowoltaicznej
dla przedsięwzięcia 
z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Podstawowy poziom dofinansowania Podwyższony poziom dofinansowania

WARIANT 1

Kwota maksymalnej dotacji:

Kwota maksymalnej dotacji:

20 000 zł 

25 000 zł

gdy przedsięwzięcie nie obejmuje 
mikroinstalacji fotowoltaicznej
dla przedsięwzięcia 
z mikroinstalacją fotowoltaiczną

32 000 zł 

37 000 zł

gdy przedsięwzięcie nie obejmuje 
mikroinstalacji fotowoltaicznej
dla przedsięwzięcia 
z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Podstawowy poziom dofinansowania Podwyższony poziom dofinansowania

Podstawowy poziom dofinansowania: 10 000 zł Podwyższony poziom dofinansowania: 15 000 zł
Kwota maksymalnej dotacji:

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

Demontaż 
nieefektywnego źródła 
ciepła na paliwo stałe 

- nowej instalacji centralnego 
ogrzewania lub c.w.u. (w tym 
kolektorów słonecznych)

- mikroinstalacji fotowoltaicznej
- wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
- ocieplenia przegród budowlanych, okien, 

drzwi zewnętrznych, drzwi/bram 
garażowych (zawiera również demontaż)

demontaż, zakup i montaż: zakup i montaż:

- audyt energetyczny 
(pod warunkiem wykonania 
ocieplenia przegród budowlanych) 

- dokumentacja projektowa 
- ekspertyzy

dokumentacja dotycząca tego zakresu: 

Wymiana źródła ciepła na pompę 
ciepła typu powietrze-woda albo 
na gruntową pompę ciepła

WARIANT 2

WARIANT 3

Demontaż 
nieefektywnego źródła 
ciepła na paliwo stałe 

Wymiana źródła ciepła na inne niż 
wymienione w wariancie 1 lub 
zakup i montaż kotłowni gazowej  

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

- nowej instalacji centralnego 
ogrzewania lub c.w.u. (w tym 
kolektorów słonecznych)

- mikroinstalacji fotowoltaicznej
- wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
- ocieplenia przegród budowlanych, okien, 

drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych 
(zawiera również demontaż)

demontaż, zakup i montaż: zakup i montaż:

- audyt energetyczny 
(pod warunkiem wykonania 
ocieplenia przegród budowlanych) 

- dokumentacja projektowa 
- ekspertyzy

Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło 
ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

Dla wnioskodawców, którzy dokonali wymiany źródła ciepła wcześniej i źródło 
zamontowane w ich budynku/lokalu mieszkalnym spełnia wymagania programu.

- wentylacji mechanicznej 
z odzyskiem ciepła 

- ocieplenia przegród budowlanych, 
okien, drzwi zewnętrznych, 
drzwi/bram garażowych (zawiera 
również demontaż)

zakup i montaż: zakup i montaż:

- audyt energetyczny 
(pod warunkiem wykonania 
ocieplenia przegród budowlanych) 

- dokumentacja projektowa
- ekspertyzy

dokumentacja dotycząca tego zakresu: 

dokumentacja dotycząca tego zakresu: 
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POMPY CIEPŁA, KLIMATYZACJE
- sprzedaż, montaż , serwis

USŁUGI ELEKTRYCZNE 
- kompleksowy montaż 
instalacji elektrycznych

www.sevendebno.com

Okres pandemii spowodował zamknięcie                                                                                  
urzędu i odizolowanie urzędników od 
swoich obywateli. Szybko znaleźliśmy 
rozwiązania, które w tym trudnym              
okresie pozwalały na możliwie sprawne                  
realizowanie naszych obowiązków. Nasi 
pracownicy sprawnie i z zaangażowaniem 
wydawali decyzje ułatwiające mieszkań-
com realizację swoich prywatnych zamie-
rzeń. Kolejne filie wydziału komunikacji, 
mam nadzieję, że choć troszkę rozłado-
wały kolejki oczekujących na załatwienie 
spraw związanych z pojazdami, prawami 
jazdy i innymi sprawami realizowanymi 
przez ten wydział. 
Po zwolnieniu covidowych restrykcji         
zaczęliśmy się spotykać, organizować 
różnego rodzaju wydarzenia, no i oczywi-
ście kontynuowaliśmy nasze inwestycje. 
Powiat to przede wszystkim wszystko to, 
co wiąże się z rodziną, szczególnie z tą 
słabszą, wymagającą większego zaanga-
żowania ze strony państwa i samorządu. 
III edycja Kongresu Kreatywna Rodzina                                                                                
za nami. Impreza ta, wpisała się już               
w  kalendarz wydarzeń odbywających 
się na  terenie powiatu gorzowskiego. 
26 czerwca 2021 roku spotkaliśmy się na 
pikniku w Gminnym Centrum Kultury 
w  Kłodawie. Gwarantowaliśmy piękną, 

OKIEM RADNEGO

W naszym powiecie dużo się dzieje. Każde wydarzenie przyciąga wielu mieszkańców, każda inwestycja polepsza życie małych 
ojczyzn, przyczyniając się mocno do równomiernego i ciągłego rozwoju naszego regionu. Najważniejsze są ludzkie sprawy i rozwią-
zywanie problemów mieszkańców. W tym celu nas wybrano i postawiono przed nami konkretne zadania.

Drogi, pikniki, likwidacja barier i ograniczeń - rozwój

słoneczną pogodę i cudowny kolorowy 
czas z najbliższymi. Na naszych gości cze-
kało  wiele atrakcji nie tylko dla najmłod-
szych, cała masa uśmiechu i dobrych słów. 
Po raz kolejny udało nam się udowodnić, 
że wspólnie spędzony czas to podstawa 
rodzinnych więzi, baza do budowania 
wzajemnych relacji, a przede wszystkim 
doskonała forma kontaktu z najbliższymi. 
Powiat to również sprawy społeczne, 
dbałość o zdrowie i życie naszych naj-
słabszych mieszkańców. Realizacja obo-
wiązków wynikających z różnego rodzaju 
ustaw jest tym prostsza im większe jest za-
angażowanie osób je realizujących. 
Po raz kolejny mieliśmy okazję poka-
zać światu, że potrafimy jednoczyć się 
w  walce o zdrowie i  życie małego czło-
wieka. Adaś, dla którego podczas pikniku 
na „Zakończenie lata” w Kłodawie zor-
ganizowaliśmy akcję zbiórki funduszy na 
leczenie to nie tylko mały wojownik. Jest 
to synek naszego kolegi z Wydziału Dróg. 
Adaś urodził się jesienią 2018 roku z bar-
dzo rzadką wadą genetyczną - zespołem 
Crouzona. Mózg Adasia, który wciąż ro-
śnie, nie ma miejsca i rozpycha zbyt małą 
czaszkę. Nieprawidłowy  rozwój główki 
może doprowadzić do utraty wzroku, słu-
chu, a nawet śmierci. Ludzie dobrej woli 

zebrali 21.277,36 zł na jego leczenie. 
Pieniążki te dorzuciliśmy do skarbonki 
utworzonej na stronie zbiórki i trzyma-
liśmy kciuki żeby zapełniła się po brzegi.                           
Pracownicy Starostwa Powiatowego i 
PCPR-u w Gorzowie Wlkp., którzy na co 
dzień realizują zupełnie inne zadania, za-
kasali rękawy i pracowali z uśmiechem dla 
Adasia. Czytelników naszego informatora 
zachęcamy również do tego, by zechcie-
li przekazać kilka groszy do skarbonki             
Małego Wojownika Adasia.  
Dużo dzieje się w naszych placówkach. 
Niezaprzeczalnym już faktem jest, że 
nasz Urząd Pracy był jednym z najlep-
szych w  Polsce, o ile nie najlepszym, 
urzędem, który bardzo sprawnie rozpro-
wadzał środki z kolejnych tarcz antykry-
zysowych. Zaraz z urzędem pracy podąża 
Dom Pomocy Społecznej w Kostrzynie 
nad Odrą. Przy wykorzystaniu środków 
z PFRON wykonano kolejne inwestycje 
służące jego mieszkańcom. Aby wszyscy 
mieszkańcy i pracownicy czuli się bez-
piecznie, „Dom Seniora” podjął się reali-
zacji zadania pn. „Likwidacja barier archi-
tektonicznych z przystosowaniem dla osób 
niepełnosprawnych” dofinansowanego ze 
środków Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Zielonej Górze. Jak to się 

udało zobaczycie Państwo na łamach na-
szego biuletynu. 
Tak zupełnie na koniec o rzeczy bardzo 
ważnej, o której czasami chciałoby się 
napisać na początku. Wszyscy mieszkań-
cy oczekują budowy i naprawy dróg po-
wiatowych. Wraz z rozwojem społecznej 
świadomości o swoich prawach i naszych 
obowiązkach mieszkańcy coraz głośniej 
domagają się polepszania ich warunków 
życia. Trudno jest w kilka lat naprawić 
wszystko to, co było zaniedbane przez 
dziesięciolecia. Powiat Gorzowski ma za-
pisane w swoim budżecie ponad 30 mln 
złotych na realizację inwestycji drogo-
wych na swoim terenie. Jest coraz lepiej 
i będzie całkiem fajnie w momencie, gdy 
środki te umiejętnie wykorzystamy. Do 
programu Polski Ład wysłaliśmy wnio-
ski o kolejne ponad 25 mln zł na te cele.                
Inwestycje będą w związku z tym dalej        
realizowane.
 

Andrzej Kail 
Przewodniczący Rady 
Powiatu Gorzowskiego
Klub Radnych 
Razem dla Powiatu
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Miejsce Pracy:
ul. Aleja Milenijna 16

Kontakt:
rekrutacja@samdong.com

,
Sam Dong EuropeSam Dong Europe

Chetne osoby zapraszamy do kontaktu oraz wysłanie podan CV,
,

OFERTA PRACY
OPERATOR MASZYN - POMOCNIK MAGAZYNIERA
MECHANIK - INŻYNIER JAKOŚCI

Sam Dong Europe Sp. z o.o jest firmą zajmującą się przetwarzanie drutu miedzianego.

Realizujemy projekty produkcyjne dla największych producentów transformatorów i generatorów na świecie.

Jako organizacja stawiamy na ciągły rozwój naszego personelu produkcyjnego. 

Chcemy otaczać się niezawodnym zespołem zaangażowanych i ambitnych Pracowników.

Zintegrowaną Politykę Zarządzania Jakością  zamierzamy osiągnąć poprzez realizację celów jakościowych i środowiskowych 
w następujących obszarach:
ź wdrażanie rozwiązań organizacyjnych i technologicznych w celu minimalizacji naszego wpływu na środowisko w zakresie 

energochłonności, emisji i odpadów powstających w procesach produkcyjnych,
ź poprawę wydajności produkcji,
ź utrzymanie najwyższego poziom satysfakcji klienta,
ź wypracowanie stabilnej pozycji na rynku,
ź tworzenie zdrowego i bezpiecznego miejsca pracy,
ź płynne procesy dostawy do klientów

W celu realizacji powyższych zobowiązań pracujemy zgodnie ze Zintegrowanym Systemem Zarządzania, który spełnia ISO 9001:2015 
i ISO 14001:2015.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszym procesie produkcyjnym, produktach ale również nieformalnej kulturze organizacyjnej, 
zachęcamy do odwiedzenia nas na stronie:

www.samdongeurope.com www.facebook.com/SamDongEurope oraz 

Polski sport i biznes ponownie spotkał się w jednym miejscu!
KONGRES SPORT BIZNES POLSKA

28 września 2021 roku na Stadionie Miejskim Legii Warszawa odbył się Kongres Sport Biznes Polska, czyli najważniejsze wydarzenie de-
dykowane środowisku sportu i biznesu. W wydarzeniu  uczestniczyli burmistrz Andrzej Kunt i wiceburmistrz Zbigniew Biedulski.
Organizatorem Kongresu SBP było 
Stowarzyszenie Sport Biznes Polska. 
W  wydarzeniu udział wzięło prawie 
800 uczestników reprezentujących 
organizacje sportowe, firmy sponso-
rujące polski sport, samorządy, ale 
również osoby zarządzające infra-
strukturą sportową, przedstawiciele 
mediów, agencji oraz branży espor-
tu i gamingu. W programie pojawiło                                                                               
się blisko 90 topowych ekspertów                                                                                            
branżowych.  
Było to pierwsze tak duże spotkanie sta-
cjonarne branży od początku pandemii 
COVID-19, dlatego tym bardziej dało się 
odczuć wyjątkową atmosferę, a tematów 
do rozmów nie brakowało. Wydarzenie 
podzielono na 5 bloków tematycznych, 
a każdy z nich ukierunkowany był na 
konkretną grupę uczestników. Goście 
Kongresu mogli posłuchać wystąpień 
dotyczących przyszłości zarządzania 
i komunikacji w sporcie, sponsoringu 
sportowego, czy kierunków rozwoju 
branży esportu w Polsce. Nie zabrakło 
również tematów bliskich działalności 
przedstawicieli samorządów teryto-
rialnych, którzy pełnią znaczącą rolę 

w rozwoju sportu. Dla tych osób przy-
gotowano bloki: „Rola samorządów 
w rozwoju  i promocji sportu”, a  tak-
że „Efektywne zarządzanie obiektami                                                                                
sportowymi”. 
Formuła wydarzenia zakładała połącze-
nie paneli dyskusyjnych i prezentacji 
konkretnych case study. Jak mówi Łu-
kasz Banaszak, dyrektor zarządzający 
Stowarzyszenia SBP: Przy tworzeniu 
programu Kongresu zależało nam na 
pokazaniu ciekawych i praktycznych na-
rzędzi oraz rozwiązań, które uczestnicy 

z sukcesem będą mogli wdrażać w swoich 
codziennych działaniach. Przy organiza-
cji naszych eventów dokładamy wszel-
kich starań, aby zapraszać czołowe marki                                                         
i ich przedstawicieli, którzy z  naszymi 
uczestnikami dzielą się swoją wiedzą, 
ogromnym doświadczeniem, ale również 
pokazują wiele tematów czy projektów 
„od środka”. 
Aby program Kongresu jak najlepiej 
odpowiadał na potrzeby rynku zapro-
szono do współpracy znakomite grono 
ekspertów, którzy wsparli Organizato-

rów swoją wiedzą i doświadczeniem. 
W skład Rady Programowej SBP weszli 
przedstawiciele federacji sportowych, 
firm sponsorujących sport, samorzą-
dów oraz mediów. To właśnie to grono 
ekspertów, reprezentujących różne ka-
tegorie interesariuszy, wspólnie opraco-
wało program Kongresu SBP. Jak mówią 
sami Organizatorzy, celem wydarzenia 
była przede wszystkim budowa jedno-
ści branży sportu i biznesu, a także jej 
rozwój. 
Przedstawiciele Stowarzyszenia podkre-
ślają również, że wydarzenie nie mogłoby                                                                                           
odbyć się bez wsparcia Partnerów. To 
dzięki wsparciu Partnerów mogliśmy zre-
alizować założone cele i urzeczywistnić 
hasło przewodnie wydarzenia: „Razem 
tworzymy polski sport i biznes”. Stworzy-
liśmy wyjątkowe święto sportu i biznesu 
sportowego, które mamy nadzieję, że na 
stałe zapisze się w kalendarzach osób z 
branży - dodaje Klaudia Czarniecka,                    
Project Manager w Stowarzyszeniu 
Sport Biznes Polska. 
Więcej informacji o wydarzeniu oraz Sto-
warzyszeniu Sport Biznes Polska dostęp-
nych jest na stronie www.sbpolska.pl 



Strefa ciągłego rozwoju
KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.

Jesteśmy przed ostatnią prostą do zamknięcia roku, przyszedł 
więc czas na krótkie podsumowanie trzech ostatnich kwartałów.

13

26 decyzji=26 nowych inwestycji
Do końca września wydaliśmy 26 de-
cyzji o wsparciu. To o 6 decyzji więcej, 
niż w całym ubiegłym roku. A jeszcze 
nie powiedzieliśmy naszego ostatniego 
słowa! 
Łączna suma wydatków inwestycyjnych 
to ponad 1,5 MLD PLN!
Dzięki nowym inwestycjom powstanie 
328 nowych miejsc pracy, a 1845 miejsc 
pracy zostanie utrzymanych.

Wciąż cieszą nas nowe inwestycje i tym 
samym rozwój społeczno-gospodarczy 
obszaru administracyjnego K-SSSE.
Ostatni kwartał roku zapowiada się więc 
nie mniej ciekawie jak pozostałe. 

Tymczasem wracamy do pracy aby 
pod koniec roku móc zrobić kolejne, 
równie zadowalające podsumowanie 
a poprzeczkę na następny rok zawiesić 
jeszczse wyżej.

Telemond wśród najlepszych
KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.

Niezmiernie miło nam poinformować, że zostaliśmy uhonorowa-
ni prestiżowym wyróżnieniem XII edycji plebiscytu Lubuski Lider                  
Biznesu, gdzie zajęliśmy I miejsce w kategorii dużych firm.

Jak podkreślała podczas gali marszałek 
Elżbieta Anna Polak, tegoroczni laure-
aci to prawdziwi mistrzowie, bo swoje 
firmy rozwijają w czasie pandemiczne-
go kryzysu. Pomimo wyjątkowo trud-
nych warunków gospodarczych, stale 
parliśmy do przodu, aby realizować cele 
oraz zapewnić naszym pracownikom 
zatrudnienie. I to właśnie, dzięki pracy 
nas wszystkich, udaje się takie nagrody 
regularnie zdobywać. 

Dziękujemy za zaangażowanie, do 
otrzymania tej nagrody przyczynił się 
każdy z nas. Dzięki naszej pracy, lat 
doświadczeń każdy partycypuje w tym 
sukcesie, autorem jest każdy. W grupie 
siła. Dziękujemy w szczególny sposób 
wszystkim pracownikom.
Zapraszamy do obejrzenia krótkiego 
materiału filmowego z wydarzenia na 
stronei internetowej „Gazety Lubuskiej”.

Telemond Holding
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·diagnostyka maszyn i usuwanie awarii elektrycznych, 
   mechanicznych
·wykonywanie przeglądów okresowych 
·utrzymanie ciągłości produkcji
·pracy zmianowej

·podstawowa wiedza z zakresu elektryki, elektromechaniki, 
   mechaniki
·samodzielność, sumienność i punktualność.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami. Nadsyłanych aplikacji nie zwracamy.

MECHANIK
/TECHNIK
Miejsce pracy: Słubice

Oferujemy:

·atrakcyjne wynagrodzenie stosowne do posiadanych 
umiejętności i doświadczenia
·zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w rmie 
o ugruntowanej pozycji na rynku
·szkolenia i kursy 
·pracę w doświadczonym zespole specjalistów

Opis stanowiska:

Wymagania:

Tajna Organizacja Nauczycielska (TON) powstała w paździer-
niku 1939 roku, w odpowiedzi na wybuch II wojny i zlikwido-
wanie wszystkich polskich szkół przez III Rzeszę. Szacuje się,               
że tajnym nauczaniem objęto ok.1,5 mln uczniów.
Od pierwszych dni swojej działalności TON organizował siatkę 
konspiracyjną i tajne nauczanie, otaczał opieką i pomocą na-
uczycieli i ich rodziny, ukrywał poszukiwanych przedstawicieli in-
teligencji, pomagał osadzonym w więzieniach i obozach koncen-
tracyjnych - mówiła podczas dzisiejszej uroczystości Weronika 
Bursztynowicz, która stoi na czele słubickiego oddziału ZNP.
Około połowa nauczycieli działających w TON przepłaciła to 
życiem. Niemcy w jednym z raportów uznali tajne nauczanie „za 
pierwszy front utrzymania polskości” – mówiła W. Bursztynowicz. 
Dodała, że związkowcom udało się odkryć piękną kartę historii 
ludzi, którzy działali w Tajnej Organizacji Nauczycielskiej, a po 
II  wojnie światowej zamieszkali na ziemiach zachodnich po-
dejmując trud rozwoju polskiej edukacji. Byli to: Józefa Doniec, 
więźniarka obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu i Eugenia 
Degórska, uczestniczka Powstania Warszawskiego, które uczyły 
w Szkole Podstawowej nr 1 w Słubicach, Marian Szatkowski, na-
uczyciel Technikum Leśnego w Rzepinie, który w czasie wojny, 
w województwie podkarpackim, zajmował się tajnym naucza-
niem, Maria Bajko i Maria Kwaśniewska ze Szkoły Podstawowej 
w Górzycy oraz Zygmunt Kownas pedagog z Liceum Ogólno-
kształcącego w Rzepinie. Wiemy, że takich bohaterów było wię-
cej. Zbieramy dalej informacje i będziemy uzupełniać naszą listę 
- podkreśliła W. Bursztynowicz.
Wśród osób, które dokonały uroczystego odsłonięcia tablicy 
z nazwą ronda byli m.in.  burmistrz Słubic Mariusz Olejniczak, 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Słubicach Grzegorz Cholew-
czyński, Weronika Bursztynowicz oraz prezes ZNP Sławomir 
Broniarz.

źródło: www.slubice.pl

Powstało rondo Tajnej 
Organizacji Nauczycielskiej

SŁUBICE

Była to inicjatywa Zarządu Oddziału Związku                
Nauczycielstwa Polskiego w Słubicach, którą na 
marcowej sesji poparła Rada Miejska.
7 października 2021 roku przy zbiegu ulic Obozowej 
i Kunowickiej, uroczyście odsłonięto tablicę z nazwą 
ronda im. Tajnej Organizacji Nauczycielskiej.

Burmistrz Słubic zaprasza na konsulatcje ws. ceny wody ! ! !
SŁUBICE

Zapraszamy na spotkanie w tej sprawie, we wtorek, 19 października o 17.00, do Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury. Z powodu 
pandemii prosimy o zgłoszenia drogą mailową lub telefonicznie.

Zgłoszenia przyjmuje:
Rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Słubicach Beata Bielecka 
tel. 602 184 281 lub 95 737 20 21, mail: beata.bielecka@slubice.pl

Jak już informowaliśmy, gmina przy-
mierza się do wprowadzenia nowych 
stawek opłat za wywóz śmieci i wyboru 
metody ich naliczania. Jest to spowodo-
wane dużym wzrostem cen związanych 
z obowiązkową segregacją odpadów ko-
munalnych i ich odbiorem.
Obowiązek segregacji wprowadził rząd. 
Od stycznia 2021 roku trzeba dzielić 
śmieci na 5 frakcji. Po pierwszym roku 
funkcjonowania systemu, okazało się, 
że w całej Polsce gminy stają przed ko-
niecznością wprowadzenia zmian w 
opłatach, bo zostały one niedoszacowa-
ne. W przypadku naszej gminy wygląda 
to tak: obecnie łączne dochody z opłat 
za odpady wynoszą ponad 5,7 mln zł, 
natomiast prognozowane koszty syste-
mu w 2021 roku szacowane są na blisko 
8,7 mln zł. Ten niedobór trzeba pokryć.

W jaki sposób? O tym, kolejny już 
raz (pierwsze spotkanie było w poło-
wie września), będziemy dyskutować 
z mieszkańcami. W spotkaniu wezmą 
udział m.in. pracownicy Urzędu Miej-
skiego w Słubicach na czele z burmi-
strzem Mariuszem Olejniczakiem, 
przedstawiciele Rady Miejskiej w Słu-
bicach, a także prezes Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych Artur Smoleński 
i prezes Zakładu Usług Wodno-Ścieko-
wych Kazimierz Góra.
Zachęcamy mieszkańców do wzięcia 
udziału w dyskusji. Chętnych do udziału                                                                                     
w spotkaniu prosimy o rejestrację 
ponieważ ze względu na pandemie                         
COVID-19 mamy ograniczone możli-
wości. Zapraszamy! 

źródło: www.slubice.pl
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