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WYNAJEM WÓZKÓW WIDŁOWYCH
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MICHAŁ MUSIAŁ

Osiedle Mieszka I 38/1
66-470 Kostrzyn nad Odrą

609 203 264
www.m-transmusial.pl

więcej informacji:

COVID-19

27 grudnia 2020 roku o g.8:30 
naczelna pielęgniarka szpi-
tala MSWiA w Warszawie                                      
Alicja Jakubowska, dyrektor 
tego szpitala prof. Waldemar 
Wierzba to pierwsze osoby, 
które zostały zaszczepione 
przeciw Covid-19. Jak do tej 
pory idzie szczepienie?

KORONAWIRUS
JUŻ NIEGROŹNY?

Jeśli chcemy wrócić do normalności, 
wygrać z chorobą, nie ma innej moż-
liwości - trzeba się zaszczepić. Nie    
bolało - powiedziała tuż po przyję-
ciu szczepionki Alicja Jakubowska. 
Symboliczne szczepienie odbyło się 
przy udziale mediów, a wydarzenie 
to rozpoczęło realizację Narodowe-
go Programu Szczepień.
W pierwszej kolejności mieli być 
szczepieni pracownicy służby zdro-
wia, (w tym wykonujący indywidu-
alną praktykę), pracownicy domów 
pomocy społecznej i pracownicy 
miejskich ośrodków pomocy spo-
łecznej oraz personel pomocniczy 
i  administracyjny w placówkach 
medycznych, w tym stacjach sani-
tarno-epidemiologicznych. Szybko 
jednak okazało się, że grupa „zero” 
w Warszawskim Uniwersytecie 
Medycznym została rozszerzona 
o celebrytów z Krystyną Jandą na 
czele, menadżerów TVN czy polity-
ków jak Leszek Miller. Cała ta spra-
wa zbulwersowała opinię publicz-
ną, a niespójne wypowiedzi władz 
WUM tylko zaogniały sytuację.
15 stycznia ruszyła rejestracja gSe-
niorów, którzy skończyli 80 lat, a już                                                                          
22 stycznia zaczęto rejestrować 
70-latków. Pojawiły się jednak pro-
blemy z dostępnością szczepionki, 
co znacznie opóźniło harmonogram 
i uzyskanie odporności przez te gru-
py wiekowe. Dodać należy, że nie 
dotyczy to tylko Polski - pod koniec 
stycznia Pfizer i Moderna opóźniły, 
a nawet czasowo ograniczyły dosta-
wy swoich szcepionek. Powoduje to 
coraz liczniejsze opinie, że tzw. stad-
na odpornośc znacznie przesuwa się 
w czasie, a koronawirus wciąż jest 
groźny. Stąd pewnie decyzja Rzą-
du o przedłużeniu obostrzeń aż do 
(przynajmniej) połowy lutego...
Ale są też dobre wiadomości! Do 
końca stycznia zasczepiło się niemal 
1,2 mln Polaków, a dzienna liczba 
szczepień wzrosła do ponad 40 tys. 
W województwie lubuskim na dzień 
30 stycznia br. zaczepionych było 
już 1.223 osoby. 
Więcej informcji o szczepieniach 
w  tym numerze i na stronie www: 
http://gov.pl/szczepimysie

Bartłomiej Suski

#szczepiMYsię

NR KRS: 
0000127804
CEL SZCZEGÓŁOWY: 
MUKS PS KOSTRZYN

Przekaż nam 
1% podatku!

127.495.626 PLN
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Szczepionka przeciw COVID-19 to jeden z najważniejszych elementów, dzięki któremu możemy powstrzymać epidemię. Szczepienia są całkowicie 
dobrowolne. Zachęcamy wszystkich do szczepień przeciw COVID-19. Im więcej osób się zaszczepi, tym ochrona przed koronawirusem będzie skutecz-
niejsza. Szczepionka jest bezpłatna i dobrowolna. Odcina ona możliwość przenoszenia się wirusa z człowieka na człowieka. Program szczepień to nie 
tylko powrót do normalności, ale też mechanizm ochrony miejsc pracy.

Uwaga! Zaszczep się przeciw Covid-19
KOSTRZYN NAD ODRĄ / SŁUBICE

JAK DZIAŁA? 
Szczepionka wyzwala w organizmie czło-
wieka naturalną produkcję przeciwciał. Sty-
muluje także nasze komórki odpornościo-
we, tak aby chroniły nas przed zakażeniem 
COVID-19.

DLACZEGO WARTO SIĘ ZASZCZEPIĆ? 
Pokonanie koronawirusa jest możliwe tylko 
poprzez przerwanie jego transmisji z czło-
wieka na człowieka. Szczepionka daje nam 
taką możliwość. Aby efekty były jak najlep-
sze i jak najszybsze, musimy być odpowie-
dzialni i solidarni. Każda osoba, która się 
zaszczepi, ma szansę przerwać łańcuch za-
każeń. Nasze zaszczepienie się, to nie tylko 
ochrona dla nas. To także ochrona naszych 
rodziców, dziadków, dzieci i przyjaciół.
Epidemię COVID-19 szczególnie odczuwa-
ją przedsiębiorcy. Szczepienia to skuteczny 
mechanizm ochronny dla polskiej gospo-
darki. Im więcej osób się zaszczepi, tym 
szybciej będziemy mogli otworzyć restau-
racje i hotele, a także swobodnie wyjechać 
na urlop i wakacje. Jest to szczególnie ważne 
dla polskich firm, które aby przetrwać ten 
trudny czas, korzystają ze wsparcia rządo-
wego w ramach Tarczy Antykryzysowej    
i Finansowej.

JAK SIĘ ZASZCZEPIĆ?
Powszechne szczepienia całego społeczeń-
stwa ruszyły w styczniu 2021 roku. Jeszcze 
w grudniu 2020 r. rozpoczęły się szczepie-
nia pracowników służby zdrowia. Kolejność 
szczepień ustala Narodowy Program Szcze-

ALMED ANDRZEJ MARCINIAK
ul. Żeglarska 1 1
66-470 Kostrzyn nad Odrą
Telefon: 95 752 0445
NZOZ KOLEJARZ
ul. Solidarności 2
66-470 Kostrzyn nad Odrą
Telefon: 95 752 5223
PRZYCHODNIA MEDICUS
ul. Kard. Wyszyńskiego 23A
66-470 Kostrzyn nad Odrą
Telefon: 95 752 5253
PRZYCHODNIA „REMEDIUM”
ul. Jagiellońska 2
66-470 Kostrzyn nad Odrą
Telefon: 95 728 9967

CENTRUM MEDYCZNE BRANDMED
ul. Daszyńskiego 1
69-100 Słubice
Telefon: 95 758 2649 / 518 011 108
NZOZ SZPITAL IM. Z. RELIGI
ul. Nadodrzańska 6
69-100 Słubice
Telefon: 503 779 805 / 95 750 1410
PRZYCHODNIA „GALMED”
ul. Mickiewicza 6
69-100 Słubice
Telefon: 95 758 2030 / 95 758 8244

Kostrzyn nad Odrą

Słubice

PAMIĘTAJ O REJESTRACJI!
Przed przyjściem do punktu zarejestruj się 
na szczepienie przeciw COVID-19:
• zadzwoń na całodobową i bezpłatną in-

folinię - telefon numer 989,
• zarejestruj się elektronicznie poprzez 

e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl
• skontaktuj się bezpośrednio z punktem 

szczepień (numery po prawej stronie),
• skontaktuj się ze swoim lekarzem POZ.
Podczas rejestracji wybierzesz dokładny ter-
min Twojego szczepienia, a następnie otrzy-
masz SMS z potwierdzeniem umówienia 
terminu i miesjca wizyty.
Do rejestracji nie potrzebujesz żadnych do-
datkowych danych czy dokumentów, wy-
starczy że podasz swój nr PESEL.

źródło: www.gov.pl

pień przeciwko COVID-19. Dlaczego? Za-
leży nam na tym, by jak najszybciej ochro-
nić osoby najbardziej narażone na chorobę: 
medyków i personel niemedyczny, który 
codziennie dba o nasze zdrowie - a także se-
niorów - informuje serwis rządowy.
Powszechne szczepienia zaczęto od senio-
rów, którzy są szczepieni w Polsce w ramach 
szczepień powszechnych w pierwszej ko-
lejności, a obecnie możliwa jest rejestracja 
osób, które skończyły 70 lat.

GDZIE SIĘ SZCZEPIĆ?
Proces szczepień – zgodnie z programem – 
będzie realizowany etapami. Natomiast już 
teraz udostępniamy informację o lokalizacji 
punktów szczepień w Kostrzynie nad  Odrą 
oraz Słubicach.
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W grudniu 2020 roku 32% Polaków deklarowało wolę zaszczepienia się przeciwko koronawirusowi. Miesiąc później sytuacja zmieniła się i na początku 
lutego br. już ponad połowa badanych zamierza zaszczepić się przeciwko koronawirusowi. W dniach 3-5 lutego br. Urząd Miasta przeprowadził ano-
nimowe badania ankietowe wśród interesantów UM Kostrzyn nad Odrą, którzy w tych dniach złożyli osobiste wizyty u nas i zechcieli wypełnić ankietę. 
Zadaliśmy pytanie: czy zamierzasz zaszczepić się przeciwko koronawirusowi. Nasi respondenci 68 osób odpowiedzieli TAK 52 osoby, NIE 15 osób, 1 karta 
NIE WIEM. Tak więc kostrzynianie są raczej przekonani o konieczności szczepienia się! O szczepienia pytamy burmistrza dr Andrzeja Kunta.

Kostrzynianie przekonani do szczepień
KOSTRZYN NAD ODRĄ

redakcja: Czy Pan Burmistrz uważa, że warto      
zaszczepić się przeciwko koronawirusowi?
Andrzej Kunt: Warto przyjąć szczepienie przeciwko                             
koronawirusowi z takich samych powodów, dla których 
szczepimy się w celu ochrony przed takimi chorobami                                                                                                               
zakaźnymi jak: gruźlica, zakażenia pneumokokowe,                 
błonica, krztusiec, polio (poliomyditis - choroba Heinego-
-Medina), odra, różyczka, świnka, tężec, wirusowe zapale-
nie wątroby typu B, wścieklizna (gdy są wskazania), a często 
także dla szerszej ochrony, zwłaszcza dzieci korzystamy ze 
szczepień przeciwko ospie wietrznej, kleszczowemu za-
paleniu mózgu, zakażeniom meningokowym, rotawiru-
som, grypie czy wirusowemu zapaleniu wątroby typu A.                   
Nie protestujemy, gdy, przed wyjazdem w inne rejony świa-
ta musimy przyjąć szczepienia ochraniające przed żółtą 
gorączką, cholerą, durem brzusznym czy np. japońskiemu 
zapaleniu mózgu.
Pierwsze przypadki zachorowań na zakażenie wirusem 
Sars Cov odnotowano w 2002 roku, a wirus został ziden-
tyfikowany w 2003 roku co było (jak podaje Wikipedia) 
efektem współpracy 13 laboratoriów z 10 krajów. 16 kwiet-
nia 2003 roku Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła, że 
wirus SARS należy do rodziny koronawirusów, jest nowym 
patogenem, nigdy przedtem nie spotykanym u ludzi i jest 
przyczyną ciężkiego ostrego zespołu oddechowego (ang.
SARS). Natomiast pierwsze szczepy koronawirusa ludz-
kiego zidentyfikowano już w latach 60-tych XX wieku.                                                                    
Faktem jest, że w ostatnim roku prace nad wyprodukowa-
niem szczepionki przeciw wirusowi SARS bardzo przy-
spieszyły, co jest zrozumiałe w zderzeniu z pandemią, ale 
badania i nawet próby kliniczne dotyczące tej szczepionki 
mają już historię kilkunastoletnią. Celem wszystkich szcze-
pień jest to, aby ochronić ludzi przed grożącymi chorobami 
zakaźnymi oraz to, aby nie dopuścić do wybuchu epidemii 
tych chorób lub je ograniczyć i zwolnić. 

Panie burmistrzu słuszne więc i bardzo prawdziwe                                                                                                   
jest hasło, które promuje Miasto: Zaszczep się i żyj!
A.Kunt:  Obecna pandemia pokazuje nam jak wygląda 
świat bez szczepionki, czy to dzisiaj, czy 100 i więcej lat 
temu, w takim świecie celem ochrony pozostaje tylko izola-
cja, maski ochronne i mycie rąk. Okazuje się też, że zakaże-
nia wirusem Sars Cov19 cechują się nie tylko dużą (i wraz z 
mutacjami- coraz większą) zakaźnością, ale też większą niż 
na początku sądzono śmiertelnością, a ta z kolei narasta też 
z powodu  niewydolności systemu ochrony zdrowia spowo-
dowaną epidemią, a towarzyszący kryzys gospodarczy tylko 
tę niewydolność potęguje. Dlatego wszelkie hasła promujące 
ideę szczepień przeciwko groźnym chorobom zakaźnym są 
słuszne i prawdziwe także hasło „ zaszczep się i żyj”. To hasło 
jest po to, by ludzie umęczeni izolacją a przez to samotno-
ścią, osoby starsze, ale i młodzi ludzie często prowadzący 

własne biznesy  zaszczepili się jak najszybciej i wrócili do 
normalnego życia, by mogli żyć pełnią życia z czasów przed 
pandemią, by rodzina znaczyła rodzinę w której dzieci nie 
muszą bać się spotykać z dziadkami i wciąż obawiać się o ich 
zdrowie. Dlatego w trosce o całe społeczeństwo namawiam 
do szczepienia i powrotu do normalnego, aktywnego życia. 

I na koniec pytanie osobiste - czy Pan Burmistrz 
już się zaszczepił ?
A.Kunt: W ubiegłym roku przechodziłem zakażenie koro-
nawirusem. Nie był to łatwy czas. Wiem więc jak napraw-
dę wygląda ta choroba.   Przyjmując pacjentów w Poradni 
Chirurgicznej, jestem w tzw. grupie „0” i dlatego jestem już 
zaszczepiony, czuję się dobrze, podobnie jak moi współpra-
cownicy i inni pracownicy ochrony zdrowia których znam. 
Zachęcam do szczepienia się. „Zaszczep się i żyj!”

ZASZCZEP SIĘ I ŻYJ
- przekonuje burmistrz Andrzej Kunt



 Często myj ręce wodą  
z mydłem lub dezynfekuj 
je płynem na bazie alkoholu 
min. 60%.

Kiedy kaszlesz lub kichasz, 
zakrywaj usta i nos zgiętym 
ramieniem lub jednorazową 
chusteczką.

Zachowaj co najmniej  
1,5 metra odległości  
od innych osób.

 Zasłaniaj usta i nos  
w ogólnodostępnych 
przestrzeniach zamkniętych  
oraz w środkach komunikacji.

 W przypadku wystąpienia 
objawów charakterystycznych  
dla COVID-19, skontaktuj się 
telefonicznie z lekarzem POZ  
lub w przypadkach zagrożenia 
zdrowia lub życia, niezwłocznie 
zadzwoń pod numer alarmowy  
112 lub 999.

KORONAWIRUS 
Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania, 
ale również poprzez dotykanie dłońmi oczu, nosa i ust.
Objawy zakażenia koronawirusem to przede wszystkim wysoka 
gorączka, duszność, kaszel, utrata węchu lub smaku.

Jak zapobiegać zakażeniu?
   
     

 Przestrzegaj ograniczeń 
wynikających z przepisów  
o stanie epidemii.

Infolinia NFZ  

800 190 590
www.gov.pl/koronawirus

październik 2020 r. www.gov.pl/stopcovid
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OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że w moich artykułach

pt. „Trwa kampania na Osiedlu Leśnym”
zamieszczonym w sierpniowym numerze 
„Przekroju Lokalnego” nr 8/90/2020, str.7

oraz pt. „Kpina z samorzadności na Osiedlu Leśnym”
zamieszczonym w październikowym numerze

„Przekroju Lokalnego” nr 10/92/2020, str.3
znalazły się nieprawdziwe informacje.
Niniejszym serdecznie przepraszam 

Pana Edwarda Boczarskiego.

red. Bartłomiej Suski

REKLAMA 511 225 133
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PSP PRZYPOMINA

Jeden metr kwadratowy śniegu o grubości 15 cm może ważyć 50 kg. W okresie odwilży nawet kil-
kucentymetrowa warstwa śniegu robi się ciężka i często zamienia się w lód. Jest to niebezpieczne 
dla konstrukcji dachów płaskich. Dotyczy to m.in. hipermarketów, hal produkcyjnych lub hal 
wystawienniczych - przypominają strażacy PSP.

UWAGA! OBOWIĄZEK ODŚNIEŻANIA DACHÓW!
W związku prognozowanymi opadami śniegu Rządowe 
Centrum Bezpieczeństwa przypomina o obowiązku od-
śnieżania dachów. Obowiązek odśnieżania dachów i usuwa-
nie sopli należy do obowiązków właściciela bądź zarządcy 
nieruchomości.   Za właścicieli są uważane nie tylko osoby 
czy firmy, które dysponują wyłącznym prawem własności, 
ale i współwłaściciele, użytkownicy wieczyści czy instytucje 
mające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu.
 Szczególną uwagę należy zwrócić na budynki o powierzch-
ni przekraczającej 2.000 m² oraz o powierzchni dachów                        
wynoszącej ponad tysiąc metrów kwadratowych, m.in. hiper-
markety, hale targowe, sportowe, magazyny. Właściciel bądź 
zarządca, który nie wywiąże się z obowiązku odśnieżania 
dachu może zostać ukarany mandatem w wysokości co naj-
mniej 500 zł. Można również wprowadzić natychmiastowy                                                                                                                                
zakaz użytkowania obiektu.
Administratorzy budynków o powierzchni przekracza-
jącej 2 tys. m kw. oraz innych obiektów budowlanych                           
o  powierzchni dachu przekraczającej 1 tys. m kw. mają 
obowiązek przeprowadzenia dwa razy w ciągu roku kon-
troli stanu technicznego swoich obiektów. Przestrzeganie 
prawa sprawdzają inspektorzy Powiatowych Inspektoratów                 
Nadzoru Budowlanego.
O konieczności zachowania szczególnej ostrożności pod-
czas wykonywania prac budowlanych przypomniana głów-
ny inspektor pracy. Należy pamiętać o zagrożeniach dla 
pracowników i osób postronnych, jakie stwarzają spadające 
z wysokości śnieg czy sople lodu - podkreśla Państwowa 
Inspekcja Pracy. Osoby odśnieżające dachy powinny mieć 
orzeczenie lekarskie, że mogą wykonywać pracę na wyso-
kościach, być przeszkolone i świadome grożącego im nie-
bezpieczeństwa; muszą być także zabezpieczone - mieć kask 
ochronny na głowie. 

foto: BIP - Komenda Powiatowa PSP w Dzierżoniowie

17 stycznia 2002 roku Rada Miejska ustanowiła Hejnał      
Kostrzyna.  Kompozytorem Hejnału jest Kazimierz Sauter, 
który zmarł w 2005 roku. 
18 kwietnia 2002 roku z budynku kostrzyńskiego Urzędu 
Miasta przy ul. Mikołaja Kopernika nasz Hejnał zabrzmiał 
po raz pierwszy. W tym samym dniu miała miejsce promo-
cja  książki dla dzieci autorstwa Małgorzaty Maj pt. „Baśń o 
kostrzyńskim hejnale”. Książka podbiła serca najmłodszych 
i do dzisiaj znajduje się ona w wielu kostrzyńskich domach.  
W 2019 roku budynek został przekazany wykonawcy prac 
inwestycyjnych - kostrzyńskiej firmie IKKA.  W związku 
z pracami budowlanymi na obiekcie hejnał i zegar zostały 
czasowo odłączone. 
Hejnał Miasta rozbrzmiał ponownie 5 lutego br. Będziemy 
go słuchać  każdego dnia o godzinie 12:00, a kostrzyńskie 
dzieciaki czytając „Baśń o Kostrzyńskim hejnale” z pewno-
ścią uważnie wsłuchają się w dźwięk trąbki wygrywającej 
nuty Hejnału Miasta. 

Urząd Miasta w Kostrzynie nad Odrą 

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Od 5 lutego 2021 roku z Willi Wagenera (dawny 
budynek Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą) 
codziennie, w samo południe, słychać dźwięki 
kostrzyńskiego hejnału.

H  E  J  N  A  Ł
ROZBRZMIAŁ PONOWNIE

BURMISTRZ PRZYPOMINA:
DODATEK DO CZYNSZU -+- WNIOSKI DO 31 MARCA

KOSTRZYN NAD ODRĄ

5 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw 
wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. poz. 11), wprowadzające dopłaty do czynszu powięk-
szające dodatki mieszkaniowe. Najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych, którzy utracili dochody 
z powodu pandemii COVID-19, mogą składać w Urzędzie Miasta w Kostrzynie nad Odrą  wnioski o 
przyznanie dodatku mieszkaniowego, powiększonego o tzw. „dopłatę do czynszu”. Termin na złoże-
nie wniosków to 31 marca 2021 r. Uwaga: dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu 
przysługuje wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (nie jest przyznawany osobom 
zamieszkującym własne mieszkanie).
Cztery warunki ubiegania się o dopłatę do czynszu:
1. warunek podstawowy - posiadanie prawa do dodatku 

mieszkaniowego  
2. utrata średniego miesięcznego dochodu, przypada-

jącego na jednego członka gospodarstwa domowego 
najemcy lub podnajemcy - osiągniętego w 2019 roku 
o co najmniej 25% w stosunku do średniego miesięcz-
nego dochodu, przypadającego na jednego członka go-
spodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy, poprze-
dzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku 
mieszkaniowego

3. niepobieranie dodatku mieszkaniowego, powiększo-
nego o dopłatę do czynszu  w okresie wcześniejszym

4. posiadanie przed 14 marca 2020 roku statusu najem-
cy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (warunek 
ten będzie spełniony również w przypadku, gdy lokal 
mieszkalny najmowany w dniu składania wniosku 
o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do 
czynszu, jest innym lokalem mieszkalnym niż najmo-
wany w dniu 14 marca 2020 roku).

Spełniasz warunki - złóż wniosek 
Komplet dokumentów wymagany do uzyskania dodatku:
• wniosek o dodatek mieszkaniowy z adnotacją „dodatek 

mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu” 
• oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie, przy-

padającym w 2019 r., na jednego członka gospodarstwa 

domowego osoby ubiegającej się o dodatek mieszka-
niowy, powiększony o dopłatę do czynszu;

• oświadczenie o spełnianiu warunków ubiegania się 
o dodatek mieszkaniowy, powiększony o dopłatę do 
czynszu;

• dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego 
czynszu, opłacanego przez ubiegającego się o dodatek 
mieszkaniowy, powiększony o dopłatę do czynszu: na 
dzień złożenia wniosku oraz na dzień 14 marca 2020 r., 

Komplet dokumentów można składać:
1. osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta 

w Kostrzynie nad Odrą ul. Graniczna 2 lub
2. pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta, ul. Graniczna 2,                                                                                                                                          

66-470 Kostrzyn nad Odrą lub
3. elektronicznie za pośrednictwem ePUAP (skan wnio-

sku oraz załączniki należy podłączyć pod pismo ogólne 
do urzędu).
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Składamy serdeczne podziękowanie za okazaną pomoc i życzliwość:
radnemu Panu Jeremiemu Filusiowi, władzom UM , MZK, OPS w Kostrzynie nad Odrą,  
organizatorom zbiórki i licytacji, licytującym i Wszystkim, 
którzy nas wsparli w tym trudnym dla nas czasie po wybuchu 
i spaleniu się naszego domu. 
         Dziękujemy,
     Jacek Karwowski z rodziną

PODZIĘKOWANIA

ZAMÓWIENIA
tel. 798 371 557

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą Andrzej Kunt, który                                                                                                               
swój urząd sprawuje od listopada 2002 roku cieszy się  bar-
dzo wysokim poparciem, które wynosi dzisiaj aż 70,87 %. 
Podobnie pozytywnie oceniani są wójt gminy Bogdaniec 
Krystyna Pławska - 72,73 %, wójt gminy Słońsk, Janusz 
Krzyśków z blisko 70-procentowym poparciem,  wójt gmi-
ny Krzeszyce Stanisław Peczkajtis ( 68,57 %), burmistrz 
Słubic Dariusz Olejniczak (66,33%). Poniżej 50 procento-
wy wynik notują   prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki  
49,48 %, prezydent Gorzowa Wlkp. Jacek Wójcicki 48,71 %, 
burmistrz Witnicy Dariusz Jaworski - 45,60 %.

Wśród kostrzyńskich radnych liderem jest Ryszard                 
Andrys z poparciem 75,88 % Kolejne miejsca zajmują radna                              
Monika Sądej 69,23 %, radna Bożena Gęzikiewicz 66,67 %,                                                                                                                   
radny Michał Kunt - 64,29 %, radny Piotr Dziekan - 61,90 
% i radny Leszek Naumowicz - 60 %  (wszyscy z Komitetu 
Wyborczego Wyborców Andrzeja Kunta).  Blisko czołówki 
z wynikiem 58,82 % znajduje się Łukasz Urban. Pozostali 
radni mają popracie mniejsze niż 50% , a są to:Rafał Żygie-
lewicz, Marek Tatarewicz,Elżbieta Sobczak, Jeremi Filuś,    
Jolanta Szukała, Tadeusz Łysiak, Helena Rudaniecka oraz 
Mariusz Staniszewski.

Bliskie naszym sprawom Słubice zanotowały wysokie - 
66,33 % dla  burmistrza  Mariusza Olejniczaka, a najwyż-
sze popracie wśród radnych miejskich mają radni Bernard 
Jasiewicz 85,71 %, Grzegorz Cholewczynski 77,78 % i  radna 
Ewa  Guzik  - 71,43 % (wszyscy z KWW  M. Olejniczaka).
Natomiast w Witnicy burmistrz Dariusz Jaworski  notu-
je poparcie na poziomie  45,60 %, a wśród radnych prym 
wiodą radni Marek Kobylański 61,70 %,  Artur  Stojanowski 
61,11 % i Mariusz Serafin 60,78 %.
W Powiecie Gorzowskim zasiada 19 radnych, w tym             
pięcioro uzyskało manadat z naszego miasta. Dzisiaj mają 
oni następujące poparcie:  Andrzej Kail 66,67 %, Anna             
Wichlinska 57,14 %, Rafał Karmelita 45,45 %, Zygmunt 
Mendelski  42,88 % i Mieczysław Jaszcz 37,5 %.  

21 października 2020 roku minęła druga roczni-
ca wyborów samorządowych. Gdyby kadencja 
trwała 4 lata (jak poprzednie) byłby to już półme-
tek pracy obecnych radnych, burmistrzów, wój-
tów i prezydentów polskich miast. Od 2018 roku 
kadencja została wydłużona do 5 lat. To dobry 
moment, żeby podsumować ponad dwuletnią 
pracę samorządowców. Czy spełnili nadzieje, ja-
kie pokładali w nich wyborcy, kto z radnych ma 
w tej chwili największe poparcie i czy utrzyma je 
do wyborów w 2023 roku, kto musi popracować 
jeżeli myśli o wygranej w kolejnych wyborach. 
Przedstawiamy poparcie jakim na poczatku lute-
go 2020 roku cieszyli się samorządowcy w ogól-
nopolskim rankingu prowadzonym przez serwis 
internetowy www.portalsamorzadowy.pl

KOSTRZYN NAD ODRĄ

OCENIAMY
SAMORZĄDOWCÓW

70,87% - Burmistrza Kostrzyna nad Odrą 
Andrzeja Kunta wysoko oceniają Internauci

(fot. www.portalsamorzadowy.pl)
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Gorzów Wlkp.
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Dobry początek w nowym roku
KOSTRZYŃSKO_SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.

Rok 2021 zaczął się dla nas dynamicznie. Mimo trudnych czasów w związku z pandemią, do końca stycznia wydaliśmy 5 Decyzji o Wsparciu, zaś kilka 
kolejnych jest w trakcie przygotowywania. Wsparcie przyznawane jest firmom z sektora przemysłu oraz nowoczesnych usług, które spełnią przewidzia-
ne prawem kryteria ilościowe, jak i jakościowe. Jest ono przyznawane w formie zwolnienia z podatku dochodowego CIT, w związku z realizacją nowej 
inwestycji.
Suma nakładów inwestycyjnych, których ponie-
sienie zadeklarowali nasi nowi inwestorzy wyno-
si 283.759.308,00 PLN. Dzięki tym inwestycjom               
liczba nowych miejsc pracy wzrośnie tylko o 38, ale 
798 miejsc pracy będzie musiało być utrzymanych 
w trakcie trwania inwestycji. Te miejsca pracy są nie-
zmiernie ważne. Szczególnie w okresie spowolnienia 
gospodarczego i panującej pandemii koronawirusa                                 
utrzymanie każdego miejsca pracy wydaje się być 
wielkim wysiłkiem i jednocześnie osiągnieciem                                                                                          
każdego przedsiębiorcy. Równie ważnym czynnikiem 
z perspektywy polityki gospodarczej kraju jest pocho-
dzenie kapitałowe naszych inwestorów. Większość                  
inwestujących firm, to przedstawiciele polskiego kapi-
tału. Wprawdzie są pośród nich inwestorzy z Francji 
czy Luksemburga, jednakże początek 2021 roku należy 
do polskich  firm.  
3 inwestorów wybrało jako lokalizację inwestycji                                                                                       
województwo lubuskie - Powiat Nowa Sól i Powiat 
Zielona Góra, 2 z kolei zdecydowało się na Wielko-
polskę i  Miasto Poznań oraz Powiat Kościański. Łącz-
na powierzchnia terenów inwestycyjnych, które będą 
zagospodarowane przez naszych nowych inwestorów 
wyniesie ponad 35 ha. Zgodnie z zasadą cała Polska 
strefą ekonomiczną teren, na którym realizowane                               
będzie inwestycja nie musi obecnie posiadać statu-
su specjalnej strefy ekonomicznej. Wystarczy tylko,                                
że będzie dobrze przygotowany pod względem tech-
nicznym, a zapisy w miejscowym planie zagospoda-
rowania pozwolą zrealizować na nim zaplanowane 
przedsięwzięcie inwestycyjne. Planowana inwesty-
cja może być więc zlokalizowana na prywatnych lub                                                                      
publicznych terenach inwestycyjnych.

Udzielone decyzje o wsparciu, dające inwestorom pra-
wo do ulg i preferencji podatkowych będą obowiązy-
wać przez 10, 12 i 15 lat. Większość z inwestorów de-
klaruje zakończenie inwestycji najpóźniej w 2025 roku. 
Spośród 5 firm 3 należą do kategorii dużych przedsię-
biorstw, a 2 firmy reprezentują z kolei grupę małych 
podmiotów gospodarczych. Wszyscy nowi inwestorzy 
wystąpili z wnioskiem o wydanie Decyzji o Wsparciu 
ze względu na wolę zwiększenia zdolności produkcyj-
nej istniejących przedsiębiorstw, co świadczy o tym,  
że jednym z najlepszych momentów na rozwój firmy 
jest okres chwilowej zadyszki gospodarczej. 

Andrzej Kail 
Dyrektor ds. marketingu

Zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu nowych inwestycji cała 
Polska stała się specjalną strefą inwestycji. Wiąże się to z pomocą 
publiczną dla przedsiębiorców.
Każdy przedsiębiorca może uzyskać wsparcie w postaci ulgi 
w podatku dochodowym CIT (po spełnieniu kilku warunków                       
m.in. minimalnej wartości inwestycji).
Obecnie przedsiębiorca lokalny nie musi szukać nowej lokalizacji 
gdzie może zrealizować swoją inwestycję z możliwością wsparcia, 
takie wsparcie może uzyskać na terenie nieruchomości gminy lub 
miasta lub na własnym terenie.
Warunkiem uzyskania pomocy publicznej jest wystąpienie przez 
przedsiębiorcę z wnioskiem o wydanie decyzji o wsparciu przed 
rozpoczęciem inwestycji do spółki zarządzającej Kostrzyńsko- 
-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Zapraszamy do kontaktu!

Strefa pomoże
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KOSTRZYN NAD ODRĄ / WITNICA

Przemysław J. - prezes witnickich Miejskich Zakładów Komunalnych, były zastępca burmistrza Witnicy Dariusza Jaworskiego, były rzecznik prasowy 
Urzędu Miasta Kostrzyna nad Odrą i były pracownik Wydziału Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej w tymże Urzędzie, popełnił w 2015 r. przestęp-
stwo, za które Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. dnia 11.01.2021 r. prawomocnie go skazał. 

Były rzecznik Urzędu Miasta Przemysław J. skazany 

Przemysław J. podczas pracy na stano-
wisku zastępcy burmistrza w UMiG 
Witnica, od września do grudnia 2015 
r, w godzinach pracy urzędu, z wy-
korzystaniem urzędowej sieci inter-
netowej, zamieszczał na blogu www.
wkopercie2000.blog.pl oraz na Facebo-
okowym profilu „Wkopercie2000”, wpis 
„Ojciec”, szkalujący i oczerniający          
ś.p. Andrzeja Zabłockiego, byłego                                                                                   
wieloletniego burmistrza Witni-
cy, czym dopuścił się przestępstwa                  
zniesławienia (art. 212 kodeksu karnego).
Sąd Okręgowy przedstawiając motywy 
uzasadnienia wyroku, poparł w cało-
ści argumenty zawarte w uzasadnieniu    
wyroku Sądu I instancji. Dodatkowo 
podkreślił, że liczba osób, które jedno-
znacznie w swoich zeznaniach potwier-
dziły, że rozpoznały w tekście „Ojciec”  
Andrzeja Zabłockiego, nie budzi za-
strzeżeń. Tak samo nie pozostawiały 
żadnych wątpliwości znajdujące się 

w  aktach opinie i ekspertyzy lingwi-
styczne stanowczo ustalające autor-
stwo Przemysława J. Całość materiału 
dowodowego, w  tym zadziwiająca uty-
lizacja urzędowego laptopa, z którego 
prawdopodobnie publikowane były 
poniżające treści, układa się w logiczną 
całość.
Sędzia orzekająca podzieliła się reflek-
sją, że  sprawa trafiła do niej w okresie 
przedświątecznym i wywołała u niej 
wyjątkowo dużą ilość negatywnych 
emocji. Sędzia podkreśliła, że dawno 
nie spotkała się z taką sprawą, która by 
wzbudziła w niej tak duży wstręt. Ilość 
jadu, hejtu, obrzydliwych rzeczy, która 
wylewa się z akt sprawy, płynie grubą 
rzeką mułu, bagna, takiego najpodlej-
szego, co jest w człowieku. Jest to wy-
jątkowo naganny rodzaj przestępstwa 
- niszczenie człowieka dla samego 
niszczenia, bez powodu, wyśmiewanie 
przywar, żerowanie na jakichś lękach, 

to budzi zwyczajnie wstręt, że można 
coś takiego robić, a czego dopuścił się                  
skazany.
Przemysław J. został skazany na karę 
grzywny, zobowiązany jest do zapłaty 
nawiązki dla oskarżycielki prywatnej, 
zwrotu na jej rzecz kosztów, oraz ponie-
sienia kosztów i wydatków sądowych. 
Dodatkowo, sąd orzekł podanie wyro-
ku do publicznej wiadomości poprzez 
wywieszenie jego sentencji na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wit-
nica, a także zamieszczenie na stronie 
www.witnica.pl przez okres jednego                                                                          
miesiąca. Niestety pomimo upływu                
miesiąca od orzeczenia, wciąż nie zo-
stał on w całości wykonany - brak jest 
na www.witnica.pl jego sentencji, nie 
zawisł także na tablicy ogłoszeń. Z uwa-
gi na brak dobrowolnej wpłaty, należ-
ności finansowe na rzecz oskarżycielki                   
prywatnej musiał egzekwować od               
skazanego komornik. 

Dowiedzenie prawdy przed organami                                                                           
ścigania i sądami zajęło Andrzejowi                                                                   
Zabłockiemu, a po jego śmierci jego 
rodzinie -  5 i pół roku. Po latach jak-
że trudnej drogi do sprawiedliwości,                                                    
można już oficjalnie powiedzieć, że:
Przemysław J. jest przestępcą                                                                                             
winnym hejtu wobec 
Andrzeja Zabłockiego.   

Kolorytu całej tej historii dodaje opu-
blikowane w prasie oświadczenie redak-
tora naczelnego Kostrzyńskiego Flesza 
Bartosza Gajewskiego, jakoby to on był 
autorem haniebnego tekstu, określone-
go przez sąd jako „niszczenie człowieka 
dla samego niszczenia”, które z oczywi-
stych względów Przemysławowi J. w ża-
den sposób nie pomogło, a możliwe,                      
że   redaktorowi przysporzy prawdopo-
dobnie jeszcze niemałe problemy.
Do tej sprawy wrócimy. 

(red)

OKIEM RADNEGO

Dużo szumu medialnego zrobiło się wokół remontu, przebudowy lub jak kto woli budowy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w naszym mieście.                                    
Oczywiście każdy ma rację. Tak już jest w naszym państwie, że każdy, kto ma, lub komu się wydaje że ma coś do powiedzenia, ma rację.                         
Mi pewnie też się tak wydaje, choć rzadko kiedy wypowiadam się w kwestiach, o których nie mam pojęcia. 

Czas rozwiać wątpliwości...

Planowana inwestycja nie jest inwestycją małą i to nie 
tylko pod względem finansowym. Prawdopodobnie 
będzie to jedna z największych infrastrukturalnych, 
drogowych inwestycji w naszym mieście w ciągu 
wielu ostatnich lat. Inwestycja ta polegać będzie nie 
tylko na wymianie nawierzchni drogi, ale wiązać się 
będzie z działaniami, które rozwiążą wiele problemów 
technicznych naszego Osiedla Warniki. Droga stano-
wić będzie doskonałe zaplecze dojazdowe do miasta                            
od strony Gorzowa. Skomunikuje również sporą część 
naszego miasta z centrum. Pewnie znikną zdewasto-
wane krawężniki, dziury w nawierzchni i pełne muld 
ścieżki rowerowe. W ich miejsce wybudujemy coś 
na kształt ul. Narutowicza. 
Ale to tylko to, co będzie widoczne gołym okiem. 
Pod ziemią Miejskie Zakłady Komunalne wybudu-
ją oczekiwaną od wielu dziesięcioleci kanalizację 
sanitarną. Powstanie nowy wodociąg w miejsce tego 
starego z azbestu. Przełożone zostaną gazociągi. Roz-
wiązanych zostanie wiele problemów mieszkańców tej 
części naszego miasta. Planowana droga posiadała bę-
dzie stosowne wysepki zwalniające, co miejmy nadzie-
ję utrudni niektórym piratom drogowym rozwinięcie 
nadmiernej prędkości. Chciałbym, żeby przy przejściu 
dla pieszych, tuż przy hurtowni elektrycznej Halogen 
powstała sygnalizacja świetlna. Z perspektywy bezpie-
czeństwa całej gromadki dzieci, które właśnie tamtędy 
idą do szkoły jest to rzecz niezmiernie ważna. 
Zanim jednak przedmiotowa inwestycja powstanie 
należy się do niej gruntownie przygotować. Jest to 
zadanie, z którym zmierzyć się muszą nie tylko urzęd-
nicy, ale pewnie również i mieszkańcy. Oni bowiem 
powinni się do tego dobrze mentalnie nastawić. Nie 
będzie łatwo. To jest chyba jedyna pewna w tej chwi-
li rzecz. Dopiero teraz okaże się, jak ważna dla tej           

części miasta jest ta ulica. Rozkopane zostanie wszyst-
ko na odcinku od Halogenu po koniec Warnik. Jeżeli 
ktoś chciałby zrobić to za jednym zamachem, pewnie 
da radę, a mieszkańcy niech się męczą. Tego zrobić w 
żadne sposób nie chcemy. Inwestycja powinna zostać 
tak przygotowana pod każdym względem, żeby mo-
gła być realizowana sprawnie i sprawiała jak najmniej 
kłopotów dla mieszkańców. Wiemy, że żeby miało być 
lepiej, czasami musi być nieco trudniej. Poza tym, gdy-
by ktoś z ojców sukcesu lub matki porażki zadał sobie 
nieco trudu i sprawdził, to pewnie dowiedziałby się, że 
w przygotowanie tej inwestycji zaangażowane są dwa 
samorządy i nasze kostrzyńskie MZK. Już pierwszy, 
odwołany przez Starostwo przetarg pokazał, jak duże 
jest to wyzwanie logistyczno-komunikacyjne. Dobrze, 
że zrobiliśmy to jeszcze w zeszłym roku. Dzięki temu 
mogliśmy usprawnić kanały komunikacji i dobrać 
właściwe osoby do realizacji projektu. Jak wiele jest 
pytań do samej inwestycji wiedzą ci, którzy przy niej 
naprawdę pracują…

W chwili obecnej jesteśmy na 5 minut przed ogło-
szeniem przetargu na realizację planowanej inwe-
stycji. Zakładam, że w chwili publikacji niniejszego 
felietonu przetarg został już ogłoszony i w ciągu kilku 
tygodni nastąpi wybór wykonawcy, a z początkiem 
wiosny ruszą prace budowlane. 
Mieszkańcom chciałbym przekazać, że jako Starostwo 
zrobimy wszystko, żeby podobnie jak ul. Narutowi-
cza, ul. Wyszyńskiego była również jedną z wizytó-
wek naszego miasta. Dzięki bardzo dobrej współpra-
cy z Urzędem Miasta Kostrzyn nad Odrą i Miejskimi 
Zakładami Komunalnymi rozwiążemy również wiele 
bardzo starych problemów Osiedla Warniki. Inwesty-
cja otrzymała bardzo duże, bo 60-cioprocentowe dofi-
nansowanie od Wojewody Lubuskiego, za co też wypa-
da podziękować. 40% sumy nakładów inwestycyjnych 
pokryje budżet miasta, czyli wszyscy ci, co płacą tu 
podatki. Wydatkować kilkanaście milinów złotych, to 
w zasadzie prosta rzecz. Zrobić to mądrze i rozsądnie, 
wydaje się być przedsięwzięciem już nieco trudniej-
szym. My jako Starostwo Powiatowe przeprowadzi-
my tą inwestycję tak, by w przyszłości długo służyła 
mieszkańcom naszego miasta. 
Proszę jednak pamiętać o tym, że aby było dobrze, cza-
sami musi być niestety nieco gorzej, szczególnie na po-
czątku. Zamiast krytyki w takich przypadkach ocze-
kujemy wsparcia. Nie robimy tego bowiem dla siebie, 
a dla mieszkańców. Proszę również o to, by na etapie 
budowy nie puszczać płazem błędów, które Państwo 
zaobserwują.

                                                Andrzej Kail 
                              Przewodniczący Rady 
                           Powiatu Gorzowskiego
    Klub Radnych Razem dla Powiatu



11nr 1 (95)/2021 Styczeń-Luty 2021

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,

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!

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
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Przy Urzędzie Miejskim w Słubicach, ul. Akademicka 1, lada moment zo-
stanie uruchomiony paczkomat. To urządzenie pomoże naszym mieszkań-
com załatwiać sprawy urzędowe bez bezpośredniego kontaktu  z urzęd-
nikami. To rekomendowany przez InPost wygodny i bezpieczny sposób 
nadania i odbioru dokumentów zwłaszcza w trakcie pandemii, realizo-
wany również przy pomocy darmowej aplikacji InPost na smartfona, która 
umożliwia otwarcie szafki z przesyłką bez użycia panelu dotykowego.

Paczkomat przy Urzędzie
SŁUBICE

Dzięki nowemu rozwiązaniu słubiczanie 
będą mogli złożyć do naszego urzędu wnio-
ski w niemal wszystkich sprawach załatwia-
nych dotychczas osobiście lub w inny sposób 
określony przepisami prawa, np.:
• przesłane przez wyznaczonego operato-

ra pocztowego Pocztę Polską; 
• przesłane elektronicznie przez e-PUAP /

UrzadSlubice/SkrytkaESP  – z podpisem 
elektronicznym.        

Uwaga ! Osobistego stawiennictwa w Urzę-
dzie  wymagają sprawy np. meldunkowe, 
z  zakresu dowodów osobistych czy rejestru 
PESEL z wyłączeniem:
• wniosków o wydanie zaświadczenia 

z ewidencji ludności;
• wniosków o wydanie odpisu z aktów 

stanu cywilnego.
W celu złożenia wniosku poprzez Paczkomat 
wystarczy wypełnić prosty formularz na stro-
nie urzad24.inpost.pl/slubice i włożyć wyma-
gane dokumenty do dowolnego paczkomatu 
InPost na terenie naszej Gminy. Koszt nada-
nia wynosi 5,99 zł.  

Lista paczkomatów dostępnych znajduje się 
na stronie www.urzad24.inpost.pl/slubice
Natomiast ze strony Urzędu poprzez Pacz-
komat początkowo będą wysyłane przesyłki 
dotyczące  korzystania z gruntu (m.in. na-
jem, dzierżawa) przedsiębiorcom prowa-
dzącym działalność gospodarczą na terenie 
Słubic (na bazarze przy ul. Sportowej), jeżeli 
przedsiębiorca spełni jeden z następujących 
warunków:
• wystąpi do Urzędu o takie doręczenie i 

wskaże nr telefonu oraz adres e-mail;
• przy pierwszej przesyłce do przedsię-

biorcy wyrazi zgodę na doręczanie po-
przez Paczkomat i wskaże nr telefonu 
oraz adres e-mail.

Przesyłki nadane przez Urząd będą czekać na 
odbiór w urządzeniu przy budynku Urzędu 
Miejskiego, na identycznych zasadach, na 
jakich funkcjonują wszystkie paczkomaty. 
W powiadomieniu e-mail i/lub SMS oraz 
poprzez aplikację mobilną InPost Mobile po-
jawi się adres paczkomatu, do którego należy 
się udać po odbiór dokumentów.
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Twoja rek lama na naszych łamach

Adam.Piotrowski2@gmail.com  tel. 511 225 133  www.przekrojlokalny.pl

ZAREKLAMUJ SIĘ U NAS
- w największym bezpłatnym miesięczniku w regionie.

dotrze do 
tysięcy po-
tencjalnych 
klientów.

W listopadzie ub. roku burmistrz Słubic Mariusz Olejniczak zaprosił do 
słubickiego magistratu włodarzy Kostrzyna nad Odrą, Cybinki, Rzepina, 
Ośna Lubuskiego, Górzycy i Słońska, co zaowocowało podpisaniem listu 
intencyjnego o współpracy.

Samorządowcy razem
SŁUBICE

Po raz kolejny spotkaliśmy się dziś z włoda-
rzami ościennych gmin, żeby omówić ramy 
ponadlokalnej strategii działania i razem się 
starać o unijne pieniądze na lata 2021-2027 
- powiedział burmistrz Mariusz Olejniczak.                                     
Mając świadomość wyzwań rozwojowych, 
jakie będą stały przed samorządami w nowej                                                                                     
perspektywie finansowej Unii Europejskiej 
na lata 2021-2027 oraz zauważając szanse 
jakie daje współdziałanie na poziomie lo-
kalnym i regionalnym list podpisali: 
• burmistrz Słubic Mariusz Olejniczak,
• dr Andrzej Kunt, burmistrz Kostrzyna 

nad Odrą, 
• Marek Kołodziejczyk, burmistrz Cybinki, 
• Sławomir Dudzis, burmistrz Rzepina,
• Stanisław Kozłowski, burmistrz Ośna 

Lubuskiego,
•  wójt Górzycy Robert Stolarski
• Janusz Krzyśków, wójt Słońska.
Już wówczas włodarze wskazali, że chcą 
działać razem w możliwie szerokim zakre-
sie, w szczególności w dziedzinie edukacji, 
kultury i dziedzictwa kulturowego, turysty-

ki i sportu, ochrony środowiska, infrastruk-
tury społecznej i zdrowotnej, a także współ-
pracy transgranicznej.
Podczas spotkania, przedstawicieli gmin, 
rozmowy toczyły się wokół szczegółów 
związanych z ponadlokalną strategią i prze-
pisów, które umożliwiają tworzenie tego 
typu dokumentów. 

źródło: www.slubice.pl

Będzie obwodnica Słubic?
SŁUBICE

Burmistrz Mariusz Olejniczak spotkał się dziś z wojewodą Władysławem 
Dajczakiem i nowym dyrektorem zielonogórskiego oddziału Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Jarosławem Brzeczką, podkreślając 
konieczność wybudowania obwodnicy Słubic.

Zależało mi, żeby nowemu dyrektorowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
przedstawić sytuację naszego miasta i zwrócić uwagę na to, że strategiczne położenie Słubic, 
na skrzyżowaniu wielu szlaków komunikacyjnych i związane z tym natężenie ruchu, przema-
wiają za tym, żeby Słubice miały wreszcie obwodnicę - mówi burmistrz Mariusz Olejniczak. 
W spotkaniu uczestniczył także burmistrz Kostrzyna nad Odrą dr Andrzej Kunt i Prezes 
Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Krzysztof Kielec. Rozmowy toczyły 
się wokół ważnych,  dla obu miast oraz istotnych dla dalszego rozwoju strefy ekonomicznej, 
inwestycji drogowych.

źródło: www.slubice.pl



REKRUTACJA
MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY

PRZYJACIÓŁ SPORTU
W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ

602 618 835
Stanisław Gorzelak

rocznik 2012 i młodsze

691 026 911

Tomasz Zieliński

rocznik 2007 i starsze

Zenon Chmielewski

roczniki 2011-2008

509 407 944

TRENINGI POD OKIEM DOŚWIADCZONYCH
TRENERÓW:I WYKWALIFIKOWANYCH 

ZAPEWNIAMY UDZIAŁ W ROZGRYWKACH 
LIGOWYCH PZPN, TURNIEJACH I MECZACH

CIĄGŁOŚĆ SZKOLENIA DZIEWCZĄT: OD LAT 4
DO ROZGRYWEK SENIORSKICH (WIEK 16+)

SKŁADKI TYLKO 50 ZŁ MIESIĘCZNIE, W TYM
UBEZPIECZENIE I STROJE MECZOWE

MUKS.Kostrzyn
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Startują „Zielone Wyzwania”! Do wygrania sprzęt sportowy i treningi ze szkoleniowcami z Polskiego Związku Piłki Nożnej! Jesienią, gdy całą Europę za-
lała druga fala pandemii koronawirusa, rozgrywki XXI edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo 
uczestników musiały zostać odwołane. Aby zachęcić dzieci do aktywnego spędzania czasu z piłką przy nodze, Polski Związek Piłki Nożnej wspólnie 
ze sponsorami Turnieju: głównym „ marką Tymbark „ oraz brązowym „ firmą Electrolux „ przygotował „Zielone Wyzwania”, mające na celu pobudzić 
najmłodszych do sportowej aktywności.

Zielone Wyzwania (Kat. U8, U10, U12)
POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

O ZIELONYCH WYZWANIACH
„Zielone Wyzwania” to nasza odpowiedź na pandemiczną 
rzeczywistość. Kiedy sytuacja zmusiła nas do odwołania roz-
grywek w trwającym sezonie, wiedzieliśmy, że nie możemy 
tak po prostu pozostawić dzieci, które na udział w Turnieju 
czekają przez cały rok. Przygotowaliśmy więc alternatywę. 
Nie zabraknie w niej miejsca na demonstrację piłkarskich 
umiejętności, sportową i bezpieczną rywalizację, a przede 
wszystkim na doskonałą zabawę. O wszystko zadbali nasi 
najlepsi specjaliści w dziedzinie piłki dziecięcej mówi prezes 
Polskiego Związku Piłki Nożnej, Zbigniew Boniek.
Wszyscy nie możemy się już doczekać powrotu na boiska oraz 
tych normalnych i pozytywnych sportowych emocji, które 
dostarcza Turniej „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tym-
barku”. Czekając aż będzie to możliwe, nie możemy jednak 
zapominać o ruchu i aktywności sportowej, do czego Tymbark 
od wielu lat zachęca powiedział Krzysztof Pawiński, CEO 
Maspex.
Bardzo zależy nam na tym, aby w tych wyjątkowych okolicz-
nościach stworzyć dzieciom warunki do ruchu i bezpiecznej 
piłkarskiej rywalizacji. Jesteśmy przekonani, że „Zielone Wy-
zwania” to optymalne rozwiązanie na czas pandemii i idą-
cych za nią ograniczeń. Cieszymy się, że możemy być ważną 
częścią tej akcji dodaje z kolei Paweł Miziołowski,  CMO 
Electrolux.

Pokaż swoje piłkarskie umiejętności i kreatywność
„Zielone Wyzwania” to piłkarskie wyzwania sprawdzające 
umiejętności i kreatywność. Rywalizacja w ramach „Zie-
lonych Wyzwań” odbywać się będzie w trzech kategoriach 
wiekowych: do lat 8, 10 oraz 12 oddzielnie dla dziewcząt i 
chłopców. Podczas rejestracji, za którą odpowiadają trene-
rzy i nauczyciele, należy zgłosić podmiot i liczbę drużyn, 
które przystąpią do realizacji wyzwań. Po jej dokonaniu 
każdy z nich otrzyma wiadomość z instrukcją dołączenia 
do specjalnie utworzonej grupy na Facebooku. Od tego mo-
mentu to właśnie ta grupa będzie dla uczestników głównym 
źródłem informacji o inicjatywie oraz miejscem, w którym 
organizator będzie publikował wyzwania, gromadził filmiki 
z ich realizacją i ogłaszał wyniki. Trenerzy, którzy zapiszą 
swoje drużyny do zabawy otrzymają koszulki treningowe 
Nike.
Rejestracja, będąca pierwszym etapem „Zielonych Wy-
zwań”, rozpoczyna się 8 lutego i będzie otwarta również 
podczas etapu drugiego, czyli tytułowych wyzwań. Oznacza 
to, że dołączanie do zabawy będzie możliwe w każdym mo-
mencie jej trwania. Rejestracji należy dokonywać na stronie 
www.zpodworkanastadion.pl.
W pierwszej dekadzie lutego, marca, kwietnia i maja Polski 
Związek Piłki Nożnej przedstawi treść nowego wyzwania. 
Podczas całej akcji czekają nas łącznie cztery zadania. Każde 

z nich będzie dostosowane do sytuacji i obostrzeń aktual-
nie panujących w Polsce. Podmioty, które będą miały taką 
możliwość „ wykonają zadanie drużynowe. Dla pozostałych 
wyzwanie będzie miało charakter indywidualny. W takiej 
sytuacji do jego wykonania przystąpi wybrany reprezentant 
danej drużyny i to jego wykonanie będzie punktowane. Po-
zostali zawodnicy również biorą udział w zadaniu, a ich naj-
ciekawsze realizacje zostaną wyróżnione.
Stopień trudności poszczególnych wyzwań dostosowany 
będzie do danej kategorii wiekowej. Po ogłoszeniu treści 
wyzwania drużyny będą miały czas na przygotowanie się do 
niego i jego realizację. Za publikację wideo przedstawiające-
go wykonanie zadania przez swoją drużynę odpowiedzialny 
będzie jej trener lub nauczyciel. Nagranie należy udostęp-
nić na wspomnianej grupie na Facebooku, w opisie poda-
jąc nazwę drużyny, kategorię, w której ona rywalizuje oraz 
województwo, z którego pochodzi (np. #CZERWONEBIE-
DRONKI #U8CH #MAZOWIECKIE). Czas na realizację 
danego zadania będzie określany w momencie jego ogłosze-
nia i z całą pewnością nie przekroczy trzech tygodni.
Prawidłowo przesłane i odpowiednio opisane nagrania zo-
staną następnie ocenione przez kapitułę konkursową.

Pula nagród o wartości blisko 100.000 zł
Za każde wyzwanie nagrodzone zostaną po trzy najlepsze 
filmy w każdej z sześciu kategorii. Co miesiąc wyróżnionych 

zostanie zatem 18 drużyn, które będą mogły liczyć na nastę-
pujące nagrody:
1. za 1. miejsce w danej kategorii: awans do trzeciego eta-

pu „Zielonych Wyzwań”, czyli treningów prowadzonych 
przez szkoleniowców związanych z Polskim Związkiem 
Piłki Nożnej, oraz sprzęt sportowy o wartości 2000 zł,

2. za 2. miejsce w danej kategorii: sprzęt sportowy o war-
tości 1500 zł,

3. za 3. miejsce w danej kategorii: zestaw 10 piłek trenin-
gowych (rozmiar 4) firmy Nike.

Finał akcji planowany jest na pierwszą połowę czerwca.                           
W  jego ramach odbędą się treningi prowadzone przez 
trenerów z Polskiego Związku Piłki Nożnej. W ich trakcie 
uczestnikom uważnie przyglądać się będą związkowi skau-
ci. Forma treningów będzie dostosowana do panujących 
obostrzeń i reżimu sanitarnego.
Trenerzy i nauczyciele, zaangażujcie podopiecznych                      
do piłkarskiej rywalizacji i pozwólcie im zaprezento-
wać swoje umiejętności oraz kreatywność! Wejdźcie na                      
www.zpodworkanastadion.pl i zgłoście swoje drużyny do 
„Zielonych Wyzwań”!

źródło: Lubuski Związek Piłki Nożnej
www.lubuskizpn.pl

Rząd wspiera kluby sportowe
SPORT

Przedsiębiorcy prowadzący kluby sportowe będą mogli ubiegać się o wsparcie finansowe w ra-
mach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych 
i średnich firm”.
Działalność klubów sportowych (PKD 93.12.Z) znalazła się 
na liście 9 dodatkowych branż szczególnie poszkodowanych 
przez sytuację związaną z COVID-19, którym będzie przy-
sługiwać wsparcie w ramach nowej Tarczy Finansowej PFR.
Kluby sportowe, które zatrudniają od 9 do 249 pracowni-
ków będą mogły otrzymać do 3,5 miliona złotych. Kluby 
małe-do 9 zatrudnionych osób – mogą liczyć na subwencję 
w wysokości do 324 tysięcy złotych.
Wsparcie w obszarze działalności sportowej w ramach       
nowej odsłony Tarczy Finansowej PFR będzie dotyczyło 
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą okre-
śloną w jednym z 4 kodów PKD:
93.11.Z - Działalność obiektów sportowych;
93.12.Z  - Działalność klubów sportowych;
93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji;
93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem;

Na program składają się dwa działania:
• Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla 

mikrofirm o wartości 6,5 mld zł; mikrofirma zatrudnia 
więcej niż 1 osobę, a mniej niż 9; roczny obrót netto lub 
suma bilansowa za rok 2019 jest mniejszy lub równy 
kwocie 2.000.000 EUR;

• Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju 
dla małych i średnich firm o wartości 6,5 mld zł; sektor 
małych i średnich przedsiębiorstw zatrudnia więcej niż 
1 osobę, a mniej niż 249; roczny obrót netto nie prze-
kracza 50.000.000 EUR lub jego suma bilansowa nie 
przekracza 43.000.000 EUR;

Wnioski o udzielenie wsparcia mogą być składane przez 
przedsiębiorców do 28 lutego 2021 r. za pośrednictwem    
systemów bankowości elektronicznej.

źródło: www.gov.pl/sport/
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MOS Gubin zwycięża IKAA Suchomel CUP
III MEMORIAŁ MARCINA BĄKA - POLSKO NIEMIECKI TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

30 stycznia 2021 w hali MOSiR Kostrzyńskiego Centrum Szkolenia Zapaśniczego odbył się Halowy Turniej Żaków o Puchar Firmy IKAA Suchomel oraz na-
grodę główną Dyrektora MOSiR Kostrzyn nad Odrą. Oficjalnego powitania i otwarcia dokonali dyrektor MOSiR Zygmunt Mendelski oraz właściciel firmy 
Colloseum Marketing Sport Mirosław Wrzesiński. W uroczystym otwarciu uczestniczyli także prezes firmy IKAA Suchomel – Ireneusz Suchomel, dyrektor 
ds. marketingu KSSSE Andrzej Kail, Radni Rady Miasta Rafał Żygielewicz i Mariusz Staniszewski. 
Turniej rozegrano w dwóch grupach, „każ-
dy z każdym”, następnie półfinały i mecze o 
poszczególne miejsca. 
Zwycięzcą turnieju został zespół Dwójki 
MOS Gubin, który w finale pokonał druży-
nę Pogoni Szczecin, brązowe medale zdobył 
zespół Orła Międzyrzecz, który w meczu o 
III miejsce pokonał UKS Czwórka Kostrzyn 
nad Odrą. Na turniej nie dojechał zespół 
UKS AP Falubaz Zielona Góra, którego me-
cze zweryfikowano jako walkowery.

Tradycyjnie oprócz klasyfikacji zespołowej 
dokonano także klasyfikacji indywidualnej.
Najlepszy zawodnik: 
Gniewko Brzyszcz - Dwójka MOS Gubin
Najlepszy Bramkarz: 
Ksawery Znamirowski - Orzeł Międzyrzecz
Król Strzelców: 
Hubert Strusiński - Dwójka MOS Gubin
Trener zwycięskiej drużyny: 
Piotr Sobolewski – Dwójka MOS Gubin

Medale i puchary dla wszystkich uczestni-
ków, jak i trenerów wręczali: włąsciciel firmy 
IKAA Suchomel Ireneusz Suchomel dyrek-
tor MOSiR Zygmunt Mendelski, właściciel 
firmy Colloseum Marketing Sport Mirosław 
Wrzesiński, Radni Rady Miasta Rafał Żygie-
lewicz i Mariusz Staniszewski.

źródło: mosir-kostrzyn.pl

Mecz o I miejsce
Dwójka MOS Gubin - Pogoń Szczecin  4:1
Mecz o III miejsce
UKS Czwórka Kostrzyn nad Odrą - Orzeł 
Międzyrzecz 1:2
Mecz o V miejsce
UKS AF Futbolu - Polonia Słubice 1:1 (k0:2)
Mecz o VII miejsce
AP Warta Gorzów Wlkp. - UKS Dębno - 4:0

Klasyfikacja końcowa turnieju:
1. Dwójka MOS Gubin
2. Pogoń Szczecin
3. Orzeł Międzyrzecz
4. UKS Czwórka Kostrzyn nad Odrą
5. UKS Polonia Słubice
6. UKS AF Kostrzyn nad Odrą
7. AP Warta Gorzów Wielkopolski
8. UKS Dębno
9. UKS Słońsk
10. UKS AP Falubaz Zielona Góra

GRUPA A
Orzeł Międzyrzecz-UKS Słońsk 3:0, UKS Czwórka Kostrzyn-UKS 
Akademia Futbolu Kostrzyn 4:0, AP Warta Gorzów-UKS Słońsk 
7:0, Orzeł Międzyrzecz -UKS Czwórka Kostrzyn 1:2, UKS Aka-
demia Futbolu Kostrzyn-AP Warta Gorzów 1:0, UKS Słońsk-UKS 
Czwórka Kostrzyn 0:4, Orzeł Międzyrzecz-AP Warta Gorzów 2:1, 
UKS Słońsk-UKS Akademia Futbolu Kostrzyn 0:8, UKS Czwórka 
Kostrzyn-AP Warta Gorzów 0:0, UKS Akademia Futbolu Kostrzyn-
-Orzeł Międzyrzecz 0:3

GRUPA B
Dwójka MOS Gubin-UKS Polonia Słubice 5:1, AP Falubaz Zie-
lona Góra-UKS Dębno 0:3, UKS Polonia Słubice-Pogoń Szczecin 
0:3, Dwójka MOS Gubin-UKS Dębno 5:2, UKS Polonia Słubice-                                                                       
AP Falubaz Zielona Góra 3:0, Pogoń Szczecin-UKS Polonia 
Słubice 3:0, UKS Dębno-AP Falubaz Zielona Góra 3:0, 
UKS Polonia Słubice-UKS Dębno 2:0, Dwójka MOS Gu-
bin-AP Falubaz Zielona Góra 3:0, Pogoń Szczecin-MOS 
Dwójka Gubin 0:3,  UKS Dębno-UKS Polonia Słubice 0:2

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 PRZEMYSŁOWE, HALE PRODUKCYJNE, OBIEKTY HANDLOWE 

DOMY I BUDYNKI MIESZKALNE, BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ


