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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

PEWNE

TANIE
AC
OC
UBEZPIECZENIA:

ul. Wyszyńskiego 1b/6
(wejście za Duetem) tel. 608 524 495ul. Wyszyńskiego 1b/6
(wejście za Duetem)

W OFERCIE MIĘDZY INNYMI
           • STYLIZACJA RZĘS
              • INFUZJA TLENOWA 
                • MAKIJAŻ PERMANENTNY 
                 • MAKIJAŻ OKOLICZNOŚCIOWY
                                       • ZABIEGI PIELĘGNACYJNE TWARZY
                                       • MEZOSKIN                • DEPILACJA
                                       • OCZYSZCZANIE WODOROWE

GABINET KOSMETOLOGICZNY
Anna  Ziemkiewicz - Dubicka

COVID-19

Od 10 października zasady 
ze strefy żółtej zostały rozsze-
rzone na cały kraj. Tym sa-
mym zostały wprowadzone 
nowe, bardziej restrykcyjne 
zasady bezpieczeństwa. Ale 
uwaga: wyłączone zostały 
powiaty, które trafiły na listę 
tych należących do strefy 
czerwonej. Co się zmienia?

KORONAWIRUS
NIE ODPUSZCZA

WIĘCEJ ŁÓŻEK W SZPITALACH
W każdym województwie powstał 
szpital koordynacyjny, gdzie będą 
dodatkowe stanowiska intensywnej                                                                                     
terapii dla pacjentów z Covid-19. 
Szpital koordynacyjny będzie peł-
nił rolę głównego szpitala w danym 
województwie. Co ważne, będzie 
ukierunkowany na opiekę nad pa-
cjentem z COVID-19. Dyrektorzy 
tych placówek zostaną włączeni 
w skład wojewódzkich zespołów za-
rządzania kryzysowego - czytamy 
w serwisie www.gov.pl/koronawirus
- Dzięki zwiększeniu liczby szpitali 
liczba dostępnych łóżek zwiększy się 
do 13,5 tys. 

ROLA LEKARZY POZ
Lekarze mogą kierować pacjenta 
do izolacji domowej albo do izo-
latorium. Zniesiono obowiązek 
spełnienia 4 kryteriów do testu 
na COVID-19 podczas teleporady.

NOWE ZASADY
Rząd zapowiada zasadę zero to-
lerancji dla nieprzestrzegania        
zasad bezpieczeństwa:
Usta i nos muszą być zasłaniane 
w przestrzeni publicznej z wyjąt-
kiem osób niepełnosprawnych lub 
osób posiadających zaświadczenie 
lekarskie.
W zamkniętych pomieszczeniach 
nie wolno udostępniać miejsc do 
tańczenia (dotyczy też lokali ga-
stronomicznych i innych lokali).
Mniej gości na imprezach oko-
licznościowych, ale limit do 75 
osób wejdzie w życie 17 paździer-
nika (strefa czerwona do 50 osób).
Wydarzenia kulturalne z limitem 
do 100 osób w plenerze, a w tzw. 
przestrzenia zamkniętej do 25% 
publiczności.
Zgromadzenia do 150 osób ale 
trzeba pamiętać o zasłanianiu ust 
i  nosa, oraz dystans min. 1,5 m od 
innych osób. 

SMS Z OSTRZEŻENIEM
Rządowe Centrum Bezpieczeń-
stwa wysyła już wiadomości SMS 
do  mieszkańców powiatów, które 
weszły do strefy czerwonej...

ul. Jana Pawła II 68
Kostrzyn nad Odrą

tel. 95 728 93 85

www.alfabud.pl

HURTOWNIA BUDOWLANA

BETON TOWAROWY

FUNDAMENTY - STROPY I KOMINY - DOCIEPLENIA

PREFABRYKATY - SKUP ZŁOMU

ŚCIANY - SUCHA ZABUDOWA - CHEMIA BUDOWLANA 

RABATY

DLA STAŁYCH KLIENTÓW

Nowa normalność

#bądźmyczujni
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Biuro Usług
Finansowo-Księgowych
mgr Bartłomiej Mikłaszewski

CERTYFIKAT KSIĘGOWY 
MINISTRA FINANSÓW 

NR 68813/2015 

Kostrzyn nad Odrą

663 914 947

facebook.com/
BUFKB.Miklaszewski

Usługi w zakresie
prowadzenia:

• Ksiąg Rachunkowych
• Podatkowej Księgi        

Przychodów i Rozchodów
• Ryczałtu Ewidencjonowa-

nego
• Dokumentacji Kadrowo-          

Płacowej
• Karty Podatkowej
• Rozliczenia ZUS,                    

Urząd Skarbowy

facebook.com/BUFKB.Miklaszewski

 ul. Sikorskiego 16
      (C.H. Rondo)
Kostrzyn nad Odrą

 tel. 531 116 637                kostrzyn@wakacje.pl

Projekt „Pod biało-czerwoną” zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczy-
pospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której 
mieszkańcy dołączą do projektu. Inicjatywa zakupu masztu i flagi zależeć 
będzie od mieszkańców.  

Wygrajmy maszty i flagi!
KOSTRZYN NAD ODRĄ

O PROJEKCIE
Aby wziąć udział w akcji, należy zebrać       
odpowiednią liczbę głosów poparcia onli-
ne za pomocą dedykowanego serwisu. Głos 
poparcia dla inicjatywy zakupu masztu 
i  umieszczonej na nim flagi, która będzie 
dumnie eksponowana w centralnym miej-
scu gminy, mogą oddawać jej mieszkańcy. 
Zaproponowany sposób zbiórki głosów      
poparcia online zakłada połączenie tra-
dycji z nowoczesnością. Jest jednocześnie 
całkowicie bezpieczny dla chcących się                                 
zaangażować w zbiórkę, co w dobie pandemii                                                                                                 
ma kluczowe znaczenie.
„Pod biało-czerwoną” to projekt, który ma 
zjednoczyć nasz kraj i jego mieszkańców. 
Nie tylko uhonoruje Poległych za wolność 
i niepodległość naszej Ojczyzny, ale także 
zachęci do patriotycznych postaw i dumy 
z bycia Polakami. 
Ta patriotyczna inicjatywa, realizowana 
pod honorowym patronatem Prezesa Rady       
Ministrów Mateusza Morawieckiego,opiera 
się o zapał i działanie mieszkańców naszych 
Małych Ojczyzn.
Celem projektu jest także godne upamiętnie-
nie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad 
armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej                                                                                              
1920 roku. Umieszczenie flagi na maszcie 
w wyjątkowym miejscu to dowód na to jak 
ważne są symbole narodowe w życiu Pola-
ków. Te, za które życie w walce o wolność 
Ojczyzny poświęcali nasi przodkowie. 
Mamy nadzieję, że angażując mieszkańców 
naszego kraju, zachęcimy ich do refleksji                                  
zarówno nad samym patriotyzmem jak 
i  przyszłością Polski. 100-lecie wiktorii                  
odniesionej w Bitwie Warszawskiej stanowi 
ku temu doskonałą okazję.  
Dzięki projektowi chcemy także budować 
wspólnotę i wzmacniać ideę zaangażowa-
nego społeczeństwa obywatelskiego. Niech 
biało-czerwona dumnie, przez cały rok, po-
wiewa w sercach naszych małych Ojczyzn!

źródło:
Serwis Rzeczypospolitej Polskiej

Zbiórka głosów trwa także w Kostrzynie 
nad Odrą. Mamy czas do 11 listopada br. 
Liderem projektu w mieście jest Sekretarz 
Miasta Anna Suska. Kontakt:

e-mail: sekretarz@kostrzyn.um.gov.pl
Proszę Państwa, również młodzież o aktyw-
ny udział w tym patriotycznym projekcie.           
Polacy są dumi z biało-czerwonej, dlatego Ty 
również wyślij swój głos poparcia, aby zwie-
kszyć nasz kostrzyński udział w projekcie!              
zachęca A. Suska.

Najczęściej zadawne pytania:
Czy na daną gminę mogą głosować 
wyłącznie jej mieszkańcy?
Tak, na daną gminę mogą oddawać głosy 
poparcia wyłącznie mieszkańcy danej gminy.

Czy w projekcie mogą brać również osoby 
niepełnoletnie?
Głos na daną gminę może oddać każdy 
mieszkaniec gminy. W projekcie mogą brać 
udział osoby niepełnoletnie - nie mogą one 
jednak zgłaszać się na liderów.

Ile głosów potrzeba, żeby moja gmina 
spełniła wymogi konkursu?
Aby dana gmina spełniła wymogi konkursu, 
należy zebrac odpowiednią liczbę głosów 
poparcia online:
• dla gmin do 20 tys. mieszkańców:     

100 głosów;
• dla gmin od 20-100 tys mieszkańców: 

500 głosów;
• dla gmin powyżej 100 tys. mieszkańców: 

1000 głosów.

Gdzie można sprawdzić liczbę głosów 
oddanych na daną gminę?
Aktualnie tworzony jest interaktywny sys-
tem, za pomocą którego będzie można 
sprawdzić liczbę głosów oddanych na daną 
gminę na stronie internetowej. Obecnie 
można zapytać o liczbę głosów poparcia na 
daną gminę poprzez wysłanie wiadomości 
mailowej z podaniem nazwy gminy przez 
Lidera na adres mailowy: 
bialo-czerwona@mc.gov.pl
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10 listopada 2018 odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Samorządu Mieszkańców Osiedla Leśnego. Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami, 
z Radą Osiedla  po wielu latach pożegnał się jego przewodniczący Piotr Dziekan. Na trwającym nieco ponad dwie godziny spotkaniu Mieszkańcy wybrali 
swoich przedstawicieli, którzy przez kolejne 4 lata będą tworzyli Zarząd Samorządu Osiedlowego. Zostali nimi: Ewa Bednarczyk-Watral, Wojciech Bławat, 
Edward Boczarski, Ryszard Chwastowski, Krystyna Ludka-Orzechowicz, Krzysztof Matuszak i Dariusz Niewinowski - pisałem dwa lata temu...

Kpina z samorządności na Osiedlu Leśnym
KOSTRZYN NAD ODRĄ

Miało być pięknie... Jeszcze przed wyborami 
Edward Boczarski obiecywał cuda na kiju, 
zarzucając radnemu Piotrowi Dziekanowi 
liczne błędy i roztaczał wizję „wielu zmian 
poprawiających jakość życia mieszkańców”. 
Obiecywać było łatwo, bo zbliżały się rów-
nież wybory do Rady Miasta w których 
Boczarski, startujący z listy KKW SLD           
Lewica Razem  przedstawiał się jako „kan-
dydat bezpartyjny, niezależny” co już można 
wtedy można było uznać za pewną niekon-
sekwencję, bo kandydat startujący z  listy 
partyjnej niestety nie jest niezależny. Jak się 
wkrótce okazało, wybory w listopadzie 2018 
roku miały być jedynie preludium do tego, 
co można nazwać dzisiaj śmiało jawną                                         
kpiną z samorządności...
Obserwując przez ostatnie dwa lata dzia-
łalność Samorządu Mieszkańców Osiedla 
Leśnego, zastanawiam się,  dlaczego tak 
dużo czasu Przewodniczący Boczarski po-
święca osobie dzięki której został szefem 
samorządu osiedlowego. Wydaje mi się,                                                                      
że szkalowanie dobrego imienia radnego 
Piotra Dziekana świadczy raczej o  słabości 
i braku pewności Boczarskiego na funkcji 
przewodniczącego, a niżeli ma pokrycie                            
w faktach. Zaczęły się publiczne oskarżenia, 
że radny nie chce współpracować, zaczęło się 
pomawianie radnego przez Boczarskiego.                                                                                        
Ktoś musi być przecież winny...

Sukcesem nowego Zarządu ma być stwo-
rzenie placu piknikowego z którego tłumnie                
i chętnie mieli korzystać  Mieszkańcy Osiedla.                                                                                                        
Tymczasem plac nie tętni życiem. Do dnia 
dzisiejszego nie odbyła się tam ani jedna im-
preza osiedlowa dla Mieszkańców, taka jakie 
pamiętają Osiedlacy z działań poprzednich 
zarządów, choć wówczas placu nie było.  
Ale odbyło się otwarcie placu jako otwar-
cie sezonu dla Kostrzyńskiej Grupy Moto-
cyklowej z udziałem Samorządu Osiedla                                                                                          
z E. Boczarskim na czele. Za to dosyć czę-
sto na placu można spotkać osoby w stanie 

wskazującym przez co Mieszkańcy Osiedla 
Leśnego mówią, że wolą to miejsce omijać 
szerokim łukiem.
Nie dziwi więc, że pojawiły się pytania o za-
sadność tej inwestycji i koszty jej wykona-
nia. Próbowałem i ja poznać  odpowiedź na 
te pytania, niestety E. Boczarski odpowiedzi 
nie udziela. A to zaczyna budzić podejrzenie 
i pytanie, że może coś tu nie gra? Tak więc 
nadal nie mogę napisać, kto sfinansował  
budowę placu piknikowego. W przestrzeni 
publicznej pojawia się informacja, że  plac 
został wykonany z pieniędzy większości 

Wspólnot Mieszkaniowych Osiedla Leśne-
go. Byłoby to dość dziwne, bo każdy Zarząd 
Wspólnoty Mieszkaniowej wie, że nie ma 
prawa wydawać pieniędzy mieszkańców 
na cele inne niż nieruchomość wspólnoty. 
Niestety, zamiast odpowiedzi E. Boczarski 
nabrał wody w usta...
W swojej naiwności myślałem, że skoro plac 
nie jest miejscem spotkań , to  może jest nim 
Klub Osiedlowy, który jeszcze przed 2018 
rokiem tętnił życiem. Kiedy P. Dziekan był 
Przewodniczącym Samorządu Osiedlowego 
w Klubie Osiedlowym było słychać nie tyl-
ko śpiew, zapach herbaty i ciasta czy śmiech 
dzieci, ale było to też miejsce osiedlowych 
długich  rozmów i sporów w których często 
udział brało 60 i więcej osób... Niestety... 
Samorząd przez dwa lata wykorzystał Klub 
Osiedlowy, utrzymywany przez KCK, tylko 
na dwie czy trzy imprezy i jako miejsce kil-
ku spotkań. Może dlatego Klub Osiedlowy 
świecący dziś pustkami zostanie zamknięty                                     
z końcem roku. Zastanawiam się na ile        
Samorząd Mieszkańców przyczynił się do 
likwidacji Klubu Osiedlowego?
Trwający od dwóch lat konflikt, w który 
wciągnięci zostali nie tylko mieszkańcy 
Osiedla Leśnego (które kiedyś swoje sprawy 
załatwiało we własnym osiedlowym gronie)
trzeba nazwać kpiną z samorządności...

Bartłomiej Suski
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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,

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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Kolejny miesiąc za nami. Na wrześniowym posiedzeniu Rady odbieraliśmy sprawozdania jednostek administracji zespolonej, takich, jaki Stacja Sanitarno-
-Epidemiologiczna, Policja Państwowa Straż Pożarna, Powiatowy Lekarz Weterynarii czy Wydział Budownictwa. Sprawozdania dotyczyły przede wszystkim 
działań podejmowanych przez te jednostki w roku 2019. Wszystkie materiały przekazane przez naszych współpracowników są do przeczytania na stronie 
internetowej Starostwa lub można je otrzymać poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny z Biurem Rady. Zachęcam do odwiedzania strony internetowej 
www.powiatgorzowski.pl, by być na bieżąco i w szczegółach z tym wszystkim, co się u nas dzieje. A dzieje się pomimo trudnego okresu pandemicznego .

Okiem radnego: Sprawozdania i inwestycje
POWIAT GORZOWSKI

W kilku słowach chciałbym przekazać informacje o nowych 
i planowanych inwestycjach, które w najbliższym czasie                                                                                                             
zostaną zrealizowane przez nasz Powiat. 
Po pierwsze i najważniejsze z Funduszu Inwestycji Samo-
rządowych uzyskaliśmy 4,46 mln zł, które umiejętnie dzie-
ląc przeznaczymy na realizację remontów dróg w naszym 
powiecie. Wykonane zostaną następujące przedsięwzię-
cia, określone hasłowo: Wawrów Górny, Wawrów Dolny,                                 
Borek-Brzozowiec, Kostrzyn nad Odrą (Kard. Stefana 
Wyszyńskiego) i jedna inwestycja w  Deszcznie. Należy 
pamiętać, że w przypadku tych inwestycji finansowanie 
odbywa się w następujący sposób 60% Wojewoda Lubu-
ski, 20% Powiat Gorzowski i 20% zainteresowana Gmina. 
Oczywiście te proporcje mogą się zmieniać w różny sposób, 
pamiętamy przecież wszyscy, że inwestycja w Kostrzynie po 
stronie samorządowej w całości pokrywana jest z budżetu 
naszego miasta. 

W Kamieniu Wielkim realizujemy jedną z ważniejszych in-
westycji prorodzinnych ostatniego czasu. W budynku ZAZ’u 
powstają mieszkania chronione. Z budżetu Wojewody                                                                                                                              
Lubuskiego otrzymaliśmy 800 tys. zł na ten cel. Wkład 
własny Powiatu wynosi 200 tys. Żeby mieszkania mogły 
już w niedługim czasie trafić do potrzebujących konieczny 
jest remont dachu na budynku. Dach niestety w poprzed-
nich latach wykonany został bez należytej staranności i nie                       
chroniłby mieszkańców, a raczej by im zagrażał. 
W Kamieniu Wielkim przy DPS realizowana jest przebudo-
wa oczyszczalni ścieków. Dzięki tej inwestycji odżyje stawik 
przylegający do naszej placówki, a i sam DPS pozbędzie się 
problemów. 
Szykując się na II etap finansowania z Funduszu Inwestycji                                                                           
Samorządowych zamierzamy wyremontować przejęty 
od  Gminy Witnica budynek dawnej szkoły w Mościcach 
i stworzyć w nim nowoczesne Centrum Wspierania Rodzi-
ny wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą, w tym z piękną 
kilkukilometrową ścieżką rowerową. Przy Centrum powsta-
nie również Pogotowie Opiekuńcze. Wartość planowanych 
inwestycji to 10 mln zł.
Wraz z Gminą Witnica realizujemy ponadto projekt                   
utworzenia w Witnicy filii Wydziału Komunikacji. Sprawy                   
powiatu powinny być jak najbliżej ludzi. 
Jednym z punktów ostatniej sesji Rady Powiatu było pod-
jęcie uchwały w sprawie określenia programu współpracy 
Powiatu Gorzowskiego z organizacjami pozarządowymi. 
Warto pamiętać o tym, że również Powiat Gorzowski prze-
znacza środki na wspieranie organizacji pozarządowych. 
Wydaje mi się, że nie wszystkie kostrzyńskie organiza-

cje zdają sobie z tego sprawę. Wszyscy, mam tu na myśli                                         
m.in. stowarzyszenia sportowe i kulturalne, aplikujemy do 
budżetu naszego miasta o wsparcie naszej działalności sta-
tutowej, a nie wiemy o tym, że źródeł takiego wsparcia może 
być więcej, w tym to jedno powiatowe.
Powiat Gorzowski otworzył szeroki front robót inwesty-
cyjnych. Możliwe jest to dzięki dobrej współpracy Starosty 
pani Magdaleny Słomińskiej z Urzędem Wojewódzkim, re-
prezentowanym przez Wojewodę Lubuskiego, pana Włady-
sława Dajczaka. Przychylność Wojewody 
pozwala nam realizować zamierzenia, 
które mają ogromne znaczenie dla
naszych mieszkańców. 

Andrzej Kail
Przewodniczący 
Rady Powiatu Gorzowskiego 
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Odwołane wydarzenia nad wodą, które co roku zabezpieczaliśmy, a z drugiej strony zakończone sukcesem kilkuletnie starania o pozyskanie nowej 
łodzi - tak ostatni sezon opisuje Marcin Kleczkowski, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Kostrzynie nad Odrą

To był wyjątkowy sezon dla naszego WOPR
KOSTRZYN NAD ODRĄ

Łódź ratownicza została kupiona z ramach projektu do-
finansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony                
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Brakującą część przeka-
zały Miejskie Zakłady Komunalne i Starostwo Powiatowe 
w  Gorzowie Wlkp. Pieniądze na  wyposażenie przekazało 
ICT Poland i Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekono-
miczna: Dzięki tej jednostce jesteśmy w stanie szybko dotrzeć 
do miejsca, gdzie potrzebna jest nasza pomoc. Możliwe jest 
też prowadzenie akcji technicznych związanych z holowa-
niem uszkodzonych jednostek - mówi Marcin Kleczkowski. 
Dodaje, że w tym sezonie kilka razy byli proszeni przez za-
łogi o pomoc w dotarciu do przystani, bo ich łodzie miały 
problem z silnikiem lub sterem. Nie jest to stan zagrażają-
cy życiu, ale taka usterka to spory kłopot. Warta i Odra to 
rzeki z silnym nurtem, więc powrót do portu pod prąd jest 
niemożliwy. Pozostaje dryfowanie do brzegu, ale to nie roz-
wiązuje problemu, bo łódź lub jacht trzeba z rzeki wycią-
gnąć, co nie w każdym miejscu jest możliwe: Na Mazurach, 
gdzie ruch turystyczny jest ogromny, ratownicy za takie akcje              
wystawiają rachunki. U nas nie są to częste sytuację, więc                                                                                                                 
holowanie do najbliższej przystani robimy za darmo - wy-

jaśnia Kleczkowski - Zaraz po nawałnicy, która w lipcu 
przeszła nad miastem, ratownicy sprawdzali czy wszyscy                  
bezpiecznie wrócili do portu.

Gotowość do współpracy 
i obecność na wodzie
WOPR-owcy są gotowi do współpracy     z innymi stowa-
rzyszeniami oraz instytucjami  na terenie miasta. W miarę 
możliwości wspierają też zawodowe służby: W sierpniu na 
prośbę policji pomagaliśmy funkcjonariuszom w poszukiwa-
niach zaginionego mieszkańca miasta. Na szczęście wszyst-
ko skończyło się dobrze – mówi Kleczkowski. Cykliczna 
współpraca nawiązała się też m.in. z Kostrzyńskim Klubem 
Sportów Wodnych. Tradycją stało się, że imprezy kajakowe 
organizowane przez to stowarzyszenie były zabezpieczane 
przez ratowników. Ale działalność WOPR to nie tylko pa-
trole i zabezpieczanie imprez odbywających się nad wodą. 
WOPR Kostrzyn organizuje również szkolenia i kursy,                            
m.in. kwalifikowanej pomocy. Najbliższy, odbędzie się 
w mieście na początku października. To ponad 60 godzin 
zajęć praktycznych i teoretycznych. Informacje o wszystkich 
szkoleniach można śledzić na profilu facebookowym.
Zamrożone imprezy
Spora część działalności kostrzyńskiego WOPR związana 
jest z odbywającymi się w Kostrzynie imprezami. Ratowni-
cy zabezpieczali imprezy organizowane nad wodą w ramach 
corocznego „Kostrzyn na Fali”, współpracowali też z Policją 
i Państwową Strażą Pożarną podczas Pol’and’Rock Festival. 
W tym roku żadna z imprez się nie odbyła. Mimo zagrożenia 
epidemicznego, w czasie wakacji czynny był - choć z pewny-
mi ograniczeniami - basen miejski. O bezpieczeństwo osób, 
które z niego korzystały, odpowiadali ratownicy zrzeszeni 
w kostrzyńskim WOPR: W poprzednich latach na basenie 
organizowaliśmy warsztaty, na których uczyliśmy udzielania 
pierwszej pomocy. W tym roku, ze względu na obostrzenia 
związane z koronawirusem, byliśmy zmuszeni zrezygnować 
z tej formy edukacji - wyjaśnia Marcin Kleczkowski, prezes  
kostrzyńskiego WOPR. - Udało się za to zorganizować dwie 
edycje szkolenia i egzaminu na patent sternika motorowod-
nego. Dla ratowników organizacja kursów to możliwość po-
zyskania środków na swoją działalność. Z  tym w tym roku 
było trudno z uwagi na obostrzenia spowodowane przez CO-
VID19. Dlatego właśnie przed wakacjami WOPR Kostrzyn 

utworzył publiczną zbiórkę na portalu zrzutka.pl: Długo się 
nad tym zastanawialiśmy, bo nigdy wcześniej tego nie robi-
liśmy, ale zmusiła nas do tego sytuacja - wyjaśnia  Marcin 
Kleczkowski. - Chciałbym bardzo podziękować za odzew.                 
Za każdą wpłaconą złotówkę. Zbiórka prowadzona była 
m.in. na ubezpieczenie nowej łodzi.

Chcesz zostać WOPR-owcem?
Co ciekawe, nie każdy członek WOPR musi być ratowni-
kiem: W naszej drużynie są osoby, które nie mają uprawnień 
ratownika wodnego. Posiadają za to np. patent sternika moto-
rowodnego lub płetwonurka. Są też ratownicy medyczni - wy-
jaśnia prezes. - Każdy z członków musi potrafić pływać i do-
brze czuć się w wodzie, niezależnie od tego czy to basen czy 
środek Warty. Co jeszcze? Taka osoba powinna mieć trochę 
wolnego czasu, żeby mogła brać udział w  zabezpieczeniach 
i patrolach. Musi też pamiętać, że WOPR-owcy są wolonta-
riuszami, ale nie powinno to nikogo zniechęcać, bo to ciekawa 
forma spędzania czasu. - Jeśli ktoś chciałby spróbować swoich 
sił, to zapraszam do kontaktu - zachęca Marcin Kleczkowski

WOPR Kostrzyn

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.
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Nowe wyzwania regionów
O funduszach europejskich, edukacji i zdrowiu w dobie pandemii oraz wyzwaniach klimatycznych rozmawiali marszałkowie  
województw i eksperci w Zielonej Górze, podczas II Konwentu Marszałków RP w Lubuskiem. Obradom przewodniczyła  
marszałek województwa Elżbieta Anna Polak.

Fundusze europejskie w  nowej perspektywie finansowej 2021-
2027 to dziś numer jeden dla włodarzy polskich regionów. 
– Nasze apetyty i  oczekiwania związane z  tą perspektywą są 
olbrzymie – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak otwierając 
dyskusję na ten temat. Zaproszona do udziału w  Konwencie, 
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-
Jedynak, przedstawiła najnowsze dane dotyczące Krajowego 
Planu Odbudowy (KPO), do którego regiony i ministerstwa mogły 
zgłaszać przedsięwzięcia planowane w  nowej perspektywie. 
– Wpłynęło 2,5 tys. projektów, po wstępnej selekcji pozostało 
ok. tysiąca – relacjonowała minister. Projekty dotyczą energii 
i  środowiska, transportu i  infrastruktury, zdrowia, innowacji, 
cyfryzacji, społeczeństwa, spójności terytorialnej. Minister 
Jarosińska-Jedynak podkreśliła, że część ze zgłoszonych 
projektów ma charakter punktowy, które trudno będzie bronić 
przed Komisją Europejską, dlatego resort funduszy będzie 
próbował je łączyć w grupy projektów, rozwiązujących globalne 
problemy. Spośród regionów, najwięcej projektów zgłosiła 
Małopolska (100), Pomorskie (95) oraz Podkarpacie (67). Najmniej 
– po pięć projektów – zgłosiły Mazowieckie, Śląskie i  Łódzkie. 
Lubuskie do Krajowego Planu Odbudowy zgłosiło 15 projektów,  
tzw. „złotą piętnastkę”.

Polska jest czwartym największym beneficjentem środków  
w ramach RRF. Ogółem w ramach tego instrumentu znajduje się 
pula 750 mld euro. Alokacja RRF dla Polski wynosi natomiast  
57,3 mld euro, z czego 34,2 mld euro na pożyczki i 23,1 mld euro  
na bezzwrotne dotacje.

Samorząd w obronie klimatu
Żyjemy w  momencie fundamentalnego kryzysu ekologicznego. 
To moment brzegowy. Co powinny zrobić samorządy w obliczu 
zbliżającej się katastrofy klimatycznej? Przedstawiciele regionów 
zgodzili się z  propozycją marszałek Elżbiety Anny Polak,  
by powołać zespół do spraw zmiany klimatu i  na poziomie 
samorządów, w  skali całego kraju, wypracowywać rozwiązania 
problemów. Potrzebny jest też nam pakt - porozumienie 
między samorządami, władzami centralnymi, rolnikami, by 
doprowadzić do porządku wszechobecny chaos, przyczyniający 
się do zmian klimatycznych,a  które Polska dotkliwie odczuwa 
choćby w postaci suszy. - Dokonała się w Polsce cicha katastrofa, 
za którą wszyscy jesteśmy odpowiedzialni: samorządowcy, 
politycy, dziennikarze, obywatele. Mamy do czynienia z chaosem 
przestrzennym, który jest ściśle związany z polityką ekologiczną 
kraju. Polska przypomina dom, z  którego właściciel wyszedł 
i zostawił otwarte kurki, z których leje się woda – mówił Michał 
Olszewski, redaktor naczelny Gazety Wyborczej Kraków, 
dziennikarz, który od ponad 20 lat zajmuje się tematami 
ochrony klimatu i  ekologii. – Nie da się zbudować dobrobytu 
bez szacunku dla przyrody. To woda i  powietrze powinny się 
znajdować w  centrum naszych zainteresowań. Wszyscy pijemy 
tę samą wodę, oddychamy tym samym powietrzem bez względu  
na to, jakie barwy polityczne reprezentujemy – apelował 
dziennikarz. Paweł Szypulski, dyrektor Greenpeace Polska 
zwrócił uwagę, że w  problemach ekologicznych nie są ważne 
kwestie technologiczne. Na początku muszą być ludzie 
i  kwestie społeczne. By ochronić klimat, musimy się zmienić. 
– Jeśli od tego zaczynamy, to mamy szansę wygrać. Kwestie 
ekologiczne to nie są kwestie zamiany sieci przesyłowych, 
gazu na OZE. To tak nie działa, to się nie uda. Jedyne 
rozwiązanie to musimy się zmienić wszędzie, czyli również  
na poziomie samorządów. Europejski zielony ład się wydarzy. 
Pytanie, na ile my będziemy umieli z  tego skorzystać. Polska 
dzisiejszego dnia i  Polska za 10, 15 lat to będzie inny kraj.  
Czy będziemy współtwórcami tej zmiany? Jestem marzycielem 
realistą, wierzę w to, że polski samorząd jest takim miejscem, gdzie 
można wymyślać rozwiązania – mówił Szypulski.

Nowy wymiar edukacji
Polska edukacja potrzebuje zmiany. To wiadome 
od dawna, ale pandemia koronawirusa bezlitośnie 
obnażyła skrywane deficyty - wiele szkół nie 
poradziło sobie ze zdalnym nauczaniem, 
a  nauczyciele i  uczniowie musieli mierzyć się 
z  wieloma problemami sami. – To nie jest szkoła 
na miarę XXI wieku. Musimy całkowicie zmienić 
myślenie o  edukacji, potrzebne są nowe modele 
nauczania i  nowoczesna technologia w  szkołach 
– mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak. Pomysł 
na model edukacji w  świecie Covidowym i  po-
Covidowym przedstawiła marszałkom Alina 
Kozińska-Bałdyga, Prezeska Federacji Inicjatyw 
Oświatowych. Koncepcja „Baniek szkolnych” bo 
o tej metodzie rozmawiano, miałaby uchronić przed 
rozprzestrzenianiem się koronawirusa w  szkołach, 
z  jednoczesnym wykorzystaniem doświadczeń 
i  sukcesów z  czasów zdalnej edukacji.– Co ważne, 
metoda ta daje też przestrzeń do naturalnej zmiany 

systemu edukacji. Uwolnilibyśmy wreszcie polską 
szkołę od XIX wiecznego systemu nauczania, 
a  wprowadzili w  technologiczny XXI wiek, gdzie 
podstawową wartością jest człowiek – mówiła 
Prezeska Federacji prosząc jednocześnie 
marszałków o  wsparcie tej idei u  ministra 
edukacji.

Tematy klimatu i edukacji znalazły się w głównym 
obszarze zainteresowań marszałków. Mimo 
usilnych starań Lubuskiego, z  zaproszeń na II 
Konwent i  udział w  debatach nie skorzystali ani 
minister edukacji, ani klimatu.

Przypomnijmy, w II połowie 2020 r. Województwo 
Lubuskie przejęło półroczne przewodnictwo 
w  Konwencie Marszałków Województw RP. 
Pierwszy raz Lubuskie gościło marszałków 
w Lubniewicach. Kolejny, ostatni zjazd planowany 
jest na koniec listopada w Mierzęcinie.

Obrady II Konwentu Marszałków Województw RP odbyły się 24 września br., w Zielonej Górze w Urzędzie Marszałkowskim. 
Marszałkowie obradują w podobny sposób sześć razy do roku. Analizują i opiniują propozycje zmian legislacyjnych oraz omawiają 
aktualne problemy samorządów województw.

Polska w obliczu drugiej fali pandemii
Czy warto się szczepić przeciwko grypie? W jakim momencie pandemii jesteśmy? 
Na te pytania podczas obrad konwentu odpowiadała prof. Maria Gańczak, kierownik 
Katedry Chorób Zakaźnych Collegium Medicum UZ. 

W nadchodzącym sezonie jesienno-zimowym w centrum naszego zainteresowania 
będą dwa groźne wirusy: SARS-Cov-2 i wirus grypy. - Zakażenie nimi może prowadzić 
do ciężkich uszkodzeń zdrowia, łącznie ze zgonem – podkreślała profesor. 

Na COVID-19 nie ma leku ani szczepionki. Jednak przed grypą możemy się ochronić. 
Jednym ze sposobów jest szczepionka!

• pozwoli uniknąć wizyty u lekarza związanej z zakażeniem grypą, co spowoduje 
zmniejszenie szansy na zakażenie wirusem SRAS COV

• pozwoli lekarzom szybciej postawić diagnozę w przypadku SARS-Cov-2
• wzmocni nasz organizm
• chroni przed ciężkim przebiegiem COVID-19 
• pozwoli na zmniejszenie zachorowalności na grypę i redukcję powikłań
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Cztery umowy dla szpitali
Mamy dobre wiadomości dla mieszkańców naszego regionu, dla których zdrowie i jakość życia to priorytet.  
– Zarząd województwa przekazuje kolejne milionowe wsparcie dla dwóch największych szpitali w Lubuskiem – 
informuje marszałek Elżbieta Anna Polak.

- Zarząd województwa konsekwentnie realizuje Strategię Pro-
mocji i Ochrony Zdrowia. Nasze zadania inwestycyjne wymagają 
wsparcia z budżetu samorządu i Regionalnego Programu Ope-
racyjnego. Mieszkańcom regionu lubuskiego zależy na poprawie 
dostępności do leczenia i samych warunków leczenia, a dzięki 
temu poprawi się też jakość życia. Podpisujemy cztery umowy, 
które rozwiążą wiele naszych problemów – mówiła marszałek 
Polak na konferencji prasowej, która odbyła się 1 października. 
Dwie umowy dotyczą zabezpieczenia szpitali w walce z COVID 
19, dwie pozostałe - bardzo ważnych, wyczekiwanych inwestycji. 
– Szpital w Gorzowie realizuje planowaną inwestycję rozbudowy 
lecznicy o oddział anestezjologii i intensywnej terapii oraz podd-
dział hematologii z  pododdziałem intensywnej chemioterapii. 
Samorząd przeznacza na ten cel 23,5 mln zł. W  tegorocznym 
budżecie na początku przeznaczyliśmy 5 mln zł. Udało nam się 
zwiększyć kwotę dofinansowania do 10,5 mln zł. Teraz aneksu-
jemy umowę. To najważniejsza w tej chwili inwestycja dla Gorzo-
wa. Równie ważna rozpocznie się w szpitalu w Zielonej Górze. 
Dzięki skutecznym negocjacjom z Komisją Europejską udało się 
przeznaczyć z RPO 21 mln zł. Całość kosztuje 26 mln zł. Resz-
ta to wkład państwa. Niesłychanie potrzebna inwestycja, bo na 
OIOM-ie są obecnie trudne warunki – podkreślała na spotkaniu 
marszałek.

Pretriaż i przebudowa OIOM w zielonogórskim szpitalu

- Utworzenie pretriażu wraz z  pierwszym wyposażeniem jest 
obecnie w fazie uzgodnień. 1,5 mln zł otrzymamy od samorządu 
województwa. Chcemy postawić ten obiekt w pobliżu oddziału 
zakaźnego. Pozwoli to zakaźnikom, którzy od marca przyjmują 
pacjentów w namiocie, na inny komfort pracy. Trzeba to zrobić 
jak najszybciej, by badać pacjentów cywilizowanych warunkach 
– mówił Marek Działoszyński, prezes Szpitala Uniwersyteckie-
go w  Zielonej Górze. Pretriaż będzie konstrukcją odporną na 
warunku atmosferyczne. Wnętrze będzie ogrzewane i  klima-
tyzowane, a  co najważniejsze umożliwi wstępne rozpoznanie 
i selekcję pacjentów trafiających do szpitala. Pacjenci w dobrym 
stanie fizycznym z podejrzeniem zakażenia, zgłaszający się sa-
modzielnie do szpitala będą oczekiwać w izolatkach na wyniki 
badań. Pacjenci w złym stanie, bezpośrednio przywożeni przez 
ambulans, będą trafiać na Krótkoterminową Intensywną Tera-
pię. Pozwoli to uniknąć przemieszczania się osób zakażonych 
w  obrębie terenu szpitala. – Natomiast budowy OIOM-u  po-
trzebujemy jak tlenu – podkreślał na spotkaniu Działoszyński.  

Ten, który mamy jest przestarzały. Trzeba go dopo-
sażyć i zwiększyć ilość łóżek. Staliśmy się Szpitalem 
Uniwersyteckim, udało nam się sprowadzić do szpi-
tala operatorów, którzy w różnych dziedzinach leczą 
pacjentów bardzo skomplikowanymi zabiegami.  
To m. in. prof. Golusiński, chirurgia głowy, prof. 
Murawa, chirurgia onkologiczna, prof. Dziedziu-
chowicz, chirurgia naczyniowa. Po tych zabiegach 
wymagane jest zaopiekowanie się pacjentem w bar-
dzo wysokim standardzie. To jest możliwe tylko na 
dobrze wyposażonym OIOMie. Inwestycja, którą za-
czynamy w systemie zaprojektuj-przebuduj ma być 
gotowa w 2023 roku. Ale będziemy się starali zrobić 
to jak   najszybciej – zadeklarował prezes Działo-
szyński. Oprócz OIOMu przeniesiony i zmodernizo-
wany będzie Kliniczny Oddział Okulistyczny. 

Przebudowa szpitala w  związku z  COVID 
i hematologia w szpitalu w Gorzowie 

– Realizujemy inwestycje doraźne związane z  po-
prawą funkcjonowania opieki nad pacjentami. 

Konferencja prasowa, podczas której uroczyście podpisano umowy dla szpitali. Od lewej: radny woj. lubuskiego 
Sebastian Ciemnoczołowski, dr Marek Działoszyński, prezes Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, marszałek 
woj. lubuskiego Elżbieta Anna Polak, wiceprezes Robert Surowiec oraz prezes Wielospecjalistycznego Szpitala  
w Gorzowie Wlkp. Jerzy Ostrouch.  

Zorganizowaliśmy centralny punkt wydawania wy-
ników. Chodzi o to, by ograniczyć wejście do szpitala 
osobom, które nie są pacjentami, a chcą tylko ode-
brać wyniki swoich badań. Przystąpiliśmy do utwo-
rzenia poczekalni. Będzie się znajdować w budynku 
SOR-u. W  dużej części finansujemy ją ze środków, 
które mamy z darowizn. Chcemy ten dar przekształ-
cić w poczekalnię, która później będzie też służyć pa-
cjentom czekającym na planowe zabiegi w szpitalu. 
Tworzymy w tej chwili także dodatkową poczekalnię 
w budynku, który jeszcze rok temu chcieliśmy roze-
brać, a teraz będzie spełniał doraźną rolę poczekal-
ni – tłumaczył zamierzenia w  gorzowskiej placów-
ce Jerzy Ostrouch, prezes Wielospecjalistycznego 
Szpitala. Od października ubiegłego roku placówka 
realizuje też inwestycję, która zakłada wybudowanie 
oddziału hematologii. – Uzyskaliśmy niezawodne 
wsparcie od zarządu województwa w kwocie 23 mln 
zł. Wiele wskazuje, że pierwsi pacjenci będą mogli 
się tu leczyć na przełomie stycznia i lutego – powie-
dział prezes Ostrouch.

Szpital UniwerSytecki w zielonej Górze: 
•	 diagnostyka	na	GeneExpert	w	pełnym	zakresie	(wyniki	w	godzinę)
•	 uruchomiona	Pracownia	Badań	Molekularnych	(140	testów	na	dobę)
•	 przygotowanie	12	śluz	i	izolatek	–	w	przygotowaniu	kolejnych	7	(łączna	war-

tość	dofinansowania	SWL	na	ten	cel	–	1,1	mln	zł)
•	 zakupy	 sprzętu	w	 ramach	projektu	m.in.	 dodatkowe	24	 respiratory	 (teraz	

szpital	ma	ich	28)
•	 nowy	tomograf	komputerowy,	który	służy	do	diagnostyki	covidowej
•	 kamery	termowizyjne	–	monitoring	wejścia	do	szpitala
•	 planowane	postawienie	obiektu	przed	oddziałem	zakaźnym	do	pretriażu

wieloSpecjaliStyczny Szpital wojewódzki w Gorzowie wlkp.:
•	 zwiększa	możliwości	wykonania	testów	(do	300	na	dobę)
•	 drastycznie	ogranicza	wizyty	w	szpitalu	poprzez:
•	 stworzenie	w	budynku	„stróżówki”	centralnego	punktu	wydawania	wszystkich	

wyników	badań;
•	 zabudowa	zadaszenia	przed	SORem	(na	potrzeby	przychodni);
•	 przygotowanie	strefy	oczekiwania	pacjentów	na	przyjęcie	do	szpitala;
•	 przebudowa	baraku	przy	ul.	Dekerta	(naprzeciwko	głównego	wejścia)	na	potrzeby	

rejestracji	i	miejsca	oczekiwań	na	przyjęcie	do	poradni

 Działania szpitali i samorząDowe wsparcie przygotowań Do Drugiej fali coviD-19





11nr 10 (92)/2020 Październik 2020

KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.

Strefa Dobrej Muzyki, czyli festiwal gwiazd
Strefa Dobrej Muzyki to projekt realizowany przez Kostrzyńskie Centrum Kultury od roku 2008. Pomysł na tytuł projektu narodził się podczas rozmów z 
przedstawicielami Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na czele z dyrektorem marketingu Andrzejem Kailem.

Gorzów Wlkp.
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To właśnie KSSSE jest od samego początku 
sponsorem i partnerem w tym projekcie, 
a nazwa (choć nie dosłownie) sugeruje, że 
patronem tytularnym. Można powiedzieć, 
że to trwający przez cały rok festiwal i przy-
znajemy, że taka właśnie była idea projektu. 
Wcześniej KCK organizowało różnego ro-
dzaju kilkudniowe festiwale (m.in. Kostri-
nella, Jazzowe Spotkania na Granicy,) ale 
ostatecznie doszliśmy do wniosku, że lepszą 
formułą będą cykliczne, comiesięczne kon-
certy. Zainteresowanie melomanów, a także 
niemal zawsze pełna widownia świadczą, że 
satysfakcjonuje to naszą publiczność. 
Przez 12 lat współpracy udało się przed-
stawić kostrzyńskiej publiczności ponad 
100 koncertów wybitnych polskich i za-
granicznych artystów. Warto podkreślić, że 
od pewnego momentu na widowni zasia-

da coraz więcej gości spoza Kostrzyna nad 
Odrą, a nawet spoza kraju. Każdego roku 
organizujemy 8-9 koncertów Strefy Do-
brej Muzyki. Trudno w krótkiej informacji 
wymienić wszystkie gwiazdy goszczące na 
scenach KCK, a byli wśród nich m.in. Ray 
Wilson, Siggy Davis, Grzegorz Turnau, 
Stanisław Soyka, Raz Dwa Trzy, Lao Che, 
Mela Koteluk, Kortez, Voo Voo, Fisz-Ema-
de-Tworzywo, O.S.T.R., Katarzyna Groniec, 
Maciej Maleńczuk, Jacek Wójcicki, Kuba 
Badach & MaBaSo, Anna Maria Jopek, Ja-
nusz Radek, Smolik & Kev Fox, Paweł Do-
magała, Mikromusic i wielu, wielu innych. 
Jubileuszowy 100. Koncert Strefy Dobrej 
Muzyki odbył się w listopadzie 2019, a jego 
bohaterem był wirtuoz skrzypiec, muzyk 
rozchwytywany i zapraszany na najważ-
niejsze światowe festiwale Adam Bałdych i 

jego zespół. Obecnie wracamy ostrożnie do 
koncertowania po wielomiesięcznych ocze-
kiwaniach i obostrzeniach związanych z 
epidemią covid-19. Jesienią zagrał już u nas 
Król, niebawem koncerty Piotra Bukartyka, 
Voo Voo... Oczywiście z obostrzeniami i 
przy znacznie ograniczonej ilości widowni. 
Mamy nadzieję, że przetrwamy ten trudny 
czas. Trudny dla artystów, dla nas organiza-
torów i dla publiczności. Liczymy na dalszą 
bardzo owocną współpracę przy organizacji 
Strefy Dobrej Muzyki z mecenasem kultury 
w naszym mieście – Kostrzyńsko-Słubicką 
Specjalną Strefą Ekonomiczną. A Państwa, 
miłośników dobrej muzyki zapewniamy, że 
pomysłów na zaproszenie kolejnych, znako-
mitych artystów, zespołów na pewno nam 
nie zabraknie. 

Kostrzyńskie Centrum Kultury
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Dostaliśmy ponad 2,9 mln zł dofinansowania do budowy sali sportowej przy 
Szkole Podstawowej nr 3 - cieszy się burmistrz Mariusz Olejniczak. Prace      
budowlane ruszą lada moment.

Będzie hala przy SP3!
SŁUBICE

Pieniądze pochodzą z Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych, który powstał, 
żeby zmniejszyć finansowe skutki pandemii                 
COVID-19 w samorządach.  Kluczem przy 
dzieleniu pieniędzy z tego funduszu było 
m.in. to, ile środków z budżetu, dany samo-
rząd przeznacza na  inwestycje – tłumaczy 
skarbnik gminy Słubice Rafał Dydak. -                                                                                      
U nas są to spore kwoty – w tym roku na              
inwestycje mamy  prawie 23 mln zł - dlatego 
i otrzymana dotacja jest tak duża - dodaje.
Budowa sali sportowej ma potrwać do koń-
ca przyszłego roku. Będzie kosztować ponad 
4,8 mln zł. Przetarg wygrała firma Exalo 
Drilling S. A. Projekt obejmuje budowę 
sali gimnastycznej o powierzchni 600 mkw, 
z  możliwością podziału jej na dwie części,                 

za pomocą kotary, tak by jednocześnie               
można było prowadzić lekcje wychowania 
fizycznego dla różnych grup.
W budynku (cały ma mieć powierzchnię po-
nad 900 mkw) zaprojektowano ponadto salę 
da zajęć korekcyjnych, sanitariaty, także dla 
osób niepełnosprawnych. Uczniowie będą 
tam też mogli korzystać z natrysków i szatni. 
Przy wejściu głównym znajdować się będzie 
podjazd, a przy łączniku prowadzącym do 
szkoły - platforma ułatwiającą komunikację 
uczniom niepełnosprawnym.  
To kolejna tego typu inwestycja realizowana 
w naszej gminie. Od kilku tygodni nowiutką 
halą sportową mogą się już cieszyć ucznio-
wie Szkoły Podstawowej nr 2.

źródło: www.slubice.pl
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Osoby zainteresowane powyższą ofertą pracy prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: 

rekrutacja@polchar.pl
z dopiskiem pracownik linii produkcyjnej.

W CV prosimy zamieścić zgodę na przetwarzanie danych osobowych o poniższej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
przez Polchar sp. z o.o.  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. 

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach prosimy o dopisanie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
dla potrzeb  bieżącej oraz przyszłych* rekrutacji.

Informacja dla kandydatów do pracy dotycząca ochrony danych osobowych w Polchar sp. z o. o.
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest  Polchar sp. z o.o. w Policach ul. Kuźnicka 1;
2. Państwa dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej 

w ofercie pracy oraz do celów przyszłych rekrutacji, jeśli wyrazili Państwo stosowną zgodę 
w treści swojej aplikacji;

3. Państwa dane osobowe wskazane w art. 221 Kodeksu pracy, przetwarzamy w oparciu 
o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji;

4. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko 
wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji lub przez 
okres 1 roku jeżeli wyrazili państwo zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach.

5. Posiadają Państwo  prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo 
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w  dowolnym momencie, 

6. Maja Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7. podanie danych jest dobrowolne, ale konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 

możliwości udziału w  procesie rekrutacji.

OPIS STANOWISKA:
Operator procesu odpowiedzialny będzie za obsługę 
poszczególnych węzłów produkcyjnych oraz dbałość 
o utrzymanie właściwych parametrów procesu 
na każdym jego etapie.

WYMAGANIA:
●   wykształcenie minimum zawodowe

   gotowość do pracy w systemie trzyzmianowym●
   umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole●
   doświadczenie zawodowe przy procesach ●

      produkcyjnych mile widziane

OFERUJEMY:
●   umowę o pracę na pełen etat

   pracę w stabilnej firmie●
   atrakcyjne wynagrodzenie●
   pakiet socjalny●
   ubezpieczenie na życie●
   premiujemy staż pracy●

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Polchar sp. z o.o. firma produkcyjna 
z branży chemicznej z kapitałem zagranicznym 

o ustabilizowanej pozycji na rynku 
poszukuje kandydata na stanowisko:

OPERATOR PROCESU
Miejsce pracy: Kostrzyn nad Odrą

ULICA SPORTOWA DO REMONTU
Gmina pozyskała dotację z Funduszu Dróg Samorządo-
wych na remont ul. Sportowej. Dostaniemy  połowę potrzeb-
nej kwoty – ponad 216 tys. zł. Resztę dołożymy z własnego 
budżetu – mówi burmistrz Mariusz Olejniczak, który pod-
pisał już umowę z Karolem Jankowskim, prezesem firmy 
Kontrakt z Krosna Odrzańskiego, która wygrała przetarg. 
Do końca listopada wymieni górną warstwę nawierzch-
ni, od ulicy Obozowej do przebudowanego odcinka ulicy           
Sportowej przy wjeździe na cmentarz. Położy tam nowy     
asfalt na ponad 900-metrowym odcinku drogi.  
Z kolei, przy drodze, w kierunku cmentarza, przebuduje    
ponad 200 metrów chodnika, a na łuku drogi w kierun-
ku   lodowiska postawi barierki, które uniemożliwią wjazd         
samochodów na pobocze, zapewniając bezpieczeństwo pie-
szym.Remont ul. Sportowej to kontynuacja zeszłorocznej 
inwestycji na sąsiedniej ulicy Obozowej. Wówczas, dzię-
ki dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych (361 tys. zł) 
gmina wyremontowała ponad 750-metrowy odcinek drogi, 
od skrzyżowania ul. Obozowej ze Sportową do ronda przy                                                                     
hotelu Horda. Od skrzyżowania ul. Obozowej z ul. Poziom-
kową do ronda zbudowała też chodnik.

RADNI ZDECYDOWALI:
BĘDĄ NOWE CHODNIKI W KUNOWICACH
Zabiegaliśmy o chodnik przy ul. Słubickiej myśląc między in-
nymi o dzieciach, które mieszkają w okolicy i pieszo chodzą 
do szkoły – mówi burmistrz Mariusz Olejniczak. Wspólnie 
z sołtysem Kunowic Pawłem Sokołowskim czynili starania, 
żeby Zarząd Dróg Wojewódzkich, do którego należy droga 
biegnąca przez Kunowice, wybudował tam chodnik. Chodzi 
o ok. 300 metrowy odcinek, od skrzyżowania ul. Słubickiej 
z ul. Zieloną do skrzyżowania Słubickiej z Jeziorną (na wy-
sokości ogrodnictwa).
W ubiegłym roku, podczas spotkania z dyrektorem ZDW 
Pawłem Tonderem, burmistrz zadeklarował, że gmina jest 
gotowa partycypować w kosztach, byle tylko, jak najszyb-
ciej chodnik ten powstał. 15 września Zarząd Dróg Woje-
wódzkich ogłosił przetarg, a podczas sesji Rady Miejskiej               
w Słubicach, zapadła decyzja o przekazaniu z budżetu gminy                                                                                                                     
150 tys. zł Urzędowi Marszałkowskiemu.
Pomimo, że jest to droga wojewódzka i wszelkie inwestycje 
związane z przebudową chodników i jezdni powinny być 
sfinansowane przez Urząd Marszałkowski to rozumiemy, że 
ZDW ma wiele zadań w całym regionie – mówi przewodni-
czący Rady Miejskiej w Słubicach Grzegorz Cholewczyński  
Dlatego radni wsparli inicjatywę burmistrza, żeby z naszego 
budżetu przeznaczyć pieniądze na inwestycję Zarządu Dróg 
Wojewódzkich – dodaje.  
Jak wszystko dobrze pójdzie mieszkańcy Kunowic będą mo-
gli korzystać z chodnika jeszcze w tym roku. O inwestycji 
z mieszkańcami Kunowic rozmawiał też członek zarządu 
województwa lubuskiego Marcin Jabłoński, który wspierał 
starania sołectwa. Firma, która wygra przetarg, od momen-
tu podpisania umowy, będzie miała 2 miesiące na realizację 
wspomnianej inwestycji. 

źródło: www.slubice.pl

Gmina pozyskała dotację z Funduszu Dróg                        
Samorządowych na remont ul. Sportowej, radni 
zdecydowali o remoncie chodnika w Kunowicach.

Czas inwestycji
SŁUBICE
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ciąg dalszy ze strony 16 >>>

Jednak o ile jeszcze w szkole udało Ci się pogodzić obowiąz-
ki i pasję, to teraz już chyba piłka odeszła w dalszy plan? 
Częściej widujemy Ciebie na ławce, niż jako filar obrony 
naszego zespołu. Myślisz, że jeszcze włożysz opaskę kapita-
na i natchniesz zespół do walki o każdy metr boiska?
MG: Tak, to prawda... Czasami ciężko mi pogodzić                 
pracę, szkołę i treningi, tym bardziej że szkołę mam na 
każdy weekend kiedy mamy mecz (nie raz i nie dwa zajęcia 
w szkole poszły w odstawkę). Staram się jednak na tyle zor-
ganizować czas aby móc wrócić do regularnych treningów, 
które sprawiały mi bardzo dużą przyjemność, bo nie samy-
mi obowiązkami człowiek żyje.. Więc mam nadzieję, że uda 
mi się te plany wcielić w życie i że w niedługim czasie po-
nownie pojawię się na boisku, czy to z opaską czy też bez...

Myślę, że w imieniu wszystkich kibiców składam Pani      
Kapitan życzenia, aby udało się te plany zrealizować. 
MG: Dziękuję bardzo! Postaram się nie zawieść!

mała aktualizacja wywiadu:
Marta Gronczakiewicz wróciła na swoją pozycję 
w MUKS PS Kostrzyn nad Odrą w meczu z Unią 
Opole rozgrywanym w dniu 27.09.2020 roku.

MUKS PS Kostrzyn nad Odrą wspiera 
Kostrzyńsko-Słubicka Spcjalna Strefa Ekonomiczna

Eko – Tydzień to tygodniowy cykl spotkań z dziećmi z 5 gmin organizowany po raz pierwszy przez Celowy Związek Gmin CZG-12. Sytuacja epidemiczna 
w tym roku spowodowała, że niezwykle mało było okazji aby spotkać się z dziećmi i mieszkańcami i porozmawiać na temat odpadów. Temat ten jest 
ważny, bo w ciągu roku jeden mieszkaniec województwa lubuskiego produkuje blisko 325 kg odpadów. Większość odpadów można odzyskać prowa-
dząc prawidłową selektywną zbiórkę.

Eko -Tydzień w CZG-12 
REGION: Celowy Związek Gmin CZG-12

We wtorek 22 września przepro-
wadzono warsztaty edukacyjne                  
dla uczniów Szkoły Podstawowej 
im. Kresowian w Czarnowie. Szkoła                                                                                  
ta od wielu lat czynnie uczestni-
czy w akcji edukacyjno-konkur-
sowej „Zielona Szkoła, Zielone 
Przedszkole” organizowanej przez 
Celowy Związek Gmin CZG-12 
w Długoszynie. Uczniowie zbie-
rając baterie, makulaturę i butelki 
PET wielokrotnie przyczynili się 
do zdobycia przez szkołę najwyż-
szych pozycji w zbiórce surowców 
wtórnych. W podziękowaniu za tę 
zbiórkę we wtorek 22 września od 
godz. 8.30 do godz.14.00 zorgani-
zowane zostały na terenie Szkoły 
Podstawowej w Czarnowie warsz-
taty edukacyjne dla poszczegól-
nych klas szkolnych, oddziału „0”   
i przedszkolnego. Wszystko oczy-
wiście odbyło się w ścisłym reżimie 
sanitarnym! 
W ostatnim dniu Eko-Tygodnia 
(25 września br.) odwiedziliśmy 
Rzepin. Niestety z końcem tygo-
dnia skończyła się też słoneczna 
pogoda - mimo trudności udało 
się zorganizować spotkanie dla 
przedszkolaków i uczniów Szkoły 
Podstawowej w Rzepinie.
Podczas spotkań dzieci mogły do-
wiedzieć się o szkodliwości palenia 
odpadów w piecach domowych, 
poznać pojęcie recyklingu oraz 
przede wszystkim utrwalić zasa-
dy selektywnej zbiórki odpadów 
w gospodarstwach domowych :)
Mamy nadzieję, że choć w części 
dzieci rozbudziliśmy ciekawość 
i chęć podniesienia wiedzy o go-
spodarce odpadami i ochronie 
środowiska. Bardzo byśmy chcieli 

powrócić na teren placówek i po-
wtórzyć zajęcia. Wiedza o ochronie 
środowiska i selektywnej zbiórce 
odpadów jest wiedzą, która raz 
zdobyta będzie procentować - to 
nie tylko wiedza, to zbiór zacho-
wań, które kształtują Naszą Kultu-
rę! Wiemy też, że nie rozwialiśmy 
wszystkich wątpliwości związa-
nych z gospodarką odpadami, ale 
wierzymy, że po spotkaniu będzie 
ich mniej. 
Jeśli ktoś nie zapamiętał wszyst-

kich zasad segregacji odpadów 
zapraszamy do odwiedzin strony 
internetowej Celowego Związku 
Gmin CZ-12 (www.czg12.pl).
W spotkaniu wykorzystano mate-
riały edukacyjne zakupione dzięki 
wsparciu Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Zielonej Górze.
Eko-Tydzień organizowany był 
przez Celowy Związek Gmin            
CZG-12 oraz Fundację Ekologicz-
ną ARKA.
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Pani Kapitan - tak przez długi czas zwracały się do Marty Gronczakiewicz koleżanki z drużyny. Jest jedną z tych piłkarek, której kariera nierozerwal-
nie związana jest z Międzyszkolnym Uczniowskim Klubem Sportowym „Przyjaciół Sportu” Kostrzyn nad Odrą, którego jesteśmy patronem medilnym 
w tym sezonie rozgrywkowym. Ostatnio grająca na obronie zawodniczka wróciła do drużyny, co było dla mnie wyjątkową okazją do złapania ją                                     
pomiędzy szatnią a murawą, aby przeprowadzić krótki wywiad, opublikowany pierwotnie w „Biuletynie Meczowym nr 3/2020: MUKS PS najlepszy jest!”

Marta Gronczakiewicz czyli Pani Kapitan
III LIGA KOBIET: MUKS Przyjaciół Sportu KOSTRZYN NAD ODRĄ

MUKS PS Kostrzyn: Marta, dlaczego piłka nożna?
Marta Gronczakiewicz (MG): Na moim podwórku prak-
tycznie nie miałam koleżanek w moim wieku. Moi najbliżsi 
z podwórka to właśnie chłopcy. Z nimi bawiłam się w róż-
ne zabawy i gry z piłką. Oni zachęcali mnie również do gry  
w piłkę nożną i  naturalnym stało się to, że grałam  z nimi  
w  drużynie, rywalizując z innymi „podwórkami”.

Co o Twojej pasji mówili najbliżsi?
MG: Często do domu z podwórka wracałam posiniaczona 
i poobijana, ale zawsze z uśmiechem na twarzy. A wtedy mo-
gli poużywać w stylu: „Dziewczyno! To nie sport dla kobiet. 
To nie sport dla Ciebie! Tam są tylko kontuzje i będziesz miała 
krzywe nogi!” Ale sport zawsze był we mnie. Uprawianie go 
sprawia mi radość. Bardzo lubię różne formy usportowie-
nia. To też pewna odskocznia od trosk życia codziennego.

Często jednak wraz z upływem czasu zabawy z podwórka 
zostają tylko w pamięci. Ty jednak dalej kontynuowałaś 
swoją pasję w szkole?
MG: W gimnazjum byłam w klasie sportowej o kierunku 
siatkarskim, bo nie miałam możliwości dojazdu do Gorzo-
wa, gdzie był najbliższy klub z damską drużyną piłkarską. 
Męska część klasy miała profil piłkarski i kiedy tylko mo-
głam, to na zajęciach, zamiast z dziewczynami, ćwiczyłam 
właśnie z chłopakami pod okiem Pana Arkadiusza Nowaka.                                                                                                                        
W tamtych latach nie miałam niestety możliwości lepszego                                
rozwoju sportowego, bo nie było jeszcze MUKS-u, czego 
bardzo żałuję. Regularnie zaczęłam trenować będąc już 
zdecydowanie starsza w porównaniu do dziewczyn, któ-
re zaczęły od najmłodszych lat i w bardzo szybkim tempie                      
stawały się ode mnie po prostu lepsze.

Niemniej jednak szybko zdobyłaś opaskę kapitana... ale 
jak to się zdarzyło, że trafiłaś właśnie do MUKS PS?
MG: Już w gimnazjum nękałam nauczycieli WF-u żeby 
utworzyli damską drużynę w Kostrzynie, jednak nikt nie 
chciał się tego podjąć. Jak poszłam do szkoły średniej od 
razu dołączyłam do szkolnej drużyny piłki nożnej i dalej 
drążyłam temat. Po pewnym czasie dostałam informację    od 
Pani Asi Gorzelak, że jej tato podejmie się utworzenia dru-
żyny i w grudniu 2013 roku było spotkanie organizacyjne,                                                                                                                        
na którym miał powstać klub. Pamiętam, że ważne było aby 
było minimum 20 osób do podpisania, że są za. Niestety ja 
wtedy jeszcze nie mogłam bo nie miałam skończonych 18 
lat, więc zabrałam ze sobą mamę... [dzisiaj pełni ważną rolę 
w zespole - opieka medyczna - przyp. BS.]

Marta Gronczakiewicz
ksywka: Pani Kapitan
wiek: 24 lata
wzrost: 156 cm
waga: 47 kg
atuty na boisku: 
wślizgi, gra do końca, 
wytrwałość
pozycja: stoper, obrona
numer: 13
kariera piłkarska: 
od 2015-teraz w MUKS PS

I tak wciągnęłaś mamę w swoją pasję (śmiech). A tak          
na serio nasuwa się pytanie: co rodzice powiedzieli na to, 
że chcesz grać w piłkę „na poważnie”?
MG: Mama zawsze mnie wspierała w moich pomysłach, 
więc nie miałam żadnych przeszkód. Martwiła się jedynie, 
że będę miała dużo kontuzji, ale wiedziała jak ważne jest to 
dla mnie i ile sprawia mi radości. Dziadek z kolei straszył 
mnie, że będę miała krzywe nogi od grania, jednak stał się 
wiernym kibicem i nie opuszcza żadnego meczu jeśli tylko 
gramy u siebie.

Fantastycznie mieć takie wsparcie! Jako kapitan udało Ci 
się z drużyną wywalczyć awans do obecnej klasy rozgryw-
kowej. Jak wspominasz te 5 lat?
MG: Początki były bardzo ciężkie, bo nie było nawet składu 
na mecze! Pamiętam jak rano przed wyjazdem okazało się, 
że przyszło tylko 7 osób i musieliśmy oddać mecz walko-
werem. Później drużynę przejął Pan Stanisław Gorzelak 
i  wszystko zaczęło się powoli układać. Jednak nasza dru-
żyna była bardzo młoda (jako kapitan czułam się odpo-
wiedzialna za swoje sporo młodsze koleżanki, jakbym była 
ich starszą siostrą) więc większość meczy było po prostu 
przegranych. Z czasem jednak dziewczyny trochę podrosły, 
nabrały doświadczenia i nasza gra zaczynała się ukłądać.                                        
A później było już tylko lepiej, zaczęła się tzw. „świadoma 
gra” i w końcu było widać tego efekty. Przecież awanso-
waliśmy z pierwszego miejsca w grupie, a pierwszy mecz                 
przegrywaliśmy ze Stilonem aż 0:13...

ciąg dalszy na stronie 15 >>>


