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POWIAT GORZOWSKI

5 marca 2020 r. w Starostwie 
Powiatowym w Gorzowie 
Wlkp. odbyło się posiedze-
nie Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego.

Starosta Gorzowski Michał       
Wasilewski poprosił Państwo-
wego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. 
Danutę Kozerę o przedstawie-
nie sytuacji epidemiologicznej 
w związku z wystąpieniem pierw-
szego zachorowania na Koronawi-
rus. Pani Inspektor przedstawiła 
sposób, jakie działania podejmują 
w ramach zagrożenia COVID -19. 
Poinformowała zgromadzonych 
jak kształtuje się sytuacja epide-
miologiczna. W Powiatowej Stacji 
działa całodobowy numer na któ-
ry zgłaszają się osoby, które prze-
bywały w  miejscach zagrożonych 
u  których wystąpiły objawy po-
dobne do Koronawirusa.
W posiedzeniu udział wzięli 
przedstawiciele: służb, inspekcji 
i straży, których obszar działania 
obejmuje powiat gorzowski, Se-
kretarz i Skarbnik Powiatu, Rad-
ny Powiatu Rafał Karmelita oraz 
wójtowie i burmistrzowie gmin 
powiatu. Przypominamy również, 
że na stronie Głównego Inspektora 
Sanitarnergo znajdziecie Państwo 
wszelkie informacje dotyczące 
Korononawirusa, zachęcamy do 
sprawdzenia tych materiałów. Naj-
ważniejsze w zabezpieczeniu się 
przed zachorowaniem jest częste 
mycie rąk wodą z mydłem, jeżeli 
nie ma takiej możliwości zaleca się 
myć płynem dezynfekującym na 
bazie alkoholu.

U WA G A ! ! !
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MINISTRA FINANSÓW 
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Kostrzyn nad Odrą
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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

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulęcinie zaprasza wszystkich uczniów do udzia-
łu w VIII edycji Międzyszkolnego Regionalnego Konkursu Historyczno-Plastycznego pod tytułem:      
”Historia Malowana”. Konkurs trwa od  1 lutego do 30 kwietnia 2020 roku. 

Konkurs: „Historia Malowana”
POD PATRONATEM PRZEKROJU LOKALNEGO

 VII  Międzyszkolny Wojewódzki Konkursu Historyczno-
-Plastyczny pt. „Historia malowana” skierowany jest do 
uczniów wszystkich placówek oświatowych, w tym uczniów 
niepełnosprawnych z województw: lubuskiego, wielko-
polskiego i zachodniopomorskiego. Mogą wziąć w nim 
udział uczniowie od 6 do 24 roku życia. Celem konkursu 
jest popularyzowanie historii Polski, rozwijanie wiedzy hi-
storycznej, stworzenia szansy do rozwijania wyobraźni, 
wymiany emocji, wrażeń artystycznych, a także integracja 
dzieci i młodzieży o różnym stopniu sprawności. Tematem 
prac plastycznych wykonywanych dowolną techniką ma-
larską jest postać /postacie, znak lub wydarzenie związane            
z historią Polski. 

Prace można nadsyłać wraz z wypełnioną metryczką 
i oświadczeniem na adres: 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulęcinie 
ul. Lipowa 12 A
69-200 Sulęcin 

z dopiskiem: VII  Międzyszkolny Wojewódzki Konkursu 
Historyczno-Plastyczny pt. „Historia malowana”. 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie 
(sosw-sulecin.edu.pl)

Wioletta Kaźmierczak

PATRONAT KONKURSU:WSPÓŁORGANIZACJA:
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STUDIO MEBLI 
KUCHENNYCH DECORIS 

ul. Wodna 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą 
tel. +48 535 239 220, studio@decoris-kuchnie.pl

studio projektowania kuchni

odwiedź nas również w Internecie: www.decoris-kuchnie.pl

profesjonalna i kompleksowa obsługa w zakresie realizacji kuchni

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Remont w Szpitalu trwa
W kostrzyńskim szpitalu trwa remont bloku operacyjnego. To po remoncie 
oddziału anestezjologii i intensywnej terapii największa inwestycja, którą 
realizuje szpital. 

Remont rozpoczął się jeszcze pod koniec 
ubiegłego roku, a zakończenie prac plano-
wane jest na sierpnień br. To duże przed-
sięwzięcie nie tylko budowlane, ale także 
organizacyjne ponieważ szpital nie może 
zatrzymać przeprowadzania zabiegów 
oraz operacji. 
Prace podzielono na kilka etapów. Obecnie 
na drugim piętrze szpitala przygotowywane                                                                                                                                   
są sale tymczasowego bloku operacyj-
nego. Blok wprawdzie będzie tymczaso-
wy, ale musi być wyposażony zgodnie 
z  normami, np. w systemy wentylacji czy           
pomieszczenia higieniczne i  socjalne. 
Aby przygotować sale rozprowadzono i 
zabudowano kanały wentylacyjne w sali 
okulistycznej i chirurgicznej. Wydzielone 
zostały pomieszczenie socjalne dla pracow-
ników oraz tzw. śluzę, czyli pomieszczenie                                                                           
przygotowawcze. Wykonano podłogi     
i pomalowano ściany. 

Jednocześnie prowadzone są prace          
budowlane w części pomieszczeń, które 
zostaną w przyszłości dołączone do nowe-
go bloku operacyjnego. Zdemontowano 
część ścian i rozpoczęto prace przy insta-
lacjach wentylacyjnych, elektrycznych 
i hydraulicznych.  Po uruchomieniu bloku 
tymczasowego zaczną się prace budowla-
ne na całej powierzchni obecnego bloku. 
Projekt zakłada całkowicie nowy układ 
pomieszczeń. Powstaną nowe sale, w tym 
sala wybudzeń, zaplecze sanitarno-higie-
niczne, magazyn i pomieszczenie socjalne. 
Blok zostanie wyposażony w nowoczesny 
system wentylacji, który będzie doprowa-
dzał na sale operacyjne ultra czyste powie-
trze. Szacowany koszt inwestycji wynosi 
ponad 5 mln zł. Głównym wykonawcą jest 
Przedsiębiorstwo Budowlane Kazar Marek 
Rackiewicz z Witnicy a nadzór na inwesty-
cją pełni Komplet Inwest sp. z o.o. sp. k.

RUTOM Cargo to firma transportowa specjalizująca się w szybkim transporcie. 
Firma posiada 200 cięgników siodłowych i 400 naczep. RUTOM Cargo ma 
oddziały w Niemczech (Hamburg), Holandii (Helmond) oraz nowo otwarty 

oddział w Polsce (okolice Torzymia).

Poszukujemy pracowników na stanowiska:

Planista/dyspozytor
- praca od pon. do pt.
- znajomość j. angielskiego 
  lub niemieckiego
- doświadczenie w branży transportowej
- umiejętność współpracy z kierowcami

Pracownik administracyjno-biurowy
- elastyczne godziny pracy
- doświadczenie w pracy biurowej
- znajomość środowiska windows i excel
- znajomość j. angielskiego 
  lub  niemieckiego

Kierowca międzynarodowy CE
- system pracy 2/1 lub 3/1
- minimum rok doświadczenia
- umowa o pracę z niemieckim pracodawcą
- dojazd busem z Torzymia do bazy w Hamburgu

Naszym pracownikom oferujemy:
- stabilną pracę w rozwijającej się firmie
- dobrze zorganizowane, nowoczesne miejsce pracy
- możliwość rozwoju
- atrakcyjne wynagrodzenie
- pracę w dobrze zorganizowanym zespole

Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV na work@rutom.eu
Osoby do kontaktu: Joanna 0049 408 740 235, Damian 0048 531 095 282
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Czym jest koronawirus?
Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o na-
zwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, 
kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

Jak często występują objawy?
Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do 
zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie 
dane te zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem 
zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.

Kto jest najbardziej narażony?
Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choro-
by i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym 
towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?
Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma 
szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można                             
natomiast stosować inne metody zapobiegania zakaże-
niu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również 
w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym 
drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, 
szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca           
każdego roku).

Gdzie do tej pory stwierdzono przypadki
zakażenia koronawirusem?
Najwięcej potwierdzonych przypadków zakażenia nowym 
koronawirusem zarejestrowano w Chinach (99%), głównie 
w prowincji Hubei. Pozostałe osoby „zawlekły” wirusa do 
innych krajów Azji, Europy, Oceanii i Ameryki Północnej 
i  zakaziły (w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii) 
kolejne osoby.

Z A L E C E N I A
Często myj ręce
Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz 
do  nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu 
(min. 60%). 
Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli 
znajduje się on na rękach.

Stosuj odpowiednie zasady ochrony
podczas kaszlu i kichania
Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem 
lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do za-
mkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli 
nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu 
(min. 60%).
Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania 
zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli 
kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przed-
mioty lub dotykane osoby. 

Zachowaj bezpieczną odległość
Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a in-
nymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają 
gorączkę.
Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym      
chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle 
lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu 
zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, 
że możesz wdychać wirusa.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które 
mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub 
ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa             
z powierzchni na siebie.

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności 
w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej
Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasię-
gnij pomocy medycznej.
Dlaczego? Objawy ze strony układu oddechowego z towa-
rzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową 
(wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, 
wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus 
influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu 
oddechowego i nie podróżowałeś do Chin
Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego 
i nie podróżowałeś do Chin, pamiętaj o stosowaniu podsta-
wowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higie-

ny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, 
jeśli to możliwe.

Maseczki
Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych lu-
dzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2
Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc 
ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu 
oddechowego.  Jednak stosowanie samej maseczki nie gwa-
rantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone 
ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym 
higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania 
(patrz wyżej) oraz unikaniem bliskiego kontaktu z innymi 
ludźmi (co najmniej 1 metr odległości). Światowa Organi-
zacja Zdrowia doradza racjonalne stosowanie maseczek.
Używaj maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony 
układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz 
u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi 
objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji 
SARS-Cov-2.
Sprzęt ochrony układu oddechowego powinien być oznako-
wany znakiem CE, który potwierdza, że został prawidłowo 
zaprojektowany i skonstruowany, wykonany z właściwych 
materiałów.

Chroń siebie i innych przed zachorowaniem
Podejrzenie zakażenie SARS-Cov-2 jest powiązane:
• z podróżowaniem po obszarze Chin, w którym zgło-

szono przypadki zakażenia SARS-Cov-2, 
• bliskim kontaktem z kimś, kto podróżował po Chinach 

i ma objawy ze strony układu oddechowego.

Zachęcamy do zapoznania się informacjami zamieszczany-
mi  na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitar-
nego, m.in. z „Komunikatem dla podróżujących”, „Zasadami 
postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym 
koronawirusem 2019-nCoV MEDYCZNE” oraz „Zasadami  
postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym 
koronawirusem 2019-nCoV W PODRÓŻY LOTNICZEJ ”. 

KORONAWIRUS - CO MUSISZ WIEDZIEĆ?

UWAGA!!! Koronawirus - co musisz wiedzieć ?
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MALARSTWO SZURKOWSKIEJ
28 marca (sobota) o godzinie 19:15 werni-
sażem otworzymy wystawę pt.: „Malarstwo” 
autorstwa  Katarzyny Szurkowskiej, która 
maluje zawzięcie od kilkunastu lat, ale tyl-
ko na plenerach. Każda chwila malowania 
i spotkań z innymi artystami jest dla niej 
świętem. Bezustannie odtwarza miejsca 
i  przedmioty, które poruszyły jej wyobraź-
nię. Obrazy stanowią poszukiwania nowych 
form, linii i plam barwnych. Odrzuca figu-
ratywność na rzecz ekspresji i kompozycji. 
Na co dzień zajmuje się projektowaniem 
i  aranżacją wnętrz. Wstęp do galerii, jak 
również na wernisaże jest bezpłatny. Jest to 
znakomita okazja, by spróbować zapoznać 
się ze sztuką malarstwa.
Sponsorem wystaw w galerii Dacco jest      
firma Arctic Paper S.A.

WYJĄTKOWY KONCERT
29 marca w „Kręgielni” odbędzie się kon-
cert Thalloris Quartett. Jest to zespół zło-
żony z filharmoników zielonogórskich 
pod przewodnictwem koncertmistrza 
Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Zie-
lonogórskiej im. Tadeusza Bairda Kamili                                                                       
Susłowicz. Kwartet smyczkowy z towarzy-
szeniem solistów wykona arcydzieła mu-
zyki barokowej oraz muzyki rozrywkowej 
prezentując jednocześnie najwyższy kunszt 
wykonawczy zespołu odnajdującego się 
w interpretacjach wielu stylów muzycznych.

„Thalloris Quartett” wystąpi w składzie: 
Kamila Susłowicz (skrzypce), 
Beata Gołemberska (skrzypce), 
Ewa Schuhmacher (altówka), 
Anna Kulak (wiolonczela), 
Michał Mogiła (obój), 
Adam Gołemberski (waltornia). 
W programie koncertu utwory takich           
mistrzów jak: A. Corelli, J. S. Bach, W Kilar 
czy E. Morricone.

Na nasze koncerty można również kupować bilety on-line. To nowość 
w naszej instytucji. Od tego roku współpracujemy z kupbilecik.pl,           
na której można rezerwować bilety on-line. Mieliśmy wiele pytań o 
możliwość zakupu tego typu biletów, w szczególności od osób spoza 
Kostrzyna. Nasza jednostka cały czas się rozwija, w związku z czym 
staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych słuchaczy.
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KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.

Strefa jeszcze bliżej przedsiębiorców
Nikt nie może zaprzeczyć faktom, które przemawiają za tym, że Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna z powodzeniem wywiązała się 
z postawionych przed nią w 1997 roku zadań. Przejęcie na siebie obowiązku ożywienia gospodarczego regionu Północno-Zachodniej Polski spowodo-
wało konieczność podjęcia takich działań, które z terenów ekonomicznie zdegradowanych stworzą kwitnące ośrodki gospodarcze. 

Gorzów Wlkp.
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Większość z mieszkańców Kostrzyna nad 
Odrą świetnie pamięta okres, gdzie pracę 
można było znaleźć bądź w administra-
cji bądź na terenie któregoś z targowisk. 
Aktywna działalność kolejnych zarządów 
spółki doprowadziła do tego, że dzisiaj                                        
Kostrzyn nad Odrą, Słubice, Gorzów Wlkp., 
Zielona Góra, Nowa Sól, Międzyrzecz 
czy  Gubin, to wyróżniające się miejsca na 
mapie gospodarczej nie tylko naszego woje-
wództwa, ale całego kraju. Bezrobocie rzę-
du kilkudziesięciu procent spadło do wiel-
kości oscylujących w granicach zera. Teraz                                                    
miasta nadrabiają stracony czas i  przycią-
gają w  swoje granice deweloperów, którzy 
wybudują mieszkania dla wciąż napływa-
jących nowych mieszkańców. Ten sposób                        
myślenia zgodny jest z każdym ekonomicz-
nym modelem rozwoju. Tam gdzie praca, 
tam są ludzie. Gdzie ludzie pracują, tam pła-
cą podatki. Dzięki podatkom mamy szkoły, 
nowe drogi, służbę zdrowia, baseny i inne 
luksusy. Ważne jest, by nowi mieszkańcy to 
zrozumieli i nie tylko kupowali w Kostrzy-
nie mieszkania, ale też, żeby się w nich mel-
dowali. Wpływ z podatku PIT jest bowiem 
ściśle związany z miejscem zameldowania. 
Okres poszukiwania nowych inwestorów 
wprawdzie się jednak jeszcze nie skończył, 
o czym świadczyć może chociażby przygo-
towywany przez naszą spółkę wielki teren 
inwestycyjny w Kostrzynie, z tzw. drogą                                                                                     
donikąd, a my podejmujemy już nowe 
wyzwania. Przepisy ustawy o wspiera-
niu nowych inwestycji pozwalają dzisiaj 
udzielać wsparcia każdej firmie, która bez 
względu na swoją lokalizację, spełniając                                      

odpowiednie kryteria, wyrazi wolę inwesto-
wania. Staramy się dotrzeć z informacją do 
jak najszerszego grona potencjalnych klien-
tów, czyli przedsiębiorców, których „niespo-
kojna” natura składnia do podejmowania 
kolejnych inwestycyjnych wyzwań. Jeste-
śmy ciągle w drodze, przekazując informa-
cje o  tym, że każda nowa inwestycja może    
uzyskać wsparcie w postaci ulg i zwolnień 
podatkowych dostępnych jeszcze do nie-
dawna na ściśle określonych obszarach.                                                                                   
Staramy się ponadto zmienić sposób ro-
zumowania wielu firm, które może nieco 
błędnie sądziły jeszcze kilka chwil temu, 
że  STREFY są dla DUŻYCH. Otóż dzisiaj 
na szczególnie uprzywilejowane traktowa-
nie mogą liczyć mali i średni przedsiębiorcy, 

o czym z chęcią poinformujemy zaintereso-
wanych przedsiębiorców w indywidualnej 
rozmowie. 
Szukając dotarcia z naszymi materiałami 
promocyjnymi i wiedzą do kolejnych przed-
siębiorców postanowiliśmy zbliżyć się do 
nich na odległość kroku. Aktywnie włączamy 
się w prace organizacji i instytucji zrzesza-
jących najaktywniejszych przedsiębiorców 
w regionie. Od wielu lat jesteśmy członkami 
Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej,                                                                                   
Lubuskiej Organizacji Pracodawców i  Or-
ganizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej. 
Obecnie rozszerzyliśmy nasze działania                                                  
i  jesteśmy obecni w kolejnych ważnych 
regionalnie organizacjach zrzeszających 
pracodawców. Od niedawna jesteśmy 

członkami Północnej Izby Gospodarczej 
w  Szczecinie, Stargardzkiej Izby Przemy-
słowej, Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-
-Handlowej w Poznaniu, Izby Gospodarczej 
Północnej Wielkopolski w Pile, Business 
Clubu Szczecin oraz Kluczowego Klastra 
Krajowego Zielona Chemia. Zdobywając 
kolejne rynki, zdobywamy dostęp do coraz 
większej grupy przedsiębiorców, którym 
przekazujemy pakiety informacyjne doty-
czące Polskiej Strefy Inwestycji. Informacja 
o nowych zasadach inwestowania dociera 
do kolejnych przedsiębiorców, którzy mogą 
się szybciej rozwijać i tworzyć co raz to                                                
bardziej wyspecjalizowane miejsca pracy. 

Andrzej Kail 
Dyrektor ds. Marketingu K -S SSE
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Bardzo mnie cieszą zapowiedzi, 
że  Wody Polskie chcą jak najszyb-
ciej wznowić prace w Słubicach, bo 
przyznaję, że obawiałem się dużego          
poślizgu w związku z ogłoszeniem 
upadłości przez poprzedniego wy-
konawcę - mówi burmistrz Słubic                                                     
Mariusz Olejniczak. Od inwestora 
dowiedział się m.in., że przedmio-
tem postępowania jest wykonanie 
prac w ramach kontraktu pod na-
zwą „Budowa wałów przeciwpowo-
dziowych oraz przebudowa kana-
łu Czarny Kanał i Racza Struga”,                                  
w  zakres którego wchodzą rozbu-
dowa istniejącego wału rzeki Odry, 
budowa wału okrężnego i odbudowa 

Czarnego Kanału i Raczej Strugi.
Oferty można zgłaszać do 31 marca 
2020 roku. Termin ten jednak może 
zostać wydłużony z uwagi na ewen-
tualne zapytania oferentów. Przewi-
dywany termin zakończenia robót to 
IV kwartał 2022 roku.
W ramach inwestycji przewiduje:
• wzmocnienie istniejących wa-

łów przeciwpowodziowych rzeki 
Odry na odcinku 5,5 km;

• budowę nowego wału okrężnego 
o długości ok. 5,9 km chroniące-
go miasto wraz z terenami jego 
perspektywicznej rozbudowy, od 
strony północnej do wysoczyzny 
doliny Odry w okolicach Drzecina

• budowę przepustów w miejscu 
kolizji projektowanego wału 
przeciwpowodziowego z Rączą 
Strugą oraz Czarnym Kanałem;

• odbudowę Rączej Strugi na dłu-
gości ok. 765 m poniżej wału 
okrężnego oraz na długości około                                                                        
1,3 km powyżej mostu na drodze 
Słubice-Drzecin;

• odbudowę Czarnego Kanału;
• budowę 5 przepustów wałowych 

w miejscu kolizji projektowane-
go wału z istniejącymi rowami 
melioracyjnymi;

• przebudowę sieci rowów melio-
racyjnych w rejonie przepustów 
o łącznej długości około 1,1 km.

SŁUBICE

Kolejny krok ku ochronie przed powodzią
4 marca br. w Urzędzie Miejskim w Słubicach,  burmistrz Mariusz Olejniczak spotkał się z przedstawicielami Wód Polskich,  które ogłosiły przetarg                     
na rozbudowę u nas wałów przeciwpowodziowych.

Przypomnijmy, że Wody Polskie 
w sierpniu 2019 roku odstąpiły od 
umowy z pierwotnym wykonawcą 
zadania – spółką Energopol-Szcze-
cin – z powodu braku realizacji za-
łożonego harmonogramu. Od tego 
momentu trwają intensywne działa-
nia, zmierzające do jak najszybszego 
wyłonienia nowego wykonawcy i 
podpisania umowy na dokończenie 
zadania. Dzięki temu zadanie słu-
żące ochronie przeciwpowodziowej 
mieszkańców całego regionu zosta-
nie zrealizowane w całości zgodnie z 
pierwotnym projektem.

www.slubice.pl
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Czy coś się zmieni? To pytanie zadaje mi w  ostatnim cza-
sie wiele osób. Z pewnością zmieniła się osoba na stanowi-
sku przewodniczącego. Obrany kierunek rozwoju  Powiatu      
Gorzowskiego pozostanie ten sam. Każdy, kto choć trochę 
interesuje się tym, co się w samorządzie powiatowym dzie-
je wie, że sytuacja nie jest najprostsza. Finanse powiatu są 
mocno nadwyrężone. Spłacamy wielomilionową pożycz-
kę i wykupujemy opublikowane wiele lat temu obligacje. 
Nie bardzo mamy możliwość realizacji wszystkiego tego, co 
byśmy chcieli. Ważne jest jednak to, że gminy wchodzące 
w skład naszego powiatu kierowane są przez zacnych, świet-
nie przygotowanych, doświadczonych i otwartych samorzą-
dowców. Ważne jest, że ci ludzie doceniają powagę sytuacji 
i  pomimo wielkich oczekiwań mieszkańców poszczegól-
nych gmin, wspólnie staramy się tak planować inwestycje, 
by choć w niewielkim stopniu zadośćuczynić ich oczeki-
waniom. Gminy wykładają potężne środki na realizacje                                         
własnych projektów inwestycyjnych, przy których udział 
samorządu powiatowego jest niestety tylko symboliczny, 
ale ze wszech miar konieczny.
Dzięki doskonałej współpracy z Lubuskim Urzędem Wo-
jewódzkim oraz Wojewodą Lubuskim Władysławem 
Dajczakiem, kolejne drogi naszego powiatu zyskują nowe 
oblicze. Brakuje mi tego wsparcia ze strony Urzędu Mar-
szałkowskiego. Liczę, że wchodzący w skład koalicji powia-
towej Radni Koalicji Obywatelskiej przebiją się z projektami 
powiatowymi do tego szczebla administracji samorządowej. 

POWIAT GORZOWSKI

Przełom w Powiecie Gorzowskim? 
21 lutego bieżącego roku Rada Powiatu Gorzowskiego powierzyła mi funkcje Przewodniczącego Rady. Stosunek głosów 15 do 1 pozwala wierzyć, 
że była to przemyślana decyzja, wszystkich klubów politycznych zasiadających w Radzie Powiatu. Głosowali za moją kandydaturą moi przyjaciele 
z Klubu Radnych Razem dla Powiatu, głosowali radni Koalicji Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego. Chciałbym, 
żeby był to przełom w uprawianiu polskiej polityki. Wiem, że jest to tylko marzenie niepoprawnego radnego z Kostrzyna nad Odrą, ale ze swojej strony 
mogę zapewnić, że nie będę dzielił. Deklaruję wolę współpracy z każdym, kto dla dobra Powiatu zechce czynić dobre rzeczy i podejmować słuszne 
decyzje. Zresztą nie ma co ukrywać, Rada Powiatu, to grupa 19 osób, które mimo zadeklarowanych przynależności i poglądów politycznych, chętnie 
ze sobą współpracują. Pewnie jakieś polityczne plany każdy snuje i czy do końca kadencji pozostanie tak, jak jest, czas pokaże. Nie mniej jednak    
pracami Rady Powiatu Gorzowskiego w najbliższym czasie pokieruje mieszkaniec naszego miasta, z czego jestem dumny. 

Na szczególne wyróżnienie w moich oczach zasługu-
je postawa i zaradność Pani Wicestarosty Gorzowskiego                
Magdaleny Słomińskiej. Jej zamiłowanie do polityki                                                     
społecznej powoduje, że praca jest nie tylko elementem 
składowym jej życia codziennego, ale w sposób widoczny 
sprawia jej przyjemność. Nowe przedsięwzięcia inwesty-
cyjne na terenie powiatu, takie, jak „mieszkania chronio-
ne”, czy nowa oczyszczalnia ścieków przy Domu Pomocy                                                                                
Społecznej w Kamieniu Wielkim oraz przejęcie budynku 
starej szkoły w Mościcach, gdzie planowane jest zorganizo-
wanie „Centrum wspierana rodziny” to przykłady działań 
prezentujących aktywność pani wicestarosty.

Na uwagę zasługują również działania powiatu w zakresie 
przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronowirusa 
na terenie powiatu. Profesjonalne podejście Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej do problemu pozwala 
na aktywne śledzenie tego zjawiska i szybkie reagowanie 
na potencjalne zagrożenie, które ten wirus wywołuje. Po-
stawa Starostwa w tym zakresie i przejęcie roli informatora                     
i koordynatora działań wobec gmin powiatowych potwier-
dza należyte wywiązywanie się z obowiązków ustawowych, 
do których należy m.in. dbanie o zdrowie i życie mieszkań-
ców. Żałuję jednak, że nie przekłada się to na stan i pozycję 
kostrzyńskiego szpitala, który ciągle jeszcze boryka się z 
wieloma problemami. Podjęte we wcześniejszych latach de-
cyzje o jego prywatyzacji po raz kolejny utwierdzają w prze-
konaniu, że ten ważny element życia społecznego nie za-
wsze powinien zależeć od prywatnych decyzji.  Liczę jednak 
na to, że kostrzyński szpital wesprze, zgodnie z deklaracja-
mi pani prezes Joanny Pachnicz działania zapobiegawcze, 
a opracowane i wdrażane procedury będą musiały być wy-
korzystane wyłącznie w profilaktyce i edukacji zdrowotnej, 
a nie w zwalczaniu tego zjawiska. 

Andrzej Kail 
Przewodniczący 
Rady Powiatu Gorzowskiego
Klub Radnych Razem dla Powiatu
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Kolejne szkolenie Mobilnej AMO za nami
11 lutego Mobilna Akademia Młodych Orłów z trenerami Tomaszem Pawliczakiem i Wojciechem Kochanowskim obserwowała młodych adeptów piłki 
nożnej z Powiatu Gorzowskiego. Szkolenie, które było współorganizowane z Szkołą Podstawową Nr 1 w Kostrzynie nad Odrą oraz MOSIR.

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Celem szkolenia Mobilnej Akademii Mło-
dych Orłów jest selekcja najzdolniejszych za-
wodników do kadr wojewódzkich, a być może 
nawet do reprezentacji Polski, czego przy-
kładem jest Kacper Sikorski, rocznik 2007.                                                                                            
Zawodnik UKS Czwórki Kostrzyn uczest-
niczył już w zgrupowaniach Letniej oraz 
Jesiennej AMO, gdzie mógł rywalizować z 
najlepszymi rówieśnikami z całego kraju. 
Dodatkową korzyścią uczestnictwa w szko-
leniu jest rozwijanie warsztatu trenerskie-
go szkoleniowców. Mobilna AMO rozdaje                          
materiały, pokazuje najnowsze trendy oraz 
trening pokazowy po to, aby miejscowi tre-
nerzy prowadzili efektywny trening. Bardzo 
chętnie przyjeżdżamy do Kostrzyna, gdzie 
jest duży potencjał graczy a trenerzy są pasjo-
natami zaangażowanymi w rozwój zawodni-
ków – wyjaśnia T. Pawliczak.
Mobilna Akademia Młodych Orłów może 
stać się pierwszym poważnym krokiem ku 
piłkarskiej karierze młodych adeptów piłki 
nożnej, ale także pomaga rozwijać umie-
jętności pasjonatów, którzy na co dzień ich 
trenują.  Właśnie dla trenerów futbolu, re-
prezentujących głównie kostrzyńskie kluby, 

Tomasz Pawliczak przygotował prezentację, 
po zakończeniu której rozpoczęła się oży-
wiona dyskusja. Panel dyskusyjny, będący 
częścią szkolenia, jest najlepszym przykła-
dem na to, że Mobilna Akademia Młodych 
Orłów to przysłowiowy „strzał w dziesiątkę”. 
A dzięki pomocy ze strony Dyrektora Szkoły 
Podstawowej Nr1 Jana Moczulskiego sztab 
szkoleniowy ma doskonałe warunki do ta-
kich spotkań, co owocuje kolejnymi odwie-
dzinami trenerów w naszym mieście…

Po części teoretycznej przyszedł czas na 
to, co najważniejsze w tej formie szkolenia 
PZPN: trener Wojciech Kochanowski już 
podczas prezentacji szykował pobliską halę 
sportową (Kostrzyńskie Centrum Szkolenia 
Zapaśniczego) na przyjęcie aż dwóch grup 
młodzieży. Podczas szkolenia z trenerami 
MAMO chłopcy mogli zobaczyć, jak wy-
gląda zunifikowany trening PZPN, który 
już od jakiegoś czasu wprowadzany jest 
również w  kostrzyńskich szkółkach. Tym 

razem jednak trening był szeroko komento-
wany, a moderatorzy analizowali błędy za-
wodników i chwalili za dobre zagrania. Po 
krótkim podsumowaniu tej grupy wiekowej 
przyszedł czas na grę selekcyjną w grupie 
Orlik, która sprawiła swoim poziomem 
miła niespodziankę trenerom: Jako Mobilna 
Akademia Młodych Orłów widzimy co raz 
wyższy poziom zawodników z kategorii orlik 
oraz młodzik. Każdy kolejny młodszy rocznik 
jest na wyższym poziomie co przekłada się 
na wyższe oceny wystawiane chłopcom oraz 
dziewczynkom. Trenerzy kadr województwa 
mają większy ból głowy jeśli chodzi o powo-
łania na konsultacje kadry województwa              
- zauważył T. Pawliczak.
Wspólna organizacja szkoleń Mobilnej Aka-
demii Młodych Orłów przez PZPN, MOSiR 
w Kostrzynie nad Odrą i Szkołę Podstawo-
wą Nr1 przynosi już wymierne efekty – wie-
lu zawodników, którzy byli obserwowani 
przez T. Pawliczaka i W. Kochanowskiego 
dostało powołania na zgrupowania kadry 
wojewódzkiej. A stąd już tylko kilka kroków 
do „wielkiej piłki”, czego naszym młodym 
Orłom z całego serca życzymy!
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UWAGA! SPOTKANIE INFORMACYJNE W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ

O funduszach dla przedsiębiorców
Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i szukasz środków na jej rozwój, szkolenia lub udział w targach, to może zainteresuje Cię fakt, iż już 1 kwietnia 
w Kostrzynie organizowane jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców. 

O SPOTKANIU
Podczas spotkania uzyskasz m.in. informacje nt.:
• dofinansowań na szkolenia dla pracowników przedsię-

biorstw w ramach Regionalnego Programu - Lubuskie 
2020 (bony rozwojowe, bony szkoleniowe) i w ramach 
Programu Wiedza Edukacja Rozwój;

• wsparcia lubuskich przedsiębiorców na rozwoju dzia-
łalności gospodarczej, w tym m.in. na temat unijnych, 
preferencyjnych pożyczek dla MŚP;

• dofinansowań na opracowanie strategii eksportowej 
firmy oraz udział w targach i misjach gospodarczych;

• innowacyjnych usług dla przedsiębiorców tj. STEP    
i  Innovation Coach oraz nowych i innowacyjnych 
usług Agencji Rozwoju Regionalnego; 

• dowiesz się jakie dokumenty będą Ci potrzebne, aby 
uzyskać wsparcie; 

• poznasz pomocne strony internetowe oraz dowiesz się, 
które podmioty udzielą Ci dofinasowania; 

• poznasz także zasady ubiegania się o dofinansowanie.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ
Zgłoś swój udział telefonicznie dzwoniąc do pracowników 
Lokalnego Punktu Informacyjnego FE  w Gorzowie Wlkp.: 
95 7390-377, -380, -386, -378. Ilość miejsc jest ograniczona, 
a zgłoszenia przyjmujemy do 31 marca. 

Spotkanie jest całkowicie darmowe, a poprowadzą je pra-
cownicy Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Eu-
ropejskich w Gorzowie oraz przedstawiciele Agencji Roz-
woju Regionalnego S.A. z Zielonej Góry i Zachodniej Izby 
Przemysłowo-Handlowej. 

P R Z YJ A Z N E  D L A  C Z Ł O W I E K A ,  Z D R O W E  Z  N AT U R Y
M A J - H A U S ,  U L .  E L I Z Y  O R Z E S Z K O W E J  4 6 ,  6 9 - 1 0 0  R Z E P I N

W W W. D O M Y - M A J H A U S . P L
5 0 6  1 1 9  41 9 ,  7 3 3  5 8 8  8 8 8

ZADZWOŃ JUŻ DZIŚ I UMÓW SIĘ NA NIEZOBOWIĄZUJĄCE 
SPOTKANIE, W TRKACIE KTÓEGO 

PRZYGOTUJEMY DLA CIEBIE WYJĄTKOWĄ OFERTĘ 
SPEŁNIAJĄCĄ TWOJE OCZEKIWANIA

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE W NASZYM BIURZE
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KOSTRZYN NAD ODRĄ

Turnieje halowe piłki nożnej niestety za nami
W lutym miłośnicy halowej piłki nożnej nie mieli powodów do narzekania: MOSiR w Kostrzynie nad Odrą był organizatorem XVIII Mistrzostw Pracowników 
Zakładów Pracy w halowej piłce nożnej o „Puchar Dyrektora MOSiR”, w którym po główne trofeum sięgnęła reprezentacja JRG PSP Kostrzyn nad Odrą. 
W kolejnych tygodniach lutego do rywalizacji stanęły Skrzaty, Żaki i Orliki w cyklu turniejów Akademia Futbolu CUP. Na zakończenie halowego sezonu 
rocznik 2010 zmierzył się w kolejnym turniej - szczegóły poniżej.
Akademia Futbolu Cup o Puchar Dyrektora MOSiR 
to impreza, która miała miejsce 15-16 lutego 2020 roku.          
W sobotę do zmagań przystąpili piłkarze z rocznika 2012, 
a w zaciętej walce nie brakowało pięknych bramek i  efek-
townych parad bramkarskich. Po niezwykle wyrównanej 
walce wygrał Progres Gorzów I, zaledwie jednym punktem 
wyprzedzając Polonię Słubice i Progres Gorzów II. Stawkę 
zamknęli: UKS Akademia Futbolu Kostrzyn, Czarni Browar 
Witnica i Warta Gorzów. Zawodnikiem turnieju wybrano 
Zofię Żygielewicz (AF Kostrzyn nad Odrą), bramkarzem 
Antoni Wieczorek (Warta Gorzów), a na prośbę Trenera 
Sławka Bednarczyka królem strzelców został nie pojedyn-
czy zawodnik Progresu a cała Drużyna!
W roczniku 2011, który również rywalizował w sobotę, 
po główne trofeum sięgnęła Ilanka Rzepin, wyprzedzając 
UKS Akademia Futbolu I, Morzycko Moryń, UKS Celuloza      
Kostrzyn, Polonię Słubicę i druga ekipa Akdemii. Najlep-
szym zawodnikiem wybrano Szymona Ziołanskiego (AF 
Kostrzyn nad Odrą), najlepszym strzelcem został  Błażej 
Andrzejak (Morzycko Moryń) a najskuteczniejszym bram-
karzem Piotr Ignaszak (Morzycko Moryń).
W niedzielę (16 lutego), podczas trzeciego już dnia zmagań 
do zmagań stanęli zawodnicy rocznika 2010. W turnie-
ju wygrała ekipa Stilonu Gorzów, o punkcik wyprzedzając 
UKS Czwórkę    Kostrzyn i kolejne kostrzyńskie kluby: Aka-
demię Futbolu i UKS Celulozę. Najlepszy bramkarz: Maciej 
Karnicki (AFKostrzyn nad Odrą), najlepszy zawodnik: 
Bartek Grześkowiak (Celuloza) a król strzelców -Marcel 
Pawłowski (Stilon Gorzów).

22 lutego w hali sportowej przy kostrzyńskiej „Jedynce”                                                                                                                
odbył się turniej charytatywny dla Kamila Waskina, w 
którym młodzi piłkarze rocznika 2010 (Orlik) nie tylko 
zmierzyły się w sportowej rywalizacji, ale przede wszyt-
skim zagrali dla  poprarzonego chłopczyka z naszego mia-
sta! W meczach udział wzięły: UKS Celuloza Kostrzyn nad 
Odrą  UKS Czwórka Kostrzyn nad Odrą, UKS Akademia 
Futbolu Kostrzyn nad Odrą, UKS Polonia Słubice oraz dwie 
drużyny z Niemiec SV Grün-Weiß Großbeeren e.V. i SV 
Rangsdorf 28 e.V. Jeśli chodzi o poziom sportowy turnieju, 
trzeba podkreślić, że mecze były bardzo wyrównane, gdzie 
większość z  nich zakończyła się zaledwie jedną bramką 
róznicy! Bezapelacyjnie najlepiej zaprezentowały się Orliki 
UKS Akademii Futbolu Kostrzyn, które sięgnęły także po 
wyróżnienia indywidualne: najlepszym zawodnikiem został 
Szymon Romaniuk, a po koronę króla strzelców sięgnął 
Piotr Siadło. Gratulujemy!

W imieniu organizatorów i mamy Kamila kierujemy                                                    
podziękowania za osobiste zaangażowanie dla następujących                                                                                                                              
osób: dyrektor MOSiR Zygmunt Mendelski i pracownicy 
pomoc podczas turnieju, a także prowadzenie zawodów; 
Mariusz Kubica za  pyszny obiad po zakończeniu zma-
gań; rodzice SV Grün-Weiß Großbeeren e.V, Celulozy 
i Czwórki za pyszne ciasta i słodkości; Anna Babij za ko-
ordynację działań przy sprzedaży ciast oraz kawy a także 
przy roznoszeniu posiłków; Dyrekcji SP nr 3, dzięki któ-
rej wolontariusze z tej szkoły mogli pomóc przy sprzedaży 
ciasta i kawy. Andrzej Kail przewodniczący Rady Powiatu 
Gorzowskiego oraz dyrektor w Kostrzyńsko-Słubicka Spe-
cjalna Strefa Ekonomiczna S.A. za pomoc w dekoracji oraz 
pomoc mentalną i finansową przed turniejem; Szymon       
Sęsoła za pomoc w sędziowaniu. Szczególne podziękowania 
należą się zawodnikom za pokaz ich umiejętności!

Bartłomiej Suski


