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UBEZPIECZENIA
 grupowe na życie●

● komunikacyjne

● assistance

● mieszkań

 podróżne●

firmy● 

 rolne●

tel. 502 580 664       mulubezpieczenia.kostrzyn@onet.pl
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DBAMY O PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO
DO ODWOŁANIA PRACUJEMY NA ODLEGŁOŚĆ

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 PERMANENT 
                 • MAKIJAŻ OKOLICZNOŚCIOWY
                                       • ZABIEGI PIELĘGNACYJNE TWARZY
                                       • MEZOSKIN                • DEPILACJA
                                       • OCZYSZCZANIE WODOROWE

GABINET KOSMETOLOGICZNY
Anna  Ziemkiewicz - Dubicka

Nowa normalność

#zostań w domu

POLSKA

10 maja mieliśmy wybie-
rać Prezydenta RP. W wyni-
ku rozgrywek politycznych 
między Sejmem RP, gdzie 
większość ma PiS i totalną 
opozycją, którą opanowa-
ła Senat RP tak naprawdę 
nie wiemy, kiedy będziemy 
mogli iść do wyborów.

WYBORY
PREZYDENCKIE

Przypomnijmy fakty: Wybory 
Prezydenckie zostały ogłoszone 
na dzień 10 maja br. Od momentu 
ogłoszenia terminu prognozy jed-
noznacznie wskazywały wygraną 
obecnego Prezydenta RP Andrzeja 
Dudy (PiS). Oczywiście taki stan 
rzeczy nie spodobał się opozycji, 
która jednak do dzisiaj nie potra-
fi kandydatowi PiS przeciwstawić 
odpowiednio silnego kandydata. 
Podczas kampani mieliśmy więc 
płaczącego nad Konstytucją RP 
Szymona Hołownię, gubiącą się w 
swoich poglądach Małgorzatę Ki-
dawę-Błońską (PO) czy całą pleja-
dę kandydatów, którzy pikowali to 
w górę, to w dół. Różnica między 
A.Dudą a pozostałymi kandyda-
tami była astronomiczna, zatem 
trudno się dziwić, że pandemia 
koronowirusa została wykorzysta-
na do rozgrywki politycznej i uda-
nej próbie przesunięcia wyborów. 
Pytanie tylko czy tak ważna kwe-
stia powinna być przedmiotem 
politycznej partii szachów?
A tymczasem zdezorientowani      
Polacy czekają na nowy termin 
wyborów prezydenckich: lipiec, a  
może sierpień lub wrzesień tego 
roku? Kto będzie startował? Już 
jedno wiemy na pewno: wybory 
będą w formie korenspodencyjnej 
co jest efektem porozumienia na 
linii Gowin-Kaczyński. Czekamy...
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mgr Bartłomiej Mikłaszewski
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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

Trudno by szukać branży, która nie ucierpi na epidemii koronawirusa. Jed-
ną z pierwszych, której przyszło się zmierzyć z jej skutkami, jest turystyka. 
Rząd polski w połowie marca podjął decyzję o zamknięciu granic i wstrzy-
maniu ruchu lotniczego. Spowodowało to konieczność natychmiastowe-
go odwołania zaplanowanych podróży. Pod znakiem zapytania stanęły 
wyjazdy bliższe i dalsze, i to zarówno w perspektywie czasowej, jak i szero-
kości geograficznej…

Co z naszą podróżą?
WAKACJE.PL

Klienci, którzy wahali się nad zakupem 
imprezy turystycznej, racjonalnie odstąpili 
w tym momencie od finalizacji transakcji. 
Natomiast większy kłopot mieli turyści, 
którym zbliżał się termin dopłaty do całości 
rezerwacji, na ogól pozostałe 70% jej warto-
ści, przypadające na 30 dni przed wylotem. 
Brak płatności ze strony klienta oznaczał-
by naruszenie warunków zawartej umowy, 
a z drugiej strony zasadność regulowania 
dopłaty budziła poważne wątpliwości w 
obliczu zastanej sytuacji, czy to w zakresie 
racjonalności ekonomicznej, czy zwykłego 
strachu przez zarażeniem się Covid-19 na 
wymarzonym przecież urlopie. Dywagacje 
te ucięli sami organizatorzy turystyczni – w 
marcu anulowali imprezy turystyczne na 
najbliższe tygodnie, co oznaczało w prakty-
ce, że klienci nie musieli regulować dopła-
ty, a już opłacone zaliczki miały w całości 
wrócić na ich konto przy rezygnacji klienta 
z urlopu, mogli oni też dokonać zmiany ter-
minu na bardziej odległy.  
Jednak klienci z wylotami marzec/kwie-
cień nigdy nie stanowią specjalnie szerokiej 
rzeszy turystów- jesteśmy już po feriach, a 
przed majówką, czyli w niskim sezonie tu-
rystycznym, więc sytuacja, choć bardzo nie-
komfortowa, nie dotknęła zbyt wielu krajan. 
Zdecydowanie większy orzech do zgryzie-
nia mieli i nadal mają ci klienci, którzy za-
liczkowali imprezę turystyczną, ale nie mają 
pewności, czy zostanie ona zrealizowana, a 
co się z tym wiąże- czy regulować dopłatę? 
Czy podtrzymywać uzgodniony najczęściej 
już urlop?
Precyzyjna odpowiedz, lub choćby tylko 
podpowiedź tak długo jest niemożliwa, jak 
długo pozostajemy w niepewności co do 
momentu wznowienia bezpiecznego podró-
żowania. Uporządkujmy zatem możliwe na 
dziś tematy.
Najważniejsza kwestia: każdy organizator 
podróży ustala własne propozycje rozwią-
zania patowej sytuacji, więc nie sposób w 
krótkim artykule omówić każdego z nich 
osobna, natomiast najsilniejsi, organizujący 
przeloty oparte o czartery (przeloty zarezer-
wowane wyłącznie dla turystów kupujących 
pakiet: hotel/lotnisko/transfery/ rezydent/
ubezpieczenie) proponują 3 podstawowe 

rozwiązania do wyboru swoim Klientom:
1. rezygnację z podróży ze zwrotem całej 

wpłaconej dotąd kwoty w ciągu maksy-
malnie 194 dni,

2. rezygnację z podróży i zamianę warto-
ści zaliczki na voucher odpowiadający 
między 105 a 120% wpłaconej kwoty, 
który można wykorzystać w ciągu roku 
licząc od pierwszego dnia pierwotnie 
wykupionej imprezy. Voucher pozo-
stawia wybór kierunku, terminu, liczby 
uczestników etc- do pełnej dyspozycji 
Klienta. Część z tour-operatorów wy-
dłużyła termin realizacji bonu aż do 
października 2021 roku.

3. bezkosztową zmianę terminu imprezy 
dla klientów zainteresowanych opóź-
nieniem wylotu, ale jednak realizacją 
podróży jeszcze w tym roku kalenda-
rzowym.

Jednocześnie niemal wszyscy organizatorzy 
zmienili termin dopłaty na 14 dni przed wy-
lotem tak, by Klient możliwie długo nie mu-
siał wydatkować pieniędzy, gdy realizacja 
wyjazdu pozostaje pod znakiem zapytania.
Mało komfortowe jest doradzenie najlep-
szej opcji w okolicznościach ciągle sporej 
niewiedzy, natomiast najbardziej korzystne 
na ten moment wydaje się skorzystanie z 
vouchera. Dlaczego tak to widzę: po pierw-
sze, daje on  pewien procentowy zapas wpła-
conej kwoty, po drugie, pozostawia bardzo 
elastyczną możliwość wskazania  nowego 
terminu/kierunku etc, po trzecie wreszcie; 
jest objęty gwarancją krajowego Turystycz-
nego Funduszu Gwarancyjnego. Ostatni 
wskazany argument przekłada się na fakt, że 
nawet w razie upadłości biura podróży bon 
zostanie spieniężony przez polisę gwaran-
cji danego tour-oparatora, a jeśli środki nie 
pokryją zobowiązania -przejmie je właśnie 
rządowy Turystyczny Fundusz Gwarancyj-
ny, co uwolni nas od konieczności docho-
dzenia swych roszczeń w skomplikowanym 
procesie upadłościowym.
Życząc tak Państwu, jak i sobie jak najszyb-
szego powrotu do normalności – pozostaję 
do dyspozycji swoich Klientów wierząc, że 
odzyskamy czas warty naszego bezpieczne-
go wypoczynku.

Barbara Stokop / wakacje.pl
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Bo trzeba być człowiekiem… i podjąć decyzję...
Tak ostatnio wiele się dzieje. Duża polityka obraca się wokół wyborów prezydenckich, ta nasza mała polityka kreci się wokół spraw najważniejszych, 
spraw ludzkich. Trzeba przyznać, ze nigdy nie sądziłem, choć zawsze to wiedziałem, że ludzie reprezentujący przed kamerami telewizyjnymi  rożne 
poglądy polityczne, na co dzień potrafią mówić tym samym przyjaznym językiem, a nawet za sobą tęsknić. Ludzie podejmują decyzje…

Pamiętam, że moją pierwszą poważną decyzją, jaką pod-
jąłem jako przewodniczący Rady Powiatu było zorganizo-
wanie na przekór wielu nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu, 
na której dyskutowaliśmy zagrożenie jakie niesie ze sobą 
epidemia koronawirusa. Na moment pisania tego felietonu 
kosztowała ona już życie ponad 700 osób w naszym kraju. 
Na moje zaproszenie odpowiedzieli prawie wszyscy burmi-
strzowie i wójtowie naszego Powiatu. Przyjechali mniej lub 
bardziej z ciekawości, siedzieli dłużej lub krócej. Wszyscy 
jednak wysłuchali tego, co miała do powiedzenia przed-
stawicielka naszego gorzowskiego Sanepidu. Było dużo 
i treściwie. Na terenie naszego powiatu jest dobrze i niech 
tak zostanie. Pewnie to nie nasza zasługa, ale pomimo szy-
derstw ze strony niektórych osób rozpoczęliśmy kampanię 
informacyjną. Podjęliśmy decyzję...
W miarę przedłużającej się pandemii radni wielokrotnie 
zgłaszali mi potrzebę zorganizowania sesji, oczywiście naj-
lepiej zdalnej. Chcieli się nawzajem chociażby zobaczyć, 
zamienić ze sobą choćby słowo. Oczywiście powodem do 
tego były ważne sprawy dla mieszkańców powiatu. Pomi-
mo tego, że można było część z tych ważnych spraw powie-
rzyć zarządowi, radni chcieli udowodnić, że potrafią w tym 
ważnym i trudnym dla regionu czasie sprostać swojej roli. 
Muszę przyznać, że praca z tymi ludźmi to prawdziwa przy-
jemność, a kierowanie pracami takiej Rady to zaszczyt. Zda-
jąc sobie sprawę z tego, jak ważne jest ich zdrowie, razem 
z pracownikami Biura Rady zorganizowaliśmy nie tylko 
posiedzenie sesji, ale również posiedzenie komisji w sposób 
zdalny, bez niepotrzebnego narażania kogokolwiek na stres 
związany z zagrożeniem paskudztwem, znanym koronawi-
rus. Wszystkim pracownikom Starostwa zaangażowanym 

w pracę nad tymi projektami oczywiście serdecznie dzięku-
ję. Interes ogółu wymagał podjęcia takiej decyzji. Podjęli-
śmy tę decyzję…
Trudno nie łączyć jednak pracy w powiecie z tym, co dzie-
je się w naszym mieście. Razem z Burmistrzem Andrzejem 
Kuntem, jego współpracownikami zabiegaliśmy od wielu 
lat o remont ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Budowa 
kanalizacji do Osiedla Warniki obiecywana była w czasie 
pierwszych wyborów w jakich kiedykolwiek brałem udział. 
Był to 1998 rok. Woda do Warnik płynie również częściowo 
azbestowym wodociągiem. Wiele razy brałem udział w spo-
tkaniach w Urzędzie Miasta i w Starostwie w związku z tym 
projektem. Na bieżąco jestem w kontakcie z przedstawicie-
lem pana Wojewody Władysława Dajczaka, który bardzo 
przychylnym okiem patrzy na nasze miasto. Nigdy jednak 
nie spotkałem tam „ojca sukcesu”, który ogłosił urbi et orbi, 
ze drogę załatwił. On też podjął jakąś decyzję.

Z zaciekawieniem oglądałem ostatnie posiedzenie Rady na-
szego miasta. W miarę upływu kolejnych minut przestawa-
łem wierzyć w to, że wspierał nas ten sam człowiek. W jed-
nej sali widziałem posiedzenie zarządów trzech instytucji, 
publicznej Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą i prywatnych, 
dwóch spółdzielni mieszkaniowych. Chcę wierzyć w dobre 
intencje moich koleżanek i kolegów radnych. Cały cywilizo-
wany świat segreguje odpady! Nie tylko bogaci. Nie powin-
niśmy wstydzić się tego, że w końcu chcemy zadbać o śro-
dowisko i przyszłość naszych dzieci. Niestety, dzisiaj musi 
to kosztować, ponieważ przez wiele lat zachowywaliśmy się 
tak, jak dzisiaj te brudasy nad Odrą i Wartą. Puste butel-
ki nie należą już do nich, więc za ich uprzątnięcie powinni 
zapłacić inni. Wiem, że „urzędnik” to zło ostateczne, sam 
nim często jestem. Ale nawet my zasługujemy na odrobinę 
kultury i szacunku. Po którejś z rzędu połajance słownej w 
kierunku moich kolegów wyłączyłem przekaz na YouTube. 
Do dzisiaj się zastanawiam, czy na sali było quorum, bo bra-
kowało mi tam radnych z KKW Andrzeja Kunta. Oni też 
podjęli decyzję… 
Rysiek Riedel śpiewał, że najważniejsze w życiu, to człowie-
kiem być. Uważam, że miał, ma i będzie miał rację. Ja do-
dałbym tylko do tego, że równie ważne jest to, by nie zaciąć 
się przy goleniu. Spoglądając bowiem w lustro może zabić 
wzrok lub omsknąć się żyletka. Tu również trzeba umieć 
podjąć decyzję…

Andrzej Kail
Przewodniczący Rady Powiatu Gorzowskiego
Klub Radnych Razem dla Powiatu 
przy poparciu dr Andrzeja Kunta
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Segregacja obowiązkowa
Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach, która weszła w życie z dniem 6 września 2019 roku, 
wprowadziła obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
na terenie całego kraju. Od dnia wejścia w życie przedmiotowej noweli-
zacji gminy mają czas 12 miesięcy na dostosowanie do zapisów znoweli-
zowanej ustawy aktów prawa miejscowego nadających kształt gminnym 
systemom gospodarowania odpadami komunalnymi.

Była gęś zbożowa, jest gęś tundrowa! Kiedy powstał Park Narodowy „Uj-
ście Warty” jego symbolem dumnie została obwołana gęś zbożowa. Nic 
dziwnego, gdyż teren ten od dawna słynął jako miejsce postoju ogrom-
nych stad tych ptaków podczas wędrówek. Co się zatem stało, że nagle 
gęś zbożowa została zastąpiona gęsią tundrową?

Park Narodowy “Ujście Warty”

Nowe logo Parku

Bo w przyrodzie nic nie jest proste
Ten, kto uważniej śledzi przyrod-
niczy świat wie, że cały czas 
prowadzone są badania 
nad pokrewieństwem 
i pochodzeniem różnych 
gatunków. Dzięki nim 
coraz lepiej poznajemy 
naturę i coraz dokład-
niej potrafimy ją opi-
sać. Takie badania pro-
wadzone były również 
w celu lepszego poznania 
gęsi zbożowych. Przez wie-
le lat obserwacji zauważono, 
że gęsi te dzielą się na dwie grupy. 
Niewielkie różnice w wyglądzie i miejscu 
gniazdowania spowodowały, że zaczęto wy-
różniać dwa podgatunki gęsi zbożowej. Ale 
dociekliwi badacze przyjrzeli się im bliżej. 
Okazało się wtedy, że to nie podgatunki, a 
dwa osobne gatunki gęsi! Tak nastąpił po-
dział gatunku i osobniki jednego podgatun-
ku pozostały gęsiami zbożowymi (Anser fa-
balis), a drugiego zostały nazwane gęsiami 
tundrowymi (Anser serrirostris). 

Czym się różni gęś tundrowa od zbożowej?
Różnice w wyglądzie obu tych gatunków są 
subtelne, a na dodatek mogą się zacierać u 
niektórych osobników. Nie wystarczy za-
uważyć jedną cechę. Aby być pewnym, na-
leży zwrócić uwagę na kilka z nich:
• gęsi tundrowe są trochę mniejsze od 

zbożowych, 
• dziób gęsi tundrowej jest krót-

szy      i bardziej masywny. Ma czarny 
kolor z  niewielkim pomarańczowym 

paskiem. Dziób gęsi zbożowej 
jest dłuższy, smuklejszy i z 

większą ilością poma-
rańczowego koloru,

• szyja gęsi tun-
drowych jest krót-
sza i wydaje się 
grubsza niż u 
gęsi zbożowych. 
Te drugie mają 
szyję smuklejszą, 

co w  połączeniu 
z dłuższym dziobem 

daje „łabędzi” efekt.

Jeszcze trudniej jest rozpo-
znać te gęsi      w locie. Tutaj znów 

trzeba się posiłkować porównaniem roz-
miaru tułowia i skrzydeł. Gęś tundrowa jest 
mniejsza i ma krótsze, szersze skrzydła. 
Odróżnienie tych gatunków nie jest sprawą 
prostą, ale nie jest też niemożliwe! Zachęca-
my do uważnego przyglądania się tym pta-
kom i ćwiczenia spostrzegawczości. 

Zmiana nazwy gęsi z logo
Wyróżnienie nowego gatunku spowodowa-
ło, że konieczna była zmiana nazwy ptaka 
znajdującego się w logo Parku. Zgodnie z 
obecna wiedzą, w wielotysięcznych stadach 
pojawiających się w Parku, wśród gęgaw, 
gęsi białoczelnych i innych, rzadszych ga-
tunków, dominuje właśnie gęś tundrowa, a 
nie zbożowa. Dlatego też od kwietnia 2020 
roku ptak, który znajduje się w logo Parku 
Narodowego „Ujście Warty” to gęś tundro-
wa (dawniej podgatunek gęsi zbożowej).  

Olga Betańska

Realizując ten obowiązek 30 kwietnia 2020 
r. Rada Miasta Kostrzyn nad Odrą uchwali-
ła 5 uchwał kształtujących gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na terenie Miasta 
Kostrzyn nad Odrą. Wejdą one w  życie po 
upływie 14 dni od ich ogłoszeniu w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Lubuskiego.  
Nowe zasady oznaczają między innymi, iż 
każdy mieszkaniec zobowiązany jest do se-
gregacji odpadów i nie ma możliwości, tak 
jak dotychczas, zadeklarowania wyższej 
stawki opłaty za odpady zbierane w sposób 
nieselektywny. W związku z powyższym 
wszyscy mieszkańcy, którzy do tej pory de-
klarowali brak segregacji odpadów komu-
nalnych i płacili wyższą stawkę opłaty za 
odpady zbierane w sposób nieselektywny 
zobowiązani są do złożenia nowej deklara-
cji o wysokości opłaty za gospodarowanie       
odpadami komunalnymi.
W przypadku niedopełnienia przez wła-
ściciela nieruchomości obowiązku selek-
tywnego zbierania odpadów komunalnych 
podmiot odbierający odpady przyjmuje je 
jako niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne i powiadamia o tym Burmistrza 
Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz właściciela 

nieruchomości. Na podstawie tego powia-
domienia, w drodze decyzji, zostanie okre-
ślona wysokość opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi za miesiąc lub 
miesiące, w których nie dopełniono obo-
wiązku selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, stosując wysokość stawki 
opłaty podwyższonej, która na terenie Ko-
strzyna nad Odrą będzie stanowiła dwu-
krotność stawki podstawowej.  
Na początku marca bieżącego roku do 
wszystkich gospodarstw domowych zostały 
dostarczone przygotowane na zlecenie Mia-
sta ulotki informacyjne o zasadach prawi-
dłowej segregacji odpadów komunalnych. 
Miasto Kostrzyn nad Odrą będzie konty-
nuować akcję informacyjną–edukacyjną na 
temat prawidłowej segregacji odpadów ko-
munalnych. 
Wszelkich informacji związanych z go-
spodarowaniem odpadami komunalnymi 
można zasięgnąć w Biurze Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi w Urzędzie 
Miasta Kostrzyn nad Odrą osobiście i tele-
fonicznie (tel. 95 727 81 87) oraz ze strony 
www.kostrzyn.pl w zakładce „Gospodarka 
Odpadami Komunalnymi”.

Od 1 czerwca 2002 roku obowiązuje nowa stawka opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 24,60 zł. Wszystkich 
mieszkańców Kostrzyna nad Odrą obowiązuje selektywna zbiórka 
odpadów komunalnych.Właściciele nieruchomości dotychczas 
deklarujący brak segregacji odpadów są zobowiązani do złożenia 
nowych deklaracji uwzględniających realizację tego obowiązku. 
Zachęcamy do  przejścia na segregację jak najszybciej

Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi

UWAGA! WAŻNA 
INFORMACJA
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80 respiratorów dla szpitali
Ta liczba – 80 respiratorów – to tylko symbol. Bo sprzętu kupowanego przez Samorząd Województwa Lubuskiego  
z funduszy unijnych jest znacznie więcej. To także m.in. tomografy, ambulanse, USG, aparaty do znieczuleń, 
kardiomonitory. – Znaczna część sprzętu już trafiła do szpitali. Zarząd Województwa podjął decyzję o doposażeniu 
szpitali postawionych w stan gotowości, bo lekarzom naprawdę brakowało na czas epidemii sprzętu ratującego  
życie. A stawką jest przecież życie, zdrowie i bezpieczeństwo Lubuszan – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

1618 – dokładnie tyle sprzętów, urządzeń i aparatów 
medycznych jest na liście zakupów realizowanych przez 
Samorząd Województwa w ramach unijnego projektu pn. 
„Lubuskie kontra wirus”. Dodatkowe wyposażenie trafia do 
sześciu szpitali: w Gorzowie Wlkp., Zielonej Górze, Torzymiu, 
Żarach, Żaganiu i Sulechowie (ponadto część sprzętu  
pozostanie w rezerwie). Nie sposób wymienić wszystkich 
urządzeń. Z leczeniem koronawirusa najbardziej kojarzą się 
respiratory, których zakupiono 80. Część można wykorzystać  
w szczególnych sytuacjach – należą do nich respiratory 
transportowe, dziecięce, a nawet noworodkowe. Samorząd 
kupuje również inny sprzęt ratujący życie, wspomagający 
proces diagnostyki i leczenia. 

Wśród nich znalazły się: 

aparaty do znieczuleń,
aparaty do leczenia nerkozastępczego kardiomonitory,
aparaty USG,
łóżka do intensywnej terapii,
aparaty EKG,
tomografy.

Należy wziąć pod uwagę, że cztery ambulanse, po dwa dla 
pogotowia w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze, będą także 
kompleksowo wyposażone w aparaturę podtrzymującą życie. 
Specyfikacja sprzętów do ambulansów była uzgadniana  
z lekarzami, którzy jeżdżą w karetkach na co dzień – mówi 
marszałek Elżbieta Anna Polak. 

Choć Urząd Marszałkowski jest podmiotem zamawiającym 
sprzęt, to każde urządzenie trafia bezpośrednio do szpitali. –

To była jedna z najlepszych decyzji. Pozwoliła nam działać 
szybciej. Pierwsze zamówienia były przygotowane już  
w marcu. Wówczas terminy dostawy były jeszcze stosunkowo 
niedługie. Dziś na sprzęt trzeba czekać od kilku tygodni,  
do nawet kilkunastu miesięcy. Nie przespaliśmy tego momentu, 
w którym należało podjąć jedyne słuszne działania – dodaje  
E. Polak.

Łączna wartość zakupów sprzętowych to 36 mln zł. Samorząd 
przeznaczył również 9 mln zł na środki ochrony indywidualnej 
dla szpitali.

Dr hab. n. med. Marcin Zaniew, zastępca kierownika Oddziału Pediatrii z aparatem do leczenia  
nerkozastępczego

Marszałek Elżbieta Anna Polak – Bezpieczeństwo 
lekarzy w dobie epidemii to nie tylko ochrona 
indywidualna: kombinezony, maski i rękawice. 
Żeby skutecznie ratować Lubuszan, muszą być 
też wyposażeni w odpowiedni sprzęt.

1618 urządzeń 
medycznych za  
36 mln zł już  
teraz trafia 
bezpośrednio  
do lubuskich 
szpitali
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Unia Europejska - razem w walce z COVID-19
Polska i Świat walczą z epidemią koronawirusa. Solidarność i wzajemne wsparcie jeszcze nigdy nie miały 
takiego znaczenia jak teraz. W dobie pandemii swoją moc sprawczą pokazuje także Unia Europejska. Dzięki 
decyzjom Komisji Europejskiej, polskie regiony, które zmagają się z epidemią, mogą skorzystać z dodatkowych 
środków budżetu UE, a także przekierować na walkę z niewidzialnym wrogiem środki ze swoich Regionalnych 
Programów Operacyjnych. Z tej szansy skorzystało także Lubuskie. Samorząd województwa przekierował już 
ponad 70 mln zł na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla szpitali oraz na wsparcie dla potrzebujących  
i przedsiębiorców. To jednak nie wszystko. Przygotowywane są kolejne projekty, które pomogą przetrwać lubuskiemu 
biznesowi. Walkę z COVID-19 nadal wspierają unijne pieniądze.

      Wsparcie dla pierwszej linii frontu
45 mln zł – to kwota przekierowana z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zakup 
sprzętu dla szpitali postawionych w stan gotowości 
w walce z koronawirusem. Wśród nich znalazły 
się placówki w Zielonej Górze, Gorzowie Wlkp., 
Torzymiu, Żarach (105 Szpital Wojskowy i Szpital 
Na Wyspie), Szprotawie i Sulechowie. Sumę 11,4 
mln zł przeznaczono na sprzęt ochrony osobistej: 
kombinezony, maseczki, gogle, rękawiczki, 
ochraniacze na buty. Za 33,5 mln zł samorząd zakupił 
urządzenia ratujące życie i aparaturę do diagnostyki, 
m.in.: respiratory, defibrylatory, tomografy, pompy 
infuzyjne, kardiomonitory, aparaty USG. Kolejne  
3 mln zł przeznaczono na zakup 4 nowych 
ambulansów dla stacji pogotowia w Zielonej Górze  
i Gorzowie, a 53 tys. zł na adaptację pomieszczeń. Za 
5 mln zł pochodzących z Europejskiego Funduszu 
Społecznego zakupiono testy na COVID-19. Trafiły 
one do szpitali w Gorzowie i Zielonej Górze. Dzięki 
dodatkowemu wsparciu ze środków budżetu 
województwa, placówki te doposażyły laboratoria i są 
w pełni przygotowane do wykrywania zakażeń.

      Mocne wsparcie dla biznesu
Na wsparcie w tym niezwykle trudnym czasie mogą 
liczyć także przedsiębiorcy. Samorząd województwa 
uruchomił dla nich specjalny program osłonowy. 
Na jego realizację przeznaczył dodatkowe 20 mln zł 
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. 
Pieniądze te, za pośrednictwem powiatowych urzędów 
pracy, zostały przeznaczone na dofinansowanie części 
kosztów wynagrodzeń pracowników, prowadzenia 
działalności gospodarczej i składek na ubezpieczenie 

społeczne. Kolejne 6 mln zł przekierowano na 
preferencyjne pożyczki dla lokalnych firm. Tym 
razem środki pochodzą z oszczędności Lubuskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-
2013.

              Kolejny zastrzyk dla przedsiębiorców
Na tym jednak nie koniec wsparcia dla firm. Już  
w maju samorząd województwa planuje „wpompować” 
w lubuską gospodarkę 10 mln zł, a docelowo 30 
mln zł. Pieniądze trafią do mikro, małych i średnich 
przedsiębiorców, których dotknęły skutki zamrożenia 
gospodarki, spowodowane koronawirusem. – Na 
początku maja chcemy ogłosić konkurs. Planujemy dla 
mikrofirm bony w wysokości od 30 do 100 tys. zł, a dla 
małych firm, od 50 do 200 tys. zł. Prowadzimy negocjacje 
z organizacjami okołobiznesowymi. Jest bardzo 
duże zainteresowanie, oczekiwanie i zadowolenie ze 
wspólnie podjętych działań. Chcemy, żeby to były takie 
bony ratunkowe – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak. 
– Gospodarka po epidemii to teraz główny problem, 
z jakim będziemy się mierzyć, ale jestem pewien, że 
znajdziemy racjonalne rozwiązania – dodaje członek 
zarządu Marcin Jabłoński. Lubuskie zadeklarowało 
także udział w programie przygotowywanym przez 
rząd. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 
zaproponowało pomoc dla przedsiębiorców w związku  
z epidemią koronawirusa. W ramach środków  
z poziomu krajowego wsparcie mieliby uzyskać średni 
przedsiębiorcy, a w ramach Regionalnych Programów 
Operacyjnych – mikro i małe przedsiębiorstwa. Wsparcie 
ma mieć charakter dotacji. Chodzi o stworzenie jednego 
produktu, jednego instrumentu, który będzie wdrażany 
w takim samym schemacie we wszystkich regionach.

Pomoc dla lubuskich firm – co już udało się zrobić?

17 
mln zł

26 
mln zł

Od 2 do 28 kwietnia przedsiębiorcy 
z woj. lubuskiego złożyli  
w WUP łącznie  712 wniosków 
dotyczących świadczeń z tytułu 
przestoju ekonomicznego oraz 
świadczeń z tytułu obniżenia 
wymiaru czasu pracy, ubiegając się  
o wsparcie dla łącznej liczby 46 
537 pracowników, na łączną kwotę 
wsparcia 161 853 735,22 zł.

Do powiatowych urzędów  
pracy wpłynęło 19  175 
wniosków o mikropożyczki. 
Do tej pory 3 758 z nich zostało 
już rozpatrzonych pozytywnie. 
Kwota udzielonych pożyczek 
sięga na razie 17  421  500,00 
mln zł. Dotyczy to 4  095 
pracowników zatrudnionych  
w lubuskich firmach.

W kwestii wniosków, któ-
re wpłynęły do powia-
towych urzędów pracy  
w zakresie dofinansowanie 
części kosztów wynagrodzeń  
pracowników, prowadzenia 
działalności gospodarczej  
i składek na ubezpieczenia 
społeczne, wpłynęły 1 603 
wnioski na łączną kwotę 
26 681 792,82 zł.

161 
mln zł

     dofinansowanie kosztów 

      bony rozwojowe dla osób 
samozatrudnionych

     zostanie przeznaczo-
nych na preferencyjne

kredytowe” dla lokalnych firm

24

10 0

mln 

mln 

mln ok.

30

lubuskie.pl      rpo.lubuskie.pl

# #UE UEfundusze
pomaga
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Jak pomagają członkowie Banku?

AMB Software – zaoferowała 10 000 zł na pomoc dla Szpitali (do tej pory zakupili 30 pulsoksymetrów za 6 tys. 
zł). Chcą też za darmo udostępnić aplikację do usprawnienia funkcjonowania Banku.

Horex sp. zo.o. – firma przekaże kremy nawilżające i mydło w Płynie dla szpitali (prześlą je kurierem do trzech 
placówek, które zgłosiły zapotrzebowanie).

RCAK i Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – zaproponowały szpitalom namioty.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Przystań z Nowej Soli – członkowie szyją maseczki ochronne.

Klub Towarzysko-Sportowy – przekazał materiał na pościel dla SOR-u Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej 
Górze (szyciem zajął się salon sukien ślubnych Atelier Rosa).

Grupa Misja Covid-19 – #DawkaWsparcia – wyposaża Jednoimienny Szpital Zakaźny w Gorzowie i Oddział Zakaźny 
w Zielonej Górze w tablety, routery wifi z kartą SIM dla pacjentów, prepaid dla pracowników medycznych,  
radiotelefony dla służb.

Zielonogórska Giełda Rolno-Towarowa – przekazała szpitalom kilkaset kilogramów jabłek.

Okręgowa Izba Adwokacka – oferuje pracownikom służby zdrowia darmową pomoc prawną.

Bezpłatna pomoc psychologiczna: 

Psycholog Justyna Iwanowska, tel. 607655266, www.justynaiwanowska.pl just.in.zgora@gmail.com,

Gabinet Psychoterapii Magdalena Białowąs, tel. 535817977, jasihania2014@gmail.com

Pracownia Psychologiczna Magdalena Umecka, tel. 606853111, magdalenaumecka@wp.pl

Psycholog Anna Komorowska, tel. 603249821, psychoterapia.komorowska@gmailcom

Lubuski Bank Informacji Pomocowej – kopalnia życzliwości  
w czasach epidemii
Lubuski Bank Informacji Pomocowej był jedną z pierwszych inicjatyw, jakie zrodziły się na początku epidemii  
koronawirusa. – W ciągu zaledwie kilku dni do mnie i członków Zarządu wpłynęło mnóstwo propozycji pomocy. Chcieliśmy, 
żeby każda oferta była właściwie skierowana: dokładnie tam, gdzie jest potrzebna. Tak powstał nasz niezwykły Bank 
Informacji Pomocowej – opowiada marszałek Elżbieta Anna Polak.

Zaczęło się od poczty pantoflowej, 
telefonów i SMS-ów. Ktoś miał 150 kg 

jabłek dla szpitali i pytał, gdzie je dostarczyć. 
Ktoś inny zaoferował darmowe przewozy 
taksówkarskie dla pielęgniarek wracających 
z dyżurów. Kolejna osoba zareagowała 
na zamieszczony na Facebooku apel  
o pościel: znalazł się materiał, a chwilę 
później profesjonalna szwalnia. Takich 
ofert było naprawdę wiele. Zależało mi, 
aby je usystematyzować i mądrze kierować 
pomocą oferowaną przez lubuskie firmy  
i osoby prywatne. Bank Informacji 
Pomocowej zadziałał od pierwszego dnia. 
Poprzez formularz on-line zaczęły się 
zgłaszać kolejne życzliwe osoby – wyjaśnia 
marszałek Elżbieta Anna Polak. 
Bank Informacji Pomocowej to nie tylko 
wsparcie oferowane szpitalom i lekarzom. 
To także usługi świadczone na rzecz 
pacjentów oraz osób w trudnej sytuacji. 
Przykładem jest, chociażby ogólnopolska 
inicjatywa #DawkaWsparcia, która swoją 
działalność rozpoczęła właśnie od pomocy 
w Lubuskiem. Grupa Misja COVID-19 
przygotowała dary dla przychodni (m.in. 

przyłbice dla zielonogórskiego Aldemedu), 
a także uruchomiła infolinię z pomocą 
psychologiczną (nr tel. 800 012 006). 
Technologicznymi aspektami funkcjonowa-
nia Banku Informacji Pomocowej z własnej 
inicjatywy zajęła się firma AMB Software,  
która przygotowała internetowy formularz 
zgłoszeniowy i aplikację na smartfony.

Jak się zgłosić?
Aby dołączyć do Banku Informacji Pomocowej, 
wystarczy wejść na specjalną stronę: lubuskie.
zglaszam.pl i kliknąć miejsce na mapie, 
którego dotyczy zgłoszenie. Następnie trzeba 
wypełnić kolejne pola formularza, co pozwoli 
zidentyfikować zgłaszającego. Tak samo 
wygląda zgłoszenie poprzez aplikację na 
Androida i iOS. Po zainstalowaniu aplikacji 
kilkoma kliknięciami wypełnia się krótki 
formularz zgłoszeniowy, który zostaje wysłany 
do systemu.
W treści zgłoszenia potrzebujemy jak 
najwięcej konkretów, ale szczegóły możemy 
omówić również telefonicznie. Z każdym  
z dobroczyńców skontaktuje się pracownik 
Urzędu – tel. 68 456 52 44.
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II ETAP ZNOSZENIA OGRANICZEŃ W POLSCE

Covid-19: 4 maja ruszyły hotele, centra handlowe i rehabilitacja lecznicza
Wkraczamy w drugi zapowiadany etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Po majówce otwarte       
zostaną centra handlowe, sklepy budowlane będą czynne w weekendy, a hotele wznowią działalność. To jed-
nak nie koniec. Osoby chore powrócą do rehabilitacji, a biblioteki i instytucje kultury będą stopniowo otwierane 
po konsultacjach z sanepidem. Wprowadzamy także zmiany w funkcjonowaniu przedszkoli i żłobków.

Działalność gospodarcza:
otwarte centra handlowe i hotele
Od poniedziałku 4 maja 2020 roku znosimy 
istotne ograniczenia w handlu.

Centra handlowe i sklepy wielkopowierzch-
niowe otwarte, ale z limitem osób i bez spo-
żywania posiłków
Uwaga! W centrach handlowych nie mogą 
funkcjonować jednak kluby fitness i prze-
strzeń rekreacyjna (np. place zabaw). 
Nie mogą funkcjonować także miejsca, 
w których spożywa się posiłki na miejscu        
(tzw. food court).

Obiekty handlowe o powierzchni sprzeda-
ży powyżej 2000 m2 - czyli centra handlo-

we, sklepy wielkopowierzchniowe – zosta-
ną otwarte. Wprowadzamy jednak limit 
osób. Na 1 osobę musi przypadać 15m2 
powierzchni handlowej. Co ważne – do po-
wierzchni sprzedażowej nie wlicza się po-
wierzchnia korytarzy.

Hotele i noclegi ruszą, 
ale bez basenów i siłowni
Ważne! W hotelach i obiektach noclego-
wych ograniczona zostaje nadal działal-
ność restauracji hotelowych i przestrzeni 
rekreacyjnych. Siłownie, sale pobytu i ba-
seny pozostają zamknięte. Natomaist re-
stauracje hotelowe mogą wydawać posiłki 
gościom hotelowym do pokoju. Nie mogą 
jedynie serwować ich na miejscu.

Do tej pory hotele co do zasady nie przyj-
mowały gości - z wyjątkiem osób w delegacji 
i w kwarantannie. Znosimy ten zakaz. Usłu-
gi hotelarskie i noclegowe będą mogły być 
świadczone pod warunkiem, że zachowane 
będą szczególne zasady bezpieczeństwa.

Sklepy budowlane czynne w weekendy
Uchylamy dotychczasowy zakaz handlu 
w  weekendy dla wielkopowierzchniowych 
sklepów budowlanych.

Życie społeczne:
pójdziesz na rehabilitację leczniczą 
i do muzeum
Po weekendzie majowym do większej nor-
malności wróci również życie społeczne.

Biblioteki i muzea
Uchylamy zakaz działalności bibliotek, ar-
chiwów, muzeów oraz pozostałej działalno-
ści związanej z kulturą.
Ważne! Instytucje kultury będą otwierane 
stopniowo i w różnym czasie. O konkret-
nym terminie decydować będzie organ 
prowadzący daną placówkę po konsultacji 
z powiatową stacją sanitarno-epidemiolo-
giczną.

Rehabilitacja lecznicza
Osoby chore i cierpiące na dolegliwości      
bólowe będą mogły od 4 maja korzystać 
z rehabilitacji leczniczej. 
Uwaga! Salony masażu nadal pozostają 
zamknięte!

Otwieramy żłobki i przedszkola: 
w wyjątkowych sytuacjach 
samorządy mogą je zamknąć
Dzieci pracujących rodziców będą mogły 
wrócić do żłobków lub przedszkoli. Od śro-
dy 6 maja organy prowadzące te placówki 
mogą je otworzyć, mając na uwadze wy-
tyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, 
a także Ministerstwa Edukacji Narodowej 
oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej.

Ważne! Ze względu na sytuację epidemio-
logiczną organ prowadzący może ograni-
czyć liczebność grupy przedszkolnej lub 
ograniczyć liczbę dzieci objętych opieką w 
żłobkach.

Ważne! Jeżeli dyrektor przedszkola nie 
spełnia wytycznych BHP i Głównego In-
spektora Sanitarnego (i w związku z tym 
– nie jest w stanie otworzyć placówki 6 
maja), może za zgodą organu prowadzą-
cego zawiesić działalność do czasu wy-
pełnienia tych wytycznych. Musi jednak 
poinformować o tym fakcie właściwego 
kuratora oświaty.

Podstawy nowej normalności:
najważniejsze zasady bezpieczeństwa 
Stopniowy powrót do normalności nie zwal-
nia nas ze stosowania podstawowych zasad 
bezpieczeństwa. Muszą one stać się podsta-
wą naszego codziennego funkcjonowania. 
O czym należy pamiętać szczególnie?
• Zachowuj 2-metrową odległość od in-

nych w przestrzeni publicznej.
• Obowiązkowo zasłaniaj nos i usta 

w miejscach publicznych.
• Pracuj i ucz się zdalnie, jeśli tylko jest 

to możliwe.
• Ściśle przestrzegaj zasad sanitarnych 

w miejscach gromadzenia ludzi (de-
zynfekcja i utrzymanie odpowiedniego 
dystansu).

• Kwarantanna i izolacja dla osób zarażo-
nych lub potencjalnie zarażonych.

źródło: www.gov.pl/koronawirus/

W Kostrzynie nad Odrą Żłobek Miej-
ski zostanie otwarty 18.05.2020 roku,          
natomiast przedszkola miejskie i niepu-
bliczne są otwarte od 11.05.2020 roku 
Przedszkole niepubliczne „Euregio”    
zostało otwarte 6.05.2020 roku.

Szczegółowe procedury związane 
z  funkcjonowaniem poszczególnych 
placówek, zostaną Państwu przekazane 
bezpośrednio przez ich dyrektorów.
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KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.

Droga Donikąd razem ze Strefą zmierzają w konkretnym kierunku…
Wiele dzieje się ciekawych rzeczy pomimo pandemii w naszej Strefie. Pracujący w dużej mierze zdalnie dział marketingu Kostrzyńsko-Słubickiej             
Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. prowadzi intensywne rozmowy z kolejnymi inwestorami, którzy pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej w naszym 
kraju podejmują decyzje o inwestowaniu. Na początku maja wydano kolejne dwie decyzje dla firm zamierzających wybudować swoje zakłady                              
produkcyjne w obszarze oddziaływania naszej Strefy. Nie jest to propaganda sukcesu, a wynik pracy całego zespołu Strefy. Od początku funkcjono-
wania działaliśmy w trudnych warunkach, więc kryzys nas nie przeraża. Nasza administracja pomimo pandemii i zagrożenia koronawirusem nawet na 
jeden dzień nie zamknęła swoich drzwi wobec naszych przedsiębiorców. Wszystkie firmy mogą liczyć na stalą obsługę i nasze zaangażowanie. Niestety 
nie możemy jeszcze odwiedzać naszych inwestorów osobiście, ale jak tylko będzie to możliwe od razu się do nich udamy. 

Jak na razie jednak staramy się tworzyć jak 
najlepsze warunki do inwestowania w ob-
szarze naszego oddziaływania i naturalnie 
w obszarze Kostrzyna. Jesteśmy poważnie 
zaangażowani w sprawy związane z rozbu-
dową infrastruktury technicznej w samym 
mieście, na terenie strefy i w całym regionie. 
Warto przypomnieć w tym miejscu kilka 
ważnych inwestycji, w realizację których za-
angażowani jesteśmy osobiście lub instytu-
cjonalnie na tyle mocno, że pozwala nam to 
dać innym gwarancję tego, że te inwestycje 
się powiodą. Udzielone przez nas wsparcie 
dla miasta powoduje, że ul. Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego, podobnie jak ul. Asfal-
towa i Tysiąclecia otrzyma nowy wygląd i 
zabezpieczy dobry wjazd do miasta od stro-
ny Gorzowa. Przy okazji Miejskie Zakłady 
Komunalne wykonają niezbędne inwestycje 
wodociągowe i kanalizacyjne. My pewnie 
dodatkowo wesprzemy MZK w innych in-
westycjach w mieście. 

Słynna już w Kostrzynie Droga Donikąd, 
zabezpieczona w podstawowe elementy 
infrastruktury towarzyszącej (kanalizacja 
sanitarna, deszczowa, woda) zostanie prze-
dłużona na nasz koszt o kolejny kilometr 
i  spotka się z ulicą Leśną. Każdy kto ma 
odrobinę wyobraźni zobaczy, że po zbudo-
waniu ul. Leśnej powstanie piękny kawał 
nowych terenów inwestycyjnych, na któ-
rych wybudowanych może zostać co naj-
mniej kilkadziesiąt nowych domów. Piękna 
okolica, przygotowane tereny inwestycyj-
ne, skomunikowane świetnej jakości drogą 
z  całym miastem, to czynniki, jak najbar-
dziej miastotwórcze. Kostrzyn rośnie w siłę 
pracą swoich mieszkańców.
Tory, mosty i woda. Przedstawiciele naszej 
spółki z prezesem Krzysztofem Kielcem na 
czele biorą czynny udział w spotkaniach, 
których celem jest elektryfikacja drogi ko-
lejowej Kostrzyn-Krzyż. Przedsięwzięcie 
bardzo poważne, wiążące się z odzyskaniem 

dawnego ekonomicznego znaczenia przez 
jeden z najważniejszych węzłów kolejowych 
na zachodniej granicy naszego kraju - Dwo-
rzec Kostrzyn. 
Budowa mostów na Warcie i Odrze. Już nie-
długo rozpocznie się budowa nowego mostu 
kołowego na Warcie, w miejscu starej prze-
prawy. Powstanie tego mostu zmieni wize-
runek tej części miasta i konieczne pewnie 
będą kolejne inwestycje w jego najbliższym 
otoczeniu. Drugi most na Warcie będzie ele-
mentem zielonej wersji obwodnicy naszego 
miasta, która przebiegając przez Kostrzyn 
od północnej strony nie tylko wyprowadzi 
ruch towarowy bezpośrednio poza teren 
miasta ale też sprawnie skomunikuje „Zato-
rze” ze światem.  Most zaplanowany będzie 
w bezpośrednim sąsiedztwie portu rzeczne-
go, do budowy którego poważnie przymie-
rza się Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. 
Nie bez znaczenia jest budowa mostu koło-
wego na Odrze. Nowy most graniczny jest 

bardzo potrzebny dla naszego miasta - tru-
izm. Obecny już się prawie rozsypał i nie-
długo już nawet rowerzyści nie będą mogli 
po nim jeździć. Przez wiele lat miasto czyni-
ło starania o jego budowę. Kilka lat temu ra-
zem z prezesem Krzysztofem Kielcem udało 
nam się ponownie zainteresować tematem 
naszych przyjaciół z Bundestagu i wraz 
z Burmistrzem Andrzejem Kuntem powin-
niśmy doprowadzić ten temat również do 
szczęśliwego końca.  
Symbioza – to słowo najlepiej oddaje funk-
cjonowanie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej w naszym mieście. 
Mogę zapewnić mieszkańców Kostrzy-
na nad Odrą, że w najbliższej przyszłości 
wspólnie z Miastem postaramy się każdą 
przyszłą inwestycję „rozebrać” na czynniki 
pierwsze i zaprezentować ją w pełnej krasie 
każdemu, kogo będzie to interesowało. 

Andrzej Kail 
Dyrektor ds. marketingu K-S SSE S.A.



  14 nr 05 (87)/2020Maj 2020

Aneta Czapp, prowadząca prywatne przed-
szkole i żłobek „Euregio”,  jak również 
Luiza Szubert-Lutycz, właścicielka niepu-
blicznego przedszkola „Kraina radości” po-
informowały, że od 6 maja otwierają swoje 
placówki przy zachowaniu reżimu sanitar-
nego. O tym, jakie warunki trzeba spełnić, 
żeby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom 
i  pracownikom dyrektorki rozmawiały 
m.in. z  obecnym na spotkaniu Krzyszto-
fem Dobrowolskim,  który pełni  obowiązki 
dyrektora słubickiego sanepidu. W gminie 
Słubice działa jeszcze niepubliczne przed-
szkole „Fun Factory Edukacja i Zabawa”. 

Burmistrz Mariusz Olejniczak spotkał się w dniu 5 maja z dyrektorkami nie-
publicznych przedszkoli i żłobka, żeby dowiedzieć się, jak wygląda ewen-
tualny powrót dzieci do tych placówek.

Powrót do normalności
SŁUBICE

Jego właścicielka Wioleta Konsik, po kon-
sultacjach z rodzicami, podjęła decyzję, 
że przedszkole zostanie otwarte od 11 maja.
Dyrektorzy intensywnie pracują nad tym, 
żeby dzieciom i pracownikom zapewnić 
bezpieczeństwo dlatego podjęliśmy wspólnie 
decyzję, że nie otworzymy jeszcze  samo-
rządowych placówek - mówi burmistrz Ma-
riusz Olejniczak. - Trzeba też  zdawać sobie 
sprawę, że gdy już to zrobimy, placówki te nie 
będą funkcjonowały tak, jak dotychczas, co 
wynika ze szczegółowych wytycznych GIS dla 
przedszkoli, oddziałów oraz instytucji opieki 
nad dziećmi w wieku do lat 3.

Na podstawie przepisów dodatkowy zasi-
łek opiekuńczy nadal będzie przysługiwał 
rodzicom dzieci w wieku do 8 roku życia 
oraz opiekunom dzieci do 16 lat, jeśli mają 
orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, 
w przypadku orzeczenia o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawno-
ści oraz rodzicom dzieci, które mają orze-
czenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Okres pobierania dodatkowego zasiłku 
opiekuńczego został wydłużony o 21 dni  od 
4 do 24 maja 2020 roku Jednak od 6  maja 
otwarcie placówek jest możliwe ale nie obo-
wiązkowe. Decyzja zależy od organu założy-
cielskiego i powinna być podjęta we współ-
pracy z powiatowymi służbami sanitarnymi, 
po przeanalizowaniu sytuacji epidemiolo-

gicznej w rejonie oraz po konsultacji z ro-
dzicami. Nawet jeżeli władze samorządowe 
zdecydują o otwarciu placówek, rodzice 
mają wybór czy posłać do nich dziecko czy 
nie. Jeśli mimo otwartego żłobka lub przed-
szkola się na to nie zdecydują, to będą mogli 
dalej bez obaw pobierać dodatkowy zasiłek 
opiekuńczy.
Wszelkie informacje dotyczące dodatko-
wego zasiłku opiekuńczego są dostępne na 
stronie internetowej zus.pl. Zostało także 
zmodyfikowane oświadczenie, które należy 
złożyć aby otrzymać świadczenie.  Mimo 
tego, wnioski złożone na poprzednim druku 
będą normalnie rozpatrywane.

źródło: www.slubice.pl

Okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego został przedłużo-
ny do 24 maja. Od 6 maja są otwarte placówki w niektórych miejscowo-
ściach, ale  to rodzice zadecydują czy poślą dziecko do przedszkola lub 
żłobka - informuje ZUS.

Zasiłek do 24 maja br.
ZUS
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ZAREKLAMUJ SIĘ U NAS
- w największym bezpłatnym miesięczniku w regionie.

dotrze do 
tysięcy po-
tencjalnych 
klientów.

4 maja otwarte zostaną niektóre obiekty sportowe. Rozgrywki piłkarskiej 
ekstraklasy będą wznowione 29 maja, a żużlowej ekstraligi 12 czerwca. 
Sportowcy przygotowujący się do Igrzysk Olimpijskich w Tokio będą mogli 
korzystać z Ośrodków Przygotowań Olimpijskich w Spale i Wałczu. Premier: 
Znosimy kolejne ograniczenia. Otwieramy boiska, wraca ekstraklasa

Premier: znosimy kolejne ograniczenia w sporcie
SPORT W CZASIE PANDEMI

Chcemy przejść do powrotu do normalności 
sportowej w najbliższych tygodniach i mie-
siącach - powiedział Mateusz Morawiecki 
przedstawiając plan nowej sportowej rze-
czywistości. Podkreślił, że sport jest dzia-
łem istotnym dla gospodarki narodowej, 
ale wpływa także na kondycję i zdrowie 
Polaków. Przypomniał, że pierwszy etap po-
wrotu do „nowej rzeczywistości” został już 
uruchomiony i dzięki niemu możliwe jest 
indywidualne trenowanie np. w parkach i 
lasach.  Premier zaznaczył, że sukces w spo-
rcie zależy od trzech głównych czynników: 
taktyki, dyscypliny i konsekwencji. - Poprzez 
te etapy otwierania sportu, przedstawiamy 
możliwości zarówno dla najmłodszych, jak 
i dla najstarszych, dla sportu amatorskiego 
i zawodowego – powiedział.

DRUGI ETAP
Od 4 maja udostępnione zostaną następują-
ce obiekty z infrastruktury sportowej o cha-
rakterze otwartym
Maksymalnie do 6 osób:
• Stadiony sportowe (piłkarskie, lekko-

atletyczne i inne),
• boiska szkolne i wielofunkcyjne, Orliki, 

• infrastruktura zewnętrzna do uprawia-
nia sportów motorowych i lotnictwa, 

• pola golfowe, 
• ośrodki jeździeckie i otwarte obiekty 

takie jak: strzelnice, tory łucznicze, tory 
gokartowe, tory wrotkarskie i rolkowe. 

Maksymalnie do 2 osób:
Infrastruktura zewnątrzna do uprawiania 
sportów wodnych.

Maksymalnie 4 osóby na jeden kort:
Korty tenisowe: otwarte i półotwarte. 

W przypadku korzystania z infrastruktury 
o charakterze otwartym będą obowiązywały 
następujące zasady bezpieczeństwa: 
• zachowanie dystansu społecznego, 
• obowiązek zasłaniania twarzy (w mo-

mencie dotarcia na dany obiekt spor-
towy, natomiast przebywając na np. 
boisku nie ma obowiązku zakrywania 
twarzy),

• ograniczona liczba osób,
• weryfikacja uczestników (zgłoszenie do 

zarządcy osób wchodzących na obiekt), 
• brak możliwości korzystania z szatni 

i węzła sanitarnego (poza WC), 

• dezynfekcja urządzeń po każdym uży-
ciu i każdej grupie, 

• obowiązkowa dezynfekcja rąk dla 
wchodzących i opuszczających obiekt, 

• korzystanie z osobistego sprzętu tre-
ningowego lub dezynfekcja po każdym 
użyciu. 

TRZECI ETAP
Zajęcia sportowe w salach i halach szkol-
nych . Maksymalnie sześcioosobowe grupy.
• Treningi grupowe w sportach zawodo-

wych.
• Otwarcie kolejnych ośrodków sporto-

wych dla olimpijczyków i zawodowców.

CZWARTY ETAP
Udostępnienie infrastruktury o charakterze 
zamkniętym związanych ze sportem, roz-
rywkową i rekreacją: 
• Kluby: fitness, taneczne, tenista stoło-

wego, sqasha, badmintona, basenów, 
siłowni, kręgielni, parków trampolin, 
skateparków, ścianek wspinaczkowych 
i inne.

• Imprezy sportowe na otwartej prze-
strzeni do 50 osób, bez publiczności. 

Zasady korzystania z infrastruktury o cha-
rakterze zamkniętym: 
• zachowanie dystansu społecznego, 
• zasłanianie twarzy (w zależności od ro-

dzaju uprawianego sportu),  
• ograniczona ilość osób, 
• weryfikacja uczestników, zgłaszanie 

osób wchodzących na obiekt, 
• brak możliwości korzystania z szatni 

i węzła sanitarnego (poza WC),  
• dezynfekcja urządzeń po każdym uży-

ciu i każdej grupie, 
• obowiązkowa dezynfekcja rąk dla 

wchodzących i opuszczających obiekt, 
• korzystanie z osobistego sprzętu trenin-

gowego (np. rakiety tenisowe, kask).  

Powrót PKO Ekstraklasy 
Kluby piłkarskie PKO Ekstraklasy będą, 
w ścisłym reżimie sanitarnym, wracać w 
pierwszej kolejności do treningów, a następ-

nie do rywalizacji sportowej. Opracowa-
no harmonogram, który będzie na bieżąco 
modyfikowany, w zależności od aktualnej 
sytuacji epidemicznej w kraju oraz zaleceń 
Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspek-
toratu Sanitarnego. 
W pierwszej kolejności, zawodnicy oraz 
członkowie sztabów szkoleniowych odbę-
dą obowiązkową 14-dniową izolację. Na-
stępnie zostaną otwarte wybrane obiekty 
na potrzeby treningów indywidualnych, 
później rozpoczną się treningi w grupach 
kilkuosobowych oraz treningi drużynowe. 
W tym momencie, szacuje się, że 27. kolejka 
PKO Ekstraklasy odbędzie się w terminie                        
29-31 maja.

Żużlowa PGE Ekstraliga 
Możliwość powrotu do sportowej rzeczywi-
stości, w ścisłym reżimie sanitarnym przy 
zachowaniu wszystkich środków ostrożno-
ści, będą mieli także zawodnicy żużlowej 
PGE Ekstraligi. 8 maja zawodnicy oraz me-
chanicy rozpoczną obowiązkową 14-dnio-
wą izolację. Kolejnym etapem będzie rozpo-
częcie 14-dniowego okresu treningowego. 
Rozpoczęcie rozgrywek PGE Ekstraligi bez 
udziału kibiców, w tym momencie, jest pla-
nowane na 12 czerwca. 

COS-OPO Spała i Wałcz 
otwarte dla zawodników 
9 maja rozpoczną się pierwsze treningi. Za-
wodnicy oraz sztaby szkoleniowe pojawią 
się w obu obiektach po odbyciu obowiązko-
wej 14-dniowej izolacji. 
Nasze obiekty, które zostaną uruchomione 
będą otwarte w zachowaniu dystansu spo-
łecznego i ze wsz   ystkimi ograniczeniami, 
które muszą być zachowane - powiedziała 
minister sportu Danuta Dmowska-Andrze-
juk - Sport odgrywa ogromną rolę w profilak-
tyce zdrowotnej, dlatego zachęcam wszyst-
kich do aktywnego spędzania czasu. 

www.gov.pl/koronawirus/
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Ile osób może przebywać na kompleksie boisk, które są 
od siebie oddzielone, ale wszystkie funkcjonują w ramach     
jednego obiektu?
Obowiązujący limit uczestników na każdym boisku to sześć 
osób plus osoba prowadząca zajęcia. Limit dotyczy jedynie 
osób korzystających z obiektu. Nie dotyczy on osób nie-
zbędnych do jego obsługi.

Czy na kompleksie typu Orlik, gdzie są dwa boiska, możliwe 
jest uczestnictwo dwóch grup po sześć osób jednocześnie?
Tak, jest to możliwe, są to dwa oddzielne boiska.

Czy będzie można uprawiać sport na obiekcie przeznaczo-
nym do siatkówki plażowej?
Tak, taki obiekt stanowi boisko wielofunkcyjne w rozumie-
niu rozporządzenia.

Czy możliwe jest dzielenie, pełnowymiarowego boiska na 
mniejsze boiska i prowadzenie zajęć dla sześciu osób na 
każdym z nich?
Nie ma takiej możliwości. Limit dotyczy jednego boiska, 
niezależnie od jego rozmiarów. Jeśli sytuacja epidemiolo-
giczna na to pozwoli w kolejnych etapach odrażania sportu 
możliwa będzie zmiana limitów.

Czy stadion posiadający boisko piłkarskie oraz bieżnię     
lekkoatletyczną można traktować jako dwa obiekty?
Jest to jeden obiekt, czyli jednorazowo na obiekcie może 
przebywać maksymalnie sześć osób ćwiczących plus osoba 
prowadząca zajęcia.

Czy można udostępnić obiekty otwarte, które są bez dozoru?
Nie ma możliwości udostępniania obiektów bez zapewnie-

nia wymogów określonych w rozporządzeniu (np. weryfi-
kacja liczby osób, dezynfekcja, zapewnienie piętnastominu-
towych odstępów w korzystaniu z obiektów przez następne 
grupy korzystających).

Ile osób może przebywać jednocześnie na korcie teniso-
wym, czy można grać w debla?
Maksymalny limit osób na korcie tenisowym określono na 
cztery plus osoba prowadząca zajęcia.

Czy trybuny przylegające do boiska można traktować jako 
odrębny obiekt, którego dotyczy limit?
Trybuny nie mogą być traktowane jako osobny obiekt.

Czy można prowadzić treningi na halach piłkarskich, 
w których ściany zostaną otwarte?
Obecne przepisy umożliwiają korzystanie z infrastruktury 
sportowej o charakterze otwartym. Hala z częściowo otwar-
tymi ścianami się do niej nie zalicza.

Czy możliwe jest prowadzenie zajęć na terenach otwartych 
(parki itp.) z grupami wyposażonymi w sprzęt indywidualny?
Na terenach otwartych (takich jak parki czy las) obecnie nie 
ma zakazu uprawiania aktywności fizycznej (procedowana 
zmiana nic nie zmienia w tym zakresie). Jeżeli prowadzenie 
zajęć indywidualnych byłoby możliwe przy zachowaniu in-
nych ograniczeń (np. co do ruchu pieszych, obowiązku za-
krywania ust i nosa) to już obecnie jest to dozwolone.

Czy możliwe jest powiększenie liczby osób w grupie w przy-
padku gier zespołowych do ośmiu?
W rozporządzeniu limit osób korzystających z otwartych 
obiektów sportowych określono na 6 plus osoba prowadzą-

ca zajęcia. Sukcesywnie w zależności od sytuacji epidemio-
logicznej możliwe będzie znoszenie limitów w tym zakresie.

Czy osoby przebywające na obiektach otwartych muszą 
nosić maski ochronne?
Przebywając na obiekcie nie ma obowiązku zakrywania 
twarzy (dotyczy to osób uprawiających sport i osoby prowa-
dzącej zajęcia). Należy mieć na względzie obowiązek zasła-
niania twarzy podczas przemieszczania się na obiekt.

Czy zajęcia mogą być prowadzone dla dzieci poniżej 13. 
roku życia?
Możliwość udostępnienia otwartych obiektów sportowych 
nie jest ograniczona limitem wieku. Należy jednak pamię-
tać, że zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami dziecko 
w wieku do 13. lat może dotrzeć na obiekt tylko pod opieką 
rodzica, opiekuna prawnego lub innej osoby pełnoletniej.

Czy możliwe jest prowadzenie treningów w bliskim kontakcie?
Zalecane jest zachowywanie możliwie najczęściej dystansu 
przy uprawianiu sportu na otwieranych obiektach. Analo-
gicznie jak przy np. przemieszczaniu się i bezpiecznych od-
stępach dwumetrowych.

Czy możliwe jest organizowanie zawodów/turniejów oraz in-
nych przedsięwzięć o podobnym charakterze realizowanych 
w obszarze sportu powszechnego na obiektach otwartych?
W chwili obecnej nie ma takiej możliwości. Plan zakłada 
umożliwienie organizacji imprez sportowych na otwartej 
przestrzeni do 50 osób, bez udziału publiczności w IV etapie 
odmrażania sportu.

źródło: www.lubuskizpn.pl

PIŁKA NOŻNA

Jak bezpiecznie korzystać z boisk od 4 Maja?
Od 4 maja kluby sportowe i szkółki oraz akademie piłkarskie znów będą mogły prowadzić treningi w ograniczonym zakresie. Obowiązujący limit 
uczestników na każdym boisku to sześć osób plus osoba prowadząca zajęcia. Ministerstwo Sportu odpowiedziało na najważniejsze pytania dotyczące 
szczegółów korzystania z obiektów sportowych na nowych zasadach. Poniżej odpowiedzi na wybrane pytania.


