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

tel. 726-085-110

Kupię 
ciągnik URSUS ZETOR MTZ 

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

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

tel. 782655123/ 669653515

SOLIDARNI

Z UKRAINĄ

COVID-19

16 maja 2022 roku w Polsce 
zakończy się stan epidemii.
Te informacje podał Minister 
Zdrowia Adam Niedzielski. 
Co to konkretnie oznacza?

KONIEC EPIDEMII
W POLSCE?

Stan epidemii obowiązywał w 
Polsce od 20 marca 2020 roku.                                                                      
Po ponad dwóch latach, a do-
kładnie od 16 maja br. zmienił 
się w stan zagrożenia epide-
micznego. Oznacza to, że wciąż 
zagrożenie koronawirusem jest, 
na co wskazuje malejąca liczba 
chorych i coraz lepsza sytuacja 
epidemiologiczna w Polsce.
To nie jest żadne zniesienie epide-
mii, tylko - mówiąc symbolicznie 
- przełączenie czerwonego światła 
w sygnalizatorze, które się świeciło                                                                     
od dwóch lat, na światło poma-
rańczowe, które pokazuje, że jest 
ryzyko, jest zagrożenie, ale sytu-
acja zmierza w dobrym kierunku 
- wyjaśnia Adam Niedzielski.
Warto w tym miejscu przypo-
mnieć, że od momentu wykrycia 
pierwszego przypadku Covid-19 
w Polsce (4 marca 2020 roku)   
potwierdzono prawie 6 milionów 
zachorowań. Zmarło blisko 120 
tysięcy Polaków, co najbardziej 
obrazuje, jak groźny jest to wirus.
Stan zagrożenia epidemicznego                                                                 
zostanie utrzymany na terenie                                                                     
naszego kraju co najmniej do 
września 2022 roku. 
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OCHRONA

Ochronimy Twoje mienie

Kontakt: 664 970 118 - 95 755 35 80

całodobowy monitoring
domu, garażu, magazynów, obiektów przemysłowych,
szybki czas reakcji Grupy Interwencyjnej,
zniżka 10% dla nowych Klientów,
zniżka 20% przy abonamentach osiedlowych.•

•
•

•

e-mail: sulecin@soter.com.pl

Sulęcin, Torzym, Rzepin, Słubice, Kostrzyn n/Odrą, Słońsk, Krzeszyce, Lubniewice, Międzyrzecz 

Zbiórka 
makulatury

Miejsce :
kontener Agreco przy parkingu
Stadionu Miejskiego
ul. Niepodległości 11 
Kostrzyn n/O

1
2

Cel:
Na leczenie Igi Czekalskiej 
zmagającej się z 
chorobą SMA 

Kiedy:
w każdy piątek, sobotę, 
niedzielę

3
4 Zbieramy:

makulaturę - gazety, 
kartony, stare książki (bez 
okładek), 
katalogi itp.

Partnerzy akcji

Zachęcmy również do udziału 
w licytacjach na facebooku na 
grupie IGA I JEJ WALKA Z SMA

Uderz w stół…
OKIEM RADNEGO POWIATOWEGO

Żal i rozgoryczenie towarzyszyły mojemu ostatniemu felietonowi. Tylko 
czyj żal, czyje rozgoryczenie? Słusznie lub też nie posądziłem radnych 
Annę Wichlińską i Rafała Karmelitę o współpracę z osobą zajmującą 
obecnie zaszczytne stanowisko Starosty Gorzowskiego. Zdziwiły mnie 
bardzo głosowania, które się odbyły, w tym ważnym dla mnie dniu. 
Jak widziałem kartki przekazywane poszczególnym radnym do od-
czytania, co jest uwidocznione na nagraniach z sesji, to pomyślałem, 
że świat ostatecznie upadł na głowę. Osoba spoza  rady reguluje spra-
wy dotyczące najważniejszego organu na tym poziomie samorządu 
lokalnego, w celu - jak tłumaczyli wszyscy  zainteresowani - zrobienia 
porządku. Wiadomo, kto w takich przypadkach krzyczy najgłośniej. 
Wiceprzewodniczący, który głosował za moim odwołaniem powie-
dział, że dziękuje mi za dobrą organizację pracy Rady… sic
Droga Aniu, Drogi Rafale, przepra-
szam Was za posądzenie Was o koalicję                                    
z  Prawem i Sprawiedliwością. Wiem, 
że  dla Was jest to sprawa trudna do                      
zaakceptowania i pewnie burzy Wasz 
porządek świata. Zazdroszczę Wam jed-
nak wewnętrznego spokoju, który Wam 
towarzyszył w momencie podnoszenia 
ręki za moim odwołaniem. Wystarczyło 
zapytać, a wiedzielibyście, że osoba, której                                                                                                    
powierzyliście tak zaszczytny urząd utra-
ciła zaufanie swoich mocodawców, a sama 
w sposób autorytarny zarządza  samo-
rządem powiatowym. Sama przyznała,                                                                                              
co jest również nagrane, że korzystała 
z  samochodu służbowego praktycznie 
bez ograniczeń. Ale przecież wszyscy tak 
robią. Tak bynajmniej w swojej wypowie-
dzi zaznaczył to przewodniczący Komi-
sji Rewizyjnej.  Ja pamiętam czasy, kiedy       
za  jedną delegację chciano mi rozbić                 
głowę o beton ludzkiej zawiści. 
Dziwię się temu, że ktoś z tak wielką               
zajadłością (felieton, który przez moment 
wisiał na stronie FB jednej z radnych)                     
potrafi oceniać pracę wicestarosty                                                                                
Małgorzaty Ludniewskiej, wiedząc jakie 
panują w starostwie relacje i kto przygo-
towuje odpowiedzi na zadawane pytania, 
a może przede wszystkim, kto te odpowie-
dzi  akceptuje przed ich wysłaniem. O na-
iwności ludzka, nie znasz granic swojego 
zasięgu. Byłem świadkiem „poniewiera-
nia” wicestarosty. Byłem świadkiem oka-
zywania jej braku szacunku. Słyszałem, 
jak się do niej odnoszono. O  ile zwykli 
pracownicy darzyli ją zarówno szacun-
kiem, jak i poważaniem, o tyle wybrańcy 
mieli ją za nic. Przykład szedł z góry. Jak 
wysoka to była góra, niech każdy odpo-
wie sobie na to pytanie. Zarzucanie nie-
kompetencji komuś, kto miał za mało 
siły przebicia w świecie, w którym rządzi               
zemsta i  zawiść, to jak twierdzenie,                                                                                 
że sędzia był stronniczy. 
Mógłbym tak długo, ale po co? Samorząd                                                                                   
w tym przypadku to samorząd,  rozumiany                                                                                       
według mnie dosłownie. Czy nowa                      
wicestarosta jest lepsza? Bardzo dobre 
pytanie. Zdecydowanie tak. Odpowiedź 
prosta, jak jazda na rowerze. Dlaczego? 
Ponieważ bezgranicznie, bezkrytycznie, 
bezkompromisowo, ale za to do końca                                                                               
oddana jest swojej przełożonej. Ale czy tak 
jest naprawdę? Otóż trudno powiedzieć,                                                                                     

jak się zachowa w  chwili, w  której                                                       
trzeba będzie się opowiedzieć po jasnej                               
stronie mocy. Już raz niebo zajaśniało… 
Kolejne przejaśnienia już na horyzoncie…
Czy zrobiłbym tak samo po raz kolejny? 
W takim przypadku, oczywiście, że tak. 
Zbyt wiele dostaję listów i esemesów, 
które utwierdzają mnie w przekonaniu, 
że samorząd powiatowy, od strony ludz-
kiej ma się kiepsko. Ludzie przesyłają 
mi słowa otuchy, przepraszam ale ich 
nie potrzebuję oraz słowa wdzięczno-
ści, za które z całego serca dziękuję. Ze-
msta za podjęte przeze mnie działania 
dotyka osób, które mi pomogły, którym                                                                                                                       
ja  pomogłem, z którymi pracowałem i 
z którymi się przyjaźnię.
Droga Aniu, drogi Rafale poparliście                                                           
porządek, który ocieka jadem i bez-
względnością, z którego jak zgniła krew 
toczy się zemsta. Oczywiście jest to                                                                      
jednak  tylko moja subiektywna ocena, 
z  którą nie musicie się zgadzać, którą                
możecie zanegować w każdej chwili. Ja 
co najwyżej mogę dostać kolejne przed-
sądowe wezwanie do zaniechania działań                                                                      
naruszających dobra osobiste osób,                    
którym, ot tak sobie, wpadło do kasy                   
budżetu domowego parę nędznych srebr-
ników. Czy zgodnie z prawem, pewnie 
i tak. Czy etycznie poprawnie, nie potra-
fię się przełamać. Macie rację,  nie jest to                
koalicja PO-PiS. Tych ludzi, z którymi 
zrobiliście porządek PiS już prawdopo-
dobnie nie chce. 
Proszę nie pozwalajcie na szkalowanie 
dobrego imienia wicestarosty Małgorzaty 
Ludniewskiej. Bycia człowiekiem może 
się uczyć od niej każdy samorządowiec 
funkcjonujący w naszym powiecie. To, 
że jest nieco naiwną i łatwowierną kobie-
tą, to znowu nie powód do tego, żeby nie 
doceniać jej wieloletniego dorobku jako 
radnej. Prawda ma to do siebie, że prędzej, 
czy później wypłynie. Sprawiedliwość jest 
cierpliwa. W przypadku mojej delega-
cji dowiedziałem się po 10 latach, kto? 
komu? co kazał. 
Karma jest za to kochana i okropna jed-
nocześnie. Jej wierność jest legendarna. 
Ona zawsze wraca…
Andrzej Kail
Radny Rady Powiatu
Klub Radnych Razem dla Powiatu

Wszelkie treści zawarte w powyższym felietonie są moimi własnymi odczuciami 
i pomimo tego, że regularnie jestem zastraszany, uważam, że mam do nich pełne 
prawo. Polska jest krajem wolności słowa i tego zamierzam się trzymać.
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Agreco Service Sp. z o.o.    ul. Prosta 3,5,7    66-470 Kostrzyn nad Odrą 

sekretariat@agrecoservice.pl 507 092 545 agreco-service

OFERUJEMY:
- odbiór złomu
- odbiór/wywóz gruzu
- odbiór surowców wtórnych
- odbiór odpadów niebezpiecznych
- niszczenie dokumentów zgodnie z normą DIN 32757
- odbiór zmieszanych odpadów komunalnych
- odbiór opadów przemysłowych
- wynajem wsypu na gruz
- wynajem kontenerów

Agreco Service - z korzyścią dla środowiska
EKOLOGIA W BIZNESIE

Agreco Service jako firma prowadząca swoją działalność lokalnie, obsługuje firmy, osoby fizyczne i inne podmioty. Świadczy usługi na 
terenie naszej gminy i pobliskich miejscowości wśród których są m.in. : profesjonalne i bezpieczne niszczenie danych i dokumentów, 
odbiory kontenerowe złomu, odbiory makulatury i innych surowców wtórnych, odbiór odpadów przemysłowych i wielkogabaryto-
wych, wywóz gruzu czy ważenie usługowe. Dlaczego warto skorzystać z usług firmy Agreco Service?
NISZCZENIE DOKUMENTÓW
Agreco Service to firma profesjo-
nalna w każdym calu. Dlatego też 
usługa polegająca na niszczeniu do-
kumentów do IV poziomu bezpie-
czeństwa wg normy DIN 66399, od 
momentu odbioru aż po ich całkowitą                                                                                          
destrukcję przy użyciu nowoczesnych 
technologii to gwarancja, że dane nie 
trafią w niepowołane ręce. Co więcej: 
pojazdy transportujące dokumenty 
mają odbiorniki GPS, a proces niszcze-
nia można nadzorować online! Firma 
gwarantuje przy tym pełną poufność 
oraz zastosowanie nowoczesnych pro-
cesów technologicznych. A to wszystko 
w przystępnych cenach z rabatami dla 
stałych klientów!
ODBIÓR KONTENEROWY ZŁOMU
Agreco Service prowadzi kontenerowe 
odbiory złomu wprost z zakładów i od 
osób prywatnych. Firma dysponuje 
kilkudziesięcioma kontenerami stalo-
wymi o pojemności od 14 m3 do 36 m3 
i  odpowiednim zapleczem logistycz-
nym. Oferuje przy tym atrakcyjne ceny 
przy szybkim  czasie realizacji zlecenia. 
Czy można chcieć czegoś więcej?

ODBIÓR SUROWCÓW
Agreco Service w ramach usług                        
recyklingowych odbiera wprost od 
swoich klientów makulaturę, folię,                                 
plastiki i wiele innych surowców 
wtórnych. Do dyspozycji klientów                                                                                              
jest wiele rodzajów pojemników jak 
kosze siatkowe, muldy czy kontenery. 
Firma współpracuje zarówno w ramach 
indywidualnych akcji, ale także odbiera 
kartony i innego typu makulaturę na 
bieżąco od podmiotów gospodarczych. 
Zawsze stara się przy tym dostosować 
czas i warunki odbioru do indywidual-
nych potrzeb swoich klientów.

WYWÓZ GRUZU
Agreco Service posiada park maszyn, 
które są przystosowane do wywozu na-
wet najcięższych i największych odpa-
dów, typu gruz. Cały wywóz odbywa się 
przy zachowaniu wszelkich norm bez-
pieczeństwa. Firma proponuje klientom 
także dostosowane do indywidualnych 
potrzeb kontenery (mulda 2m3, 7m3 lub 
kontener 14 m3, 22 m3, 36 m3) w  których                                                                      
można gromadzić gruz, w myśl zasady: 
my zajmiemy się wywiezieniem zbędnego 
towaru, a Państwo zyskają komfort prac 
na budowie. Usługa kierowana jest do 
firm, jak również klienta prywatnego.

WAŻENIE USŁUGOWE
Agreco Service dysponuje nowoczesną 
wagą o wysokim stopniu dokładności. 
Dzięki temu oferuje klientom ważenie                                                                   
usługowe bardzo dużych obiektów 
o potężnej masie. Zalety oferty to:
- nowoczesny sprzęt;
- precyzja;
- wykwalifikowani pracownicy;
- korzystne ceny.
WYNAJEM KONTENERÓW
Agreco Service oferuje wynajem konte-
nerów, który odbywa się na korzystnych 
warunkach, które są omawiane przed 
zawarciem transakcji.
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Róbmy samorząd, nie politykę
KOSTRZYN NAD ODRĄ

Skoro ostatnio dyskusja samorządowców przeniosła się do przestrzeni medialnej, a my, jako Radni powiatowi zostaliśmy wywołani 
,,do tablicy” z nazwisk, to i my w tej dyskusji zabieramy głos. Pojawiły się bowiem ostatnio pewne insynuacje, przedstawiane na ła-
mach lokalnych mediów, z których wynika, że jesteśmy sygnatariuszami politycznego porozumienia zbudowanego z oddalonych 
od siebie mentalnie  zwolenników KO i PiS, mającego nam zapewnić powiatowe frukty. Bo oczywistym  ostatnio staje się niestety 
założenie, że skoro radny oddaje głos, zwłaszcza za większością, to musi oczekiwać w zamian jakichś gratyfikacji. 
W Powiecie Gorzowskim nie pojawił 
się układ KO-PIS. Nie należymy do tej 
grupy, która wypełniając swój mandat 
ogląda się na swój interes, nie tracimy 
z pola widzenia ani interesu Powiatu ani                                                                       
naszych wyborców, a w podejmowanych                                                                 
decyzjach nie przyświecają nam ko-
niunkturalne powody, ale te względy, 
które samorządowiec powinien dostrze-
gać ponad czubek swojego nosa - interes 
samorządu. 

Historia tej kadencji Rady Powiatu                    
Gorzowskiego jest dość dynamiczna. Za-
wiązywane sojusze okazały się niezmier-
nie nietrwałe, a pojęcie wzajemnego                                                                         
zaufania wyraźnie nadwyrężone. Od 
sierpnia 2021 roku interesy samorzą-
dowe zostały wyparte przez konflikt   
w  Zarządzie Powiatu, jaki przez wiele 
miesięcy eskalował. Konflikt ten musiał 
się zakończyć, a naturalnym jego pokło-
siem stały się zmiany osobowe w Zarzą-
dzie Powiatu. Zmiany te objęły Panią                                                                        
Wicestarostę i Panią Skarbnik, obie na-
leżące do PiS, obie nie dostały mandatu 
większości radnych do dalszego pełnienia 
stanowisk w Zarządzie. Głosowaliśmy za 
tym, by osoby te odwołać z pełnionych 
stanowisk nie z uwagi na przynależność 
partyjną, ale z uwagi na ocenę, jaką przez 
pryzmat pełnionego mandatu i interesu 
Powiatu w stosunku do odwołanych osób 
mieliśmy. Ta ocena opierała się na do-
świadczeniach współpracy z zarządem. 
Wielokrotnie zwracaliśmy uwagę na spo-
sób załatwiania spraw, z jakimi zwracali-

śmy się do Zarządu. Doszło do sytuacji, 
że niewłaściwe nazwanie interpelacji, czy 
też sformułowanie pytania,  spotkało się 
z odmową udzielenia odpowiedzi. Po-
siedzenia Komisji, zwłaszcza w zakresie 
gospodarki budżetowej Powiatu, stały się 
walką o uzyskanie jakichkolwiek infor-
macji, gdy zaś zwrócono się z interpelacją 
do Starosty w zakresie bardzo niepoko-
jących doniesień związanych  z funkcjo-
nowaniem jednej z placówek podległych 
Starostwu, to udzielona przez wicestaro-
stę odpowiedź aż raziła swą enigmatycz-
nścią i świadczyła o braku wnikliwości 
w zakresie bardzo poważnego problemu. 
Członkowie Zarządu, pytani na Sesjach o 
szczegóły związane z funkcjonowaniem 
Starostwa odpowiadali albo wymijają-
co, albo proponowali zwrócenie się na 
piśmie. Przez pewien czas stanowiliśmy 
Prezydium Komisji Zdrowia Publicz-
nego, której naturalnym zakresem za-
interesowania były losy likwidowanego 
Szpitala w Kostrzynie. Nasza aktywność 
spotkała się z niesprawiedliwą oceną na-
szych działań i osobistymi uwagami pod 
naszym adresem, skłaniając nas do rezy-
gnacji z pełnionych funkcji. 

Do tego doszły ciągłe zarzuty odnoszące                                                                                             
się do Starosty, do Wicestarosty, do Pani 
Skarbnik, przedstawiane sobie nawza-
jem w rozmaitych konfiguracjach. Rada 
Powiatu, a zwłaszcza Komisja Rewizyjna 
została obciążona zadaniami zmuszają-
cymi ją do śledczej pracy, a związanymi 
z obowiązkiem weryfikacji stawianych 

zarzutów. Skutkiem był, w naszej ocenie, 
paraliż pracy Starostwa, spadek morale 
pracowników, którzy siłą rzeczy byli za-
angażowani w ten konflikt oraz rozłam 
w Radzie Powiatu, bo i wśród 19-ciorga 
Radnych czuć było narastającą niechęć. 

Taka sytuacja doprowadziła do zmian 
w  składzie Zarządu Powiatu. Rada               
Powiatu powołała  Wicestarostę i Skarb-
nika. Obie panie, dotychczasowe pra-
cownice Starostwa zasługują na to, by je 
przedstawić, ponieważ w naszej ocenie, 
jest to, by nie powiedzieć ,,dobra” - po-
zytywna zmiana.  Powołana na stanowi-
sko wicestarosty Pani Magdalena Nowak 
dotychczas była naczelnikiem Wydziału 
Inwestycji i Spraw Społecznych. To oso-
ba doświadczona, wszechstronnie wy-
kształcona i zorientowana w specyfice sa-
morządu. Była obecna na niemal każdej            
Sesji Rady Powiatu, zawsze zorientowana 
w sprawach bieżących.  Z kolei na Skarb-
nika Rada wybrała Panią Liliannę Tara-
siuk, również wcześniej i przez wiele lat 
wykonująca funkcję księgowej w Staro-
stwie.  Obie kandydatki stanowiły, w na-
szej ocenie gwarant kompetencji i znajo-
mości realiów Starostwa i były wyborem 
najwzględniejszym z powodów finanso-
wych dla Powiatu. Nie brały udziału w 
podziale wyborczych łupów, ale zadekla-
rowały Powiatowi po prostu swoją pracę. 

Zmiana dotknęła również Przewodn-
czącego Rady Powiatu i choć staliśmy 
się ostatnio podmiotem niesprawiedli-

wej oceny dotychczasowego Przewodni-
czącego, my takich ocen formułować nie 
zamierzamy. Trzeba jednak powiedzieć, 
że aktualnie Przewodniczącym Rady 
Powiatu stał się samorządowiec - Pan 
Grzegorz Zapytowski. Jak będzie nam 
przewodniczył nie wiemy, jednak swój 
mandat rozpoczął od zwołania przewod-
niczących komisji po to, by rozpocząć 
prace nad statutem Powiatu oraz uspraw-
nieniem pracy Biura Rady, a to obiecujące                                                                            
novum.
W Starostwie zatrudnionych jest kilka-
dziesiąt osób, reprezentujących rozma-
ite, specjalistyczne dziedziny wiedzy (od 
ochrony środowiska, geodezji i kartogra-
fii, komunikacji, zamówień publicznych 
po dziedzinę PR), bez których organizm 
ten by nie funkcjonował. To ci pracow-
nicy zasługują na stabilne warunki pracy, 
na normalną atmosferę i na to, by Rada 
Powiau i Zarząd uznały swoją zależność 
od nich właśnie. Starostwo Powiatowe to 
żywy organizm, który nie może być areną 
politycznych walk, powinno być bowiem 
areną samorządowej współpracy. 
I z takim postulatem zamierzamy peł-
nić swój mandat. 
Zapraszamy Państwa do zapoznania 
się z naszą aktywnością na BIP Powiatu                                
Gorzowskiego, gdzie zamieszczone są 
wnioski, zapytania i interpelacje Rad-
nych wraz z odpowiedziami.

Anna Wichlińska
Radna Rady Powiatu Gorzowskiego

Rafał Karmelita 
Radny Rady Powiatu Gorzowskiego 
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Kolejna zrealizowana inwestycja kostrzyńskiej spółki
NOWY SKLEP SIECI LIDL POLSKA W ŻYWCU

W czwartek (28 kwietnia) Lidl Polska otworzył dla swoich klientów nowy sklep w Żywcu, przy ulicy Wesołej 89. Uroczyste otwarcie obiektu, 
wybudowanego przez firmę, której udziałowcem jest kostrzyński przedsiębiorca, nastąpiło o godzinie 6:00. Sklep ma powierzchnię 
2038 m2,a zatrudnienie znalazło w nim 27 osób. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00,                 
a w niedziele handlowe od 9:00 do 19:00. Klienci będą mogli skorzystać z parkingu na ok. 100 miejsc. 

Kostrzyn nad Odrą, ul. Jana Pawła II 1A
www.ikaa.pl, e-mail: biuro@ikaa.pl
tel./fax.: 95 752 03 29

ZBUDUJEMY
TWOJE MARZENIA

ZAPROJEKTUJEMY I WYKONAMY
OBIEKTY PRZEMYSŁOWE, HALE PRODUKCYJNE, OBIEKTY HANDLOWE 

DOMY I BUDYNKI MIESZKALNE, BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Trzeba podkreślić, że jest to   
kolejna wspólna inwestycja                    
zrealizowana przez udzia-
łowców spółki, zajmującej się                                                                 
komercjalizacją oraz budową 
obiektów handlowych.

Każdy kolejny sklep Lidl to dla 
nas ogromny sukces. Cieszymy 
się, że możemy zaproponować 
mieszkańcom szeroką ofertę 
naszych produktów. Jednocze-
śnie, by ułatwić planowanie co-
dziennych zakupów rozwijamy 
aplikację Lidl Plus ułatwiającą 
zarządzanie domowym budże-
tem, oferującą liczne promo-
cje i rabaty, dostęp do gazetek 
produktowych oraz wydłużoną 
możliwość zwrotów przy zaku-
pie artykułów przemysłowych 
- Aleksandra Robaszkiewicz, 
Head of Corporate Communi-
cations and CSR, Lidl Polska.

red.
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SPRZEDAM DOM + DZIAŁKA 1005 m2

POW. ZABUDOWY 127,49 m² POW. UŻYTKOWA 96,93 m²

2Dom jednorodzinny w miejscowości Górzyca woj. lubuskie usytuowany na działce o powierzchni 1005 m  
na nowo powstającym  osiedlu domków jednorodzinnych - 10 km od Kostrzyna nad Odrą. 

W pobliżu sklep (Biedronka 50 m), szkoła, przedszkole, kościół, Urząd Gminy, Ośrodek Sportu. 
Dom w stanie surowym zamkniętym. Cena do uzgodnienia.

tel. 577 680 070

POLECAMY Służby w akcji Kostrzyn nad Odrą
KOSTRZYN NAD ODRĄ

Na portalu społecznościowym FACEBOOK można znaleźć wiele wartościowych stron. Jedną z nich jest z pewnością profil Ryszarda 
Dubika o nazwie Służby w akcji Kostrzyn nad Odrą - znajdą na niej Państwo relacje, fotorelacje oraz relacje filmowe z akcji służb na 
terenie miasta. Zachęcamy wszystkich do kontaktu z autorem, którego projekt jest z pewnością wart polubienia. Poniżej tylko mała 
część ostatnich zdarzeń...

4.05.2022 roku godz. 9:37
ul. Drzewicka, Kostrzyn nad Odrą
O godz. 9:37 zastęp PSP został zadysponowany na 
ul.  Drzewicką, gdzie w mieszkaniu znajdował się                   
nieprzytomny, 72-letni mężczyzna. Po przybyciu na 
miejsce strażacy rozpoczęli reanimację mężczyzny, którą                
prowadzili do czasu przyjazdu Zespołu Ratownictwa                                                                                                                  
Medycznego - poinformował rzecznik prasowy PSP 
KMP Gorzów Wlkp. bryg. Bartłomiej Mądry. 
Życia mężczyzny nie udało się uratować.  Na miejsce 
został zadysponowany Zespół Ratownictwa Medycz-
nego z odległego  Dębna. Tak więc w Kostrzynie nad 
Odrą po raz kolejny zabrakło karetki...

27.04.2022 roku godz. 20:55
ul. Północna, Kostrzyn nad Odrą

Samochód osobowy najpierw uderzył w drzewo na                 
poboczu drogi, następnie koziołkował, a na koniec                   
zatrzymał się, leżąc na boku, na przeciwległym po-
boczu. Po wypadku trwały poszukiwania kierowcy.                                                                                                     
Strażacy i policjanci przeczesywali pobliski las, we-
zwano też psa tropiącego. Po kierowcy nie było jednak 
śladu. Zatrzymano go w domu. Był kompletnie pijany. 
W  chwili zatrzymania mężczyzna miał 3,5 promila                  
alkoholu. To 44-letni mieszkaniec Kostrzyna nad Odrą. 
- informuje Gazeta Lubuska.

25.04.2022 roku godz. 6:50
ul. Krótka, Kostrzyn nad Odrą
Pomoc PSP dla Policji w otwarciu mieszkania ujawniło                                                                                               
zwłoki mężczyzny:
Ujawnione ciało 63-latka wskazywało na zabójstwo. 
Każda kolejna minuta przybliżała śledczych do ustale-
nia tożsamości podejrzanego. Ostatecznie został zatrzy-
many na terenie miasta. Prokurator postawił mu zarzut 
zabójstwa w związku z rozbojem, za co grozi nie mniej 
niż 12 lat więzienia, a nawet kara dożywotniego pozba-
wienia wolności. W tej sprawie śledczy nadal pracują 
nad szczegółami zdarzenia. - podkomisarz Grzegorz 
Jaroszewicz, KMP w Gorzowie Wielkopolskim
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tel +48 881 043 632, +48 692 323 075
      +48 604 421 921

Słoneczny Kwadrat położony jest w obrębie 1 

- Osiedle Drzewice w Kostrzynie nad Odrą pomiędzy ulicami

Jana Pawła II i Jaśminową.

Zapraszamy do naszego biura sprzedaży mieszkań 

w Kostrzynie nad Odrą, ul. Jana Pawła II w dniach 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00

ceniących spokój przestrzeń i elegancję.

Oryginalna architektura, duże odległości pomiędzy 

budynkami, zagospodarowanie terenu 

wewnętrznego, wysoki standard wykończenia, 

dogodna lokalizacja - to atuty osiedla. 

Szeroki wybór lokali o zróżnicowanym metrażu 

umożliwia dopasowanie do rozmaitych potrzeb. 

Wydzielone ogródki, tarasy i balkony stwarzają 

dodatkową powierzchnię do wypoczynku.

Słoneczny Kwadrat to nowoczesne osiedle 

mieszkaniowe przeznaczone dla osób 

www.m2-goleniow.pl
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. . . to już 25 lat razem . . .
KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa                    
Ekonomiczna obejmuje zasięgiem 
swojego oddziaływania Województwo                                                                    
Lubuskie, Zachodniopomorskie oraz 
Wielkopolskie i jest tym samym jedną 
z większych i najszybciej rozwijających 
się stref w kraju. KSSSE swoimi działa-
niami stymuluję krajową gospodarkę, 
tak aby wciąż powstawały nowe miejsca           
pracy dzięki kolejnym inwestycjom.
Zwolnienia podatkowe udzielane przez 
KSSSE są obecnie największą dostępną 
ulgą finansową w Polsce.  Strefa oferuje              
również bogaty wybór w pełni przy-
gotowanych terenów inwestycyjnych. 
Wsparcie Rządu RP i lokalnych samo-
rządów sprawia, że zapewnia nowym 
inwestorom przyjazne i bezpieczne                                                                         
warunki do inwestowania. Dzięki               
powstałej w 2018 roku Polskiej Strefie 
Inwestycji ulgę podatkową można już 
uzyskać na terenie całej Polski, niezależ-
nie od wielkości przedsiębiorstwa. Nowe 
inwestycje z sektora przemysłu i nowo-
czesnych usług mogą być realizowane 
na dowolnym gruncie, zgodnie z głów-
ną zasadą PSI- cała Polska Strefą Eko-
nomiczną. W tym roku Kostrzyńsko-                                                                                         
-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, 
podobnie jak pozostałe strefy, obchodzi 
25-lecie swojego funkcjonowania. 
11-12 maja Strefa weźmie udział                
w  Impact 2022 w Poznaniu. Impact’22 
to najbardziej prestiżowe wydarzenie 
gospodarczo-technologiczne w Europie                                                                          
Środkowo-Wschodniej, w którym udział                                                                                             
biorą topowi managerowie z najwięk-
szych globalnych firm, decydenci poli-
tyczni, regulatorzy, wybitni naukowcy                  
oraz światowej klasy eksperci i mówcy. 
Nie mogło więc tam zabraknąć KSSSE, 
dla której będzie to świetna okazja na 
bezpośredni kontakt z potencjalnymi 
inwestorami oraz promocję Polskiej 
Strefy Inwestycji.
Na przełomie maja i czerwca powraca                                                                        
po pandemicznej przerwie organi-
zowana cyklicznie konferencja dla                                 
inwestorów w Mierzęcinie pod hasłem 
„Polska gospodarka w obliczu nowych 
wyzwań”. Spotkanie z inwestorami                             
strefowymi i partnerami biznesowymi 

będzie świetną okazją do otwartej dys-
kusji nad  wpływem ostatnich wydarzeń 
na gospodarkę oraz stojącymi przed 
nami wyzwaniami.
Ruszył także cykl Strefa Dobrej Muzyki                    
organizowany przez Kostrzyńskie                                                                                            
Centrum Kultury, który od 15 lat wspiera                                                                                    
K-S SSE. W ramach Strefy Dobrej Mu-
zyki KCK organizuje  liczne koncerty, 
przyciągające duże ilości mieszkańców. 
Niedawno na koncercie w Kręgielni, 
który odbył się 28 kwietnia, wystąpiła 
Katarzyna Sochacka. 27 maja odbę-
dzie się w Kostrzynie koncert Starego                    
Dobrego Małżeństwa, a 23 czerwca 
w amfiteatrze wystąpi Kortez.
Działania strefy to wciąż przede wszyst-
kim praca z inwestorami i napędzanie 
gospodarki, dzięki wsparciu nowych        
inwestycji. Od początku roku widać było 
zdecydowanie spowolnienie. Przyczyni-
ła się do tego z pewnością nie tylko pan-
demia, wojna, jak również zmiana prze-
pisów, które obowiązują od 1 stycznia                                                                               
2022 roku. Po chwilowym przestoju 
zainteresowanie nowymi inwestycjami 
wyraźnie ruszyło. Wydano już pierw-
sze decyzje o wsparciu, trwają również 
prace nad kolejnymi, dla spływających 
wniosków.
Zachęcamy do zapoznania się ze wszyst-
kimi zmianami na naszym terenie od-
działywania i ich wpływem na pomoc 
publiczną . Zainteresowanych tematem 
pomocy publicznej dla nowych inwesty-
cji, zapraszamy serdecznie do kontaktu 
mailowego lub telefonicznego ze strefą: 
+48 95 721 98 00; info@kssse.pl.  
Polecamy również obserwowanie                 
mediów społecznościowych KSSSE              
takich jak Facebook czy Linkedin, gdzie 
strefa regularnie informuje o dostępnych 
i darmowych szkoleniach czy webina-
rach, traktujących zazwyczaj o zmianach 
przepisów, nowych regulacjach i ich                
interpretacjach. To ogromna dawka                                                                            
bardzo przydatnej wiedzy, która może 
ułatwić funkcjonowanie przedsiębiorcom. 

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna już od blisko 
25 lat stymuluje lokalną, a co za tym idzie krajową gospodarkę,                            
ale nie tylko! Poza codziennym wspieraniem podmiotrów gospo-
darczych, pracownicy Strefy organizują konferencje, biorą udział  
w wydarzeniach gospodarczych ale również wspierają wiele                                                           
lokalnych inicjatyw, na czele ze Strefą Dobrej Muzyki, już od 15 
lat współorganizowanej przez K-S SSE oraz KCK. 
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Mieszkańcy spisali się na medal!
KOSTRZYN NAD ODRĄ

Z OSTATNIEJ CHWILI: w konkursie prezesa GUS na najbardziej cyfrową gminę Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 
2021 Kostrzyn nad Odrą na podium - informuje Sekretarz Miasta Anna Suska.

O KONKURSIE
W Konkursie Prezesa GUS na najbardziej cyfrową gminę 
Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 
2021, którego uczestnikami były gminy miejskie z całej 
Polski, gminy wiejskie bądź miejsko-wiejskie, Kostrzyn 
nad Odrą zajął II miejsce. Lepszy od nas (nieznacznie) był 
Sulechów, a miejsce III zajęła gmina Czerwieńsk. 
Wszystkie gminy aktywnie zachęcały swoich mieszkańców                                                                                                         
do samospisu internetowego podczas trwania spisu                     
powszechnego. I choć spis odbywający się co 10 lat, w roku 
2021 był wyjątkowo długi, bo trwał aż od 1  kwietnia do 
30  września (pierwotnie miał zakończyć się 31 czerwca               
2021 roku) i zupełnie inny od poprzednich ze względu 
na trwającą pandemię koronawirusa, to jednak dany nam 
czas wykorzystaliśmy dobrze. Dlatego w ostatnim dniu 
spisu zgłosiłam nasze miasto do konkursu Prezesa GUS-u,               
wierząc, że pół roku ciężkiej pracy w niewielkim zespole, 
powinno przynieść dobry efekt. Zadaniem konkursowym 
było zachęcenie  jak największej liczby osób fizycznych z 
terenu miasta do dokonywania samospisu internetowego, 
prowadzonego za pośrednictwem interaktywnej aplikacji 
dostępnej na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.
W tym miejscu serdecznie dziękuję wydawcy Przekroju                                                                                                                               
Lokalnego Adamowi Piotrowskiemu, który od początku                                                                                                                                         
trwania NSPLiM wspierał nas medialnie i  jak nikt 
inny popularyzował ideę spisową oraz nasze infor-
macje spisowe. Dziękuję również naszym ambasa-
dorom spisu, którzy na swoich profilach FacebBook 
i  rozmowach prywatnych zachęcali mieszkańców do sa-
mospisu internetowego - dziękuję Mirelli Ławońskiej                                                                                                                     
i Zygmuntowi Mendelskiemu.  

O RACHMISTRZACH SPISOWYCH
W Kostrzynie nad Odrą pracowało niewielu, bo tylko 5 
rachmistrzów spisowych - Agata Czerniak, Małgorzata                                                                                                              
Laskowska, Wioletta Przygocka, Andrzej Szabłowski 
(kostrzyńscy urzędnicy) oraz studenka Zuzanna Czerniak 
- Zuzia dziekuję Ci, mam nadzieję, że spis był dla Ciebie do-
świadczeniem, które w przyszłości pozwoli Tobie na bycie 

dobrym urzędnikiem.  W  końcówce spisu dołączyła do nas  
mieszkanka Halina Korniak obsługująca również gminę 
Górzyca. Niestety,  pomimo powtarzania naborów na rach-
mistrzów, chętnych do prac spisowych niestety  nie było.

O SPISIE
Metoda samospisu internetowego w NSPLiM 2021 była me-
todą wiodącą, a jej uzupełnieniem był  wywiad telefoniczny 
i metoda wywiadu bezpośredniego. Dlatego od kwietnia 
aktywnie zachęcaliśmy mieszkańców do samodzielnego 
spisania się  przez Internet. W Urzędzie Miasta zorganizo-
waliśmy specjalne miejsce spisowe gdzie, z pomocą urzęd-
nika, można było spisać się codziennie w godzinach pracy 
Urzędu Miasta i dodatkowo we wtorki do godziny 18:00. 
Z tej możliwości skorzystali głównie interesanci urzędu, ale 
także osoby niepełnosprawne, wymagające pomocy w wy-
pełnieniu arkuszy spisowych, a także osoby mające wątpli-
wości, co do poprawności odpowiedzi na pytania spisowe.   
Nie bez znaczenia było utworzone przez nas stanowisko 
spisowe w Miejskiej Bibliotece Publicznej, obsługiwane 
również przez pracowników biblioteki z aktywnym udziałem                                                                                                                      
informatyka. Stanowiska w bibliotece cieszyły się zainte-
resowaniem mieszkańców, w tym  seniorów. To dla nich 
i osób niepełnosprawnych organizowaliśmy również akcje 
„sobota ze spisem” oraz „Tydzień Seniora” na które zaprosi-
liśmy np. członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwali-
dów czy Uniwersytetu III Wieku. Osobiście odbierałam też 
mnóstwo podziękowań za uruchomienie punktu spisowego 
w bibliotece, jak m.in. od mojej poprzedniczki sekretarz 
miasta Haliny Tonowicz, która obiektywnie jako facho-
wiec, oceniła jego pracę na najwyższym poziomie. Dziękuję 
Pani Halinko.  W bibliotece pracowaliśmy również podczas 
„nocy spisowej”, gdzie pracownicy Urzędu Miasta: Żaneta                               
Skórska, Wojciech Bień, Andrzej Szabłowski i Anna Suska                                                                                                                        
pracowaliśmy do godziny 24:00. Podczas tej akcji spisywa-
liśmy przez internet głównie osoby pracujące w kostrzyń-
skich firmach. W tym miejscu serdecznie dziękuję pani 
dyrektor MBP Joannie Tarabuła i zespołowi pracowników 
biblioteki za wszystko - za zrozumienie i pomoc, za samo-

dzielne  spisywanie mieszkańców, rozpowszechnianie idei 
samospisu na fb i w bibliotece, za poświęcenie mnóstwa 
czasu, za zupełną darmochę, by ułatwić naszym mieszkań-
com spełnienie obowiązku spisowego. I przepraszam za za-
mieszanie w Waszej codziennej pracy, którego „dla dobra 
sprawy” musiałam być sprawcą.  
Punkt spisu internetowego w ostatnim miesiącu                          
NSPLiM  funkcjonował również w Powszechnym Punkcie                                                                                                                   
Szczepień w KCK „Kręgielnia”. Za stworzenie możliwo-
ści serdecznie dziękuję dyrektorowi KCK Zdzisławowi                                                       
Garczarkowi  oraz Markowi Wojciechowskiemu, którzy 
zawsze otaczali nas dobrą opieką, zarówno podczas spisu 
jak i szczepień przeciwko koronawirusowi.  
Byliśmy aktywni również w plenerze -  stanowiska spisowe                                                             
ustawiliśmy  w Parku Miejskim podczas sierpniowego                                                         
Pikniku Zdrowia i plenerowej imprezy KCK.  Rachmistrzo-
wie spisowi - Agata Czerniak, Małgorzata Laskowska,                     
Andrzej Szabłowski oraz Wojciech Bień z biura spisowego 
UM spisali w plenerze ok.100 osób, nie odmawiając samo-
spisu również osobom spoza Kostrzyna. 

PODZIĘKOWANIA
Gminne Biuro Spisowe i rachmistrzowie spisowi wspólnie 
zrobiliśmy naprawdę mnóstwo dobrej roboty, a efektem 
naszej wspólnej pracy jest fakt, że kapituła konkursowa 
w  Warszawie, obdarowała nas zaszczytnym II miejscem 
i nagrodą rzeczową w postaci urzadzenia wielofunkcyjnego 
i 9 laptopów. Ta nagroda jest nagrodą dla Państwa, miesz-
kańców Kostrzyna, którzy w Narodowym Spisie Powszech-
nym Ludności i Mieszkań 2021 spisali się samodzielnie lub 
z nami przez  Internet. Urząd Miasta jest tylko jej odbiorcą. 
Nagrodę odbierze burmistrz Andrzej Kunt podczas specjal-
nego spotkania w Zielonej Górze, o czym oczywiście Pań-
stwa poinformujemy. Raz jeszcze powiem krótko i słowa                        
te przypomnę adresuję do wszystkich, którzy pracowali 
przy Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 
2021 i tych, którzy dokonali spisu internetowego.
Brawo WY! Dziękuję WAM wszystkim z całego serca,

Anna Suska
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Nadal przyjmowane są wnioski o dodatek osłonowy
KOSTRZYN NAD ODRĄ

Dodatek osłonowy to nowe świadczenie 
wprowadzone w ramach Tarczy  
antyinflacyjnej. W 2022 roku zastąpi 
dotychczasowy dodatek energetyczny.

O dodatek osłonowy ubiegać się może każdy - nie-
zależnie od tego, czy mieszka w mieszkaniu komu-
nalnym, spółdzielczym, własnościowym, czy nawet 
w  domu prywatnym. Istotne jest jedynie kryterium 
dochodowe. Świadczenie przysługuje za okres od 
1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

O dodatek można wystąpić 
od 4 stycznia - 31 października 2022 roku. 
Wnioski złożone po tym terminie 
będą pozostawione bez rozpoznania!

W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym 
wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna 
osoba, świadczenie przysługuje temu, kto pierwszy 
złoży wniosek.
Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku 
osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wcho-
dzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek przysługuje gospodarstwom,
jednoosobowym, w którym 
dochód miesięczny na osobę 
nie przekracza 2.100 zł netto

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, 
dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy 
pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia tzw. 
zasada „złotówka za złotówkę”.
Jeżeli wysokość dodatku, ustalona według powyższej 
zasady „złotówka za złotówkę” będzie niższa niż 20 zł, 
dodatek ten nie przysługuje.

Sposób liczenia dochodu uzależniony 
jest od terminu złożenia wniosku. 
W przypadku złożenia wniosku 
o dodatek osłonowy w okresie:

•  od 1 stycznia do 31 lipca
uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osią-
gnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprze-
dzającym rok, w którym złożono wniosek o dodatek 
osłonowy, tj. dochód z 2020 roku,
•  od 1 sierpnia do 31 października
uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osią-
gnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzają-
cym rok, w którym złożono wniosek o dodatek osło-
nowy, tj. dochód z 2021 roku.

Wysokość dodatku osłonowego 
uzależniona jest od liczby osób 
w gospodarstwie domowym 
i stosowanego źródła ogrzewania.

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:
• gospodarstwo jednoosobowe - 400 zł
• gospodarstwo 2-3 osobowe - 600 zł
• gospodarstwo 4-5 osobowe - 850 zł
• gospodarstwo 6 i więcej osobowe - 1.150 zł

WAŻNE!
W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospo-
darstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe , kominek, 
koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuch-
nia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, 
zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpi-
sane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, 
świadczenie jest podwyższone i dodatek wynosi:
• gospodarstwo jednoosobowe - 500 zł
• gospodarstwo 2-3 osobowe - 750 zł
• gospodarstwo 4-5 osobowe - 1.062,50 zł
• gospodarstwo 6 i więcej osobowe - 1.437,50 zł

Dodatek przysługuje gospodarstwom,
wieloosobowym, w którym 
dochód miesięczny na osobę 
nie przekracza 1.500 zł netto

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego 
Mieszkańcy Kostrzyna nad Odrą mogą składać:
• na piśmie w  biurze obsługi interesanta  

Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą - ul. Graniczna 2  
(tel. 95 727 8100, tel. 95 727 8179)

• za pomocą środków komunikacji elektronicznej                                                                       
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

      (Dz. U. z 2020 r. poz. 344)
• w przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku                   

osłonowego za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifiko-
wanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia 
z wykorzystaniem profilu zaufanego.

30 czerwca 2022 mija termin złożenia obowiązkowej deklaracji
KOSTRZYN NAD ODRĄ

do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)
Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą przypomina o obowiązku złożenia deklaracji dotyczącej źródła ciepła i spalania paliw. Obowiązek ten 
spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku lub lokalu.  W deklaracji właściciel domu powinien zgłosić wszystkie źródła ogrzewania.
Dla większości z Państwa termin ten 
upływa z dniem 30.06.2022 roku. 
Wyjątkiem są nowe źródła ciepła, 
dla których deklarację należy złożyć 
w  terminie 14 dni od momentu ich 
uruchomienia.
Deklaracje  można składać:        
1. w formie elektronicznej, czyli 

przez Internet wykorzystując do 
tego aplikację dostępną na stronie                                                              
https://ceeb.gov.pl - jest to naj-
szybszy i najwygodniejszy spo-
sób, umożliwiający oszczędność 
czasu i pieniędzy, bez potrzeby 
wychodzenia z domu. Zachęcamy 
wszystkich do korzystania z elek-
tronicznego sposobu składania 
deklaracji.  

2. w formie papierowej - wypełnio-
ny dokument należy  wysłać listem 

za pośrednictwem poczty albo 
złożyć osobiście we właściwym 
Urzędzie Gminy/Miasta (zgodnie 
z lokalizacją budynku).

• Formularz A 
budynki i lokale mieszkalne

• Formularz B 
budynki i lokale niemieszkalne

Centralna Ewidencja Emisyjności 
Budynków będzie tworzyła rejestr 
wszystkich źródeł ciepła lub źródeł 
spalania paliw, które w swojej mocy 
cieplnej nie przekraczają 1 MW. Kry-
terium wpisu budynku do systemu ma 
być moc źródła ciepła, niezależnie od 
tego, czy użytkuje go osoba prywatna, 
czy przedsiębiorca. CEEB obejmie bu-
dynki mieszkalne, budynki użytecz-
ności publicznej, w tym małe lokalne 

ciepłownie, siedziby firm oraz małe 
zakłady produkcyjne, a także  altany                  
na terenie Rodzinnych Ogródków 
Działkowych (ROD).
W przypadku budynków / lokali, 
w  których występuje współwłasność 
nieruchomości dochodzi do tzw. od-
powiedzialności solidarnej. 

W przypadku złożenia deklaracji tylko 
przez jednego ze współwłaścicieli na-
leży uznać spełnienie tego obowiązku             
odnoszącego się przecież do budynku. 
Brak jest również podstaw do karania 
tego współwłaściciela, który deklaracji 
nie złożył dla tego budynku.

Więcej informacji nt. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków 
można uzyskać na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego:
www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow#k1

Od 4 stycznia do 31 grudnia 2022 roku 
zawieszona zostaje wypłata dodatków 
energetycznych (nie dotyczy świadczeń 
przyznanych przed 4 stycznia 2022 r.) Na 
ten czas świadczenie zostało zastąpione 
dodatkiem osłonowym.
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Żyjemy w coraz bardziej                   
„informatycznym” świecie, 
wszyscy zdajemy sobie spra-
wę z pozytywnych i negatyw-
nych związanych z tym zmian.                 
Wykorzystując pozytywne             
elementy „społeczeństwa                
informatycznego”, również 
Miejskie Zakłady Komunalne 
od kilkudziesięciu lat starają 
się wdrażań różne systemy IT. 
W ostatnim okresie, mając na 
uwadze podniesienie komfortu 
obsługi oraz wygody ze  współ-
pracy z naszymi klientami 
wdrożyliśmy na terenie miasta 
Kostrzyna nad Odrą aplikację 
„Kiedy Śmieci”. W związku z 
tym mamy przyjemność za-
prosić mieszkańców Kostrzy-
na nad Odrą do skorzystania            
mobilnej aplikacji.

Aplikacja dostępna jest w skle-
pie Play dla urządzeń mobil-
nych opartych na systemach 
Android, oraz App Store dla 
systemu IOS i jest dla miesz-
kańców całkowicie bezpłatna. 
Jej podstawowym zadaniem 
jest dostarczanie mieszkańcom 
aktualnego spersonalizowane-
go dla danej ulicy harmonogra-
mu odbioru wszystkich frakcji 
odpadów odbieranych przez 
Miejskie Zakłady Komunalne 
u źródła w raz z możliwością 
ustawienia przypomnienia w 
postaci powiadomień o zbli-
żającym się terminie odbioru 
poszczególnych frakcji.

Dodatkowo oprogramowanie 
zawiera katalog, umożliwia-

jący w prosty sposób spraw-
dzenie prawidłowej segrega-
cji poszczególnych odpadów 
w systemie obowiązującym 
w Kostrzynie nad Odrą, oraz  
informacje na temat funkcjo-
nowania Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunal-
nych oraz zasadach prawidło-
wej segregacji  odpadów.

Proponowana przez nas apli-
kacja jest bardzo wygodna i in-
tuicyjna. Produkt jest rozwi-
jany cały czas przez dostawcę.                    
W niedługim czasie zostanie 
uruchomiona dodatkowa 
funkcjonalność umożliwiająca 
komunikację dwukierunko-
wą między mieszkańcami, a 
naszą firmą umożliwiając np.  
zgłaszanie za pośrednictwem               
aplikacji odbioru odpadów 
wielkogabarytowych.

Na obecnym etapie prosimy 
o zgłaszanie ewentualnych nie-
prawidłowości merytorycznych                                                                                 
pod adresem maila:
kiedysmieci@mzk.kostrzyn.pl 

Mamy nadzieję że funkcjonal-
ności oraz walory edukacyjne 
zawarte w aplikacji „Kiedy 
Śmieci”  pozwolą na zbliżenie 
się naszej firmy do mieszkań-
ców naszego miasta podnosząc 
komfort naszej współpracy na 
wyższy poziom. W najbliższym 
czasie planujemy wdrożyć jesz-
cze kilka rozwiązań podnoszą-
cych komfort obsługi miesz-
kańców, o czym będziemy 
informować na bieżąco. 

Kiedy Śmieci?
KOSTRZYN NAD ODRĄ

Zaproszenie na Piknik Wojskowy
KOSTRZYN NAD ODRĄ

21 maja 2022 r. w samym sercu Kostrzyna nad Odrą na Placu Wojska Polskiego 
oraz na ulicy Kopernika w godzinach od 11.00 do 18.00 odbędzie się „Piknik 
Wojskowy” organizowany przez nowo powstałe w Gorzowie Wlkp. WOJSKOWE 
CENTRUM REKRUTACJI.

Podczas pikniku odbędzie się pokaz sprzętu z jednostek wojskowych                  
- zobaczyć będzie można m.in. rosomaki i inne pojazdy woj-

skowe, odbędzie pokaz musztry parad-
nej w  wykonaniu kadetów z klas o profilu                              
wojskowym, malowanie twarzy dzieciom - 

maskowanie  - przez żołnierzy Wojsk Obrony                                                                           
Terytorialnej, konkursy z nagrodami dla najmłodszych,                                         
pokazy Straży Pożarnej, działać będzie punkt Akademii 
im. Jakuba z Paradyża oraz wiele innych ciekawych atrakcji.

Ministerstwo Obrony Narodowej organizuje „Pikniki Woj-
skowe” z okazji wejścia w życie nowej Ustawy o Obronie Oj-

czyzny  tylko w 32 miastach w Polsce - w tym w Kostrzynie nad 
Odrą.

Serdecznie zapraszamy!
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Przed sądem kłamać nie wolno - dziennikarz z Kostrzyna skazany
KOSTRZYN NAD ODRĄ

24 listopada 2021 r. wydawca i redaktor naczelny biuletynu informacyjnego Witnicki Flesz oraz redaktor Kostrzyńskiego Flesza Bartosz G., 
został przez Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. prawomocnie skazany za składanie fałszywych zeznań (art. 233§1 Kodeksu Karnego). Sąd 
wymierzył mu karę 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata, karę grzywny w wysokości 1000 zł, jak również zobowiązał  
Bartosza G. do informowania Sądu o przebiegu okresu próby i obciążył go kosztami sądowymi.
Wyrok ten został utrzymany w mocy 
przez Sąd Okręgowy w Gorzowie Wiel-
kopolskim orzeczeniem z dnia 8 lutego 
2022 roku. Wyrok jest prawomocny.

Akt oskarżenia złożony przez Proku-
raturę Rejonową w Gorzowie Wlkp. 
obejmował zarzut, iż Bartosz G. dnia 10 
lipca 2020 roku będąc przesłuchanym 
w charakterze świadka na sprawie przed 
Sądem Rejonowym w Gorzowie Wlkp., 
będąc uprzedzonym o odpowiedzial-
ności karnej za składanie fałszywych                      
zeznań, złożył fałszywe zeznania,                                                                 
dotyczące tego, iż to on napisał artykuł 
„Ojciec”, którego bohaterem był Andrzej                                                                                      
Zabłocki, podczas gdy faktycznie arty-
kułu tego nie napisał.

Co ważne, zawiadomienie o podejrze-
niu popełnienia przestępstwa przez 
Bartosza G., złożył Sąd, który prowadził 
postępowanie karne przeciwko Przemy-
sławowi J. (byłemu zastępcy burmistrza 

Witnicy), oskarżonemu o zniesławienie 
A. Zabłockiego poprzez zamieszczenie 
w Internecie wpisu „Ojciec”. Przemy-
sław J. został w tej sprawie prawomocnie 
skazany, mimo że Bartosz G. próbował 

autorstwo tekstu, który Sąd Okręgowy 
określił jako „niszczenie człowieka dla 
samego niszczenia”, wziąć na siebie, 
publikując w tym zakresie we wrześniu 
2019 r. w Witnickim Fleszu „Oświad-
czenie”, a następnie składając fałszywe 
zeznania. 
Przestępstwo składania fałszywych ze-
znań jest wyjątkowo trudne do udo-
wodnienia, jednak w tym wypadku sądy 
nie miały żadnych wątpliwości. Wyrok 
skazujący bezsprzecznie stawia pod 
znakiem zapytania wiarygodność, rze-
telność i profesjonalizm redaktora Ko-
strzyńskiego i Witnickiego Flesza.

źródło: informacja publiczna od rzecz-
nika prasowego SO w Gorzowie Wlkp.,
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BILETY:
BILETYNA.PL, KUPBILECIK.PL

SDM-MYSZKOWSKI.PL, KASA KCK

KOSTRZYN NAD ODRĄ
Kostrzyńskie Centrum Kultury „Kręgielnia”

27maja 2022
godzina 19:00

14 kwietnia 2022 roku w Celowym Związku Gmin CZG-12 odbyło 
się uroczyste otwarcie zmodernizowanej linii sortowniczej. Projekt 
pn. : „Modernizacja linii sortowniczej Zakładu Unieszkodliwiania 
Odpadów Komunalnych w Długoszynie wraz z rozbudową PSZOK 
w Krzeszycach” współfinansowany był ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubu-
skie 2020, Osi Priorytetowej 4 Środowisko i Kultura, Działania 4.2 
Gospodarka Odpadami.  

Uroczyste otwarcie zmodernizowanej lini

W uroczystości udział wzięli: Przewod-
niczący Zgromadzenia CZG-12 Pan                 
Dariusz Ejchart, Członek Zarządu Powiatu                                                                                     
Sulęcińskiego Pan Wojciech Lewicki, 
Radna Sejmiku Województwa Lubu-
skiego i Przewodnicząca Komisji Klima-
tu  Pani Małgorzata Paluch-Słowińska,       
Wicedyrektor Departamentu Programów 
Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego 
Pan Daniel Roguski oraz przedstawiciele                      
najważniejszych Instytucji związanych 
z  ochroną środowiska w regionie: Re-
gionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
Pan Józef Kruczkowski oraz Kierownik 
WIOŚ Delegatura Gorzów Wlkp. Pan 
Marek Demidowicz. Na uroczystości nie 
mogło również zabraknąć przedstawicieli                                                                           
samorządu lokalnego będących człon-
kami Celowego Związku Gmin CZG-12, 
przedstawicieli służb związanych z bez-
pieczeństwem (Komisarz Arkadiusz Zie-
liński - Zastępca Komendanta Komendy 
Powiatowej Policji w Sulęcinie) i ochro-
ną przeciwpożarową (mł. bryg. Walde-
mar Konieczny - Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie) 
wraz z przedstawicielami firm realizują-
cych w ostatnim czasie ważne inwestycje 
w CZG-12: z ramienia firmy Falubaz Polska 
S.A. S.K.A. realizującej modernizację linii 
sortowniczej uczestniczył w  spotkaniu                                                                                    
Pan Paweł Ziajka, zaś Przedsiębiorstwo 

Budownictwa Ogólnego BUDOMEX 
S.A., odpowiedzialne za budowę nowej 
kwatery składowiska odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne, reprezentował 
Prezes Zarządu - Pan Janusz Zuza. Zapro-
szeni goście mieli możliwość zapoznania 
się z bliska z funkcjonowaniem nowej li-
nii technologicznej: separatorów optop-
neumatycznych, separatora balistycznego 
oraz rozdrabniarki do odpadów wielkoga-
barytowych. Podczas pokazu omówiono 
procesy przetwarzania odpadów selek-
tywnie zebranych i zmieszanych odpadów 
komunalnych oraz  proces przygotowania 
opakowań do recyklingu. 
Przewodniczący Zarządu CZG-12 Robert           
Paluch, zwrócił szczególną uwagę na rolę 
tej kosztowej inwestycji w osiąganiu coraz                        
wyższych poziomów odzysku surowców 
wtórnych tj. tworzyw sztucznych, papieru                                                      
i metali. Inwestycja też znacząco poprawi-
ła warunki pracy osób sortujących odpa-
dy w kabinach sortowniczych i pracow-
ników hali. Kabiny zostały wyposażone 
w system wentylacji i klimatyzacji, nato-
miast na hali zamontowano system odpy-
lający. Wartość całego projektu, którego 
elementem głównym była modernizacja 
linii sortowniczej, ale także rozbudowa 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Krzeszycach, wyniosła 
blisko 16 mln zł.

sortowniczej ZUOK w Długoszynie

CELOWY ZWIĄZEK GMIN CZG-12
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UKS NUKLEON KOSTRZYN NAD ODRĄ ROŚNIE W SIŁĘ
PIŁKA RĘCZNA

Ostatnie dwa lata dla UKS Nukleon były bardzo ważne. W tym trudnym czasie, kiedy szalała pandemia Covid-19 rozpoczęliśmy     
szkolenie najmłodszych chłopców z zamysłem budowy siły Nukleonu.   
Wiele czynników złożyło się na to, że obecnie dla 
Klubu perspektywa na kolejne lata jest bardzo 
optymistyczna. Mamy przede wszystkim grupę 
45 chłopców, którzy z dużym zaangażowaniem 
biorą udział z treningach i zawodach sportowych. 
W Klubie panuje świetna i twórcza atmosfera. 
Mobilizuje ona zarówno chłopaków jak i nas tre-
nerów do osiągania kolejnych celów sportowych. 
Czujemy jednocześnie wsparcie rodziców, sym-
patyków i przyjaciół Klubu. Bardzo dużo pozy-
tywnych emocji i konkretnych korzyści przynosi 
nam współpraca z Klubem I ligi centralnej KS Stal 
Gorzów Wielkopolski.
W obecnym sezonie bierzemy udział w rozgryw-
kach ligowych w kategorii młodzik młodszy. 
Niestety z wielu powodów w lidze bierze udział                     
jedynie drużyna UKS Szczypiorniak Zielona Góra 
oraz nasze dwa zespoły. Gramy systemem turnie-
jowym, żeby tej rywalizacji było jak najwięcej.                                                           
Jesteśmy już po dwóch turniejach, w których 
sportowo zaprezentowaliśmy się bardzo dobrze. 
Szczególnie w pierwszym turnieju, rozegranym 
w naszej hali zagraliśmy bezbłędnie. Obie nasze 
drużyny pokonały zespół z Zielonej Góry.
Na szczególną uwagę zasługuje nasza młod-
sza drużyna , która po zaciętej walce pokonała                    
starszych zawodników z Zielonej Góry. 

Materiały UKS Nukleon

Wyniki I turnieju ligowego
Kostrzyn nad Odrą 19.03.2022

      UKS Nukleon Kostrzyn nad Odrą 
      UKS Szczypiorniak Zielona Góra

      UKS Szczypiorniak Zielona Góra
      UKS Nukleon II Kostrzyn nad Odrą

      UKS Nukleon II Kostrzyn nad Odrą
      UKS Nukleon Kostrzyn nad Odrą 10:28 (9:19)

19:10 (13:6)

14:16 (8:10)

Wyniki II turnieju ligowego
Zielona Góra 24.04.2022

      UKS Szczypiorniak Zielona Góra
      UKS Nukleon II Kostrzyn nad Odrą 
      
      UKS Nukleon II Kostrzyn nad Odrą
      UKS Nukleon Kostrzyn nad Odrą

      UKS Nukleon Kostrzyn nad Odrą
      UKS Szczypiorniak Zielona Góra 18:6 (12:5)

13:11 (5:5)

13:28 (6:18)

LUBUSKA LIGA CHŁOPCÓW GR. A - TABELA
msc                   nazwa drużyny          M   Zw.      P       Rw      Rp       Zd         St       Zd-St    PZd      PSt
  1.   UKS Nukleon Kostrzyn nad Odrą      4         12         0         0         0         93         39         54         12         0
  2.   UKS Szczypiorniak Zielona Góra     4  3           3         0         0         43         64        -21          3         9
  3.   UKS Nukleon II Kostrzyn nad Odrą     4  3           3         0         0         50         83        -33          3         9
LUBUSKA LIGA CHŁOPCÓW GR. A - STRZELCY
msc  Gracz    Klub              Mecze    Bramki
  1.   KRYCH Radosław  UKS Nukleon Kostrzyn nad Odrą 4 26
  2. GRUSZKA Krystian  UKS Nukleon Kostrzyn nad Odrą 4 18
  3. KLIMEK Alan   UKS Szczypiorniak Zielona Góra 4 18
  4. KOPACKI Piotr  UKS Nukleon Kostrzyn nad Odrą 4 14
  5. STANKIEWICZ Jakub  UKS Nukleon Kostrzyn nad Odrą 4 14
  6. BABIRACKI Radosław  UKS Nukleon II Kostrzyn nad Odrą 4 13
  7. KOTECKI Dawid  UKS Nukleon II Kostrzyn nad Odrą 4 12
  8. KONYSZ Hubert  UKS Nukleon Kostrzyn nad Odrą 4 9
  9. WOŁKOWSKI Aleksander UKS Nukleon II Kostrzyn nad Odrą 4 9
 10. JACEWICZ Mateusz  UKS Nukleon II Kostrzyn nad Odrą 4 8

Trener UKS Nukleon, 
Marek Zatylny: 
Oba turnieje dały nam 
trenerom wiele ma-
teriałów do analizy. 
Wspólnie z drugim 
trenerem Mateuszem 
Myczkowskim jeste-
śmy bardzo zadowo-
leni z poziomu gry 
naszych zawodników. 
Obie nasze drużyny 

mają  duży potencjał. Każdy następny mecz czy 
turniej pozwoli nam zdobywać tak bardzo po-
trzebne doświadczenie boiskowe. A wtedy nasi 
wychowankowie w pełni będą  wykorzystywać 
swoje umiejętności techniczne i przygotowanie 
motoryczne. Już teraz w tych elementach wypada-
my na tle drużyny z Zielonej Góry bardzo dobrze. 
Zresztą o sile naszych chłopaków może świadczyć 
chociażby klasyfikacja strzelców. 
Już teraz z niecierpliwością czekamy na następny                                                                                  
turniej. A odbędzie się on w sobotę 28 maja 
o godz. 12.00 w hali sportowej Zespołu Szkół. Już 
teraz serdecznie zapraszam kibiców. My zadbamy 
o emocje sportowe.
Podziękowania dla partnerów i przyjaciół UKS 
Nukleon:  Burmistrza  Kostrzyna nad Odrą  An-
drzeja Kunta, Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej S.A., Bricomarche Kostrzyn 
nad Odrą, Intermarche Kostrzyn nad Odrą, 
Arctic Paper Kostrzyn S.A., Firmie Budowlanej 
AMA, BestFoto Bartłomiej Konysz                                                                                                                                         

27 maja w całym kraju obchodzony jest Dzień Samorządu Terytorialnego. Święto to 
ustanowił Sejm RP dla upamiętnienia daty pierwszych w pełni demokratycznych wybo-
rów samorządowych do rad gmin i miast, które odbyły się 27 maja 1990 roku.

Dzień Samorządu Terytorialnego
KOSTRZYN NAD ODRĄ

Dziś trudno wyobrazić sobie państwo polskie bez 
samorządów lokalnych i samorządu regionalnego. 
Władze samorządowe stały się ważnym uczestnikiem 
przemian, a struktury samorządowe przyczyniły się do 
uporządkowania państwa i odbudowały społeczności 
lokalne. Reforma samorządowa powszechnie uwa-
żana jest za jedną z najlepszych w III RP. Przyniosła                                   
decentralizację władzy oraz upodmiotowienie                                                                                           
lokalnych    wspólnot.
Samorząd terytorialny funkcjonował również w II RP  
(1918-1945) i w okresie Polski Ludowej do 1950 roku, 
kiedy to jego miejsce zajął system rad narodowych. 
Od 1 stycznia 1999 r. obowiązuje w Polsce trójszcze-
blowa struktura samorządu terytorialnego: samorząd 
gminny, samorząd powiatowy i samorząd wojewódz-
twa. Każdy z nich ma swoje własne, określone odręb-
nymi ustawami zadania.

Miasto Kostrzyn nad Odrą jest gminą miejską, w po-
wiecie gorzowskim, którego pierwszym starostą był 
burmistrz Kostrzyna nad Odrą (1994-1998),  Marian 
Firszt. W latach 1990 - 1994 burmistrzami miasta 
byli: Mirosław Furmański, Władysław Mysona oraz 
Grzegorz Tomczak.
Reaktywowanie samorządu terytorialnego w 1990 
roku jest jednym z największych sukcesów okresu 
transformacji. Sukces ten zawdzięcza się wielu ak-
tywnym działaczom lokalnym, ale przede wszystkim 
mieszkańcom polskich miast i gmin, tworzących 
wspólnoty samorządowe.

Dnia 26 października 2006 roku Stolica Apostolska 
przychyliła się do prośby samorządowców i ustanowiła                                                                                                                
Świętą Kingę patronką samorządowców i pracowników                                                                                                               
samorządowych.

Z OKAZJI DNIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ DNIA PRACOWNIKA 
SAMORZĄDOWEGO REDAKCJA PRZEKROJU LOKALNEGO ŻYCZY  SUKCESÓW, 
PRZEMYŚLANYCH I NAJLEPSZYCH DECYZJI, ŻYCZLIWOŚCI MIESZKAŃCÓW. 




