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UBEZPIECZENIA
 grupowe na życie●

● komunikacyjne

● assistance

● mieszkań

 podróżne●
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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 PERMANENTNY 
                 • MAKIJAŻ OKOLICZNOŚCIOWY
                                       • ZABIEGI PIELĘGNACYJNE TWARZY
                                       • MEZOSKIN                • DEPILACJA
                                       • OCZYSZCZANIE WODOROWE

GABINET KOSMETOLOGICZNY
Anna  Ziemkiewicz - Dubicka

Nowa normalność

#bądźmyczujni

WYBORY PREZYDENCKIE

Wybory Prezydenckie w tym 
roku zdominuje zapewne 
walka pomiędzy obecnym 
Prezydentem RP Andrzejem 
Dudą (PiS) a kandydatem 
KO Rafałem Trzaskowskim, 
który obecie piastuje funk-
cję Prezydenta Warszawy.

A N D R Z E J  D U D A
P O  R A Z  D R U G I ?

Trudno by było zacząć ten numer 
od innego tematu, niż planowane 
na 28 czerwca  br. Wybory Prezy-
denckie. Jeszcze miesiąc temu nie 
była znana ich data, a część obser-
watorów obawiała się dalszej obs-
trukcji (słowo odmieniane przez 
wszystkie przypadki oznaczające 
po prostu utrudnianie) wyborów 
w tym roku przez prof. Tomasza 
Grodzkiego (KO) i kierowanego 
przez niego Senatu RP. Marszałek 
w pewnym momencie „odleciał” 
stwierdzając nawet, że jeśli wybory 
się nie odbędą, będzie pełnił funk-
cję Prezydenta RP...
Tymczasem KO zmieniła kandy-
data i Małgorzata Kidawa-Błoń-
ska musiała pogodzić się z faktem, 
że do walki o fotel prezydencki                         
stanie prezydent stolicy Rafał 
Trzaskowski. Co więcej, opozycja 
zgodziła się na wybory w systemie 
mieszanym, mimo tego, iż wcze-
śniej T. Grodzki straszył słynnymi 
„kopertami śmierci”...
Podczas gdy nieformalna kampa-
nia wyborcza i wymiana ciosów w 
politycznym ringu przez A. Dudę 
i R. Trzaskowskiego trwała w naj-
lepsze, wciąż w Dzienniku Ustaw 
nie było opublikowanej uchwały 
PKW w sprawie nieważności wy-
borów w dniu 10 maja 2020 roku. 
To z kolei uniemożliwiało Mar-
szałek Sejmu RP Elżbiecie Witek 
(PiS) ogłoszenie nowego terminu 
wyborów... opozycja oskarżała PiS, 
PiS mówił o obstrukcji Senatu RP. 
A gdzieś w tle trwała sobie, coraz 
bardziej niezauważalna, pandemia 
Covid-19 - prawdziwy sprawca 
tego kryzysu politycznego...
Kiedy w końcu ogłoszono termin 
wyborów nagle okazało się, że   
Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski       
są nie tyle głównymi aktorami tego 
przedstawienia (tak na marginesie: 
ja się już zaczynałem dobrze ba-
wić!) co jedynymi liczącymi się, w 
mojej opini i większości sondaży, 
jedynymi do walki o zwycięstwo!
Czy zatem Prezydentem RP bę-
dzie po raz drugi Andrzej Duda?             
A może jednak w drugiej turze 
trafi na Rafała Trzaskowskiego? 
Jedno jest pewne: dla któregoś     
z kandydatów będzie to K.O. ...

ul. Jana Pawła II 68
Kostrzyn nad Odrą

tel. 95 728 93 85

www.alfabud.pl

HURTOWNIA BUDOWLANA

BETON TOWAROWY

FUNDAMENTY - STROPY I KOMINY - DOCIEPLENIA

PREFABRYKATY - SKUP ZŁOMU

ŚCIANY - SUCHA ZABUDOWA - CHEMIA BUDOWLANA 

RABATY

DLA STAŁYCH KLIENTÓW
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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

Urząd Stanu Cywilnego Kostrzyn nad Odrą zapowiada, że śluby będą 
odbywały się zgodnie z planem. Są jednak obostrzenia. Nowożeńcy, 
świadkowie oraz goście na ceremonię będą musieli przyjść w masecz-
kach ochronnych, nadal nie będzie można wznosić toastu szampanem, 
jak to robiono wcześniej.

Ślub w dobie wirusa
KOSTRZYN NAD ODRĄ

Ślub i wesele to marzenie niemal każdego 
młodego człowieka. Ta chwila ma być wy-
jątkowa, wyczekana i szczęśliwa. Chcemy 
oficjalnie powiedzieć sobie „TAK”, któ-
re przypieczętuje nasz związek na oczach 
świadków.
Jednak w obecnej sytuacji może się okazać, 
że nie będziemy mogli cieszyć się wspólny-
mi chwilami w gronie rodziny i przyjaciół.  
Zamiast hucznych przyjęć, będziemy mu-
sieli się  zadowolić kameralną uroczystością.
Do chwili obecnej, podczas ceremonii w 
Urzędzie Stanu Cywilnego, oprócz Kierow-
nika Urzędu Stanu Cywilnego, obecni mogli 
być jedynie nowożeńcy oraz świadkowie.
Wprowadzone w czwartym etapie, łagodze-
nie obostrzeń, daje możliwość organizowa-
nia liczniejszych przyjęć  weselnych do 150 
osób, co niewątpliwie  uszczęśliwi niejedno 
przyszłe małżeństwo.
Pamiętajmy jednak, że ceremonia w Urzę-
dzie Stanu Cywilnego podlega restrykcjom 
opublikowanym w Dzienniku Ustaw rozpo-
rządzenia Rady Ministrów w sprawie ogra-
niczeń, nakazów i zakazów w związku z wy-
stąpieniem stanu epidemii.
Przypominamy! Obowiązują nadal obo-
strzenia. Nowożeńcy, świadkowie oraz go-
ście na ceremonię będą musieli przyjść w 
maseczkach ochronnych.
Niezależnie od wytycznych dla poszcze-
gólnych dziedzin naszego życia, stopniowy 
powrót do normalności nie zwalnia nas ze 
stosowania podstawowych zasad bezpie-
czeństwa. Muszą one stać się podstawą na-
szego codziennego funkcjonowania.

Pamiętajmy!
1. Zachowujemy dwumetrową od-

ległość od innych w przestrzeni 
publicznej.

2. Obowiązkowo zasłaniamy nos 
i usta w miejscach publicznych.

3. Ściśle przestrzegamy zasad sa-
nitarnych w miejscach groma-
dzenia się ludzi utrzymując od-
powiedni dystans i stosujemy 
dezynfekcję.

4. Przestrzegamy kwarantanny 
i izolacji dla osób zarażonych 
lub potencjalnie zarażonych.

Urząd Stanu Cywilnego w Kostrzynie nad 
Odrą zapewnia, że pary, które mimo wcze-
śniejszej rezerwacji nie chcą w takich oko-
licznościach brać ślubu, mogą przełożyć 
ceremonię na inny termin. Wszystkim zo-
staną zaproponowane nowe terminy w dru-
giej połowie roku lub w przyszłym roku.

Prosimy!  O zachowanie zdrowego 
rozsądku. Jesteśmy nadal w centrum 
pandemii. Gospodarka musi zacząć 
funkcjonować, dlatego apelujemy 
i prosimy  o przestrzeganie restryk-
cji, aby ograniczyć ryzyko transmisji 
koronawirusa. Uważajmy na siebie 
i dbajmy o naszych bliskich.

Urząd Stanu Cywilnego
Kostrzyn nad Odrą
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Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące 
organizacji roku szkolenego 2019/2020, który 
co prawda dobiega końca, ale rodzice wciąż  
zadają nam pytania. Oto krótki przewodnik.

Szkoły a Covid-19
KOSTRZYN NAD ODRĄ

SZKOŁY PODSTAWOWE
Od 25 maja br. zostały przywrócone zajęcia opiekuńczo-
-wychowawcze dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. 
1 czerwca rozpoczął się kolejny etap stopniowego przywra-
cania pracy szkół i placówek oświatowych - uruchomiono 
konsultacje dla wszystkich dzieci w szkołach. 
Nauka z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na od-
ległość, wprowadzona 25 marca br. potrwa do 26 czerwca.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji      
Egzaminacyjnej z dnia 24 kwietnia 2020 roku (aktualizacja            
20 maja br.) harmonogram przeprowadzania egzaminu 
ósmoklasisty wygląda następująco:
Język polski: 16 czerwca 2020 roku, godz. 9:00
Matematyka: 17 czerwca 2020 roku, godz. 9:00
Język obcy nowożytny:18 czerwca 2020 roku, godz. 9:00
Ósmoklasistom życzymy samych „szóstek”!

Przypominamy, że od dnia 12 marca 2020 roku, w związ-
ku z zagrożeniem epidemicznym (tj. pandemia Covid-19) 
funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostało czasowo 
ograniczone. W tym okresie przedszkola, szkoły i placówki 
oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie mogły 
prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Decyzja ta 
wynikła z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się 
koronawirusa. Kostrzyńskie przedszkola wznowiły swoją 
działalność dopiero 11 maja 2020 roku, zapewniając opiekę 
dzieciom w godzinach 7:00-15:00.
Żłobek Miejski wznowił działalność w dniu 18 maja br.     
Godziny pracy placówki: od 6:00 do 16:00. 
W miejskich przedszkolach i żłobku opracowano procedury 
działalności, organizacji pracy i opieki oraz zasad bezpie-
czeństwa w związku z pandemią COVID-19 na terenie kra-
ju. Szczegółowe procedury związane z funkcjonowaniem 
poszczególnych placówek, zostały Państwu przekazane bez-
pośrednio przez ich dyrektorów.

Informujemy, iż decyzją Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą, w bieżącym roku szkolnym 2019/2020 
wszystkie przedszkola publiczne w okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień) będą funkcjonowały oraz 
sprawowały opiekę nad dziećmi. Wyjątek stanowi ostatni tydzień lipca, kiedy to przedszkola będą 
miały przerwę urlopową.

Przedszkola otwarte w wakacje
BURMISTRZ MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ ZDECYDOWAŁ

Mamy świadomość, iż obecna sytuacja jest na tyle wyjątko-
wa, iż konieczne jest dostosowanie pracy przedszkoli do ak-
tualnej rzeczywistości, by mogły one świadczyć opiekę nad 
dziećmi w tym trudnym dla rodziców powrocie do pracy.
Wszystkie publiczne przedszkola, kierując się bezpieczeń-
stwem dzieci, nauczycieli i opiekunów, będą funkcjonowa-
ły zgodnie z wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa, 
opracowanymi na podstawie Wytycznych GIS.
Dołożymy wszelkich starań, by w miarę możliwości     
w okresie wakacyjnym przyjąć jak największą liczbę dzieci, 
oczywiście w ramach obowiązującego reżimu sanitarnego, 
zapewniając najwyższe środki ostrożności i mając na uwa-
dze wartości nadrzędne: zdrowie, bezpieczeństwo dzieci, 
nauczycieli i opiekunów. Jednocześnie, pomimo wdrożenia 
nadzwyczajnych procedur chroniących dzieci i pracowni-
ków, zwracamy uwagę Rodzicom by byli świadomi możli-
wości zarażenia się ich dzieci, pozostałych domowników, 
opiekunów w przedszkolu i innych dzieci COVID-19.
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W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych przez Marszałka Sejmu RP na niedzielę 28 czerwca 2020r. głosowanie odbędzie się 
metodą mieszaną - w lokalach wyborczych oraz dla chętnych - korespondencyjnie. Oznacza to, że w najbliższych wyborach prezydenckich nie trzeba 
iść do lokalu wyborczego, by oddać swój głos. Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą odpowiada na najczęściej zadawane pytania.

Jak zagłosować korenspodencyjnie?
KOSTRZYN NAD ODRĄ

Kto może głosować korespondencyjnie?
W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej     
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku każdy 
wyborca może głosować korespondencyjnie. Każdy,  
to znaczy ten kto: 
• ma polskie obywatelstwo,
• będzie głosować w Polsce,
• ma co najmniej 18 lat, 
• ma prawa wyborcze.

Do kiedy można zgłosić zamiar głosowania 
korespondencyjnego ?
W przypadku głosowania w kraju zamiar głosowania 
korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez 
wyborcę odpowiedniemu komisarzowi wyborczemu 
za pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której 
wyborca ujęty jest w spisie wyborców, najpóźniej do 
dnia 16 czerwca 2020 roku. 
Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązko-
wej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach 
domowych może zgłosić zamiar głosowania korespon-
dencyjnego najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 roku 
Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obo-
wiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warun-
kach domowych po tym terminie, może zgłosić ten za-
miar najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 roku.
W przypadku przeprowadzenia ponownego głosowa-
nia (tzw. II tura) wyborca, który nie zgłosił zamiaru 
głosowania korespondencyjnego przed pierwszym 
głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania 
zgłosić komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem 
urzędu gminy lub konsulowi (w przypadku głosow-
nia za granicą) zamiar głosowania korespondencyj-
nego w ponownym głosowaniu, najpóźniej do dnia 
29 czerwca 2020 roku. W przypadku wyborcy, który 
w dniu ponownego głosowania będzie podlegał obo-
wiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warun-
kach domowych, może on zgłosić zamiar głosowania 
korespondencyjnego najpóźniej do dnia 7 lipca 2020 
roku. Natomiast wyborca, który rozpocznie podlega-
nie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w 
warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić 
ten zamiar najpóźniej do dnia 10 lipca 2020 roku.

Jak złożyć wniosek 
na głosowanie korespondencyjne ?
W przypadku głosowania korespondencyjnego w kra-
ju zgłoszenie może być dokonane osobiście, pisemnie 
w Urzędzie Miasta lub w formie elektronicznej za po-
średnictwem usługi udostępnionej na platformie e-PU-
AP.  Każdy zainteresowany otrzyma druk  zawierający:
• nazwisko i imię (imiona); 
• imię ojca;
• datę urodzenia; 
• numer ewidencyjny PESEL wyborcy; 
• adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy; 
• wskazanie numeru telefonu lub adresu poczty 

elektronicznej (e-mail).

Jeżeli zgłoszenie nie będzie spełniało wymogów, urząd 
wezwie wyborcę do jego uzupełnienia w terminie 
jednego dnia od dnia doręczenia wezwania. Wezwa-
nie może zostać dokonane w formie telefonicznej lub 
elektronicznej.
Wyborca, który nie podlega w dniu głosowania           
obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji 
w  warunkach domowych, zamiast wskazania adresu, 
na który ma być wysłany pakiet wyborczy, do zgło-
szenia może dołączyć deklarację osobistego odbioru       
pakietu wyborczego w urzędzie gminy.
W zgłoszeniu niepełnosprawny wyborca głosują-
cy w kraju może zażądać przesłania wraz z pakietem       
wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporzą-
dzonej w alfabecie Braille’a.
Jeśli zależy nam na głosowaniu korespondencyjnym, nie 
warto zwlekać. Najlepiej wysłać odpowiedni wniosek 
jak najszybciej, najlepiej przez internet - zachęca mini-
ster cyfryzacji Marek Zagórski. Ministerstwo Cyfryza-
cji informuje również, że profil zaufany lub e-dowód to 
jedyne, czego potrzeba, by zgłosić chęć głosowania ko-
respondencyjnego. W opublikowanym komunikacie 
MC przypomina, że  chęć takiego udziału w wyborach 
już można zgłosić przez internet dzięki nowej e-usłu-
dze dostępnej na portalu www.GOV.pl 
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego 
dotyczy również ewentualnego ponownego głosowa-
nia (tzw. II tury wyborów), bowiem pakiet wyborczy 
zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu za-
miaru głosowania korespondencyjnego dokonanym 
przed pierwszym głosowaniem. 

Kiedy otrzymasz pakiet wyborczy ?  
Wyborca głosujący w kraju nie później niż do dnia 
23  czerwca 2020 roku otrzyma pakiet wyborczy. Na-
tomiast wyborca podlegający w dniu głosowania 
obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji 
w  warunkach domowych, który zamiar głosowania 
korespondencyjnego zgłosił w okresie od 17 czerwca 
2020 roku, otrzyma pakiet wyborczy nie później niż do 
dnia 26 czerwca 2020 roku. Urząd gminy prześle pakiet 
wyborczy za pośrednictwem Poczty Polskiej. Doręcze-
nie pakietu wyborczego jest dokonywane przez zespół 
złożony z co najmniej dwóch pracowników Poczty Pol-
skiej, bezpośrednio do oddawczej skrzynki pocztowej 

wyborcy. Po doręczeniu pakietu do skrzynki za pakiet 
odpowiada użytkownik skrzynki.
W przypadku braku oddawczej skrzynki pocztowej 
albo w przypadku, gdy oddawcza skrzynka pocztowa 
uniemożliwia doręczenie pakietu wyborczego, zespół 
wystawi zawiadomienie o możliwości odbioru pakietu 
wyborczego we właściwej dla danego adresu placówce 
pocztowej. Zawiadomienie pozostawione zostanie w 
drzwiach mieszkania wyborcy. Będzie ono zawierało 
informację o adresie właściwej placówki pocztowej 
oraz informację od kiedy i w jakich godzinach można 
odebrać pakiet wyborczy. Wyborca może odebrać pa-
kiet wyborczy w terminie nie dłuższym niż 1 dzień od 
dnia pozostawienia zawiadomienia. Pakiet wyborczy 
może być również doręczony do wyborcy przez upo-
ważnionego pracownika urzędu gminy.
Wyborca może także osobiście odebrać pakiet wybor-
czy w urzędzie gminy, jeżeli zadeklarował to w zgło-
szeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego.

Czym jest pakiet wyborczy ?
Pakiet wyborczy przygotowany przez Urząd Miasta i 
przekazywany wyborcy to:
1. instrukcja głosowania korespondencyjnego.
2. karta do głosowania - wyborca oddaje swój głos 

poprzez postawienie znaku „X” tylko przy jednym 
nazwisku wybranego kandydata ,

3. koperta na kartę do głosowania, do której wkła-
damy wypełnioną kartę do głosowania i kopertę 
koniecznie zaklejamy,

4. oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu 
na karcie do głosowania , które należy osobiście 
wypełnić i podpisać włożyć do koperty zwrotnej,

5. koperta zwrotna z adresem i numerem obwodo-
wej komisji wyborczej do którejwkładamy zakle-
joną kopertę z wypełnioną kartą do głosowania i 
oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu.

Do pakietu wyborczego dołączona będzie także na-
kładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabe-
cie Braille’a, jeżeli wyborca niepełnosprawny zażądał 
jej przesłania. 

Co zrobić z wypełnionym i zapakowanym 
pakietem wyborczym?
Najpóźniej dnia 26 czerwca 2020 roku:
1. wrzucić do nadawczej skrzynki Poczty Polskiej,
2. lub osobiście, bądź za pośrednictwem innej oso-

by dostarczyć kopertę zwrotną do Urzędu Miasta 
w Kostrzynie nad Odrą (w godzinach pracy urzę-
du od 7:30 do 15:30) - pokój nr 1,

3. lub w dniu wyborów, do czasu zakończenia gło-
sowania - do godziny 21:00 - osobiście bądź za 
pośrednictwem innej osoby dostarczyć koper-
tę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej       
w  obwodzie głosowania, w którym wyborca jest 
wpisany do spisu wyborców.

Urząd Miasta w Kosrzynie nad Odra
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OKIEM RADNEGO...

Inwestycja drogowa w przygotowaniu
Chciałbym ogłosić wszem i wobec, że znajdująca się w zasobach Powiatu Gorzowskiego ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego już w 
ciągu kilkunastu miesięcy zyska nowe oblicze. Jest to fakt. Z tym, że pewnie nie każdy wie, że jest to możliwe tylko i wyłącznie dzięki 
zaangażowaniu naszego miasta. Gdyby miasto nie wyłożyło na nią środków, to pewnie, przez kolejne kilkanaście lat jeździlibyśmy 
po tym, co jest. Sama inwestycja warta jest bowiem kilkanaście milionów złotych, ale uważam, że w tym momencie warto te pienią-
dze zainwestować, choćby po to tylko, żeby Kostrzyn nad Odrą zyskał kolejne ucywilizowane technicznie osiedle. 
Nie chciałbym umniejszać roli Powiatu przy tej inwe-
stycji. Bo przecież dobrymi chęciami piekło jest wy-
brukowane. Zaangażowanie Wicestarosty Magdaleny          
Słomińskiej i jej bardzo dobre relacje w Urzędzie                                                                                        
Wojewódzkim spowodowały, że z budżetu państwa 
otrzymamy nie 50 a 60% dofinansowania, co spowo-
duje realne odciążenie dla budżetu miasta. Kilkanaście 
dni temu przekazaliśmy tę informację burmistrzowi 
miasta Andrzejowi Kuntowi, który na wieść o tym,     
że budżet miasta zyska sporo gorsza w formie oszczęd-
ności zadeklarował, że pomoże nam rozwiązać również 
sprawę bezpieczeństwa drogowego na ul.Kostrzyńskiej. 
Już dzisiaj trwają rozważania nad najlepszym projek-
tem zabezpieczenia mieszkańców Szumiłowa przed     
piratami drogowymi. Osobiście uważam, że najlepszym 
rozwiązaniem byłby radar, najlepiej taki bezwzględny, 
żółty, ale każde inne rozwiązanie, które spowoduje 
konieczność zdjęcia nogi z  pedału gazu będzie rów-
nież wartościowe. Wszystko bowiem, co przyczyni się         
do zwiększenia bezpieczeństwa naszych mieszkańców 
będzie zasługiwało na medal.
Z inwestycją na Osiedlu Warniki wiąże się również 
jeszcze jedna ważna inwestycja realizowana przez                    
naszego lokalnego inwestora. Tak z pełną świadomo-
ścią używam tego określenia w stosunku do Miejskich 
Zakładów Komunalnych, czyli naszego MZK. Inwe-
stycja naszej komunalnej spółki polegała będzie na bu-
dowie kanalizacji sanitarnej oraz wymianie wodociągu. 
O ile kanalizacji nigdy w rejonie Osiedla Warniki nie 
było i powstawało w związku z tym wiele problemów 
z rozliczeniem np. ścieków, o tyle woda płynie w dużej 
mierze przez rurociąg azbestowy. Fakt, że azbest szko-
dliwy jest w momencie jego cięcia, ale z pewnością le-
piej będziemy się czuli, wiedząc, że teraz woda płynie 
przez rurociąg np. z polietylenu.

Pisząc o MZK, jako o jednym z największych inwesto-
rów w naszym mieście, robię to w pełni świadomie. 
Kilka dni temu usłyszałem, że MZK totalnie nic nie 
robią… Każdy, kto tak twierdzi szkodzi spółce i jej pra-
cownikom. Warto umówić się na spotkanie z jakikol-
wiek pracownikiem MZK, żeby usłyszeć, ile w tej spółce 
się dzieje. Warto przeczytać o tym, co spółka oficjalnie 
publikuje. W ciągu minionych 10 lat spółka zainwesto-
wała w rozwój infrastruktury miejskiej prawie 50 000 
000,00 zł. Fakt, nie jest to ICT, TELESKOP czy ARTIC 
PAPER, flagowe okręty kostrzyńskiej gospodarki. Pro-
blem w tym, że większość tych pieniędzy MZK zakopały 
w ziemi. Dzięki inwestycjom MZK woda płynie w każ-
dym kostrzyńskim kranie, kanalizacja zaczyna docierać 
do najdalej oddalonych domów, śmieci nie zalegają po 
kątach (choć na ludzki upór nie ma siły). Wszystkie za-
inwestowane środki nasza spółka wypracowała sama i 
to nie tylko na terenie Kostrzyna nad Odrą. 

Zaangażowanie pracowników MZK w żaden sposób 
nie potwierdza stawianych, mam nadzieję nieświado-
mie, tez. Pewnie jest tak jak w życiu. Szybko przyzwy-
czailiśmy się do dobrego i lepiej chwalić to, co widać 
niźli to, co nam rzeczywiście ułatwia życie. Oczywiście 
można zrobić więcej, ale każda inwestycja w rozwój 
wodociągów i kanalizacji przekłada się w ostateczno-
ści na cenę wody. Pomimo tego, że ludzi w Kostrzynie 
mieszka coraz więcej, mieszkańców nie przybywa. 
Zamiast krytykować sugeruję byśmy zachęcali naszych 
sąsiadów do tego, by meldowali się w Kostrzynie. Ko-
rzyści z tego będzie wiele. O tym, jednak w następnym 
mrugnięciu okiem…

Andrzej Kail 
Przewodniczący Rady Powiatu Gorzowskiego 
Klub Radnych Razem dla Powiatu 
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OSIEDLE LEŚNE
Początki samorządności na Osiedlu Leśnym sięgają roku 
1962, kiedy „wyprowadziło się” stąd wojsko. Wtedy też, pod 
przewodnictwem Józefa Pawelli rozpoczęła się integracja 
Osiedlaków, stworzono ogródki działkowe czy wybudowa-
no boisko sportowe, na którym mecze rozgrywała Celulo-
za. Organizowano także czyny społeczne, pomoc dla mniej 
zamożnych rodzin, zbiórki żywności, zabawy integracyjne 
czy spotkania z mieszkańcami. 11 listopada 2015 roku Józef                                                                                                            
Pawella został odznaczony za swoje zasługi Medalem Pa-
miątkowym „Za zasługi dla Miasta Kostrzyn nad Odrą”.
Uchwałą Nr XXI/204/96 Rady Miejskiej w Kostrzynie nad 
Odrą z dnia 4 lipca 1996 roku powołano do życia Samo-
rząd Mieszkańców Osiedla Leśnego (pod nazwą: Osiedle 
nr2 Osiedle Leśne), a Statut został zmieniony 6 listopada 
2014 roku. Obecnie Samorząd tworzą Mieszkańcy ulic: 
Osiedle Leśne, Ogrodowa, Prosta i Sportowa.
W latach 2002-2006  Samorząd Osiedlowy działał przez 
swoich przedstawicieli, czyli Zarząd, który tworzyli : Adam 
Rosiak, Włodzimierz Kryński, Marcin Kwiatkowski,     
Dariusz Jeziorski i Maria Bogusz. Adam Rosiak w 2006 
roku na zebraniu mieszkańców Osiedla Leśnego przypo-
minał, że „celem samorządu było reprezentowanie interesów 
i potrzeb mieszkańców Osiedla Leśnego kierowanych do Bur-
mistrza Miasta i Rady Miasta”. Politykę tą realizował także 
zarząd wybrany w dniu 4.11.2006 roku w składzie: Piotr 
Dziekan (przewodniczący), Krystyna Ludka Orzecho-
wicz ( z-ca przewodniczącego) Adam Seliga (sekretarz), 
Kazimiera Kusyk, Marian Romaszko, Dariusz Jeziorski 
i Adam Rosiak. Po upływie 4-letniej kadencji na zebraniu 
sprawozdawczo-wyborczym, w dniu  4.12.2010 roku, miesz-
kańcy wybrali nowy Zarząd w składzie - Piotr Dziekan 
(przewodniczący), Janusz Laskowski (z-ca przewodniczą-
cego), Maciej Skorupiński (sekretarz), członkowie: Jaro-
sław Żółciak i Małgorzata Dziekan. 10 grudnia 2014 roku 
Mieszkańcy wybrali nowy Zarząd, który był połaczeniem 
młodości i doświadczenia: Piotr Dziekan, który stanowisko 
przewodniczącego piastowal cztery razy, jego zastępcą był 
Mateusz Żurawski, a sekretarzem Mariusz Świerzyński. 
Skład Zarządu dopełnili: Artur Mech, Tomasz Galiński, 
Małgorzata Dziekan oraz Kazimiera Kusyk.
Samorząd Osiedla Leśnego nierozerwalnie związany był 
więc przez szesnaście lat z Osiedlakiem, jakim jest Piotr 
Dziekan - obecnie radny miejski i współtwórca niefor-
malnej grupy Rdzennych Mieszkańców Osiedla Leśnego.                                                                                                                      
W latach 2006-2014 samorząd pod przewodnictwem 
P. Dziekana złożył kilkanaście wniosków do budżetu doty-
czących m.in. napraw dróg wewnątrz osiedla, placu zabaw, 
ogrodzenia i renowacji osiedlowego boiska, wymiany ławek, 
podłączenia centralnego ogrzewania, montaż oświetlenia 
przy garażach, inwestycji drogowej przy blokach od ulicy 
Sportowej, naprawy chodników oraz kanalizacji sanitar-
nej, kładki dla pieszych nad torami kolejowymi, chodnika 
z oświetleniem przy ul. Prostej, nasadzeń drzew oraz budo-
wy drogi dla tirów do zlokalizowanych tutaj zakładów pra-
cy. Poza wnioskami budżetowymi Zarząd składał również 
wnioski bieżące w istotnych dla mieszkańców sprawach jak 

np.  naprawy ubytków nawierzchni dróg, czyszczenia desz-
czówki, naprawy bieżącej ławek i organizował liczne spotka-
nia. Tak wspomina te lata P. Dziekan: „Cieszę się, że większość 
wniosków Zarządu Osiedla skłdanych do Urzędu Miasta czy 
bezpośrednio dla Burmistrza Miasta Andrzeja Kunta udało 
się zrealizować. Wiele osób nie wierzyło, że dojdzie do remon-
tu kładki nad torami, a teraz cieszy ona oko i jest bezpieczna 
dla osób, które codziennie z niej korzystają! Dużo trudu kosz-
towało nas podłączenie Osiedla Leśnego do  miejskiej sieci 
ciepłowniczej, ale to także się udało! To wszystko nie było by 
możliwe, gdyby nie wsparcie ze strony Burmistrza Andrzeja 
Kunta i jego urzędników, którym w tym miejscu dziękuję!”
Samorząd Osiedla Leśnego był również animatorem życia 
sportowego Osiedla, organizując turnieje w piłce nożnej, 
imprezy o charakterze sportowym  a także aktywnie uczest-
nicząc w rywalizacji sportowej jako Sarenka Osiedle Leśne. 
W ramach integracji mieszkańców organizowane były licz-
ne pikniki, spotkania przy ognisku czy Mikołajki. W ferie 
organizowane były wyjazdy na basen, a lato to tradycyj-
ne imprezy plenerowe. Piotr Dziekan wspomina: Dzięki 
wzorowej współpracy z kostrzyńskim MOSiR Osiedle Leśne 
było    aktywne sportowo, a Sarenki bali się wszyscy (śmiech)!      
Trzeba także pochwalić KCK, które na Leśnym ma swój Klub   
Osiedlowy, gdzie dzieciaki mają zapewnioną moc atrakcji. 
Wspaniali ludzie, którzy nas wspierali przez lata pozwolili 
nam na realizację wielu fajnych imprez i wszystkim im w tym 
miejscu dziękuję - jesteście Wielcy! Wszystko to niestety w 
czasie przeszłym, bowiem listopad 2018 przyniósł zmianę 
Zarządu i wiele z tych inicjatyw jest tylko wspomnieniem...

Obecnie Zarządu Osiedla Leśnego tworzą:
Edward  Boczarski - Przewodniczący Zarządu,
Beata Malinowska - z-ca Przewodniczącego Zarządu,
Dariusz Niewinowski - Sekretarz,
Ewa Bednarczyk-Watral - członek Zarządu,
Wojciech Bławat - członek Zarządu,
Ryszard Chwastowski - członek Zarządu,
Krzysztof Matusza - członek Zarządu.

OSIEDLE SZUMIŁOWO
Szumiłowo jeszcze w roku 2002 miało status jednej ze wsi 
w Województwie Zachodniopomorskim. 31 grudnia 2002 
roku na Placu Wojska Polskiego Kostrzynianie uroczyście 
powitali Mieszkańców Osiedla Szumiłowo w granicach ad-
ministracyjnych swojego miasta.
Uchwała Nr VI/53/03 Rady Miejskiej Kostrzyna nad 
Odrą z dnia 26 marca 2003 roku utworzyła Samorząd 
Mieszkańców Osiedle Szumiłowo (pod nazwą: Osiedle nr 
7 Szumiłowo), w skład którego weszły ulice: Brzoskwinio-
wa, Brzozowa, Familijna, Grzybowa, Kostrzyńska, Odrzań-
ska, Piaskowa i Wesoła od roku 2014 także ul. Willowa)
Już 15 maja 2003 roku mieszkańcy wybrali pierwszy komi-
tet Osiedlowy w składzie: Adam Bodzoń,  Mieczysław Kar-
das, Grażyna Nagirna, Henryk Piskorski, Adam Peciak, 
Elżbieta Wierzbicka (przewodnicząca Zarządu do 2011 
roku). 25 listopada 2011 roku mieszkańcy Osiedla wybrali 
nowy Zarząd, na kolejną 4-letnia kadencję. Przewodniczą-

cym Zarządu został Adam Strelczuk, zastępcą Anna Świer-
czyńska, sekretarzem Elżbieta Wierzbicka, skarbnikiem 
Grażyna Nagirna, członkami Zarządu: Jolanta Strelczuk, 
Żaneta Tydla i Ewelina Strelczuk. 
Kolejne Zarządy Osiedla we współpracy z władzami Mia-
sta starał się nie tylko integrować lokalną społeczność, ale     
także dbać o sprawy bytowe takie jak remont i wyposażenie 
świetlicy osiedlowej (miejsce wielu zebrań i imprez), ogro-
dzenia i wyposażenia placu zabaw czy remontu dróg, cza-
sem w czynie społecznym jak przy ul. Brzoskiwiniowej.
Ważnym miejscem dla wszystkich Mieszkańców Osiedla są 
tereny rekreacyjno-sportowe naprzeciw świetlicy, gdzie  co 
rok odbywa się Turniej Piłki Siatkowej im. Zygmunta Ćwie-
kowskiego, którym Samorząd Mieszkańców Osiedla Szumi-
łowo czci pamięć zmarłego społecznika, siatkarza i człowie-
ka o wielkim sercu. 
Rafał Żygielewicz, obecny Przewodniczący Zarządu Osie-
dla i miejski radny ubolewa, że pandemia Covid-19 nie po-
zwala mu na realizację wielu planów: „Niestety mój pierwszy 
rok pracy nie może być udany bo sytuacja na świecie jak i u 
nas w kraju zmusiła nas do włączenia „ hamulców” związa-
nych z koronawirusem. Co do naszych planów, musimy po-
czekać na rozwój sytuacji. Chciałbym w tym miejscu podzię-
kować mieszkańcom za zaufanie, dzięki któremu zostałem 
Przewodniczącym. Z mojej strony mogę teraz się im odwdzię-
czyć tylko swoją ciężką pracą. Dziękuję całemu Zarządowi 
ponieważ są to wspaniali ludzie na których zawsze można 
liczyć i poświęcają swój cenny czas na to żeby w Szumiłowie 
niczego nie brakowało. Serdeczne podziękowania dla wszyst-
kich sponsorów, na których  zawsze mogę liczyć, a bez nich 
wiadomo ciężko byłoby pozyskać środki na nasz cały plan 
roczny. Teraz to pozostaje nam tylko czekać na koniec tych 
zakazów, bo chciałbym już ostro zabrać się do pracy, ponie-
waż lubię działać i robić coś dla mieszkańców i z mieszkań-
cami!” Wierzymy zatem, że będzie jeszcze niejedna okazja,              
aby odwiedzić Osiedle Szumiłowo!

Obecnie Zarządu Osiedla Szumiłowo tworzą:
Rafał Żygielewicz - Przewodniczący zarządu,
Adam Strelczuk - Zastępca Przewodniczącego Zarządu,
Anna Świerczyńska - Skarbnik Zarządu,
Elżbieta Wierzbicka - Sekretarz Zarządu,
Wioletta Mońko - członek Zarządu.

OSIEDLE WARNIKI
Uchwałą Nr VII/41/15 z 29 kwietnia 2005 roku Rada Mia-
sta Kostrzyn nad Odrą powołała Samorząd Mieszkańców 
Osiedla Warniki obejmującego ulice: Jana Karskiego, Jasna, 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego od nr 66 wzwyż, Osiedle 
Warniki,  Świerkowa, Tarasowa i Widokowa.
Obecnie Zarządu Osiedla Warniki tworzą:
Jeremi Filuś - Przewodniczący Zarządu,
Waldemar Pańczyk - z-ca Przewodniczącego Zarządu,
Emilia Lachowska - Skarbnik,
Zbigniew Kluczyński - członek Zarządu,
Edyta Nowak - członek Zarządu.

Bartłomiej Suski

Choć dzisiejsze Samorządy Osiedlowe swoje korzenie mają w powstających za czasów PRL-u Rad Osiedlowych, to jednak nie mają z nimi wiele wspól-
nego. Samorządy Mieszkańców mają w naszym mieście: Osiedle Leśne, Osiedle Szumiłowo oraz Osiedle Warniki. Warto podkreślić, że Samorząd Osie-
dla Drzewice zawiesił swoją działalność kilka lat temu, a Osiedle Słowiańskie ostatecdznie nie utworzyło Samorządu Mieszkańców...

Samorządy Osiedlowe to siła Mieszkańców
KOSTRZYN NAD ODRĄ

Piotr Dziekan - Osiedlak i samorządowiec Rafał Żygielewiecz  - zawsze z pasją

Józef Pawela odbiera medal z rąk A. Kunta
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I kadencja 1990-1994
Mirosław Furmański - Burmistrz Miasta w latach 1990-91
Władysław Mysona- Burmistrz Miasta w latach 1991-92
Grzegorz Tomczak - z-ca Burmistrza Miasta, następnie     
Burmistrz Miasta w latach 1992-1994
Roman Stryjewski - z-ca Burmistrza Miasta 1992-1994
Halina Tonowicz - Sekretarz Miasta do roku 2002
Wanda Dudziak - Skarbnik Miasta do roku 2006

W wyborach 27 maja 1990 roku w Kostrzynie wybrano 
24-osobową Radę Miasta: Janina Bartyzel, Krzysztof Bie-
lański, Tadeusz Bluma, Ewa Bruś, Diethard Bukowski, 
Mirosław Dagil, Józef Fedorczuk, Marian Firszt, Miro-
sław Furmański, Janina Galczak, Stanisław Głowicki, 
Jerzy Jabłoński, Bolesław Kamiński, Krystyna Ludka 
Orzechowicz, Adam Rembarz, Marian Romaszko, Marek 
Rozenblut, Jerzy Rybiński, Ryszard Skałba, Józef Sikora, 
Maria Szydełko, Piotr Tadla, Grzegorz Tomczak, Elżbieta 
Zdanowicz. 
W styczniu 1991 roku z pełnienia funkcji burmistrza i rad-
nego zrezygnował Mirosław Furmański oraz radni w okręgu 
nr 15 i nr 21. W wyniku wyborów uzupełniających  radnymi 
zostali Edward Sitarz i Waldemar Westfalewski.

Józef Sikora - Przewodniczący Rady Miasta

Zarząd Miasta stanowili: Władysław Mysona, Grzegorz 
Tomczak, Diethard Bukowski, Mirosław Dagil, Józef Fedor-
czuk, Bolesław Kamiński i Waldemar Westfalewski.

II kadencja 1994-1998
Marian Firszt - Burmistrz Miasta
Dariusz Maron - z-ca Burmistrza Miasta

19 czerwca 1994 roku, przy niskiej (30,7%) frekwencji      
wyborczej  do Rady Miejskiej weszli: Kazimiera Abramow-
ska, Jerzy Czyżewski, Roman Dziduch, Marian Firszt,      
Jarosław Jankowski, Maciej Kwiatkowski, Nina Kowalska, 
Stefan Lejman, Krystyna Ludka-Orzechowicz, Tadeusz 
Majewski, Dariusz Maron, Elżbieta Miszczuk, Włady-
sław Nieznański, Bolesław Olik, Ryszard Paprocki, Janina 
Pogoda, Krzysztof Prętnicki, Jerzy Sak, Ryszard Skałba, 
Stefan Szkwarek, Jerzy Wanat, Włodzimierz Wichliński, 
Mieczysław Wróbel, Józef Żarski, Władysław Nieznański,

Józef Żarski - Przewodniczący Rady Miasta
Kazimiera Abramowska  - z-ca Przewodniczącego
Włodzimierz Wichliński - z-ca Przewodniczącego

Zarząd Miasta stanowili: Jerzy Czyżewski, Roman Dziduch, 
Stefan Lejman, Władysław Nieznański i Mieczysław Wróbel.

III Kadencja 1998-2002
Grzegorz Tomczak - Burmistrz Miasta 
Krzysztof Prętnicki - z-ca Burmistrza Miasta,

11 października 1998 roku odbyły się wybory samorządo-
we, wybrano nowy skład Rady Miejskiej: Ryszard Andrys, 
Ryszard Dziduch, Jarosław Jankowski, Adam Karpiński, 
Wiesław Kępa, Andrzej Łaskawy, Dariusz Marszałek,     
Maria Masztalerz, Elżbieta Miszczuk, Krzysztof Moczul-
ski Józef Parys, Krzysztof  Prętnicki, Ryszard Rzęsa,         
Jerzy Sak, Mirosława Stańczak, Bogusława Strojnowska, 
Grzegorz Tomczak, Helena Romaszko, Janusz Szymczyk,          
Jerzy Wanat, Waldemar Westfalewski, Zbigniew Żurawski,                                                                                                                                   
Józef Żarski Anna Żytkowiak.

Anna Żytkowiak - Przewodniczący Rady Miasta
Józef Żarski - z-ca Przewodniczącego
Waldemar Westfalewski - z-ca Przewodniczącego

Zarząd Miasta stanowili: Bogusława Strojnowska, Helena 
Romaszko, Ryszard Andrys, Józef Parys, Janusz Szymczyk.

Pierwszym Starostą Powiatu Gorzowskiego, 
od 1 stycznia 1999 roku, zostaje Marian Firszt.

27 maja 2020 roku minęła trzydziesta rocznica wyborów do rad gmin - pierwszych po ponad półwieczu wolnych wyborów w Polsce. Doprowadziły 
one do odrodzenia w naszym kraju samorządu terytorialnego. W ten sposób został zakończony proces odbudowy demokratycznego ustroju państwa, 
zaprojektowany w 1981 roku przez wielki ruch społeczny Solidarność.Na łamach bezpłatnego miejskiego biuletynu informacyjnego „Samorządny          
Kostrzyn” z tej okazji przypomniano tych, którzy tworzyli samorząd w ostatnim trzydziestoleciu. Warto o nich pamiętać!

Świętujemy 30-lecie Samorządu Terytorialnego! 
KOSTRZYN NAD ODRĄ

IV Kadencja 2002-2006
Andrzej Kunt - Burmistrz Miasta
Zbigniew Sobkowski - z-ca Burmistrza Miasta
Anna Suska - Sekretarz Miasta od roku 2002-obecnie

27 października 2002 roku odbywają się wybory samo-
rządowe w których udział 44% uprawnionych do głosowa-
nia wybiera Radę Miastra w składzie: Adam Bogdański,            
Andrzej Kail, Maciej Borowski, Bożena Gęzikiewicz, 
Maria Jasińska, Mieczysław Jaszcz, Andrzej Łaskawy,     
Tadeusz Łysiak, Maria Masztalerz, Elżbieta Miszczuk, 
Zygmunt Romanowski, Czesław Rzepka, Zbigniew Sob-
kowski, Bogusława Strojnowska, Jacek Włodarczak,       
Antoni Żołna.

Andrzej Kail - Przewodniczący Rady Miasta
Maciej Borowski - wiceprzewodniczący Rady Miasta
Andrzej Łaskawy - wiceprzewodniczący Rady Miasta

Marian Firszt - radny Sejmiku Wojewódzkiego
Do Rady Powiatu Gorzowskiego weszli: Roman Dziduch, 
Jerzy Sak, Grzegorz Tomczak, Włodzimierz Wichliński 
i Józef Żarski, który został starostą.

V Kadencja 2006-2010
Andrzej Kunt - Burmistrz Miasta
Zbigniew Biedulski - z-ca Burmistrza Miasta
Janina Rapacz - Skarbnik Miasta do roku 2016

12 listopada 2006 roku z prawa wyborczego skorzysta-
ły 6.154 osoby (44,07% uprawnionych), które wybrały 
radę Miasta w składzie: Ryszard Andrys, Aleksandra 
Bajor, Adam Bogdański, Bożena Gęzikiewicz, Mieczy-
sław Jaszcz, Maria Kopertowska-Krawiec, Michał Kunt,          
Stefania Martynowicz, Maria Nowakowska, Jerzy Sak, 
Bogusław Samosionek, Piotr Tadla, Marek Tatarewicz, 
Krzysztof Wojtala, Antoni Żołna.

Marek Tatarewicz - Przewodniczący Rady Miasta
Mieczysław Jaszcz - wiceprzewodniczący Rady Miasta
Antoni Żołna - wiceprzewodniczący Rady Miasta

Roman Dziduch - radny Sejmiku Wojewódzkiego
Do rady powiatu mandat uzyskali: Andrzej Kunt (zastąpił 
go Marian Firszt), Grzegorz Tomczak, Andrzej Łaskawy, 
Stanisław Łuczkowski i Jan Czarnecki.

VI Kadencja 2010-2014
Andrzej Kunt - Burmistrz Miasta
Zbigniew Biedulski - z-ca Burmistrza Miasta

21 listopada 2010 roku odbywają się wybory samorzą-
dowektóre zdecydoały o składzie Rady Miasta:  Ryszard       
Andrys, Adam Bogdański, Maciej Borowski, Bożena 
Gęzikiewicz, Mieczysław JaszczMichał Kunt, Tadeusz 
Łysiak, Jerzy Sak, Monika Sądej, Krystyna Srokowska, 
Piotr Tadla, Marek Tatarewicz, Krzysztof Wojtala,                                          
Antoni Żołna, Krystyna Żołna. 
29 listopada 2012 roku radny Antoni Żołna utracił mandat 
radnego. 24 lutego 2013 roku odbyły się wybory uzupełnia-
jące, nowym radnym został wybrany Leszek Naumowicz.

Tadeusz Łysiak - Przewodniczący Rady Miasta
Adam Bogdański - z-ca Przewodniczącego
Piotr Tadla - z-ca Przewodniczącego

Od kadencji 2010-2014 Radni zaczęli pracować w następu-
jących komisjach:
• Komisja Rewizyjna 
• Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 
• Komisja Spraw Społecznych 

Roman Dziduch - radny Sejmiku Wojewódzkiego
Na Radnych Powiatu najwięcej głosów otrzymali kandydaci: 
Andrzej Kunt (zastapił go Jan Moczulski), Stanisław Łucz-
kowski, Zygmunt Mendelski, Janusz Szymczyk i Grzegorz 
Tomczak (zastępca Starosty Powiatu Gorzowskiego).

VII Kadencja 2014-2018
Andrzej Kunt - Burmistrz Miasta
Zbigniew Biedulski - z-ca Burmistrza Miasta
Mirella Ławońska - Skarbnik Miasta od roku 2016-obecnie

16 listopada 2014 roku odbyły się Wybory Samorządowe, 
w których (po raz pierwszy) utworzono na terenie miasta 
piętnaście jednomandatowych okręgów wyborczych (JOW), 
z których wybierano tylko jednego kandydata. Radnymi zo-
stali: Ryszard Andrys, Sylwia Chilińska-Wachowiak, Piotr 
Dziekan, Jeremi Filuś, Bożena Gęzikiewicz, Mieczysław 
Jaszcz, Michał Kunt, Tadeusz Łysiak, Leszek Naumowicz, 
Helena Rudaniecka, Monika Sądej, Krystyna Srokowska, 
Bartłomiej Suski, Jolanta Szukała, Marek Tatarewicz.

Marek Tatarewicz - przewodniczący Rady Miasta
Michał Kunt - wiceprzewodniczący Rady Miasta
Tadeusz Łysiak - wiceprzewodniczący Rady Miasta

W Radzie Powiatu Gorzowskiego nasze miasto reprezen-
towali: Andrzej Kail i Zygmunt Mendelski, Janusz Szym-
czyk, Antoni Sołtys i Anna Wichlińska.

VIII Kadencja 2018- 2023
Andrzej Kunt - Burmistrz Miasta
Zbigniew Biedulski - z-ca Burmistrza Miasta
Anna Suska - Sekretarz Miasta
Mirella Ławońska - Skarbnik Miasta

21 października 2018 roku miały miejsce wybory, w któ-
rych długość kadencji została zwiększona do lat pięciu.  
Obecnie Radę Miasta Kostrzyn nad Odrą stanowią:
Ryszard Andrys - KWW Andrzeja Kunta 
Piotr Dziekan - KWW Andrzeja Kunta
Jeremi Filuś - KWW Andrzeja Kunta
Bożena Gęzikiewicz - KWW Andrzeja Kunta
Michał Kunt - KWW Andrzeja Kunta
Tadeusz Łysiak - KWW Andrzeja Kunta
Helena Rudaniecka - KWW Andrzeja Kunta
Monika Sądej - KWW Andrzeja Kunta 
Elżbieta Sobczak - KW SLD Lewica Razem
Leszek Naumowicz - KWW Andrzeja Kunta
Mariusz Staniszewski - KWW Andrzeja Kunta
Jolanta Szukała - KWW Andrzeja Kunta
Marek Tatarewicz - KWW Andrzeja Kunta
Łukasz Urban - KW SLD Lewica Razem
Rafała Żygielewicz - KWW Łukasza Dombka 

Marek Tatarewicz - przewodniczący Rady Miasta
Michał Kunt - wiceprzewodniczący Rady Miasta
Tadeusz Łysiak - wiceprzewodniczący Rady Miasta

Obecne skłądy komisji Rady Miasta:
• Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów
R. Andrys (przewodniczący) J. Filuś, M. Kunt, T. Łysiak, 
M. Staniszewski, M. Tatarewicz oraz R. Żygielewicz
• Komisja Spraw Społecznych 
M. Sądej (przewodnicząca), P. Dziekan, B. Gęzikiewicz, 
L.  Naumowicz, H. Rudaniecka, E. Sobczak, J. Szukała, 
oraz Ł. Urban
• Komisja Rewizyjna
R. Żygielewicz (przewodniczący), P. Dziekan, E. Sobczak, 
M. Staniszewski oraz J. Szukała
• Komisja Skarg, Wsniosków i Petycji
L. Naumowicz (przewodniczący), R. Andrys, M. Sądej, 
Ł. Urban, R. Żygielewicz

Do Rady Powiatu weszli:
Mieczysław Jaszcz - KW PiS
Andrzej Kail - KWW Razem dla Powiatu, od 21 lutego 2020 
roku Przewodniczący Rady Powiatu Gorzowskiego
Rafał Karmelita - KWW Platforma .Nowoczesna KO
Zygmunt Mendelski - KWW Razem dla Powiatu
Anna Wichlińska - KWW Platforma .Nowoczesna KO

opr. Bartłomiej Suski
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BEZPOŚREDNIE FORMY POMOCY

Wojewódzki Urząd Pracy – wypłaty wsparcia dla firm, 
które mają   przestój ekonomiczny lub obniżyły wymiar 
czasu pracy. Dofinansowanie jest wypłacane ze środków 
Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych  
i obejmuje dopłaty do wynagrodzeń.

Powiatowe Urzędy Pracy   – środki są przeznaczane 
na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń 
pracowników, prowadzenia działalności gospodarczej  
i składek na ubezpieczenia społeczne. Zarząd w ramach 
realokacji Regionalnego Programu Operacyjnego 
przeznaczył na ten cel 20 mln zł.

Pożyczki dla mikro przedsiębiorców ze środków Funduszu 
Pracy. Wsparcie umożliwia pokrycie bieżących kosztów 
prowadzenia działalności gospodarczej. Pożyczka może 
zostać przeznaczona np. na opłacenie podatków, składek, 
kosztów wynajmu lokalu.

PROJEKTY UNIJNE

Możliwość wprowadzenia zmian  
w realizowanych projektach.

Możliwość wydłużenia terminów 
rozliczenia i zamknięcia projektów.

Wydłużone terminy (nawet do  
6 miesięcy) na udokumentowanie 
rozliczeń związanych  
z realizowanymi projektami.

POŻYCZKI I KREDYTY
Lubuscy przedsiębiorcy, w ramach umów 
o pożyczkę lub poręczenie kredytowe 
zawartych z  Lubuskimi Funduszami 
Pożyczkowymi i Poręczeniowym, mogą 
wnioskować do Funduszy o:

6-miesięczne wakacje kredytowe;

zmianę terminów kontraktowych  
w odniesieniu do wykonawców.

Wsparcie to nie byłoby możliwe bez środków  
z Unii Europejskiej.  – Obecna sytuacja pokazuje, 
jak ważne jest, że wstąpiliśmy do UE i jak wiele 
znaczy powiązanie polskich przedsiębiorców  
z kontrahentami zagranicznymi. Pieniądze z UE 
nie tylko pomogą przetrwać ten trudny czas. 
Pozwolą również tak inwestować w rozwój lubuskiej 
przedsiębiorczości, aby potrafiła wzmacniać m.in. 
sferę publiczną – komentuje poseł na Sejm RP 
Waldemar Slugocki.

SAMORZĄDOWE WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Przedsiębiorcy! 30 mln zł do wzięcia!
Ruszają Lubuskie bony wsparcia!
Pandemia koronawirusa to trudny czas dla nas wszystkich. Szczególne konsekwencje 
zamrożenia gospodarki ponoszą przedsiębiorcy. Przez kilka tygodni ich firmy 
albo nie mogły funkcjonować w pełnym zakresie, albo nie funkcjonowały w ogóle. 
Ponosili koszty, nie uzyskując dochodu. Wielu z nich znalazło się w trudnej sytuacji. 
Ofertę potrzebnej im pomocy przygotował samorząd województwa lubuskiego. 
Bony o łącznej wartości 30 mln zł trafią do lubuskich przedsiębiorców. – Od samego 
początku epidemii wiedzieliśmy, że musimy pilnie obserwować lubuską gospodarkę. 
Tak też się stało. Dzięki temu byliśmy w stanie szybko przygotować program 
wsparcia dla firm – wyjaśnia Marcin Jabłoński, członek zarządu województwa. – 
Zależy nam, by zminimalizować negatywne skutki epidemii w lubuskiej gospodarce 
i utrzymać dotychczasowe miejsca pracy – dodaje marszałek Elżbieta Anna Polak.  
W Lubuskiem do przedsiębiorców trafią bony o łącznej wartości 30 mln zł.

Ruszają Lubuskie Bony Wsparcia!
Lubuskie Bony Wsparcia to autorskie narzędzie stworzone przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubuskiego. Jego powstanie było możliwe dzięki udogodnieniom 
wprowadzonym przez Komisję Europejską. Celem tej formy dotacji jest poprawienie 
płynności finansowanej przedsiębiorstw w związku z negatywnymi czynnikami, 
które zaistniały na rynku wskutek epidemii COVID-19 (m.in. zakłócenie łańcucha 
dostaw, obniżenie popytu konsumpcyjnego, ograniczenie planów inwestycyjnych). 

Za realizację projektu będą odpowiadać: Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej 
i Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa. – Jako przedsiębiorca myślę, że aby dalej 
funkcjonować, potrzebujemy dzisiaj wsparcia. Ten program różni się od innych 
tym, że liczy się nie tylko czas złożenia wniosków, ale także potencjalna efektywność 
wsparcia. Będziemy oceniać też, w jakim stopniu udzielona pomoc podniesie 
szansę na przetrwanie danej firmy – mówi Janusz Jasiński, przewodniczący OPZL.

Kto i na jakie wsparcie może liczyć?
Bon będzie udzielany na cele obrotowe i inwestycyjne. Poziom dofinansowania 
wyniesie 95% wydatków kwalifikowalnych. Maksymalna kwota będzie zależna  
od wielkości firmy. I tak:

osoby samozatrudnione: od 10 do 50 tys. zł;

mikro przedsiębiorstwa: od 30 do 120 tys. zł;

małe przedsiębiorstwa: od 50 do 200 tys. zł;

średnie przedsiębiorstwa: od 50 do 200 tys. zł.

Członek zarządu Marcin Jabłoński, który odpowiada za regionalną gospodarkę oraz 
wdrażanie unijnych środków, wyjaśnia, że bony zostaną rozdysponowane w formie 

bezzwrotnej. – Uznaliśmy, że musimy myśleć nie tylko o aktualnej sytuacji 
lubuskich firm, ale także o ich funkcjonowaniu w przyszłości. Stąd dwuczęściowa 
konstrukcja projektu. Jedna część, 50% grantu, to pieniądze, które mogą być 
przeznaczone na działalność obrotową, czyli na wsparcie płynnościowe. Druga 
część kwoty powinna być przeznaczona na działania rozwojowe – tłumaczy 
ekspert.

Wnioski od drugiej połowy czerwca
Konkursy dla firm realizowane przez OPZL i ZIPH zostaną uruchomione równolegle  
w drugiej połowie czerwca. Obecnie trwają prace nad regulaminem naboru  
i formularzem wniosku o „bon wsparcia”. Ważne: jedna firma będzie mogła 
otrzymać tylko jeden bon! Wszystkie niezbędne dokumenty oraz informacje 
będą dostępne na dedykowanych stronach internetowych. Przedstawiciele 
operatorów zapewniają, że trwają intensywne prace, aby tę pomoc uruchomić 
jak najszybciej. – Tempo pracy nad tym projektem było ogromne. Mnóstwo 
rozmów, spotkań i wyjazdów. Wiedzieliśmy, że przedsiębiorcy nie mogą czekać 
dłużej na pomoc i muszą ją dostać jak najszybciej. Będziemy chcieli ogłosić 
nabory jeszcze w czerwcu – zapewnia Jerzy Korolewicz, Prezes Zachodniej Izby 
Przemysłowo-Handlowej.

Lubuskie wspiera przedsiębiorców
Bony to nie jedyna forma wsparcia lubuskich przedsiębiorców, jaką w czasie 
pandemii przygotował samorząd województwa.

Członek zarządu Marcin Jabłoński podpisuje umowy z organizacjami otoczenia biznesu
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Centrum Zdrowia Matki i Dziecka coraz bliżej
Ten budynek już teraz jest najbardziej reprezentacyjnym obiektem 
na terenie szpitala. – Centrum Zdrowia Matki i Dziecka było i jest 
moim priorytetem. Dziś jesteśmy w przededniu uruchomienia 
nowej pediatrii, a ja już teraz słyszę głosy specjalistów z Warszawy, 
że zazdroszczą nam tego szpitala dziecięcego, bo jest kompaktowo  
i optymalnie zaprojektowany – mówi marszałek Elżbieta 
Anna Polak. W Centrum będą trzy nowe zakresy świadczeń 
pediatrycznych: OIOM, onkologia i odcinek zakaźny.

Właśnie zakończyły się prace związane z otynkowaniem budynku Centrum 
Zdrowia Matki i Dziecka. Przypomnijmy, pod koniec października 2019 r. 
obiekt osiągnął tzw. stan surowy. Dziś prace toczą się głównie we wnętrzu 
gmachu. Budowla coraz bardziej przypomina stan końcowy.

Raport z placu budowy
We wnętrzu budynku ściany są już wygładzone, a w wielu pomieszczeniach 
położona została już farba i wykładziny PCV. Działa system centralnego 
ogrzewania, podłączono elektrykę, w wielu miejscach zainstalowano 
gniazdka. Aktualnie trwa instalacja wind i ościeżnic. Budowlańcy 
montują na korytarzach podwieszane sufity, pod którymi ukryją systemy 
wentylacji, ogrzewania, chłodzenia i elektrykę.
Najbardziej zaawansowane prace prowadzone są właśnie na pierwszym  
i drugim piętrze, gdzie znajdą się pediatria i położnictwo. Wiele sal  jest 
już prawie gotowych i czeka na ostatni etap: montaż armatury, umywalek, 
toalet i kabin prysznicowych. Każdy pokój ma swoją łazienkę.

Lubuska pediatria na nowo
Województwo lubuskie do tej pory było białą plamą na pediatrycznej 
mapie Polski. Brakowało tu oddziału intensywnej opieki medycznej dla 
dzieci. – Centrum Zdrowia Matki i Dziecka powstało właśnie z myślą 
o zniwelowaniu naszych deficytów. Zależało nam, by zagwarantować 

bezpieczeństwo najmłodszym pacjentom naszego regionu, a tym samym 
dać wytchnienie ich rodzicom – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak, 
która dziś wspomina, jak broniła tego projektu w Ministerstwie Zdrowia. 
– Resort nie chciał się zgodzić na naszą inwestycję, tłumacząc, że mamy 
w województwie za dużo łóżek pediatrycznych. Ale my w regionie lepiej 
wiemy, czego nam potrzeba. Udało się  przeforsować projekt! – opowiada 
marszałek.

Budowa zakończy się jesienią 2020 roku, Centrum pierwszych pacjentów 
przyjmie w 2021 r.

7,4 tys. m kw. powierzchni elewacji

20 ton zaprawy zużyto przy tynkowaniu

1,3 tys. kubików styropianu położono na elewację

90 ton kleju zużyto przy ocieplaniu gmachu

350 okien na aluminiowych profilach z potrójnymi szybami

1 tys. m kw. wyniosła powierzchnia okien

12 tys. m kw. wykładzin podłogowych

3 tys. m kw. wykładzin ściennych

Takie Centrum leczenia dzieci i mam, 

to marzenie nie tylko mojego życia. Całe 

środowisko medyczne, stowarzyszenia 

działające dla chorych dzieci przez ponad 

dekadę zabiegały o jego budowę. Skończą 

się podróże po zdrowie naszych dzieci do 

Warszawy, czy Poznania. Na takim samym 

poziomie będziemy leczyć w Zielonej Górze.

Cieszy fakt, że placówka jest zaprojektowana 

i budowana w modelu kompaktowym. 

Wpłynie to na oszczędności związane  

z wydatkami na ogrzewanie, a lekarze nie 

będą tracić na przemieszczanie się cennego 

czasu.

Elżbieta Anna Polak,  
Marszałek Województwa Lubuskiego dr hab. med. Marcin Zaniew,  

prof. UZ, z-ca kierownika Klinicznego 
Oddziału Pediatrii Szpitala 
Uniwersyteckiego
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IV ETAP ODMRAŻANIA

Weszliśmy w kolejny etap odmrażania po pandemi Covid-19
Od 30 maja nie musimy zasłaniać nosa i ust w otwartej przestrzeni - ale tylko pod warunkiem, że możemy zachować 2 metry odstępu od innych. 
Maseczki będą jednak konieczne w niektórych przestrzeniach zamkniętych, m.in. w sklepach, kościołach, autobusach czy tramwajach. Oprócz 
tego – otwieramy kina, teatry, siłownie i salony masażu, ale w ścisłym reżimie sanitarnym. Umożliwiamy także organizację wesel do 150 osób. 
Mimo że odchodzimy od wielu obostrzeń, jedna zasada pozostanie aktualna nadal. Wciąż będziemy musieli zachować szczególną ostrożność 
w kontaktach z innymi - podaje serwis gov.pl/koronawirus
OD 30 MAJA PRZESTRZEŃ OTWARTA:
dystans społeczny albo maseczka
Jeśli w przestrzeni otwartej masz możliwość 
zachowania 2 metrów odległości od innych, 
nie musisz zasłaniać ust i nosa. Możesz 
więc spacerować, jeździć rowerem, cho-
dzić po ulicy, parku, plaży czy parkingu bez              
maseczki - ale tylko wtedy, gdy zachowasz 
odpowiedni dystans społeczny.

Uwaga! Jeśli nie jesteś w stanie na świeżym 
powietrzu utrzymać 2-metrowego dystan-
su od innych - na przykład na zatłoczo-
nym chodniku - wówczas musisz zasłonić 
usta i nos. Chodzi o nasze wspólne bezpie-
czeństwo. Pamiętajmy o tym!

Z obowiązku utrzymania 2-metrowego       
dystansu społecznego wyłączeni są rodzice z 
dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku 
życia), osoby wspólnie mieszkające, osoby 
niepełnosprawne, osoby, które zasłaniają 
usta i nos.

Tutaj musisz zasłaniać usta i nos!
• autobusy i tramwaje,
• sklepy,
• kina i teatry,
• salony masażu i tatuażu,
• kościoły,
• urzędy (jeśli idziesz załatwić jakąś spra-

wę do urzędu).
Tutaj nie musisz zasłaniać usta i nos!
• w pracy - jeżeli pracodawca zapewni 

odpowiednie odległości między stano-
wiskami i spełni wymogi sanitarne,

• w restauracji lub barze - gdy zajmiesz 
miejsce przy stole.

OD 30 MAJA ZNOSIMY LIMITY:
sklep, targ, poczta czy restauracja
Znosimy limity osób w branży handlowej i 
gastronomicznej. Do tej pory w sklepie, re-
stauracji, na targu, w punkcie usługowym 
czy na poczcie na 1 osobę musiała przypadać 
określona powierzchnia lub liczba okienek. 
Od 30 maja ta zasada przestaje obowiązywać.
Obecnie trwają również rozmowy ze związ-
kami sportowymi na temat limitu osób na 
stadionach.
W punktach gastronomicznych nadal musi 
być zachowana odpowiednia odległość mię-
dzy stolikami. A klienci zanim usiądą do sto-
lika, muszą mieć założone maseczki. Obo-
wiązują również nadal wszystkie wytyczne 
sanitarne jak dezynfekcja rąk i stolików.

Ważne! Pamiętaj o tym, że w sklepie, na 
targu i na poczcie nadal jest obowiązek 
zasłaniania nosa i ust. A w sklepie także 
obowiązkowa dezynfekcja rąk lub nosze-
nie rękawiczek.

Uroczystości religijne i pogrzeby
Zniesienie obostrzeń obejmie również ko-
ścioły i inne miejsca sprawowania kultu re-
ligijnego. Tutaj limit osób również przestaje 
obowiązywać od soboty 30 maja. Podobnie z 
uroczystościami pogrzebowymi – nie będzie 
obowiązywał dotychczasowy limit 50 osób.

Ważne! W kościołach i świątyniach wierni 
muszą zasłaniać usta i nos.

ZGROMADZENIA I WESELA:
DO 150 OSÓB
Zgromadzenia na powietrzu i koncerty 
plenerowe do 150 osób (od 30 maja).
Od soboty 30 maja w przestrzeniach otwar-
tych dozwolona jest organizacja zgroma-
dzeń, a także koncertów plenerowych, 
w których bierze udział do 150 osób. Uczest-
nicy muszą jednak zasłaniać usta i nos lub 
zachować 2-metrowy dystans społeczny.
Sanepid będzie przedstawiał rekomendacje, 
gdzie ze względu na sytuację epidemiolo-
giczną zgromadzenia lub koncerty plene-
rowe nie powinny się odbywać. Ostateczna 
decyzja należy jednak do właściwej jednost-
ki samorządu terytorialnego.

Wesela i inne uroczystości rodzinne 
(obowiązuje od 6 czerwca)
Umożliwiamy również organizację wesel 
i uroczystości rodzinnych, w których bierze 
udział do 150 osób.

Uwaga! 
Weselnicy nie muszą nosić maseczek.

HOTELE OTWARTE W PEŁNI
Od 30 maja restauracje i bary hotelowe 
mogą być otwarte i serwować na sali posiłki 
gościom. Od 6 czerwca natomiast w hote-
lach mogą zacząć działać baseny, siłownie, 
kluby fitness.
Właściciele hoteli muszą jednak zachowy-
wać określone zasady sanitarne, które znaj-
dą m.in. na stronach GIS.

6 CZERWCA KULTURA, SPORT, TARGI,
SALONY MASAŻU
Od 30 maja będziemy mogli korzystać z:
• siłowni na świeżym powietrzu, 
• placów zabaw, 
• mała infrastruktura leśna.
Od 6 czerwca działalność mogą wznowić 
w określonych warunkach sanitarnych:
• kina, teatry, opery, balet,
• baseny, siłownie, kluby fitness, sale za-

baw i parki rozrywki
Możliwa będzie także organizacja targów, 
wystaw i kongresów.

KONKRETNE ZALECENIA SANITARNE
Zalecenia sanitarne dla poszczególnych 
branż podamy po zakończeniu procesu 
konsultacji z przedsiębiorcami.

Ważne! Otwarcie gospodarki nie zwalnia 
nas z odpowiedzialności! Pamiętaj o za-
chowaniu bezpiecznych odległości - dbaj 
o siebie i innych.

Aktualne zalecenia oraz informacje 
dot. koronawirusa na stronie:

www.gov.pl/koronawirus

Po przerwie związanej z epidemią spowodowaną COVID-19 piłkarze 
PKO Ekstraklasy oraz I i II ligi wrócili na boisko. Wznowienie rozgrywek 
to pierwszy krok w powrocie do sportowej normalności. Kolejny - czyli 
częściowe otwarcie stadionów dla kibiców - już od 19 czerwca. Fani 
piłki nożnej będą mogli zająć do 25 proc. miejsc na stadionach. Co 
ważne wszystko odbędzie się w odpowiednim reżimie sanitarnym.

Kibice wkrótce wrócą na stadiony

Aby zadbać o bezpieczeństwo związane z 
COVID-19, wprowadzimy specjalne zasady 
dotyczące zakupu biletów, odpowiedniego 
zajmowania miejsc oraz wymogów epide-
micznych. Nowe zasady związane z powro-
tem kibiców na stadiony zostaną wypraco-
wane we współpracy z Polskim Związkiem 
Piłki Nożnej.
Sport jest potrzebny nam wszystkim - dla 
zdrowia i hartu ducha. Ma dawać radość nie 
tylko kibicom, ale wszystkim Polakom - za-
znaczył premier Mateusz Morawiecki pod-

czas wspólnej konferencji z minister sportu 
Danutą Dmowską-Andrzejuk oraz preze-
sem PZPN Zbigniewem Bońkiem.
Odmrażanie trybun
Od 19 czerwca kibice będą mogli zająć do 
25% miejsc na stadionach piłkarskich. Fani 
futbolu będą usadzeni w odpowiedni sposób, 
tak żeby nie dochodziło do grupowania się.
Stosowane będą odpowiednie zasady doty-
czące dezynfekcji, zakupu biletów i docho-
dzenia kibiców do stadionu.

www.gov.pl/koronawirus/
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KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.

Rozruch gospodarczy po okresie izolacji
Pandemia koronawirusa trwa. Nasi przedsiębiorcy odczuwają problemy związane z okresem izolacji i zwiększonym natężeniem zachorowań. 
O ile w województwie lubuskim wirus nie poczynił jak dotąd znaczących szkód w mieszkańcach (choć każde zachorowanie jest ciężkim                    
przeżyciem dla chorującego i jego najbliższych) o tyle nasze firmy nie produkują przecież tylko i wyłącznie na rynek lokalny. 
Daje się odczuć, ze firmy robią wszyst-
ko, co w ich mocy, żeby nie ograniczać 
zatrudnienia, czasami nawet żeby się 
przekwalifikować, choć w niewielkim 
stopniu. Tak po prostu robią wszystko, 
żeby przeżyć. Nikt nie spodziewał się 
koronawirusa. Nikt pewnie w pełni nie 
zdaje sobie sprawy z tego, jakie kon-
sekwencje wywoła on w gospodarce.        
Zewsząd słychać niepokojące głosy.  
Banki wstrzymują kredyty lub bardzo 
mocno windują wymagania związane 
z ich utrzymaniem. 
Po prawie dwóch miesiącach zdalnej 
pracy rozpoczęliśmy działania związane 
z pozyskiwaniem kolejnych inwesto-
rów do naszego obszaru oddziaływania. 
Jako spółka Skarbu Państwa podjęliśmy 
również stosowne działania związane 
z promocją rozwiązań tarcz antykry-
zysowych wprowadzonych przez Rząd 
RP. Najważniejsze założenia zebraliśmy 
z w krótkie ale treściwe opracowania 
i zamieściliśmy na naszej stronie inter-
netowej, www.kssse.pl. Poza tym każ-
dy, kto pomimo istniejących trudności                                  
gospodarczych pomyśli o inwestowaniu, 
znajdzie tam również wszystkie infor-
macje niezbędne do zawnioskowania o 
decyzję o wsparciu dla swojej inwestycji. 
Administracja Strefy działa nieprze-
rwanie przez cały czas. Nasze koleżanki 
przeprowadziły w między czasie kilka 
procedur zakończonych pozytywnymi 

wynikami. W ciągu ostatnich 5 miesięcy 
do spółki zgłosiło się wielu inwestorów, 
którzy twierdzą, że okres dekoniunktu-
ry gospodarczej warto wykorzystać do 
realizacji nowych inwestycji. Różne są 
teorie w tym względzie, jednak powo-
łując się na swoje wieloletnie doświad-
czenie, wiem, że w tym względzie to 
nie teoria, ale wiedza i doświadczenie 
przedsiębiorcy, jego siódmy zmysł, po-
wodują, że wie, kiedy powinien podjąć 
konkretną decyzję o rozwijaniu swojej 
firmy. Spośród wielu przeprowadzo-
nych wcześniej rozmów pięć zakończyło 
się wydaniem decyzji o wsparciu. Trzy 
spośród nich znajdą swój finał w woje-
wództwie wielkopolskim, a po jednym 
inwestorze przybędzie na Zachodnim 
Pomorzu i w Lubuskim. 

Łączna wartość zadeklarowanych na-
kładów inwestycyjnych to ponad 270 
milionów złotych. W wyniku tych inwe-
stycji powstanie 64 nowych miejsc pra-
cy, a co chyba najważniejsze 1940 miejsc 
pracy zostanie zachowanych. Cieszą 
bardzo nowe inwestycje, ponieważ czte-
ry ze wskazanych powyżej wiązały się 
będą z budową nowych zakładów pro-
dukcyjnych. Wartość tych przedsięwzięć                                                                                  
wyniesie 100 mln zł. Ostatni inwestor, 
dla którego wydaliśmy w zeszłym ty-
godniu decyzję zainwestuje 170 mln zł 
i uchroni te wskazane powyżej prawie 
2000 miejsc pracy. Odważna decyzja, 
którą ze wszech miar doceniamy. 
Pracujemy, aktywnie wspierając na-
szych inwestorów, tych obecnych i tych 
nowych. Oczywiście nie jesteśmy w sta-

nie zrobić więcej, niże określają nam 
ramy obowiązującego prawa, ale zde-
cydowanie nie ograniczamy naszych 
działań do tego, co przysłowiowo należy 
do naszych obowiązków. 
Nasi inwestorzy zawsze wysoko ocenia-
li nasze zaangażowanie w pracę na ich 
rzecz i zależy nam bardzo na tym, żeby 
te wysokie oceny utrzymać. Jak zwykle 
gorąco zachęcamy wszystkich, którzy 
zamierzają coś w przemyśle zrobić do 
kontaktu i wspólnego rozważenia tego, 
czy planowane przedsięwzięcie spełni 
kryteria ustawy o wspieraniu nowych 
inwestycji. Warto…

Andrzej Kail 
Dyrektor ds. Marketingu 

K-S SSE S.A
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Brudne ręce są przyczyną licznych chorób, a w niektórych regionach 
świata nawet śmierci. Wystarczy odruchowo dotknąć nieumytymi rękami 
okolic oczu, nosa czy ust i jesteśmy narażone na ogromne ryzyko infekcji.

Jak myć ręce?
Główny Inspektor Sanitarny RADZI

Dlaczego trzeba myć ręce?
Każde dotknięcie klamki, banknotu czy po-
ręczy w autobusie sprawia, że na nasze ręce 
dostaje się od 100 do 10 tys. komórek drob-
noustrojów. To bomba bakteryjna, którą 
rozbroić może tylko mycie rąk. Wystarczy 
kilkadziesiąt sekund myć ręce, by oczyścić je 
z 90 proc. bakterii. Żeby uzyskać najlepszy 
efekt potrzebne jest niecała minuta.

Jak myć ręce? Podstawowe zasady
• myj ręce ok. 30 sekund
• rozpocznij od zmoczenia rąk wodą
• nabierz tyle mydła, aby pokryły całą po-

wierzchnię dłoni
• dokładnie rozprowadź mydło po po-

wierzchni pocierając o siebie rozprosto-
wane dłonie

• pamiętaj o dokładnym umyciu prze-
strzeni między palcami, grzbietów pal-
ców oraz okolic kciuków

• na koniec dokładnie opłucz ręce wodą 
i wytrzyj ręce do sucha jednorazowym 
ręcznikiem

Myjąc ręce w miejscu publicznym staraj się 
nie dotykać umytymi rękoma klamek, drzwi 
oraz innych elementów wyposażenia, mogą 
znajdować się na nich liczne bakterie. Wy-

chodząc możesz posłużyć się papierowym 
ręcznikiem, który ograniczy kontakt z drob-
noustrojami. 

Dlaczego trzeba myć ręce?
Mycie rąk to prosty i skuteczny sposób by 
zatrzymać rozprzestrzenianie się zaka-
żeń, niestety często jest bagatelizowany. A 
przede wszystkim mycie rąk pozwala usu-
nąć z powierzchni rąk m.in. bakterie, wiru-
sy czy grzyby odpowiadające za cały szereg 
groźnych chorób, jak choćby salmonellę czy 
grypę. Do „chorób brudnych rąk” zalicza się 
także biegunki, zatrucia pokarmowe i wiru-
sowe zapalenie wątroby typu A.

Światowa Organizacja Zdrowia 
(WHO) 5 maja w Światowy Dzień Hi-
gieny Rąk co roku organizuje ogól-
noświatową kampanię pod hasłem 
Myj ręce – chroń życie: „SAVE LIVES: 
Clean Your Hands”. Z kolei UNICEF 
w 2008 roku ustanowił 15 paździer-
nika Światowym Dniem Mycia Rąk. 
Celem obchodów Dnia jest podnie-
sienie świadomości ludzi, na temat 
wpływu prawidłowego mycie rąk 
na zdrowie.
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Czy będzie już można korzystać z dowolnych obiektów 
sportowych?
Tak, w IV etapie „odmrażania” sportu zniesiono ograniczenia 
dotyczące możliwości korzystania z obiektów sportowych. 
W dalszym ciągu niezbędne jest jednak spełnienie wymagań 
sanitarnych i określonych w rozporządzeniu limitów. 

Czy można prowadzić zajęcia sportowe w terenie otwartym?
Tak, można prowadzić zajęcia w terenie otwartym, tj. par-
kach, lasach, łąkach, drogach publicznych, itp. 

Ile osób może liczyć grupa na zajęciach prowadzonych 
w terenie otwartym?
W przypadku zajęć prowadzonych w terenie otwartym 
uczestniczyć może nie więcej niż 150 uczestników. Limit ten 
określa maksymalną liczbę uczestników zajęć i nie odnosi 
się do osób obsługujących zajęcia.

Czy można zorganizować i przeprowadzić wydarzenia 
sportowe i zawody sportowe w terenie otwartym?
Tak, można organizować takie aktywności zarówno w tere-
nie otwartym jak i na obiektach sportowych.

Kiedy możliwe będzie przeprowadzenie imprez biegowych 
lub kolarskich w terenie otwartym?
Przeprowadzenie imprez biegowych lub kolarskich w tere-
nie otwartym możliwe jest od 30 maja br.

Kto odpowiada za przestrzeganie zawartych w rozporzą-
dzeniu przepisów w przypadku organizacji aktywności 
w terenie otwartym?
Odpowiedzialność spoczywa na organizatorze danej aktyw-
ności/osobie prowadzącej zajęcia w terenie otwartym.

Ile osób może wejść do siłowni i klubu fitness? Czy liczba 
osób zależy od liczby urządzeń w klubie?
Rozporządzenie nie przewiduje limitu osób przebywających 
jednocześnie w siłowni i klubie fitness. Szczegółowe zasady 
organizacji klubów fitness, mogą określać wytyczne Głów-
nego Inspektora Sanitarnego, które mogą przewidywać 
również tego rodzaju ograniczenia.  

Jakie wytyczne sanitarne muszą być spełnione aby            
otworzyć klub fitness, siłownię dla użytkowników?
Przepisy sanitarne związane z udostępnianiem siłowni 
i  klubów fitness określają przepisy rozporządzenia oraz 
mogą określać wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego.

Od kiedy można korzystać z basenów?
Baseny będą udostępnione od 6 czerwca br. 

Jaki jest limit uczestników zajęć na basenie? 
Z basenów może korzystać do 4 osób na tor, nie więcej niż 
połowa obłożenia obiektu, nie więcej niż 150 uczestników, 
bez udziału publiczności.

Czy na basenach będzie można korzystać z sauny, jacuzzi, 
brodzików dla dzieci? 
Tak będzie to możliwe.

Od kiedy można organizować obozy sportowe?
Obozy sportowe można organizować od 6 czerwca br. 

Jaki jest limit uczestników obozów sportowych?
Rozporządzenie nie określa limitu osób biorących udział 
w organizacji obozów sportowych. Szczegółowe zasady 
organizacji obozów sportowych określono w wytycznych 
Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora 
Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia dla organizatorów wy-
poczynku dzieci i młodzieży w 2020.

Czy można organizować turnieje w halach sportowych?
Tak, można organizować turnieje w halach sportowych, bez 
udziału publiczności.

Ilu uczestników może brać udział w turnieju?
Rozporządzenie określa dopuszczalną liczbę uczestników 
turnieju, tj. 150 uczestników. Limit ten nie odnosi się do 
osób obsługujących zawody. Turniej odbywa się bez udziału 
publiczności.

Czy możliwa będzie organizacja zawodów i imprez spor-
towych przez inne podmioty niż polskie związki sportowe, 
na przykład stowarzyszenia kultury fizycznej? Jeśli tak, to 
na jakich warunkach?
Tak, rozporządzenie nie określa katalogu podmiotów 
uprawnionych do organizacji zawodów i innych imprez 
sportowych. W przypadku organizacji takich imprez nie-
zbędne jest spełnienie wymagań sanitarnych i określonych 
w rozporządzeniu limitów. 

Czy limit 150 uczestników dotyczy jednego dnia turnieju 
czy całego turnieju, który trwa 3 dni?
Sformułowany w rozporządzeniu limit określa dopuszczal-
ną liczbę uczestników całego turnieju, tj. 150 uczestników,  
przy czym nie odnosi się do osób obsługujących turniej. W 
związku z powyższym, w przypadku turnieju trwającego 
trzy dni, może w nim brać udział nie więcej niż 150 uczest-
ników. 

Czy kibice mogą być na hali sportowej w trakcie turnieju?
Nie, limit 150 osób dotyczy jedynie uczestników (nie odno-
si się do osób obsługujących turniej), turnieje odbywają się 
bez udziału publiczności.  

Czy w przypadku zajęć lub wydarzeń sportowych oraz 
współzawodnictwa sportowego, w których uczestniczyć 
może nie więcej niż 150 uczestników, w ramach limitu 
150 uczestników możliwy jest udział publiczności?
Nie, limit dotyczy jedynie uczestników określonej formy    
aktywności (nie odnosi się do, osób obsługujących wyda-
rzenie), która odbywa się bez udziału publiczności.  

Czy podczas zawodów sportowych  mogą być na hali       
sportowej trenerzy, którzy są rodzicami zawodników?
W przypadku zawodów sportowych uczestniczyć może 
w  nich nie więcej niż 150 uczestników. Limit ten okre-
śla maksymalną liczbę uczestników zajęć i nie odnosi się 
do osób obsługujących zawody. Zawody odbywają się bez 
udziału publiczności. W związku z powyższym, rodzić,    
który jest trenerem drużyny biorącej udział w zawodach 
(osobą obsługującą zawody), może przebywać na hali. 

Od kiedy w wydarzeniach sportowych możliwy będzie 
udział publiczności i na jakich zasadach? 
Możliwość taka przewidziana jest od 19 czerwca br. do tego 
dnia zostaną opracowane szczegółowe zasady na jakich      
będzie to możliwe.

Czy uczestnicy zajęć mogą korzystać z szatni i pryszniców, 
które znajdują się na terenie obiektów sportowych?
Tak, jest możliwe korzystanie z szatni i pryszniców.

Czy można prowadzić zorganizowane zajęcia sportowe 
nordic walking dla seniorów w terenie otwartym?
Tak, można prowadzić zorganizowane zajęcia sportowe 
nordic walking w terenie otwartym niezależnie od wieku 
uczestników.

Ilu ćwiczących może być jednocześnie na Orliku?
W przypadku zajęć prowadzonych na Orliku uczestniczyć 
może nie więcej niż 150 uczestników. Limit ten określa 
maksymalną liczbę uczestników zajęć i nie odnosi się do 
osób obsługujących obiekt.

Czy można korzystać z siłowni plenerowych i drążków? 
Tak, jest to możliwe.

Czy możliwa jest aktywność fizyczna bez maseczki?
Obowiązku noszenia maseczki nie stosuje się do osób upra-
wiających sport, dotyczy to wszystkich form aktywności. 

Czy podczas aktywności sportowej jest obowiązek                    
zachowania 2 metrowego dystansu społecznego?
Podczas aktywności sportowej nie ma obowiązku zakrywa-
nia nosa i ust oraz zachowania 2 metrowego dystansu spo-
łecznego, ponieważ ze względu na specyfikę sportu nie jest 
to obiektywnie możliwe. Zaleca się jednak jak najmniejszy 
kontakt i jego utrzymywanie (nawet w sporcie), tak często 
jak tylko jest to możliwe w przypadku danego sportu.

Czy można otworzyć parki rekreacyjne i parki rozrywki?
Tak można otworzyć parki rekreacyjne i parki rozrywki.

Czy można korzystać z sal tanecznych?
Tak można korzystać z sal tanecznych z wyjątkiem dyskotek 
i klubów nocnych.

Czy można poprowadzić zajęcia taneczne dla grupy 40 
osób w sali do tańca o powierzchni 200 m²?
Tak można. Rozporządzenie nie określa dopuszczalnej licz-
by uczestników określonych zajęć w stosunku do metrażu 
obiektu. Określa jedynie limit liczby osób uczestniczących 
w zajęciach w tym samym momencie w tym samym miej-
scu, tj. 150 uczestników. Limit ten określa maksymalną licz-
bę uczestników zajęć i nie odnosi się do osób obsługujących 
obiekt. Należy pamiętać, że ww. limit przyjęty został w ra-
mach przepisów ograniczających ryzyko rozprzestrzeniania 
się epidemii i limituje prowadzenie działalności do okre-
ślonej liczby uczestników, nie zmienia przepisów szczegól-
nych, które regulują ile osób może jednocześnie przebywać 
na danym obiekcie (np. przepisy przeciwpożarowe, inne).  
Jeśli te przepisy dopuszczają mniejszą liczbę osób na danym 
obiekcie, to oczywiście może tam jednocześnie przebywać 
mniejsza liczba osób.

Jaki rodzaj sprzętu sportowego powinien być dezynfekowany?
Dezynfekcji podlegają wszystkie urządzenia i przedmioty 
mające bezpośredni kontakt z użytkownikami.

Jak powinny wyglądać zajęcia sportowe w sportach walki?
Podczas aktywności sportowej nie ma obowiązku zachowa-
nia 2 metrowego dystansu społecznego, ponieważ ze wzglę-
du na specyfikę sportu, w szczególności sportów walki, nie 
jest to obiektywnie możliwe. Zaleca się jednak aby uczestni-
cy zajęć korzystali z osobistego sprzętu treningowego oraz 
dezynfekowali ręce przed i po określonej aktywności. 

Czy nadal będzie obowiązywał limit osób na boiskach 
sportowych położonych na zewnątrz?
Tak, jednak rozporządzenie zwiększa limit liczby osób 
uczestniczących w zajęciach w tym samym momencie na 
boisku do 150 uczestników. Limit ten określa maksymalną 
liczbę uczestników zajęć i nie odnosi się do osób obsługu-
jących obiekt.

Czy w myśl obowiązujących przepisów możliwe jest              
podzielenie hali zamkniętej na 3 sektory i udostępnienie 
jej np. 3 grupom?
Tak, rozporządzenie nie określa dopuszczalnej liczby uczest-
ników określonych zajęć w stosunku do metrażu obiektu. 
Określa jedynie limit liczby osób uczestniczących w zaję-
ciach w tym samym momencie w tym samym miejscu, tj. 150 
uczestników. Limit ten określa maksymalną liczbę uczestni-
ków zajęć i nie odnosi się do osób obsługujących obiekt.

Jakie są obecnie wytyczne sanitarne?
Rozporządzanie określa ramowe wytyczne sanitarne w za-
kresie sportu, zgodnie z którymi: podmiot uprawniony do 
udostępnienia obiektu, organizator wydarzenia sportowego 
lub organizator zajęć sportowych:
• weryfikuje liczbę osób uczestniczących w zajęciach 

sportowych lub wydarzeniu sportowym,  korzystają-
cych z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego,

• dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne,
• zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach, wyda-

rzeniu sportowym, lub korzystającym z obiektu sporto-
wego lub sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk 
i sprzętu sportowego,

• dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym 
użyciu i każdej grupie korzystających (z wyłączeniem 
siłowni, klubów fitness i obozów sportowych),

• zapewnia 15 minutowe odstępy między wchodzącymi 
i wychodzącymi uczestnikami zajęć, wydarzeń sporto-
wych lub korzystających z obiektu lub w inny sposób 
ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami.

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Zostało opublikowane ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i 
zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W związku z wdrożeniem IV etapu nowej sportowej rzeczywistości publikujemy zestawienie odpo-
wiedzi na najczęściej zadawane pytania.

IV etap nowej, sportowej rzeczywistości
IV ETAP ODMRAŻANIA SPORTU
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Niewielki poślizg (inwestycję planowaliśmy 
zakończyć w maju) wynika m.in. z tego, 
że opóźnia się dostawa z Francji posadzek 
sportowych.  Z powodu koronawirusa Fran-
cuzi musieli zamknąć fabrykę, która produ-
kuje te posadzki, ale wkrótce mają już do nas 
dotrzeć - mówi burmistrz.
Sala sportowa przy „dwójce” to inwestycja 
finansowana z budżetu gminy. W tym roku 
przeznaczyliśmy na nią 5,1 mln zł, a cały 
kosz to  7,2 mln zł.
W budynku o pow.  użytkowej 1, 3 tys. m2 
znajduję się: sala sportowa z boiskami do 
siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej. Sala 

Przygotowujemy się do odbioru sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 
2 - mówi burmistrz Mariusz Olejniczak i dodaje, że wykonawca czeka już 
tylko na elementy wyposażenia. Hala ma być gotowa w czerwcu.

Nowa sala w czerwcu?
SŁUBICE

wyposażona zostanie w elektryczne kotary, 
które pozwolą  podzielić ją na trzy części, 
tak by można było jednocześnie korzystać 
z kilku boisk. Obiekt wyposażony będzie 
też w rozkładane trybuny, które pomieszczą  
240 osób.Cały obiekt jest dostosowany do 
potrzeb osób niepełnosprawnych.
Wykonawcą jest firma PAECH z Między-
chodu, która wygrała w sierpniu ubiegłego 
roku przetarg na dokończenie budowy po 
tym, jak gmina musiała rozwiązać umowę 
z poprzednim, niesolidnym wykonawcą. 
Przejęła inwestycję, gdy budynek był w sta-
nie surowym otwartym.
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Twoja rek lama na naszych łamach

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

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

dotrze do 
tysięcy po-
tencjalnych 
klientów.

I kadencja 1990-1994
Józef Rapcewicz - Burmistrz Słubic w latach 1990-91
Ryszard Bodziacki - Burmistrz Słubic w latach 1991-94
Wiktor Jasiewicz - z-ca Burmistrza Słubic w latach 1990-92
Jan Tokarski - z-ca Burmistrza Słubic w latach 1992-94

Maria Karp - Sekretarz Gminy Słubice w latach 1991-94
Zenon Powroźnik - Skarbnik Gminy Słubice w latach

Edward Chiliński - Zarządu Miejski w latach 1990-92
Czesław Piosik - Zarządu Miejski w latach 1990-92
Ryszard Ostrowski - Zarządu Miejskiego w latach 1991-94
Michał Garczyński - Zarząd Miejski w latach 1990-94
Leon Timofiejczyk - Przewodniczący Rady Miejskiej 1990-92
Waldemar Lewandowski - Przewodniczący Rady Miejskiej 
w latach 1992-94

II kadencja 1994-1998
Ryszard Bodziaki - Burmistrz Słubic
Marcin Jabłoński - z-ca Burmistrza Słubic
Wiesław Pniewski - Sekretarz Gminy Słubice w latach  
1996-1998, z-ca Burmistrza Słubic w roku 1998

Barbara Kwiatkowska - Skarbnik Gminy Słubice
Janusz Pisarek - Sekretarz Gminy Słubice 1994-96

Marek Kokowski - Zarząd Miejski w latach 1996-98
Leopold Owsiak - Zarządu Miejski w latach 1994-98
Robert Zubczewski- Bogdanow - Zarząd Miejski 1994-96
Aleksander Kozłowski - Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Ciecierski - z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej 

III Kadencja 1998-2002
Stanisław Ciecierski - Burmistrz Słubic
Tadeusz Wójtowicz - z-ca Burmistrza

Barbara Kwiatkowska - Skarbnik Gminy Słubice
Henryka Bożena Heniec - Sekretarz Gminy Słubice

Kamil Faliński - Zarząd Miejski w latach 1998-2002
Stanisław Woronowicz - Zarząd Miejski w latach 1999- 2002
Juliusz Żwirek - Przewodniczący Rady Miejskiej w Słubicach
Robert Zubczewski-Bogdanow - z-ca Przewodniczącego 

30. urodziny naszej gminy chcieliśmy świętować z mieszkań-
cami podczas imprezy plenerowej, ale plany pokrzyżowała 
nam epidemia koronawirusa - mówi burmistrz Mariusz 
Olejniczak. - Dlatego tą drogą przekazujemy serdeczne po-
dziękowania wszystkim słubiczanom, którzy przyczynili się 
do rozwoju naszej gminy i budowali w niej demokratyczne 
struktury - dodaje. 
Burmistrz nie ma wątpliwości, że ostatnie 30 lat zapisze się 
jako jeden z najlepszych okresów w historii Rzeczypospo-
litej: Samorządność lokalna jest bez wątpienia wielkim osią-
gnięciem demokratycznej transformacji Polski - podkreśla. 
Po 1990 roku mieliśmy do czynienia z nieprawdopodobnym 
rozwojem samorządności. To gminy i osoby zaangażowane w 
ich rozwój wzięły na swoje barki wysiłek  inwestycji publicz-
nych, to samorządy otworzyły się na organizacje pozarządo-
we, dzięki czemu mamy dziś silne społeczeństwo obywatelskie. 

IV Kadencja 2002-2006
Ryszard Bodziacki - Burmistrz Słubic
Marcin Jabłoński - z-ca Burmistrza Słubic
Edward Chojka  z-ca Burmistrza Słubic

Barbara Kwiatkowska - Skarbnik Gminy Słubice 2002-04
Hanna Michalska - Skarbnik Gminy Słubice 2004-06
Henryka Bożena Heniec - Sekretarz Gminy Słubice w la-
tach 2002- 2003
Stefan Krawczyk - Sekretarz Gminy Słubice w roku 2003
Katarzyna Mintus - Sekretarz Gminy Słubice 2004-06

Tomasz Ciszewicz - Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Kiedrowicz - z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej
Andrzej Woźniak - z-ca  Przewodniczącego Rady Miejskiej

V Kadencja 2006-2010
Ryszard Bodziacki - Burmistrz Słubic  
Marcin Jabłoński - z-ca Burmistrza Słubic  
Katarzyna Mintus-Trojan - z-ca Burmistrza Słubic, 
- Sekretarz Gminy Słubice

Hanna Michalska - Skarbnik Gminy Słubice
Alicja Cieślak - Sekretarz Gminy Słubice

Piotr Kiedrowicz - Przewodniczący Rady Miejskiej 
Juliusz Żwirek - z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej
Mariusz Olejniczak - z-ca  Przewodniczącego Rady Miejskiej

VI Kadencja 2010-2014
Tomasz Ciszewicz - Burmistrz Słubic
Piotr Łuczyński - z-ca Burmistrza Słubic

Katarzyna Mintus-Trojan - Sekretarz Gminy Słubice
Rafał Dydak - Skarbnik Gminy Słubice

Piotr Kiedrowicz - Przewodniczący Rady Miejskiej
Krystyna Baczyńska - z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej
Mariusz Olejniczak - z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej

VII Kadencja 2014-2018
Tomasz Ciszewicz - Burmistrz Słubic
Roman Siemiński - z-ca Burmistrza Słubic
Katarzyna Mintus-Trojan - Sekretarz Gminy Słubice
Rafał Dydak - Skarbnik Gminy Słubice

Mariusz Olejniczak - Przewodniczący Rady Miejskiej 
Maria Skalniak - z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej
Jarosław Sadowski - z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej

VIII Kadencja 2018- 2023
Mariusz Olejniczak - Burmistrz Słubic
Adriana Dydyna-Marycka - z-ca Burmistrza Słubic

Katarzyna Mintus-Trojan - Sekretarz Gminy Słubice
Rafał Dydak - Skarbnik Gminy Słubice

Grzegorz Cholewczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej 
Ewa Guzik - z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej
Piotr Gołdyn -z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej

27 maja 1990 roku, po raz pierwszy, wybieraliśmy gminnych radnych. Umożliwiła to przyjęta 8 marca ustawa o samorządzie terytorialnym, która przywró-
ciła Polakom prawo współdecydowania o swoich małych ojczyznach. Nie sposób dziś wymienić wszystkich mieszkańców i osób, które wspierały  naszą 
gminę na przestrzeni ostatnich 30 lat. Przypominamy tych, którzy wzięli na siebie odpowiedzialność kierowania samorządem i współdecydowania o jego 
rozwoju - czytemay na serwisie www.slubice.pl

Świętujemy 30-lecie Samorządu Terytorialnego!
SŁUBICE



  16 nr 06 (88)/2020Czerwiec 2020

PIŁKA NOŻNA

Warta Gorzów nareszcie zagra w III Lidze
Pandemia Covid-19 odcisnęła swoje piętno na rozgrywkach piłki noznej, gdzie nie udało się dokończyć sezonu na murawie. Ligi piłkarskie na całym 
świecie zakończyły rozgrywki, a wyniki pierwszej rundy w wielu przypadkach okazały się ostatecznymi. Nie inaczej było i w lubuskiej IV Lidze, gdzie 
zaledwie trzy punkty zadecydowały o awansie Warty Gorzów. Awansie, dzi eki któremu Ziemia Gorzowska wraca do III Ligi!

W Komunikacie Nr 37/05/2020 Wydzia-
łu Gier Lubuskiego Związku Piłki Noż-
nej w Zielonej Górze  z dnia 14 maja 2020 
roku czytamy: „rozporządzenia rządowe 
dotyczące epidemii COVID-19 uniemożli-
wiały kontynuowanie rozgrywek w zapla-
nowanej pierwotnie formie. Jednocześnie 
informujemy, że za układ końcowych tabel 
sezonu 2019/2020 przyjmuje się kolejność 
drużyn w tabeli po ostatniej rozegranej                         
kolejce rozgrywek. Drużyny zajmujące 
miejsca premiowane awansem uzyskają 
awans do wyższej klasy rozgrywkowej. Po 
sezonie 2019/2020 nie będzie natomiast 
spadków do niższych klas rozgrywkowych.” 

Przypomnijmy zatem, jak wyglądała tabela:
IV Liga „Lubuska”

 1. Warta Gorzów        40     40/13/1   57:19
 2. Stilon Gorzów         37     37/12/2   48:15
 3. Carina Gubin         34     11/11/1   42:15
 4. Polonia Słubice       27     08/03/4   40:24
 5. Spójnia Ośno         23     07/02/6   23:24
 6. Pogoń Skwierzyna  23     07/02/6   30:32
 7. Dąb Przybyszów     23     07/02/6   37:24
 8. Korona Kożuchów  21     06/03/6   17:32
 9. Sarenka Zbąszynek 21     06/03/6   28:28
10.Meprozet Kurowo  16     04/04/7   24:29
...
16.Tęcza Krosno            7     01/1/12   16:9

Trzeba zaznaczyć, że dotychczas Warta     
Gorzów, której tradycje piłkarskie sięgają 
roku 1947, mogła liczyć na środki z miasta 
w zasadzie „tylko” na szkolenie młodzieży i 
utrzymanie bazy piłkarskiej. Teraz władze 
miasta, które doceniły ogromny sukces go-
rzowskiego klubu przyznały dotację Warcie 
w wysokości 100 tys złotych. To jednak nie 
koniec: 3 czerwca wiceprezydent Gorzowa 
Wlkp. Małgorzata Domagała spotkała się 
z prezesami dwóch największych gorzow-
skich klubów piłkarskich: Warty (Zbigniew 
Pakuła) oraz Stilonu (Krzysztof Olechno-
wicz). Spotkanie dotyczyło m.in. wpisaniu 
w startegię rozwoju miasta na kolejne lata: 
środków na rozwój infrastuktury, wsparciu 
szkolenia dzieci i młodzieży czy docenieniu 
tych klubów, które sławią warciański gród 
na boiskach całej Polski. Zapowiadane są 
także kolejne spotkania, zatem jest szansa, 
że przygoda Warty z trzecioligową piłką 
nożną nie zakończy się tylko na jednym     
sezonie, co jest celem zarówno władz klubu 
jak i władz samorząowych. Brawo!
Tymczasem przed Warciarzami poważany 
sprawdzian, jakim będzie 1/8 Pucharu Pol-
ski, gdzie będą walczyć będzie o  awans do 
kolejnej rundy w Lubięcinie. Czy w finale 
ponownie zmierzą się z Stilonem Gorzów? 
Na odpowiedź poczekamy do 5 sierpnia. 

Jeszcze dłużej poczekamy na inaugurację 
rozgrywek III grupy III Ligi, w której zoba-
czymy zespoły reprezentuje województwa: 
Lubuskie, Dolnośląskie, Opolskie i  Śląskie.                                                                                    
Poza Wartą Gorzów o punkty na czwartym 
poziomie rozgrywkowym będzie walczyć 
jeszcze jeden zespól z lubuskiego, jakim jest 
Lechia Zielona Góra. Obu lubuskim druży-
nom życzymy walki o najwyższe cele!

Bartłomiej Suski

Dziś (11 maja - przyp. BS) w Urzędzie 
Miasta na ręce Prezesa Zbigniewa 
Pakuły zostały złożone podzięko-
wania i gratulacje za awans od 
przewodniczącego rady Miasta, 
Pana Jana Kaczanowskiego.
Serdecznie dziękujemy za życzenia  
oraz docenienie naszej pracy.

profil FB Warta Gorzów


