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Nowa normalność

#bądźmyczujni

WYBORY PREZYDENCKIE

Andrzej Duda
wygrał w II turze
12 lipca, zgodnie z sondażami przedwyborczymi,
Andrzej Duda (PiS) wygrał
z Rafałem Trzaskowskim
(KO) rozpoczynając swoją
drugą kadencję.
28 czerwca, tuż po ogłoszeniu
wstępnych wyników wyborów,
zarówno kandydat PiS jak i KO
ruszył w Polskę, aby zabiegać
o głosy wyborców. Już pierwsze
spotkania pokazały, że będzie to
niezwykle bruda i agresywna walka, gdzie Andrzej Duda i Rafał
Trzaskowski zachowywali się raczej jak rasowi bokserzy w ringu,
a nie jak politycy.
Było nerwowo, bo sondaże dawały
zwycięstwo raz to jednemu, raz to
drugiemu kandydatowi, a wygrać
mógł przecież tylko jeden. Chyba
jednak nie tłumaczy to żadnego z
nich, bo wystąpienia na wyborczej
trasie obfitowały, w delikatnie to
rzecz ujmując, atakowanie rywala.
Ale przy tym Panowie unikali konfrontacji, co chyba powoli staje się
normą. Tak więc obserwując tą
emocjonującą wymianę ciosów
Polacy czekali na prawdziwą, polityczną debatę obu kandydatów.
I tak oto doszło do kuriozalnej sytuacji, gdzie w jednym dniu obaj
kandydaci zorganizaowali coś na
kształt debaty prezydenckiej, która
miała o wiele więcej wspólnego z
konferencją prasową niż z debatą.
I tak Andrzej Duda w Końskich
czytał pytania przygotowane przez
TVP, a Rafał Trzaskowski odpowiadał na pytania tzw. niezależnych mediów. Dodam, że szkoda
było mi czasu na oglądanie tych
solówek, ponieważ oczekiwałem
raczej ostrej, konkretnej wymiany
zdań na tematy, które tak chętnie
obaj Panowie poruszali podczas
swoich „występów” w całym kraju.
Zabrakło odwagi? Czy powodem,
dla którego obaj kandydaci tak
bardzo unikali bezpośredniej konfrontacji była taktyka wyborcza,
czy może wyniki sondaży, które
nie wskazywały zdecydowanej
przewagi nad rywalem? A może po
prostu obaj bokserzy tak bardzo
zmęczyli się walką w dystansie, że
nie mieli już siły na podjęcie ryzyka, aby znokautować rywala? Bali
się, że atakując bezpośrednio sami
znajdą się na deskach? Być może.
Dziwna to była kampania wyborcza, ale dzięki PKW mamy już za
sobą chwile obawy przed przełączeniem telewizora na inny kanał.
Przynajmniej mam taką nadzieję...
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Nowy agregat pompowy

26 czerwca br. o godzinie 12.00 na Rodzinnym Ogrodzie Działkowym
„Celuloza” dokonano podpisania końcowego odbioru robót ”Wymiany
agregatu pompowego w studni głębinowej znajdującej się na terenie
ROD „Celuloza”.

Biuro Usług
Finansowo-Księgowych
mgr Bartłomiej Mikłaszewski

CERTYFIKAT KSIĘGOWY
MINISTRA FINANSÓW
NR 68813/2015
Kostrzyn nad Odrą

663 914 947
facebook.com/
BUFKB.Miklaszewski

Usługi w zakresie
prowadzenia:
• Ksiąg Rachunkowych
• Podatkowej Księgi
Przychodów i Rozchodów
• Ryczałtu Ewidencjonowanego
• Dokumentacji KadrowoPłacowej
• Karty Podatkowej
• Rozliczenia ZUS,
Urząd Skarbowy

facebook.com/BUFKB.Miklaszewski

Przypomnijmy, że 28 maja br. doszło do
awarii „starej” pompy znajdującej się studni głębinowej, która w wyniku sprawdzenia
przez DAiUR MZK Sp. z o.o. w Kostrzynie
nad Odrą nie nadawała się już do dalszego
użytkowania.
Dzień później tj. od dnia 29.05. (w godz.
8:00-11:00 dokonano spisania stanu liczników na wszystkich działkowych wodomierzach), w celu umożliwienia podlewania
nasadzeń w 152 ogrodach działkowych zlecono podłączenie i dostawę wody z instalacji
wody „miejskiej” (cena za 1m3 wody z grupy taryfowej „pozostali” wynosiła 4,26 zł
+ 8 % VAT), do instalacji ogrodowej do
czasu zrealizowania kompleksowych zadań
związanych z zakupem nowego agregatu
pompowego i wykonaniem dodatkowych
prac przy zbiornikach hydroforowych,
a całkowity zakres prac zleconych Miejskim
Zakładom Komunalnym w Kostrzynie nad
Odrą obejmował:
• zakup, dostawa i montaż nowego agregatu
pompowego: model GBA.2.12.1.1320.4
z SMS6 o mocy 7,5 kW,
• wymiana zabezpieczeń i samoczynnego
wyłącznika silnikowego dostosowanych
do mocy zamontowanego urządzenia,
• wymiana uszkodzonego zaworu sterującego ciśnieniowego i jego regulacja
(nastawy wstępne: PW - ciśnienie wyłączenia 4,8 bar, PZ - ciśnienie załączenia
3,0 bar),
• wymiana dwóch manometrów - płynowskazy nieprzechylne, na zbiornikach hydroforowych,
• montaż dodatkowego zaworu spustowego,
• wykonanie układu zabezpieczającego
przed suchobiegiem,
• uprzątnięcie miejsc prowadzonych prac.

W terminie 28 dni wykonano więc szereg
zadań związanych z realizacją tego zadania
poprzez sprawdzenie dokumentacji map instalacji nawadniającej w ROD, dostosowanie zadań w myśl eksploatacji zbiorników
hydroforowych, sprawdzenie i charakterystyka starej pompy ogrodowej (próba jej
naprawy), realizacja doboru, zamówienia,
dostawy nowej pompy, wykonanie powyższych prac zgodnie z zleceniem montażu
nowego agregatu.
W dniu 26 czerwca br. (w godz. 7:00-10:00
spisano stany liczników wszystkich wodomierzy), o godzinie 12.15 podpisany został
protokół odbioru w/w robót przez Zygmunta Mendelskiego – prezesa ROD „Celuloza”,
Marka Rosiaka – v-ce prezesa ROD „Celuloza” oraz Rafała Bobika i Adriana Wojtaluka
z MZK Sp. z o.o. stwierdzający, że wszystkie
prace zostały wykonane zgodnie z zawartymi ustaleniami i o godzinie 12.30 zamknięto zawór dostawy wody „miejskiej” i otwarty
został zawór uruchomiający agregat pompy
naszej ogrodowej sieci nawadniającej.
Koszt całkowity realizacji całego zadania zamknął się kwotą 17.000,- złotych brutto i jego
spłata nastąpi w czterech comiesięcznych ratach, począwszy od lipca 2020 roku. - mówi
Prezes ROD „Celuloza” Mendelski - Pragniemy powiadomić naszych działkowiczów,
że ROD „Celuloza” otrzymał darowiznę
w kwocie 5.000,- złotych na zakup pompy
i w imieniu własnym, zarządu i działkowiczów naszego Ogrodu składam serdeczne podziękowania dla prezesa K-S SSE Krzysztofa
Kielca i dyrektora marketingu K-S SSE
Andrzeja Kaila za udzielone wsparcie. Ze
swojej strony serdecznie dziękuję także prezesowi Miejskich Zakładów Komunalnych
Sp. z o.o. Olgierdowi Kłaptoczowi, wszystkim zaangażowanym pracownikom Działu
Automatyki i Urządzeń Rozruchu MZK
Sp. z o.o. na czele z kierownictwem DAiUR
Rafałem Bobikiem i Adrianem Wojtalukiem za udzieloną pomoc i wykonanie zadania. Dziękuję bardzo za ogromny wkład pracy włożony w realizację powyższego zadania
v-ce prezesowi ROD „Celuloza” Markowi
Rosiakowi, działkowiczom: Jarosławowi
Frelce, Mirosławowi Dzieciątkowskiemu
i Waldemarowi Żylewskiemu.
Nam pozostaje jedynie życzyć, aby pompa
służyła działkowiczom wiele lat bez awarii!
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Czas na zmiany?

Ostatnia sesja Rady Powiatu Gorzowskiego upłynęła pod znakiem
głosowań nad Raportem o Stanie Powiatu i absolutorium dla zarządu.
Gołym okiem widać, że w starostwie planowane są zmiany. Zarówno
Raport o Stanie Powiatu jak i absolutorium dla zarządu przeszły niemalże wyłącznie głosami koalicji, która chyli się ku upadkowi. Przy
głosowaniu absolutorium zostało to jednoznacznie wyartykułowane
przez kolegę Radnego Romana Fraszczyka.

Trudna sytuacja koalicyjna w powiecie i nieustające dążenia do zmiany Starosty (przede
wszystkim ze strony Koalicji Obywatelskiej)
doprowadziły do przejęcia inicjatywy przez
ugrupowania znajdujące się dotychczas
w opozycji do obecnego układu rządzącego,
tj. Razem dla Powiatu i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Powiat potrzebuje spokoju.
Jego niegdysiejsza bardzo trudna sytuacja
finansowa uległa zdecydowanej poprawie.
Duże środki finansowe płyną z Urzędu
Wojewódzkiego. Otrzymaliśmy wsparcie
dla budowy i remontu dróg powiatowych
w Santocku, Kostrzynie nad Odrą, Santoku czy Kłodawie. Poprawiony, lub może lepiej, wybudowany od podstaw będzie ciąg
pieszo-rowerowy w Mościcach. Powstaną
nowe ośrodki dla kobiet z dziećmi i rodzin
w trudnej sytuacji materialnej. W Kamieniu Wielkim będą mieszkania chronione.
Większość zamierzeń zrealizowana będzie
dzięki nieustannej pracy i osobistemu zacięciu wicestarosty Magdaleny Słomińskiej.
Problem w tym, że ze strony Urzędu Marszałkowskiego poza kilkunastoma tysiącami
złoty, do Starostwa nie wpłynęły żadne poważniejsze środki na jakiekolwiek inwestycje, które poprawiłyby wizerunek któregokolwiek z miast naszego regionu. Pokładane
nadzieje w osobistych kontaktach Starosty,
pryskały niczym bańki mydlane. Urzędnikom marszałkowskim trudno przychodziło
podjęcie jakiekolwiek decyzji o przyznaniu
poważniejszego wsparcia dla tej części regionu, a Starosta Gorzowski częściej wzywany był przez swoich politycznych kolegów
do podania się do dymisji, niż do realizacji
nowych projektów.
Trudno jest w chwili obecnej wyrokować,
w jakim kierunku rozwiną się sprawy, jak
przebiegną głosowania i czy coś się jednak, w końcu, zmieni. Lokalni dziennikarze
często podnoszą zarzut, że przedstawiciele
Klubu Radnych Razem dla Powiatu, popierani przez Burmistrza Miasta Kostrzyna
Andrzeja Kunta, nie odgrywają większej
roli w Powiecie Gorzowskim i zawsze są
w opozycji. Objęcie przeze mnie stanowiska
Przewodniczącego Rady Powiatu (po raz
pierwszy w historii Powiatu Gorzowskiego
jest to osoba z Kostrzyna nad Odrą) po części pokazało, że Kostrzyn i jego mieszkańcy

są ważną częścią składową naszej małej ojczyzny. Liczę bardzo na to, że reprezentacja
kostrzynian we władzach powiatu niedługo
zostanie jeszcze bardziej wzmocniona. Nadszedł czas, by w tej jednostce samorządu zaczęto podejmować decyzje o jego rozwoju,
o realizacji nowych projektów, a zaprzestać
wojen podjazdowych i nieustannie dwutorowego działania.
W swoim działaniu byłem i jestem pragmatykiem. Najważniejszy jest interes miasta,
jego mieszkańców i tego, co się w nim jeszcze może zmienić na lepsze. W poprzedniej kadencji będąc w opozycji przyjąłem
na siebie wiele funkcji, które pozwoliły mi,
pomimo braku bezpośredniego przełożenia na zarząd, uzyskać naprawdę wiele dla
Kostrzyna. Jako szef doraźnej Komisji Zdrowia wspierałem ówczesną Starostę Gorzowską Małgorzatę Domagałę w dążeniach do
uregulowania spraw zaległych wynagrodzeń
pracowników kostrzyńskiego SPZOZ. Udało się. Pracownicy po wielu latach otrzymali
to, co przecież im się należało. Koszt tego
jest jednak ogromy dla powiatu. Pożyczka,
która spłacana będzie przez wiele długich
lat znacząco obciąża budżet, a potrzeby
w żaden sposób nie maleją. W każdej gminie jest wiele do zrobienia. Jako szef Komisji
Statutowej wspólnie z koleżankami i kolegami dostosowaliśmy statut powiatu do nowej rzeczywistości prawnej. Dzisiaj moim
zadaniem jest wspieranie zarządu w tym,
żeby utrzymać dyscyplinę budżetową i podejmować nowe, odważne wyzwania inwestycyjne. Nad powiatem nie może ciążyć
widmo klęski i zaniedbania. Obie osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych
w Powiecie powinny dążyć do tego, by ciągnąć ten nasz powiatowy wózek w jedną
stronę. Rozrywanie dyszla na dwoje wskazane jest w zawodach sportowych, a nie
w codziennej pracy na rzecz społeczności
lokalnej.

Andrzej Kail

Przewodniczący Rady Powiatu Gorzowskiego
Klub Radnych Razem dla Powiatu
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W dobie pandemii uwaga wszystkich skupia się na leczeniu Covid-19
a należy pamiętać, że poza wirusem
istnieją inne groźne i potencjalnie
śmiertelne choroby. Dlatego też nie
zostało zawieszone diagnozowanie
i leczenie chorób nowotworowych.

Po raz kolejny Kostrzyniacy udowodnili, że mają wielkie serca! W zbiórce, która na serwisie zrzutka trwała
nieprzerwanie od 24 grudnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku udało się zebrać 7.049 zł. Wykorzystując pobyt
Roberta w Kostrzyńskim szpitalu Świadkowie Jehowy wykonali w jego mieszkaniu remont oraz zakupili nowe
wyposażenie. O całej akcji rozmawiamy z Przemysławem Kamińskim - pomysłodawcą akcji.

Szpital bada #kostrzynpomaga w czasie pandemii

Istotnym elementem tego łańcucha diagnostyczno-leczniczego jest endoskopia.
Endoskopia to ogólna nazwa dla wszystkich
procedur diagnostycznych i leczniczych,
które pozwalają oglądać i wykonywać
pewne zabiegi we wnętrzu ludzkiego ciała,
przy pomocy światłowodu zakończonego
narzędziami optycznymi (endoskopu).
Gastroskopia (badanie górnego odcinka
przewodu pokarmowego) i kolonoskopia
(badanie dolnego odcinka przewodu pokarmowego) są najdokładniejszymi badaniami
przełyku, żołądka i jelit pozwalającymi rozpoznać stany przednowotworowe i wczesne
nowotwory a także w wielu przypadkach
skutecznie je leczyć. Dzięki zastosowanym
metodom endoskopowym pacjent wielokrotnie unika leczenia operacyjnego. Polipy
żołądka i jelita grubego w większości przypadków nie dają żadnych objawów, ale zdiagnozowane i w pore usunięte nie zdążą ulec
przemianie nowotworowej.
Niezwykle istotna jest również systematyczna kontrola endoskopowa po leczeniu
operacyjnym chorób nowotworowych,
pozawala na szybkie rozpoznanie potencjalnego nawrotu choroby. Podsumowując
należy stwierdzić, że badania endoskopowe są badaniami z wyboru u pacjentów
z dolegliwościami brzusznymi. W szpitalu
w Kostrzynie nad Odrą wykonywane są,
m.in.: gastroskopia z testem na Helicobacter
Pylori, gastroskopia z pobraniem materiału
na badanie histopatologiczne i cytologiczne,
gastroskopia i kolonoskopia z polipektomią, kolonoskopia z pobraniem materiału
na badanie histopatologiczne.
Aby zapewnić pacjentom wysoką jakość badań do pracowni endoskopii
w kostrzyńskim szpitalu zakupiony nowy
videogastroskop z procesorem. Nowe urządzenie gwarantuje stabilny i naturalny obraz
podczas badania a to oznacza precyzyjną
diagnostykę.
Marta Pióro
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

Panie Przemku, przede wszystkim chciałbym wyrazić najwyższe słowa uznania dla
całej akcji. Kim jest Pan Robert, któremu
chcieliście pomóc?
Przemysław Kamiński: Robert Działowski
jest osobą niepełnosprawną, od urodzenia
mieszkającą w Kostrzynie nad Odrą. Los
sprawił, że od dziecka porusza się na wózku
inwalidzkim. Z tego też powodu jedynym
źródłem jego utrzymania jest renta, która
nie pozwala mu na zbyt wiele. Marzeniem
Roberta był zakup specjalistycznego wózka, ale NFZ mógł pokryć zaledwie część
potrzebnej kwoty, a było to niemało, bo aż
6.500 zł. Podczas jednej z rozmów w jego
mieszkaniu wpadliśmy na pomysł, że trzeba
mu pomóc - ruszyła akcja, która okazała się
ogromnym sukcesem!
Z tego co wiem, z uzbieranej kwoty udało
się nie tylko zrealizować zakup wózka, ale
także zrobić o wiele więcej, prawda?
Przemysław Kamiński: Przede wszystkim
chciałbym podziękować wszystkim osobom,
które wpłaciły przysłowiowego grosika na
serwisie zrzutka.pl. gdzie trwała zbiórka.
Dziękuję też mediom za publikację i nagłośnienie informacji o zrzutce: Gazecie Lubuskiej, Gazecie Wyborczej, serwisowi Onet
Lubuskie, Super Expressowi czy oczywiście

Państwu. Dzięki temu udało się zakupić
wózek GTM MUSTANG, który ułatwia
Robertowi przemieszczanie się po mieście.
To jednak nie wszystko. Świadkowie Jehowy
chcieli także zrobić remont w mieszkaniu
dla Roberta i część środków została przeznaczona na ten właśnie cel.
Podczas gdy Robert był w kostrzyńskim
szpitalu zrobiliście naprawdę dużo!
Opowiesz nam więcej o tym?
Przemysław Kamiński: Prace rozpoczęliśmy od odnowienia ścian, wymiany drzwi
od łazienki, założenia żaluzji w oknach czy
wymiana gniazdek elektrycznych. Zakres
prac był ogromny, a bardzo istotne jest to,
że przy remoncie brali udział Świadkowie
Jehowy, a także osoby, które chciały pomóc.
Muszę im w tym miejscu bardzo podziękować, ponieważ za swoją pracę nie wzięli
żadnych pieniędzy, poświęcając swój własny
czas na realizację i przebieg tego remontu.
Sporo prac zostało wykonanych kiedy Pan
Robert przebywał na oddziale Chirurgii
Nowego Szpitala w Kostrzynie nad Odrą od
dnia 10 maja 2020 roku do 1 czerwca 2020
roku z powodu bardzo ostrego zapalenia
trzustki, które przechodził. Miła niespodzianką i wielką pomocą był serwis Allegro.
pl, od którego dostaliśmy nowoczesną kabi-

nę prysznicową oraz inne elementy wyposażenia mieszkania. Dostaliśmy w prezencie
m.in. meble kuchenne, szafę na garderobę,
biurko, szafkę RTV, dywan i wiele innych
rzeczy, które ułatwią Robertowi życie. Efekt
widać na zdjęciach i proszę mi wierzyć, że
podczas „odbioru” mieszkania przez Roberta nie brakowało łez szczęścia. Dla nas była
to największa nagroda, bo warto pomagać!
Przemek, cieszę się, że są jeszcze tacy ludzie
jak Pan! Rozumiem jednak, że to nie Wasze
ostatnie słowo?
Przemysław Kamiński: Na wyposażeniu mieszkania przydałby się jeszcze takie
sprzęty jak: telewizor, komputer lub laptop,
zestaw garnków, talerzy, szklanek, sztućców
czy czajnik bezprzewodowy. Nie muszą
to być nowe rzeczy. Jeśli znajdą się osoby, które mogą i chcą dać w prezencie dla
Roberta wymienione rzeczy to proszę o
kontakt telefoniczny ze mną: 608 214 858.
Muszę też dodać, że na zrzutce pozostało
jeszcze 1.280 zł. Środki zostaną przeznaczone na dalsze leczenie Roberta związane
z przebytym zapaleniem trzustki.
Pozostaje mi jedynie życzyć, aby kolejne
osoby włączyły się w tą jakże szlachetną
akcję. Pamiętajmy: #kostrzynpomaga !
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Coraz bardziej #bezpiecznykostrzyn

Jednym z priorytetów Burmistrza Andrzeja Kunta jest poprawa bezpieczeństwa Mieszkańców Kostrzyna nad Odrą. Dlatego też rokrocznie z Budżetu
Miasta przekazywane są środki na zakup nowego sprzętu dla Straży Pożarnej, Policji czy szeroko pojętych służb medycznych. Miło nam poinformować,
że w dniu 18 czerwca 2020 roku na Przystani Wodnej „Delfin” miało miejsce przekazanie łodzi do użytku WOPR (Wodnego Ochotniczego Pogotowia
Ratowniczego), co było doskonałą okazją do podziękowań dla ratowników ze strony samorządowców obecnych na uroczystości.
Kostrzyński WOPR tworzy około dwudziestu osób. Wśród
nich są ratownicy wodni, płetwonurkowie i sternicy łodzi.
W ramach swoich działań, które wykonują na zasadzie
wolontariatu, patrolują niebezpieczne miejsca na Warcie
i Odrze. Ratownicy dbają też o bezpieczeństwo uczestników
obozów dla młodzieży, zabezpieczają Pol’and’Rock Festival
/ Woodstock czy miejski basen. Bazą WOPR w naszym mieście są pomieszczenia znajdujące się na terenie Przystani
„Delfin”, którymi administruje MOSiR. Ostatnio Dyrektor
Zygmunt Mendelski zdecydował o przekazaniu ratownikom
kontenera, gdzie będą mogli przechowywać swój sprzęt,
a na przystani zacumowana jest łódź, którą WOPR-owcy
otrzymali 18 czerwca br. Ma to wymierny wpływ na bezpieczeństwo nad wodą.
Nowa łódź WOPR ma sześć metrów długości, 150-konny
silnik, a w sezonie letnim będzie wykorzystywana do patrolowania Warty i Odry, zabezpieczenia imprez odbywających
się nad wodą oraz akcji ratunkowych. Kosztowała ponad
160 tys. zł. Połowa tej kwoty pochodzi z dofinansowania
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Pozostałą część środków
przekazało miasto Kostrzyn nad Odrą, MZK Sp.o.o. i Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.
O tym, jak jednostka ważna jest dla bezpieczeństwa miasta
i regionu nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Z uwagi na
ten fakt 18 czerwca na uroczystym przekazaniu łodzi obecni
byli m.in. Mariusz Herbut - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Zielonej Górze, Karol Zieleński - reprezentujący Wojewodę Lubuskiego Władysława Dajczaka, Michał Wasilewski

Starosta Powiatu Gorzowskiego wraz z wicestarostą
Magdaleną Słomińską, Andrzej Kail - Przewodniczący
rady Powiatu Gorzowskiego oraz radni w osobach: Rafał
Karmelita i Zygmunt Mendelski, który jest również Dyrektorem kostrzyńskiego MOSiR, Andrzej Kunt - Burmistrz
Miasta Kostrzyn and Odrą oraz Olgierd Kłaptocz - Prezes
Miejskich Zakładów Komunalnych w Kostrzynie nad Odrą.
Zanim jednak doszło do uroczystego przekazania łodzi,
Prezes kostrzyńskiego WOPR Marcin Kleczkowski, wspierany przez swoich współpracowników, wręczył podziękowania dla osób, które przez ostatnie lata wspomagały ich
działalność. Następnie przyszła długo oczekiwana chwila:
M. Herbut i A. Kunt oficjalnie przekazali na ręce prezesa kluczyki do łodzi, a O. Kłaptocz dowód rejestracyjny.

By tradycji stało się zadość ks. Piotr Deptuch poświęcił
nową jednostkę, po czym goście wzięli udział w pokazowym
patrolu nowiutką łodzią.
Warto w tym miejscu przypomnieć, że dwa lata temu Małgorzata Domagała, ówczesna Starosta Gorzowska, przekazała WOPR-owcom torbę ratowniczą z wyposażeniem
i radiotelefony. Również w roku 2018 zostało podpisane
porozumienie pomiędzy WOPR a MOSIR o warunkach
współpracy. Swój wkład w poprawę bezpieczeństwa mają
także władze miasta: Łódź dla WOPR-u jest jednym z kilku
projektów realizowanych przez miasto, a służących poprawie
bezpieczeństwa mieszkańców - przypominał podczas przekazania Burmistrz Miasta Andrzej Kunt.
Bartłomiej Suski
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W światowy Dzień Czekolady, czyli 7 lipca 2020 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kostrzynie nad Odrą spotkali się „Młodzi z Długim
Stażem”, czyli kostrzyńscy seniorzy.

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce i w trosce o Państwa bezpieczeństwo organizacja Festivalu Pol’and’Rock 2020 w formie
tradycyjnej została ODWOŁANA !

Po świętowaniu dnia „ciokolaty” (jak nazywał czekoladę Jani III Sobieski ), 8 lipca czyli w Dzień Bułki z Masłem z humorem powspominaliśmy wiosenny korona-czas, bo
humor pomaga w każdym czasie. Uśmiech
ma moc! W kalendarzu „Przekroju” 9 lipca
to „Dzień Chodzenia do Pracy Inną Drogą”.
Seniorzy polecają - umknij rutynie!
W bibliotece, w czwartek 9 odbyła się

W dniach 30 lipca - 1 sierpnia Jerzy Owsiak
zaplanował dla Państwa „Najpiękniejszą
Domówkę Świata - internetowe spotkanie
pełne miłości, przyjaźni i muzyki, z masą
festiwalowych gości i dźwięków.”
Wiemy, że niektórzy z Was tęsknią za atmosferą tego festiwalu, jednak istnieje szereg przeciwskazań przyjazdu na pole:
• przede wszystkim zagrożenie epidemiologiczne spowodowane COVID – 19,
• brak pola namiotowego, na którym
można by przenocować,
• zagrożenie pożarowe spowodowane
brakiem opadów w naszym regionie,
• brak sprawdzenia terenu pod kątem
występowania niewybuchów pozostałych po działaniach II Wojny Światowej.
Ponadto, ze względu na szczególne warunki
planowanej imprezy, była ona zabezpiecza-

Seniorzy w wakacje

wakacyjna „lekcja” z poczucia humoru
czyli „ucieszki dla kurażu”. Każde, z tych
trzech spotkań było okazją by się pośmiać,
powzruszać, zainspirować .
Dziękuje za wspólny letni czas w bibliotece
życzę (tak jak życzyła Stefania Gradzieńska), zdrowia i dobrego humoru, a jeśli nie
można to tym bardziej...
Jolanta Bednarska

UWAGA ! ! !
OD LIPCA MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ
WRACA DO STANDARDOWYCH GODZIN OTWARCIA

WTOREK-PIĄTEK 10:00-18:00
SOBOTA 08:00-16:00

Pol’n’Rock 2020 online

na przez służby medyczne, Policję, Straż Pożarną oraz inne służby porządkowe. Bez ich
udziału przebywanie większej liczby ludzi
na terenie Festivalu stanowi zagrożenie dla
ich życia i zdrowia.
Mając powyższe na uwadze, apelujemy o
NIE PRZYJEŻDŻANIE do Kostrzyna nad
Odrą z zamiarem biwakowania na terenie
Festivalu Pol’and’Rock.
Zapraszamy jednak Państwa do odwiedzenia naszego miasta i regionu, które będzie
miało charakter rekreacyjny. Miasto Kostrzyn nad Odrą dysponuje szeroką ofertą noclegową, restauracyjną i turystyczną.
Więcej szczegółów na temat obiektów, jakie
warto odwiedzić w naszym mieście znajdą
Państwo pod linkiem:

http://turystyka.kostrzyn.pl/
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Lubuskie – wakacje inne niż wszystkie!
Tegoroczne wakacje będą zupełnie inne niż te, które pamiętamy z poprzednich lat. Pandemia koronawirusa pokrzyżowała
letnie plany dalekich wycieczek, jednak nie należy się zniechęcać i potraktować obecny czas jako szansę na poznanie
niezwykłych zakątków Polski. Na niezapomniane wakacje poleca się Lubuskie – region pięciuset jezior, lasów i winnic.
Lubuskie to oferta dla wakacyjnych leniuchów oraz dla głodnych wrażeń i atrakcji. – Masz ochotę na odrobinę relaksu, na
garść przygód i szczyptę smaku? To idealny przepis na wakacje – na wakacje w najpiękniejszym regionie świata!
Odkryj Lubuskie tego lata! Zapewniam, to będzie niezapomniany czas! – zachęca marszałek Elżbieta Anna Polak.
Jak
poznać
Lubuskie?
Sposobów
jest wiele: na rowerach, w kajakach
i podczas pieszych wycieczek.
Trochę wody dla ochłody
Jeżeli myślicie, że najpiękniejsze jeziora
w Polsce są na Mazurach, to tutaj przekonacie się, że to nieprawda. Lubuskie to
prawdziwy raj dla miłośników wypoczynku nad wodą – wędkarstwo, nurkowanie, turystyka kajakowa czy żeglarstwo.
Wszystko to oferuje lubuskie pojezierze!
Największym akwenem w regionie jest
Jezioro Sławskie. Swoim urokiem kuszą
także dwa jeziora będące skarbem Łagowa – urokliwego miasteczka, nazywanego
Perłą Ziemi Lubuskiej. Miłośników żeglarstwa skusi na pewno jezioro Niesłysz.
Natomiast wielbicieli chłodzących kąpieli
zapraszamy nad jeziora: Lubikowskie, Głębokie, Lipie, Lgińsko i Glibiel, które przez
Europejską Agencję Środowiska zostały
uznane za najczystsze. Wszystkie te akweny otoczone są przez lasy, co staje się dodatkową gwarancją wakacyjnego relaksu.
Rowerem, kajakiem…ahoj przygodo!
Lubuskie to doskonałe miejsce dla osób
kochających aktywność i poszukiwaczy
przygód. Region można przepłynąć kajakiem, przejechać rowerem lub przejść na
własnych nogach! Wszystko to w niezwykłych okolicznościach przyrody. Połowa
powierzchni regionu to lasy z obszarami
cennymi przyrodniczo – 8 parków krajobrazowych i 64 rezerwaty przyrody, a także jedyny taki na świecie, wpisany na listę
UNESCO Geopark Łuk Mużakowa i jego
niezwykłe, magiczne kolorowe jeziorka!
Na miłośników dwóch kółek czekają
kilometry ścieżek rowerowych – jedną
z propozycji jest licz
ąca 48 km trasa
biegnąca przez malownicze tereny
śladem
nieczynnej
linii
kolejowej
nr 371 Wolsztyn – Żagań. Dotrzecie

nią ze Stypułowa w Gminie Kożuchów
do Sławocina w Gminie Kolsko. Jedną
z atrakcji na trasie jest most kolejowy na
Odrze w Stanach. (fot most)
Lubuskie
można
odkrywać
także
w kajaku, płynąć mniejszymi rzekami
o brzegach porośniętych gęsto lasem,
a także połączonymi kanałami jeziorami
stanowiącymi szlaki o różnej długości
i zróżnicowanym stopniu trudności.
Tajemnice sprzed lat
Po drodze warto odwiedzić bajkowe zamki, pałace i dwory, a także zatrzymać
się w jednym z drewnianych kościołów.
To niezwykli świadkowie historii, ich
mury kryją wiele ciekawych pamiątek
i tajemnic, które warto odkryć. Militarne
tajemnice II Wojny Światowej możecie poznać na terenie Międzyrzeckiego Rejonu
Umocnionego – największego skansenu
fortyfikacji, którego schrony bojowe odcinka centralnego połączone zostały ponad
30-kilometrowym systemem podziemnym. MRU to także jeden z największych
w Europie rezerwatów nietoperzy!
Kraina winem i miodem płynąca
Po aktywnie spędzonym dniu możecie odpocząć w cieniu lubuskich winnic – Lubuski Szlak Wina i Miodu
oplata wstęgą region. To raj dla miłośników dobrego wina, dobrego jedzenia
i niezwykłych widoków. Odwiedzając
tutejsze winnice, poczujecie się jak we
włoskiej Toskanii. To tam przekonacie się, że Lubuskie smakuje wyjątkowo. Sercem szlaku jest Lubuskie Centrum Winiarstwa z największą winnicą
w Polsce!
Zapraszamy do odkrywania Lubuskiego.
Wakacyjny przewodnik znajdziecie na
www.lubuskie.pl
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W wakacje z kulturą i sztuką na Ty
Wakacje to dla większości z nas czas zasłużonego odpoczynku. W końcu mamy czas na małe przyjemności. Warto go wykorzystać na
nadrabianie zaległości kulturalnych. Ze specjalną ofertą przychodzą do nas teatry, muzea i biblioteki! – Pandemia na kilka miesięcy
odcięła nas od kultury na żywo. Teatry, kina, muzea były zamknięte, a online to przecież nie to samo. Teraz kultura wychodzi do nas –
mówi marszałek Elżbieta Anna Polak. Sprawdź, co przyniesie lipiec i sierpień! Spędź wakacje kulturalnie, w Lubuskiem!
Specjalną ofertę wakacyjną przygotowały biblioteki wojewódzkie, teatry i muzea. Zaplanowano ciekawe zajęcia, spektakle, warsztaty,
spotkania zarówno dla dzieci, jak i starszych Lubuszan. Lista propozycji naszych instytucji na wakacje jest naprawdę długa.
Do teatru marsz... w plener!
Teatr wychodzi do ludzi, będzie czarować! Ten gorzowski zaprasza na
przedstawienia teatralne w ramach
Sceny Letniej, a zielonogórski na Lubuskie Lato Teatralne. W lipcu w teatrze
im. Juliusza Osterwy przedstawienia odbywać się będą na placu katedralnym
(Stary Rynek). W programie „Po prostu
miłość”, „Okularnicy”, „Mój Paryż”, „Magia obłoków”. W sierpniu przedstawienia można będzie obejrzeć także na Scenie Letniej. W repertuarze coś dla dużych
i dla małych: „Żona potrzebna od zaraz”, „Kolacja na cztery ręce”, „Gniewko
i Lubinka w krainie liter”, „Moralność pani
Dulskiej”, „Trzy razy Piaf” i inne.
Lubuski Teatr w Zielonej Górze zaprasza
z kolei na spektakle do Kompleksu Wypoczynkowego w Dąbiu oraz na Plac Teatralny. W programie: „Księżniczka na opak wywrócona”, „Związek otwarty”, „Stworzenia
sceniczne”, „Ławeczka”, „Szczęściarze”.
Teatr pod chmurką to niezwykłe doświadczenie, dostępne tylko latem. Warto więc
spróbować i przenieść się na chwilę do krainy wyobraźni.

Będzie twórczo i aktywnie
W wakacje drzwi szeroko otwierają
lubuskie muzea, które przygotowały niezwykle ciekawą propozycję dla miłośników sztuk plastycznych, muzycznych
i rękodzieła. To propozycja dla dużych
i małych.
W Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej
Górze będzie można zwiedzać wystawy czasowe i stałe: „Pomiędzy” – obrazy
Arkadiusza Ruchomskiego, „Boże obrazy.
Sztuka ikonowa” – prezentacja najpiękniejszych ikon z kolekcji muzeum. Zapraszamy do Muzeum Wina – ekspozycja
stała poświęcona tradycjom winiarskim
oraz Muzeum Dawnych Tortur – ekspozycja poświęcona stosowaniu prawa karnego
w średniowieczu. Na sierpień zaplanowano koncert plenerowy w ramach cyklu
Jazzujące Muzeum oraz otwarcie nowej
ekspozycji „Pamiątki dnia codziennego –
od Grünberga do Zielonej Góry”. „Indiańska przygoda”, „Muzealny miszmasz” – zajęcia dla osób indywidualnych, Przyjaciele
Gorzowa – wirtualne półkolonie dla dzieci

– to już propozycje Muzeum Lubuskiego
w Gorzowie Wlkp.
Specjalną – aktywną ofertę dla rodzin
z dziećmi przygotowało Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze-Ochli. Odwiedzając to miejsce będzie można… zagrać
w gry. Ale spokojnie, nie ma to nic wspólnego z komputerem, czy smartfonem.
Etno-Odkrywca i Porzekadła Ludowe
skierowane są dla dzieci od 5. roku życia,
to gry oparte na zasadach harcerskich podchodów. Tak więc emocje i dobra zabawa
gwarantowane! Muzeum ma też propozycje dla miłośników regionalnych smaków.
Na wakacje zaplanowano imprezy plenerowe m.in. Dobre, smaczne, bo Lubuskie oraz
Święto Miodu, Chleba, Wina i Ogrodów.

Z biblioteką w świat wyobraźni
To propozycja dla tych, dla których wakacje to możliwość przeniesienia się
w świat wyobraźni poprzez kartki książek. Po pandemicznej przerwie otworzyły
się biblioteki, które zapraszają do świata książkowych bohaterów. Książnica
w Gorzowie zaprasza na czytanie morskich opowieści i warsztaty akwarystyczne oraz inspirujące spotkania z aktorami
i ludźmi literatury. Zielonogórski „Norwid” oferuje literackie spotkania dla dzieci,
teatrzyk dla najmłodszych, rodzinne turnieje, spotkania z aktorem, koncerty dla
dzieci, warsztaty literacko-ruchowe.

Lubuski Szlak Twórczy
Wyjątkową propozycją na tegoroczne wakacje jest Lubuski Szlak Twórczy. Szlak
składa się z trzech tzw. Gościńców Artystycznych, prowadzonych przez twórców zajmujących się malarstwem, rzeźbiarstwem i rękodziełem. Gościńce te
znajdują się w Droszkowie, Trzebiechowie oraz Świdnicy koło Zielonej Góry.
Odwiedzając Lubuski Szlak Twórczy,
mamy możliwość nawiązania kontaktu
z takimi twórcami jak Sylwia Gromadzka-Staśko, Jacek Cipora i Grzegorz Hadzicki. W podróż Szlakiem można wyruszyć
po wcześniejszym skontaktowaniu się
z twórcami.
Zapraszamy do odkrywania Lubuskiego.
Wakacyjny przewodnik znajdziecie na
www.lubuskie.pl
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Dobry zespół w dobrej sprawie…

W dniu 3 lipca w Poznaniu odbyła się kolejna konferencja z udziałem pani Premier Jadwigi Emilewicz. To kolejne ważne wydarzenie zorganizowane zostało przez moich współpracowników z działu marketingu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Wielokrotnie informuję osoby, które spotykam na swojej drodze zawodowej o tym, że ten czteroosobowy dział
zajmuje się profesjonalną organizacją różnego rodzaju
wydarzeń. Należy tu wspomnieć o konferencjach, seminariach, w okresie pandemii webinariach, spotkaniach z inwestorami, przedstawicielami szkół zawodowych na każdym szczeblu, tj. od szkoły branżowej I stopnia po wyższe
szkoły zawodowe i politechniki. W skład zespołu zajmującego się marketingiem i promocją, którym mam ogromną
przyjemność kierować, wchodzą mieszkańcy Kostrzyna
nad Odrą. Są to osoby, spośród których każda może samodzielnie przeprowadzić inwestora przez najbardziej kręte
drogi procedur inwestycyjnych, sama może zorganizować
i przeprowadzić konferencję, czy seminarium, każda może
swobodnie odnaleźć się nawet w najtrudniejszej sytuacji
zawodowej. Ich profesjonalne przygotowanie sprawia, że są
ogromnie wymagającymi współpracownikami i trzeba się
nieźle napracować, by ich do czegoś przekonać. Przyznawanie racji mądrym ludziom jest jednak przyjemne. Moi
zewnętrzni rozmówcy robią jednak jeszcze większe oczy,
gdy dowiadują się, że inwestycjami na terenie prawie ¼ naszego kraju zawiaduje zespół składający się z 15 osób. Tak
racjonalne podejście do tematu możliwe jest chyba tylko
i wyłącznie w sytuacji, kiedy spółka powinna sama zadbać
nie tylko o swoją pozycję na rynku, ale przede wszystkim
o swoje finanse. Warto wiedzieć, że to, czym nasza Strefa
wspiera lokalne instytucje i przedsięwzięcia musi zostać wypracowane przez jej pracowników. Nikt bowiem pieniędzy
do Strefy z budżetu państwa nie przelewa.
Wiele instytucji rządowych, takich jak Polska Agencji Inwestycji i Handlu, Polska Agencja Rozwoju Przemysłu,
Ministerstwo Rozwoju, chętnie współpracuje z nami przy
organizacji różnego rodzaju przedsięwzięć. Jedną z takich
konferencji była konferencja, która w pierwszych dniach
lipca odbyła się w Poznaniu. Na zaproszenie ministerstwa
i strefy odpowiedziały najważniejsze instytucje zajmujące
się w regionie rozwojem turystyki, rozwojem przemysłu
i kształcenia na poziomie uniwersyteckim. I tak jest za każ-

dym razem. W normalnym czasie (bez pandemii) organizujemy kilkadziesiąt konferencji w roku. W organizowanych
przez nas wydarzeniach chętnie udział biorą przedstawiciele
rządu (już od ponad 20 lat), instytucji i agencji rządowych.
Samorządowcy chętnie korzystają z naszych rad, a inwestorzy bez oglądania się na cokolwiek wdrażają w życie porady uzyskiwane od naszych ekspertów. Są wśród nas osoby
z wieloletnim doświadczeniem, dla których dobro inwestora stanowi podstawowy wyznacznik w pracy zawodowej.
Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że wypracowana marka
powoduje, że o współpracę z nami zabiegają nie tylko firmy
wykonawcze i świadczące różnego rodzaju usługi na rzecz

•
•
•
•
•
•

naszych inwestorów, ale przede wszystkim największe na
świecie firmy doradcze takie jak DELOITTE, KPMG, PWC,
e&y. Firmy te bardzo często polegają na interpretacjach
przepisów prawnych przygotowywanych przez Biuro naszego Zarządu. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że Strefa,
która wspiera wiele przedsięwzięć na terenie miasta, wiele
instytucji, drużyn sportowych i organizacji społecznych to
ludzie, którzy mieszkają obok nich.
Andrzej Kail
Dyrektor ds. Marketingu
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w mieście
kulturanki
13-17 lipca
03-07 sierpnia
g. 11.00 - 14.00

zajęcia edukacyjne dla dzieci
w wieku od 6 do 13 lat
miejsce: KCK "Kręgielnia"
ul. Fabryczna 5
zapisy: 792 418 404
ilość miejsc ograniczona

pracownia
małego
architekta
10-14 sierpnia
g.10.00-12.00

zajęcia plastyczne dla dzieci
w wieku od 6 do 12 lat
miejsce: KCK "Kręgielnia"
ul. Fabryczna 5
zapisy: 609 136 319
ilość miejsc ograniczona

bajkowe dni w
Kinie za Rogiem
20-24 lipca
27-31 lipca
10-14 sierpnia
17-21 sierpnia

godziny zostaną podane na stronie
facebookowej Kina za Rogiem

bajki dla dzieci i młodzieży
miejsce: KCK "Kręgielnia"
ul. Fabryczna 5
zapisy:507 646 076
ilość miejsc ograniczona

nr 07 (89)/2020

13

Lipiec 2020

KOSTRZYN NAD ODRĄ / SŁUBICE

Tak głosował #Kostrzyn nad Odrą i #Słubice

W Kostrzynie nad Odrą w I turze wyborów prezydenckich udział wzięło 8.580 z 13.231 uprawnionych wyborców (64,85%). Rozkład głosów przedstawiono
poniżej.
W Słubicach w I turze wyborów prezydenckich udział wzięło 9.392 z 15.051 uprawnionych wyborców (62,40%). O tym, jakie preferencje mieli wyborcy
zaprezentowano na grafice.
KOSTRZYN NAD ODRĄ / SŁUBICE

33,02%
38,60%

61,40%
66,98%
WYNIKI W POLSCE

Niech żyje Polska!
Andrzej Duda

Andrzej Sebastian DUDA
10.440.648 głosów = 51,03 %
Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI
10.018.263 głosów = 48,97 %
SŁOŃSK

POWIAT GORZOWSKI

W Ośrodku Muzealno-Edukacyjnym w Słońsku trwa urządzanie sal wystawowych. Pojawia się w nich coraz więcej mebli i sprzętu elektronicznego. Laboratorium jest jednym z pierwszych pomieszczeń, w którym wykonawcy
rozpoczęli montaż niezbędnego wyposażenia.

Powiat Gorzowski na swoim portalu ogłosił konsultacje społeczne nad projektem
rocznego Programu współpracy na 2021 r.

W strefie laboratoryjnej zwiedzający wzbogacą się o wiedzę, którą wykorzystają podczas wycieczek w Parku Narodowym
„Ujście Warty”. Przed wybraniem się w teren warto skorzystać ze stanowiska „Świat
przyrody”. Wielu turystów wędrujących po
Parku pewnie nie raz słyszało dziwne szczekanie, odgłosy przypominające beczenie
owiec czy bulgotanie kojarzące się z gotowaniem zupy. Ta aplikacja rozwieje wątpliwości kto wydaje te osobliwe, a czasami przerażające dźwięki. Dzięki niej użytkownik
dopasuje szczekanie do zaniepokojonej sarny, beczenie do kszyka wykonującego swoje godowe tańce, a bulgotanie dobiegające
wiosną z płytkich rozlewisk… niech zostanie tajemnicą. Rozwiązanie tej przyrodniczej zagadki będzie czekało w Laboratorium
Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego.

Zarząd Powiatu Gorzowskiego zaprasza
do konsultacji społecznych nad projektem
rocznego Programu współpracy na 2021 r.
organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie mające siedzibę na terenie powiatu gorzowskiego.
Konsultacje odbędą się w dniach od dnia
6 lipca 2020 r. do 5 sierpnia 2020 r.
Więcej informacji oraz projekt rocznego
programu współpracy na 2021 r. wraz z ankietą jest do pobrania na stronie internetowej www.bip.powiatgorzowski.pl w zakładce
„Organizacje pozarządowe” oraz w siedzibie
Starostwa w Gorzowie Wlkp.
ul. Pankiewicza 5-7, w pok. 217

Labolatorium w słońskim muzeum Trwa nabór

www.powiatgorzowski.pl
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SŁUBICE

Ułatwienie dla pasażerów

UWAGA! Nowość dla osób korzystających z miejskiej komunikacji!
Gmina Słubice wdrożyła system dynamicznej informacji pasażerskiej,
który działa w ramach serwisu internetowego kiedyPrzyjedzie.pl. Dzięki
niemu pasażerowie komunikacji miejskiej uzyskują dostęp do rzeczywistych odjazdów autobusów z dowolnego przystanku.

strona slubice.kiedyprzyjedzie.pl
W oknie wyszukiwania należy wpisać nazwę żądanego przystanku, jego numer lub
też po powiększeniu obszaru mapy wskazać
interesujący nas przystanek. Ikonka widniejąca w kolumnie „odjazd” oznacza, że mamy
do czynienia z prognozą, uwzględniającą
opóźnienia związane z aktualną sytuacją
drogową i związane z nią opóźnienia. Uaktualnianie prezentowanych prognoz przyjazdów autobusów dla wybranego przystanku odbywa się automatycznie co 15 sekund.
W drugiej z zakładek można z kolei znaleźć
teoretyczny rozkład jazdy w rozbiciu na poszczególne linie na dowolnie wybrany dzień;
korzystając z mobilnej wersji strony
z uproszczonym interfejsem, ułatwiającej
dostęp do serwisu przy pomocy telefonów
komórkowych oraz innych urządzeń prze-

nośnych (wersja mobilna uruchamia się
domyślnie po otwarciu strony w telefonie).
Po wprowadzeniu nazwy lub numeru przystanku ukazuje się tabela prognoz odjazdów
oraz zakładka z rozkładami jazdy;
instalując na telefonie aplikacje mobilne
dostępne dla telefonów komórkowych z systemem operacyjnym Android, Windows
Phone oraz iOS.
wysyłając SMS o treści:
pl.kp.slubice.<numer przystanku>
pod numer specjalny: 70711
Przykładowa treść SMS: pl.kp.czernica.1
(dla przystanku Aleja Niepodległości (Kościół)). Numery przystanków są dostępne
w serwisie internetowym. Koszt SMS Premium jest stały, niezależny od operatora
i wynosi 50 gr netto (62 grosze brutto).

UWAGA ! ! ! Od 1 lipca 2020 do 30 sierpnia 2020 roku pracownicy
Urzędu Miejskiego w Słubicach będą pracować od 7.00 do 15.00.
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Radni udzielili absolutorium burmistrzowi

Radni chwalili realizację budżetu i udzielili burmistrzowi absolutorium. Dane z wykonania budżetu są imponujące - powiedział podczas czerwcowej sesji burmistrz Mariusz Olejniczak, co potwierdza opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Ubiegły rok gmina zamknęła z nadwyżką blisko
3 mln zł. Dochody wyniosły 107 mln zł, wydatki ponad 104 mln zł. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok burmistrz rozpoczął podczas
sesji od informacji o inwestycjach, na które gmina wydała niebagatelną kwotę ponad 22 mln zł!
Na to czekali mieszkańcy
Od jesieni ub. roku mieszkańcy mogą się
cieszyć z wyremontowanego, za 4,3 mln zł,
placu Bohaterów z piękną fontanną, placem
zabaw, nowymi alejkami i nasadzeniami,
które dodały kolorów temu miejscu.
Wśród inwestycji, które służą rekreacji, jest
też nowa ścieżka rowerowa, zbudowana na
wale przeciwpowodziowym. 7 km odcinek
od Nowego Lubusza do granicy z gminą
Górzyca kosztował ok. 2,5 mln zł. Po liczbie
osób uprawiających różnego rodzaju sporty
w tym miejscu widać, jak ta inwestycja była
oczekiwana. Dzięki niej, wsiadając na rower
w centrum Słubic, można przejechać w bezpieczny i wygodny sposób w sumie 20 km.
Z zeszłorocznego budżetu 2,8 mln zł gmina
przeznaczyła też na remonty dróg i chodników. Ponad pół mln złotych pozyskaliśmy
z Funduszu Dróg Samorządowych i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Mieliśmy też swój spory udział w remoncie drogi
powiatowej z Nowych Biskupic do Rzepina.
Przekazaliśmy na ten cel 1 mln zł.
W ubiegłym roku oddaliśmy także do
użytku 19 nowych lokali socjalnych, przy
ul. Krótkiej 12, na które gmina pozyskała
ponad 1 mln zł dofinansowania z Banku
Gospodarstwa Krajowego (w sumie inwestycja kosztowała 2,5 mln zł).
Gotowa jest już też hala sportowa przy
Szkole Podstawowej nr 2, szykujemy się do
budowy hali przy Szkole Podstawowej nr 3.
Mamy już pozwolenie na budowę i w tym
roku ruszamy z pracami.
Działo się też w oświacie,
kulturze i sporcie
Na inwestycje i remonty m.in. w przedszkolach oraz szkołach gmina wydała ponad
5,6 mln złotych. Dobra wiadomość jest też
taka, że od nowego roku szkolnego 2020/21

Ponad 1 mln zł na organizacje pozarządowe…
Bliskie sercu burmistrza są organizacje pozarządowe (NGO), na działalność których
w ubiegłym roku z budżetu poszło ok. 600
tys. zł, a ok. 412 tys. zł pozyskaliśmy z programów rządowych. To w sumie ponad 1
mln zł , które poszło na m.in. na projekty
obywatelskie w ramach gminnego programu Inicjatywa lokalna, a także działania na
rzecz promowania ochrony zdrowia, aktywizację seniorów i osób niepełnosprawnych,
warsztaty edukacyjne czy zajęcia sportowe.
W grudniu, żeby jeszcze bardziej zjednoczyć działające na naszym terenie NGO,
burmistrz zaprosił przedstawicieli organizacji pozarządowych na wigilijne spotkanie
w Collegium Polonicum.

ponad 400 uczniów gminnych szkół podstawowych z rocznika 2008- 2009 i ich 300
rówieśników z Frankfurtu nad Odrą weźmie udział w unijnym projekcie pt. „Język
sąsiada w Dwumieście”. Jest to wspólne
przedsięwzięcie gminy Słubice, Frankfurtu
nad Odrą i RAA Brandenburg.
Unijne wsparcie pozwoliło nam też zrealizować, zakończony w grudniu ub. roku,
projekt „Europejskie Modelowe Miasto
Współpracy Transgranicznej Frankfurt nad
Odrą & Słubice”, którego budżet wyniósł
1,2 mln euro. Przez trzy lata integrowaliśmy
mieszkańców oraz wzmacnialiśmy współpracę transgraniczną organizując m.in.
pikniki organizacji pozarządowych, obozy letnie dla dzieci, transgraniczny Dzień
Dziecka czy Jarmark Bożonarodzeniowy
z wigilią miejską.

Nie sposób nie pochwalić się również unijnym projektem „Kultura głupcze”, który
realizuje Słubicki Miejski Ośrodek Kultury. Przez 3 lata dzięki unijnemu dofinansowaniu (budżet projektu to 323 tys. Euro,
z czego 85 proc. daje Bruksela) zostanie
przeprowadzonych ponad 200 warsztatów
artystycznych, związanych tematycznie
z cyklicznymi imprezami organizowanymi
przez dwumiasto, m.in. festiwalem TransVOCALE czy lAbiRynT.
Pewnie wszyscy pamiętamy też świetną zabawę podczas ubiegłorocznego Miejskiego Święta Hanzy, gdy w parku przy placu
Przyjaźni powstało kosmiczne miasteczko
czy atmosferę panującą podczas „Preludium
Bożonarodzeniowego”. Oba wydarzenia (kosmiczne miasteczko i preludium) zostały dofinansowane z Funduszu Małych Projektów.

…i służby mundurowe
230 tys. zł znalazło się w budżecie gminy na
nowoczesny samochód ratowniczo- gaśniczy dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, a 25 tys. zł na quada dla strażaków. 20
tys. zł dostała policja na dodatkowe służby, a
za 9 tys. zł gmina kupiła narkotesty. Wsparcie od gminy, 6 tys. zł, otrzymała też Straż
Graniczna.
Za udzieleniem absolutorium burmistrzowi Mariuszowi Olejniczakowi głosowało 13
radnych, jedna osoba się wstrzymała, jedna
była przeciw.
źródło: www.slubice.pl

ZAREKLAMUJ SIĘ U NAS

- w największym bezpłatnym miesięczniku w regionie.
Twoja reklama na naszych łamach

dotrze do
tysięcy potencjalnych
klientów.
Adam.Piotrowski2@gmail.com tel. 511 225 133 www.przekrojlokalny.pl
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WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Minister Sportu odwiedziła województwo lubuskie

24 czerwca Minister Sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk przebywała z wizytą w województwie lubuskim. Podczas spotkania na nowym kompleksie
boisk klubu sportowego „Warta Gorzów” podsumowano tegoroczną edycję Rządowego Programu „KLUB”, a beneficjenci odebrali z rąk Minister Sportu
symboliczne czeki. W wydarzeniu wzięli udział także Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak i poseł do Parlamentu Europejskiego Elżbieta Rafalska.
24 czerwca Burmistrz Miasta Andrzej
Rządowy Program „KLUB”
Kunt spotkał się z Minister Sportu Danutą
W ramach Rządowego Programu „KLUB”
Dmowską-Andrzejuk, Wojewodą Lubuw edycji 2020 w województwie lubuskim
skim Władysławem Dajczakiem oraz Poseł
wsparcie otrzyma 129 małych i średnich
do Europarlamentu Elżbietą Rafalską.
klubów sportowych. Na wsparcie lokalnych
Kostrzyn nad Odrą był jednym z miast
środowisk sportowych w regionie Ministerw Wojewódzkie Lubuskim, jakie odwiedziła
stwo Sportu przeznaczy blisko 1,4 miliona
Minister. Celem wizyty była analiza infrazłotych. W latach 2016-2020 na Rządowy
struktury sportowej, dlatego pierwsze kroki
Program „KLUB” w województwie lubuMinister skierowane były do nowowybuskim przeznaczyliśmy ponad 4,8 miliona
dowanej hali sportowej dla Kostrzyńskiezłotych!
go Centrum Szkolenia Zapaśniczego przy
ul. Mickiewicza 8, która została wybudowaInwestycje sportowe w lubuskim
na przy udziale pieniędzy rządowych.
Minister Dmowska-Andrzejuk wizytowała
Kolejny postój był na terenie przygotowytakże stadion lekkoatletyczny w Gorzowie
wanym pod budowę krytej pływalni przy
Wielkopolskim, który zostanie zmoderniul. Fabrycznej, gdzie Burmistrz A. Kunt
zowany m.in. dzięki 5,5 mln zł dotacji w
wręczył Pani Minister koncepcję budowy
ramach Programu inwestycji o szczególnym
krytej pływalni wyjaśniając plany realizacji
znaczeniu dla sportu. Na obiekcie spotkała
inwestycji: Nie ma lepszej metody wychowysię także z utalentowanymi zawodnikami z Kolejnym punktem wizyty był Kostrzyn skim ponad 16,8 mln zł. Doskonale wiemy,
wania młodzieży niż poprzez sport, dlatego
niepełnosprawnościami, którzy pochodzą nad Odrą, gdzie powstała hala sportowa dla że nie ma zdrowego i aktywnego społeczeńważne jest by dbać o rozwój infrastruktury
z regionu i reprezentują barwy Gorzow- Kostrzyńskiego Centrum Szkolenia Zapa- stwa bez nowoczesnej i ogólnodostępnej
sportowej, co też staramy się realizować. –
skiego Związku Sportu Niepełnosprawnych śniczego. To inwestycja, która została do- infrastruktury sportowej. W ciągu ostatnich
dodaje A. Kunt
„Start”. Dzięki wsparciu otrzymanemu w finansowana przez Ministerstwo na łączną pięciu lat (2016-2020) przeznaczyliśmy poObecnie zmiany w projekcie na budowę
ramach wspomnianego Programu w Go- kwotę ponad 3,5 mln zł. Miasto czeka tak- nad 74,3 mln zł na jej rozwój w tym regiobasenu są analizowane przez Ministerstwo
rzowie Wielkopolskim powstanie także hala że na kryty basen, którego budowa została nie. Pozwoli to na budowę, przebudowę lub
Sportu. W momencie uzyskania akceptacji
sportowo-widowiskowa. Dofinansowanie wsparta przez resort w ramach Programu remont 122 obiektów na terenie całego wozmian i podpiszemy aneks do umowy, miasto
jewództwa lubuskiego.
w wysokości 22 milionów złotych zostało „Sportowa Polska”.
przystąpi do przetargu na budowę basenu.
przyznane w ramach Programu inwestycji o W latach 2016-2019 przeznaczyliśmy na
www.kostrzyn.pl
www.gov.pl/sport
sport powszechny w województwie lubuszczególnym znaczeniu dla sportu.

