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Tomasz Moskal
ul. Piastowska 8 (Hotel Miejski) 

Kostrzyn nad Odrą
zapraszamy od 10:00-16:00

mulubezpieczenia.kostrzyn@onet.pl

tel. 502 580 664
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UBEZPIECZENIA:
● firmy

● rolne

● mieszkań

● podróżne

● assistance

● komunikacyjne

● grupowe na życie

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

COVID-19

Znoszenie obostrzeń związa-
nych z pandemią Covid-19 
(koronawirusa) pozwoliło 
na przysłowiowe „złapanie 
oddechu” po miesiącach 
społecznej izolacji. Koniec 
lipca przyniósł jednak duży 
wzrost zachorowań, a co za 
tym idzie część Polaków za-
daje pytanie: czy to już idzie 
druga  fala wirusa?

Koronawirus:
idzie druga fala?

Zluzowanie obostrzeń, związa-
nych z pandemią koronowirusa, 
odbywało się już od 20 kwietnia, 
kiedy rząd zaczął mówi o tzw. „no-
wej normalności”. Przypomnijmy: 
w pierwszym etapie zostały otwar-
te lasy i parki, w sklepie więcej 
osób mogło zrobić zakupy, a dzieci 
mogły przemieszczać się już bez 
opieki osoby dorosłej. Kolejne trzy 
etapy to nowe zasady korzystania 
z obiektów sportowych, centrów 
handlowych, hoteli czy zakładów 
usługowych. I choć wielokrotnie 
Minister Zdrowia prof. Łukasz 
Szumowski ostrzegał, że tak długo, 
jak nie będzie lekarstwa czy sku-
tecznej szczepionki na Covid-19,  
nie będziemy mogli czuć się bez-
pieczni - Polacy stracili czujność.
Kiedy na początku lipca dzienna 
ilość osób zainfekowanych „zeszła”                                                                   
poniżej 300 nasi rodacy poczuli się  
bezpiecznie. Wesela, uroczystości 
rodzinne i wydarzenia sportowe 
szybko jednak odwróciły korzyst-
ny trend i pod koniec lipca media 
mówiły o kolejnych dziennych 
rekordach osób zainfektowanych     
(31 lipca - 658 nowych przypadków). 
Szybko pojawiły się spekulacje, że 
mamy do czynienia z powrotem 
koronwirusa, a na konferencjach 
prasowych pojawiły się informacje 
o możliwości wprowadzenia no-
wych zasad sanitarnych.
Tymczasem na horyzoncie poja-
wiła się nadzieja: Komisja Euro-
pejska robi wszystko, co w jej mocy, 
aby zapewnić Europejczykom szyb-
ki dostęp do szczepionki, która jest 
bezpieczna i chroni ich przed koro-
nawirusem. Dzisiejszy krok z fir-
mą Sanofi jest pierwszym ważnym 
kamieniem węgielnym znacznie 
szerszej europejskiej strategii szcze-
pień. Wkrótce pojawi się ich więcej. 
Prowadzimy zaawansowane roz-
mowy z kilkoma innymi firmami 
- oświadczyła przewodnicząca KE 
Ursula von der Leyen.
Czy zatem jest szansa, że wkrótce 
wirus przestanie być grożny? Póki 
co bądźmy czujni i stosujmy się do 
aktualnych zaleceń.                       bs

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
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facebook.com/
BUFKB.Miklaszewski

Usługi w zakresie
prowadzenia:

• Ksiąg Rachunkowych
• Podatkowej Księgi        

Przychodów i Rozchodów
• Ryczałtu Ewidencjonowa-

nego
• Dokumentacji Kadrowo-          

Płacowej
• Karty Podatkowej
• Rozliczenia ZUS,                    

Urząd Skarbowy

facebook.com/BUFKB.Miklaszewski

 ul. Sikorskiego 16
      (C.H. Rondo)
Kostrzyn nad Odrą

 tel. 531 116 637                kostrzyn@wakacje.pl

Od 8 sierpnia w 19 powiatach obowiązują nowe obostrzenia. Dotyczy 
to tych terenów, w których zanotowano wzrost liczby zachorowań na 
COVID-19 w ostatnich dwóch tygodniach. Zmiany dotyczą  zasad za-
słaniania ust i nosa, a także zmniejszenia limitu osób w restauracjach, 
sklepach czy na imprezach - informuje serwis www.gov.pl

Nowe zasady dla 19 powiatów
COVID-19

Wprowadzamy nowe zasady bezpieczeń-
stwa, ale tylko w wybranych obszarach. Są 
to miejsca, w których wzrost zakażeń jest 
większy niż w pozostałych częściach Polski. 
Taka sytuacja dotyczy obecnie 19 powiatów 
z województw śląskiego, małopolskiego, 
wielkopolskiego, łódzkiego, podkarpackie-
go i świętokrzyskiego.
Dodatkowo podzieliliśmy je na dwie strefy: 
żółtą i czerwoną - z różnym zakresem obo-
strzeń. Pozostałe powiaty, które oznaczone 
są kolorem zielonym, obowiązują dotych-
czasowe zasady bezpieczeństwa.
6 sierpnia do konsultacji publicznych trafił 
projekt rozporządzenia wprowadzający re-
gionalne obostrzenia w wybranych powia-
tach. Przepisy mają obowiązywać od soboty 
8 sierpnia.

W jakich powiatach wprowadzono
dodatkowe obostrzenia?
9 powiatów zakwalifikowaliśmy do strefy 
czerwonej, w której zasady bezpieczeństwa 
są najbardziej rygorystyczne. Są to powiaty:
• ostrzeszowski (woj. wielkopolskie)
• nowosądecki (woj. małopolskie)
• Nowy Sącz (woj. małopolskie)
• wieluński (woj. łódzkie)
• pszczyński (woj. śląskie)
• Ruda Śląska (woj. śląskie)
• rybnicki (woj. śląskie)
• Rybnik (woj. śląskie)
• wodzisławski (woj. śląskie)

Do strefy żółtej, w której obostrzenia będą 
mniejsze, zaliczyliśmy 10 powiatów. Są 
wśród nich powiaty:
• wieruszowski (woj. łódzkie)
• Jastrzębie Zdrój (woj. śląskie)
• jarosławski (woj. podkarpackie)
• Żory (woj. śląskie)
• kępiński (woj. wielkopolskie)
• przemyski (woj. podkarpackie)
• cieszyński (woj. śląskie)
• pińczowski (woj. świętokrzyskie)
• oświęcimski (woj. małopolskie)
• Przemyśl (woj. podkarpackie)

Nowe zasady bezpieczeństwa:
najważniejsze zmiany
W wyznaczonych powiatach zostaną wpro-
wadzone obostrzenia, które dotyczą m.in.: 
obowiązku noszenia maseczek, a także or-
ganizacji targów i kongresów, wydarzeń 
sportowych i kulturalnych, gastronomii, sa-
natoriów, wesel, transportu.

Strefy zielone: dotychczasowe 
zasady wciąż obowiązują
Nowe reguły dotyczą jedynie wybranych 
powiatów. W pozostałych miejscach nadal 
obowiązują dotychczasowe zasady bezpie-
czeństwa. Pamiętaj - epidemia wciąż trwa, 
dlatego wciąż musimy być ostrożni.

Aktualne informacje o Covid-19 w Polsce:
www.gov.pl/koronawirus
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Dieta w zasadzie nie jest niczym złym - właściwe odżywianie to sposób 
na zdrowe i długie życie. Problem zaczyna się, gdy osoba publiczna, po-
wiedzmy radna, zaczyna żyć dietą, a nie potrzebami swoich wyborców! 
Jeszcze większy problem jest, kiedy zaczyna składać wnioski „w imieniu 
mieszkańców” zgodnie z zasadą: ”ja wiem, czego oni potrzebują!” Tym-
czasem, po dwóch latach od wyborów, w centrum nie powstało ani jedno 
miejsce parkingowe, kamer na Targowisku Miejskim jak nie było tak nie 
ma, a aktywność radnej to kolejne dziwne wnioski. Ale co ważne - dieta 
co miesiąc jest na koncie... wszak dieta najważniejsza!

Radna dietetyczna?
KOSTRZYN NAD ODRĄ

A miało być tak pięknie...
61-letnia kandydatka na radną (dodajmy: 
przewodnicząca lokalnych struktur SLD, o 
czym zapomniała „wspomnieć”) obiecywała 
m.in. nowe miejsca parkingowe na Osiedlu 
Słowiańskim, ulicy Osiedlowej i Osiedlu C, 
montaż kamer na Targowisku Miejskim czy 
zagospodarowanie terenu dawnego Zespo-
łu Szkół przy Dworcu PKP. Jeszcze w roku 
2018 Elżbieta Sobczak, bo o niej mowa, 
mówiła w jednym z wywiadów: „wszyscy 
chcą realnych inwestycji w postaci placów                                                                                   
zabaw czy parkingów i wsparcia Wspólnot 
ze strony Miasta”.
Nie bez powodu przypominam dzisiaj słowa 
Elżbiety Sobczak, obecnie radnej w Okrę-
gu Wyborczym Nr7 (Osiedle Słowiańskie,                                                                                
ul. Osiedlowa, Osiedle B i Plac Miejski). Już 
na dniach, na wniosek samej radnej, nastąpi  
cyt. „demontaż (...) piaskownicy, ponieważ 
Wspólnota chce we własnym zakresie ob-
siać ten plac trawą”. Problem był/jest taki, 
że zarówno wtedy (marzec 2019 roku) jak 
i teraz  mieszkańcy bloku ul. Osiedlowa 1 
nie chcą nawet o tym pomyśle słyszeć. Ale 
w lipcu jedna z desek uległa zniszczeniu. 
Jak stwierdziła Anna Wasielak Naczelnik 
Wydziału Gospodarki Komunalnej ko-
strzyńskiego Urzędu Miasta koszt naprawy 
przewyższa wymianę i dlatego piaskownica 
zostanie zlikwidowana.
Radnej, która obiecywała nowe place zabaw 
i powtarzała, że „To Wy, mieszkańcy wiecie, 
co jest potrzebne” - gratulujemy sukcesu!
Przy okazji może warto wspomnieć, że rad-
na Sobczak złożyła 29 czerwca br. właśnie 
do Anny Wasielak wniosek o „usunięcie po-
zostałego elementu z placu obok piaskow-
nicy tj. konik, który zupełnie już nie nadaje 
się do użytku”. Ironizując, jako Mieszkaniec 
Osiedla Słowiańskiego w pełni zgadzam się 
z „moją” radną, że lepiej, aby dzieci bawiły 
się np. na osiedlowych ulicach i nie potrze-
bują ani piaskownic (gdzie się podziała ta 
obok bloku nr 3-4?) ani tym bardziej placów 
zabaw. Wszak mieszkańcy (czytaj: radna) 
wiedzą, co jest im potrzebne, a co nie.

Zadaję sobie tylko pytanie jak się ma to do 
słów E. Sobczak: „Moim celem była i  jest 
współpraca ze Wspólnotami i wspólne 
rozwiązywanie problemów poprzez dia-
log, wspólne spotkania, rozmowy.” Gdzieś 
tam na Osiedlu Słowiańskim znikają ławki 
czy donice, a gdzieś na ul. Osiedlowej pia-
skownice...  Jaka będzie kolejna „ofiara” tzw. 
współpracy radnej ze Wspólnotami? Czy na 
koniku z placu zabaw się zakończy? Oby!

Warto (nie) rozmawiać...
Miały być spotkania, wspólnie wypracowa-
ne kompromisy, a tymczasem są wnioski 
radnej „w imieniu mieszkańców”. A może po 
prostu radna nie ma czasu na konsultacje 
swoich wniosków z Mieszkańcami, bo ma 
znacznie ważniejsze obowiązki? Jak się do-
wiedzieliśmy z jej wpisu na FB radna zajęta 
jest bowiem szeroką działalnością:
• jako sekretarz ogrodów działkowych 

za sobotnie, dwugodzinne dyżury do-
stała „zaledwie” 702 zł netto, ale zawsze 
to więcej niż za „frajerskie”, darmowe 
spotkania ze swoimi wyborcami, o któ-
rych zapomniała od roku 2018. Wszak 
za to nie płacą...

• skromna nagroda 1.800 zł rocznie dla 
członka zarządu wspólnoty Osiedle 
Słowiańskie 3-4 zobowiązuje do cięż-
kiej pracy na rzecz „swojej” Wspólnoty, 
która wszak jest w okręgu wyborczym... 
przyjemne z pożytecznym, prawda?

• jest  przewodniczącą Rady Powiatowej                                                                                                          
SLD, a sekretarzem jest wydawca lokal-
nej prasy Bartosz Gajewski, „znany” 
głównie z ostrej krytyki polityki Bur-
mistrza Andrzeja Kunta i jego radnych. 

Dodajmy, że radnajest osobą bezrobotną, 
zatem około 10 tysięcy diety to z pewnością 
za mało, aby realizować wnioski Mieszkań-
ców. Pytanie jednak, czy za wpływającą na 
konto dietą nie powinny iść, jak to sama              
E. Sobczak ujęła, „realne inwestycje”? Jak 
pokazały dwa ostatnie lata: chyba jednak na 
obietnicach się skończy. 

Bartłomiej Suski



KORONAWIRUS powoduje gorączkę, kaszel, duszności.

Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania, ale 
również poprzez dotykanie dłońmi oczu, nosa i ust.

Jak zapobiegać zakażeniu?

   
    Często myj ręce, używając mydła i wody.
    Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos. 

      Zachowaj co najmniej 2 metry odległości  
od osób, które kaszlą i kichają. 

     Przestrzegaj ograniczeń wynikających z przepisów  
o stanie epidemii.

     W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu  
lub duszności, w zależności od nasilenia objawów, 
skontaktuj się telefonicznie z lekarzem POZ  
lub niezwłocznie zadzwoń pod numer alarmowy 112. 
Możesz również skontaktować się z najbliższą stacją 
sanitarno-epidemiologiczną, szczególnie jeśli miałeś 
kontakt z osobą chorą lub podejrzaną o zakażenie. 

Infolinia NFZ  

800 190 590
www.gov.pl/koronawirus
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W lipcu dokonała się zmiana na stanowisku Starosty Gorzowskiego. Piastującego ten urząd Michała Wasilewskiego zastąpiła Magdalena Słomiń-
ska, dotychczasowa wicestarosta. Wicestarostą Gorzowskim została Małgorzata Ludniewska, a w skład nowego zarządu weszli jeszcze Mieczysław 
Jaszcz, Zygmunt Mendelski i Roman Król. Zmienił się też naturalnie układ sił w Powiecie. Siłą rzeczy udało się doprowadzić do tego, że sprawy                        
Kostrzyna nad Odrą, największego miasta w Powiecie reprezentowane są obecnie przez dwóch członków zarządu.

Zmiana na stanowisku Starosty Gorzowskiego
OKIEM RADNEGO

Żegnając się ze swoim stanowiskiem Michał 
Wasilewski powiedział, że wielka polityka 
wdarła się do Powiatu. Nie jest to ani czas, 
ani miejsce na to, by komentować te słowa. 
Z żalem mogę tylko stwierdzić, że wszyst-
kie ważne osoby z najbliższego otoczenia 
politycznego byłego starosty chciały tej 
zmiany. W sprawę zaangażowali się posło-
wie, którzy bardzo chcieli dokonać zmiany 
na tym stanowisku. A senator desygnujący 
go na to stanowisko, tak porostu umył ręce.   
Według mnie jest to bardzo przykra sprawa, 
gdy ugrupowanie desygnujące kandyda-
ta na stanowisko po pewnym czasie samo 
robi wszystko, by się go pozbyć. Rozumiem 
opozycję, której takie zachowanie jest z za-
sady przypisane w polityce, jednakże nawet 
w czasie najważniejszego głosowania nie 
wszyscy stronnicy starosty byli przeciwko 
jego odwołaniu. 
Rzekomo po raz pierwszy w historii mia-
ło miejsce odwołanie starosty w naszym             
powiecie w trakcie kadencji. Trudno było 
jednak przyglądać się temu, co się w tym                                                                                           
samorządzie w ciągu ostatnich miesięcy 
działo. Wicestarosta pracowała na wszyst-
kich możliwych frontach starając się                                                                        
pozyskiwać dodatkowe środki finansowe 
dla starostwa, przygotowując nowe progra-
my z pracownikami, poszukując nowych 
rozwiązań dla polepszenia funkcjonowa-

nia administracji powiatowej. W okresie 
trwającej pandemii znalezienie każdego 
rozwiązania, które usprawni komunikację 
pomiędzy urzędem a administracją jest nie-
zwykle ważne. W dalszym ciągu staramy się 
to obecnie robić. Nasz Sanepid nieustannie 
tropi poczynania koronawirusa w naszym 
powiecie. Urząd pracy należy do najściślej-
szej polskiej czołówki urzędów sprawnie 
obsługujących pracodawców. Dopracowa-
nia wymaga jeszcze wydział komunikacji, 
którego problemy jednak najprawdopo-
dobniej związane są z miejscem w jakim 
przyszło mu działać. Zachodnia Polska to 
centrum handlu samochodami używanymi. 
Nie mniej jednak poszukujemy nowych roz-
wiązań. Chcielibyśmy otworzyć nową filę 
wydziału komunikacji w Witnicy. 

Z nadziei, jakie wiązane były z funkcjonują-
cą do tej pory koalicją niestety wyszło to, co 
zwykle, nici. Ludzie nawołują się do współ-
pracy, do opamiętania się, do wybaczania. 
Ale sami nic w tym kierunku nie robią. Te 
działania są tylko i wyłącznie na pokaz, pod 
publikę dla TVP i TVN. Jesteśmy ofiarami 
nagonki mediów i jak te barany podąża-
my tam, gdzie każą nam iść dziennikarze 
dwóch zwalczających się wzajemnie stacji 
telewizyjnych. Politycy, którzy w TV gryzą 
się zaciekle po odejściu kamery stają się naj-
lepszymi przyjaciółmi. Jedzą razem obiady i 
śmieją się z własnych dowcipów. Pojawia się 
kamera, pojawia się zawiść i walka o elek-
torat. A czym my się właściwie różnimy? 
Każdy z nas ma swój rozum i wiedzę, któ-
rą pożytkować powinien dla dobra swojego 

i swojego otoczenia. Tworzymy podziały, 
by łatwiej było dzielić się biedą. Wcale nie 
staramy się poszukiwać rozwiązań, które 
ułatwią nam życie i powodują, że problemy 
staną się w końcu możliwe do rozwiązania. 
Nie idąc śladem wielkiej polityki, odpowia-
dając na słowa byłego starosty, podjęliśmy 
decyzję o tym, by zachęcić do współpracy 
tak szeroką grupę radnych, bez względu na 
tzw. przynależność polityczną, by sprawy 
powiatu pchnąć z impetem do przodu. O ile 
za odwołaniem „starego” starosty było tylko 
13 radnych, o tyle obecna starosta otrzymała 
już tych głosów 15. Podobne poparcie w Ra-
dzie uzyskali pozostali kandydaci. Udało się 
stworzyć koalicję bez podziału na flagi par-
tyjne. Nową Starostę poparli radni klubów 
Razem dla Powiatu, Polskiego Stronnictwa 
Ludowego, Prawa i Sprawiedliwości oraz 
Koalicji Obywatelskiej. Partykularne inte-
resy polityczne kilku osób odeszły w cień, 
a praca w Starostwie zaczyna przypominać 
normalność. Wierzę, że 
teraz wszystkie sprawy 
pójdą ostro do przodu, po-
nieważ przesłanki ku temu 
są naprawdę dobre. 

Andrzej Kail
Przewodniczący Rady Powiatu Gorzowskiego

Klub Radnych Razem dla Powiatu



Jak skutecznie dezynfekować ręce?

1 5

2 6

3 7

4 8

Nanieś taką ilość 
preparatu, aby dłonie 
były całkowicie 
zwilżone

Pocieraj górną część 
palców prawej dłoni  
o wewnętrzną część 
lewej dłoni i odwrotnie

Pocieraj dłoń o dłoń 
rozprowadzając  
preparat na całą 
powierzchnię

Ruchem obrotowym  
pocieraj kciuk lewej  
dłoni wewnętrzną 
częścią prawej dłoni  
i odwrotnie

Pocieraj wewnętrzną 
częścią prawej  
dłoni o grzbietową 
część lewej dłoni  
i odwrotnie

Ruchem okrężnym 
opuszkami palców  
prawej dłoni pocieraj 
wewnętrzne zagłębienie 
lewej dłoni i odwrotnie

Spleć palce i pocieraj 
wewnętrznymi 
częściami dłoni

Po wyschnięciu ręce 
są zdezynfekowane

Użyj środka do dezynfekcji rąk,  
który zawiera co najmniej 60% alkoholu.

Czas trwania: 
do wyschnięcia 

dłoni
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STUDIO MEBLI 
KUCHENNYCH DECORIS 

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

studio projektowania kuchni

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

profesjonalna i kompleksowa obsługa w zakresie realizacji kuchni

Choć Wybory Samorządowe odbywały się pod koniec roku 2018, na jednym z kostrzyńskich osiedli kampania wyborcza wciąż trwa. To tutaj, wybrany                                         
w demokratycznych wyborach Radny Piotr Dziekan wciąż toczy walkę z pretendentem na radnego z ramienia SLD w osobie Edwarda Boczarskiego. Ten 
ostatni pełni obecnie funkcję przewodniczącego Samorządu Mieszkańców Osiedla Leśnego, ale zamiast pracować dla dobra ogółu Osiedlaków woli 
wykorzystywać swoje stanowisko do prowadzenia niemal otwartej wojny z radnym...  

Trwa kampania wyborcza na Osiedlu Leśnym
KOSTRZYN NAD ODRĄ

Po ostatnim artykule dotyczącym Samorządu Mieszkań-
ców Osiedla Leśnego Edward Boczarki m.in. zarzucał nam 
że nic nie piszemy o działalności osiedlowego samorządu, 
którym kieruje od blisko dwóch lat. Twierdził, że zrobili już 
tyle, że materiału starczyłoby na porządny artykuł. Czyżby? 
Chyba musimy przypomnieć Panu Przewodniczącemu, że 
Osiedle Leśne powstało na długo przed jego narodzinami. 
Rada Mieszkańców natomiast istniała na długo przed tym, 
nim zamieszkał w bloku nr 10, czyli około roku 2018. Czy 
rzeczywiście może pochwalić się osiągnięciami?
Piotr Dziekan całe życie związany jest z Osiedlem Leśnym 
i doskonale słyszy bicie serca tej części miasta. Za jego ka-
dencji wyremontowano chodniki od strony centrum, osie-
dle podłączone zostało do miejskiej instalacji C.O., a ta 
część miasta (w opinii służb mundurowych) stała się jedną 
z najbardziej bezpiecznych. P. Dziekan najpierw jako miesz-
kaniec, potem jako członek, a następnie Przewodniczący 
Samorządu Mieszkańców szybko zdobył poparcie i  serca 
Osiedlaków, dla których organizował liczne imprezy, spo-
tkania czy po prostu realizował ich marzenia jak choćby 
nowe i funkcjonalne place zabaw. Piękne, zadbane, ciche 
oraz bezpieczne Osiedle Leśne było miejscem, gdzie ludzie 
żyli ze sobą w zgodzie, a każdy mógł liczyć na każdego.
Tak było do czasu, kiedy wprowadził się tutaj E. Boczarski, 
który z miejsca zaczął krytykować P. Dziekana, a na jednym 
ze spotkań chciał go nawet odwołać (sic!). Stawka była wy-
soka, bo zbliżały się wybory samorządowe, a jego sukcesem 
miały być balkony, które były podobno pomysłem samego 
pretendenta. Tyle tylko, że na spotkaniach mówiło się o tej 
kwestii od lat, choć oddać trzeba, że balkony na bloku nr10 

powstały jako pierwsze. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że nie 
zajmą miejsca obok innych, obecnie zdjętych z innego blo-
ku, gdzie E. Boczarki był kierownikiem robót. Zdjętych to 
za mało powiedziane - obecnie balkony to złom składowany 
przy osłonie śmietnikowej. Ale nie o tym...
Edward Boczarski uzurpuje sobie prawo do przemawiania 
w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych, które tworzą Osie-
dle Leśne. Tak więc najpierw organizował spotkania, ma-
jące w zasadzie na celu krytykę P. Dziekana i prowadzenie 
kampanii wyborczej. Hasło „balkony na każdym bloku” to 
jednak dla Mieszkańców było za mało i  nie dali się oma-
mić mglistymi obietnicami wyborczymi, a jedyne co uda-
ło się uzyskać pretendentowi, to raczej skłócenie, żyjących                        
dotychczas w zgodzie, Osiedlaków.

Wygrana Piotra Dziekana w wyborach w roku 2018 nie  
spowodowała jednak, że sytuacja uległa poprawie. W lo-
kalnej przestrzeni medialnej zaczęły pojawiać się artykuły 
szkalujące dobre imię Piotra Dziekana, a komentarze na FB 
osiągnęły poziom, którego nie powstydziłyby się najwięk-
sze mordownie na świecie. Edward Boczarski dalej dzielił, 
szukał różnic, a nie zgody. Ostatecznie Piotr Dziekan zdecy-
dował, że skupi się na funkcji radnego, a sprawy organizacji 
imprez czy integracji Mieszkańców pozostawi Samorządo-
wi Osiedla. Kiedy rezygnował po kilkunastu latach z funkcji 
przewodniczącego, w moim odczuciu pokazał klasę, a nowy 
przewodniczący w osobie E. Boczarskiego zaczął prowadzić                                                               
krucjatę przeciw radnemu, stwarzając przy tym pozory, 
że chce współpracować z P. Dziekanem Ale nie o tym...
W tym roku na Osiedlu Leśnym, w pobliżu miejsca, gdzie 
kiedyś Mieszkańcy w czynie społecznym budowali boisko 
piłkarskie, powstał plac piknikowy. Z założenia fajna inicja-
tywa, która jak twierdzi E. Boczarki, była wspólnym przed-
sięwzięciem wszystkich wspólnot, oprócz bloku radnego. 
Dlaczego tak się stało? Otóż Wspólnoty Mieszkaniowe nie 
mogą, zgodnie z obowiązującym prawem, realizować inwe-
stycji na cudzym terenie, a Zarządy są w zasadzie ograniczo-
ne do budynków, gdzie powinny dbać o tzw. nieruchomość 
wspólną. Tymczasem ustaliliśmy, że Wspólnoty wyłożyły 
pieniądze na budowę placu piknikowego, który koszto-
wał... no właśnie, ile? Z tym i innymi pytaniami odnośnie 
inwestycji zwróciliśmy się do Edwarda Boczarskiego, który 
jednak do dnia dzisiejszego odpowiedzi nie udzielił. Do tej 
sprawy jednak z pewnością wrócimy.

Bartłomiej Suski
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Budowa Centrum Zdrowia Matki i Dziecka na finiszu
Wielkimi krokami zbliża się dzień, na który czekają rodzice ciężko chorych maluszków z naszego regionu. Jesteśmy coraz blizej 
uruchomienia nowej i nowoczesnej pediatrii w Lubuskiem. – Sama oczekuję tej chwili z bijącym sercem. Będzie ona dla mnie jedną  
z najważniejszych w trakcie mojego urzędowania na stanowisku marszałka województwa – mówi Elżbieta Anna Polak.

Zdrowie dzieci – wspólna sprawa

Do tej pory nic nie zaburzyło harmonogramu  
prac na budowie. Termin zakończenia 
prac budowlanych przewidziano na koniec 
października tego roku. A to oznacza, że pierwsi 
mali pacjenci pojawią się w nowoczesnym szpitalu 
już na początku przyszłego roku. – Chcieliśmy, 
by był to projekt dla pokoleń, na najwyższym 
poziomie pod każdym względem. Wygląda na to, 
że nam się udało – cieszy się marszałek Polak.– 
Pamiętam, jak 12 lat temu, gdy zaczynałam pracę 
jako wicemarszałek i przejęłam sprawy ochrony 
zdrowia, spotkałam się na oddziale pediatrycznym 
z doktor Barczyk. To ona namówiła mnie na ten 
wielki projekt. Nie miałam żadnych wątpliwości, 
że trzeba to zrobić – mówi marszałek. – W 2014 
roku powołaliśmy zespół ekspertów na czele  
z konsultant krajową w dziedzinie pediatrii prof. 
Anną Dobrzańską i konsultantem wojewódzkim 
dr. Tomaszem Jarmolińskim. Wspólnie, 
kilkunastu fachowców wypracowało kierunki 
kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem 
właśnie po to, by poprawić u nas, najgorszą  
w Polsce (!) dostępność do leczenia dla małych 
pacjentów. Te kierunki zostały przyjęte w 2016 
roku, choć droga do tego nie była usłana różami. 
Pomysłowi sprzeciwiało się m.in. Ministerstwo 
zdrowia. Ale udało się. Stworzyliśmy koalicję 
samorządową, marszałkowie przekonali ministra 
i uzyskaliśmy zgodę Komitetu Sterującego na tę 
inwestycję – wspomina marszałek. 
Tamte działania doskonale pamięta też Kazimiera 
Kucharska-Barczyk, kierownik Klinicznego 
Oddziału Pediatrii Szpitala Uniwersyteckiego. – 
Te długie rozmowy ze starostami, którzy się bali, 
że zabierzemy im coś z powiatowych oddziałów 
pediatrycznych, chociaż i tak były wcześniej 
likwidowane, zanim Centrum się tworzyło. 
Starostów udało się w końcu przekonać, że to 
nasza wspólna sprawa. Pamiętam też, jak się 
cieszyłam, gdy wbijaliśmy łopaty pod kamień 
węgielny. To było dwa lata temu, a my za chwilę 
zaczniemy przyjmować pierwszych pacjentów. 
Sama jestem zdziwiona, że to tak szybko – mówi 
szefowa pediatrii.

Wyposażenie szpitala 

Wiele osób wykonało do tej pory morderczą pracę,  
i bardzo się zaangażowało, by cel, jakim jest 
świadczenie najwyższej jakości usług dla 
dziecięcej pediatrii, został osiągnięty. Na finiszu 
nadal potrzebne jest wspólne działanie drużyny, 
praca i zaangażowanie wszystkich. Tak jak wtedy, 
gdy projekt się rodził.– Na temat wyposażenia 
rozmawiamy m.in., już od 2011 r., z Jurkiem 
Owsiakiem. Obiecał, że dołoży cegiełkę, i zresztą 
robi to cały czas, ale nie ukrywam, że na dodatkowe 

działania i wsparcie przy doposażaniu Centrum 
liczymy ze strony radnych wojewódzkich, wójtów, 
burmistrzów, prezydentów. Bo to przecież projekt 
regionalny – tłumaczy marszałek.

Jak jest z kadrą?

Od samego początku było ogromne 
zainteresowanie lekarzy. Również wielu 
rezydentów zobaczyło tutaj szansę na swoją 
przyszłość i świetny rozwój. Nie można tego 
zmarnować. W CZMiD pracować będzie wielu 
wybitnych specjalistów. – M. in. prof. Józef 
Ryżko, wybitny specjalista gastroenterolog, były 
kierownik Kliniki Gastroenterologii w Instytucie 
Pomnik Zdrowia Dziecka w Warszawie, prof. 
Ewa Gorczyńska, która stworzyła Przylądek 
Nadziei we Wrocławiu, poprowadzi onkologię 
dziecięcą, będzie też prof. Marcin Polok, wybitny 
urolog i chirurg dziecięcy, konsultant dla 
województwa dolnośląskiego – wymienia prof. 
Marcin Zaniew, pełnomocnik prezesa zarządu 
szpitala ds. utworzenia Centrum Zdrowia Matki 
i Dziecka, kierownik Katedry Pediatrii. – Mam 
wizję funkcjonowania Centrum na najbliższe 5 
lat. Mogę dziś zapewnić, że będą tam pracowali 
najlepsi specjaliści, i że nasi pacjenci będą pod 
najlepszą opieką – dodaje.

Kamienie milowe w ochronie zdrowia
Gdy projekt Centrum Zdrowia Matki i Dziecka  
powstawał, udało się stworzyć kierunek lekarski, 
powołano szpital uniwersytecki. Powstał też OIOM 
z prawdziwego zdarzenia, a szpital doczekał się 
termomodernizacji. Remont przeszedł oddział 
zakaźny, zmodernizowano centrum onkologii. 
Jednocześnie zarząd województwa inwestował  
w tomografy, rezonanse. W Gorzowie zbudowano 
radioterapię, bazę pogotowia lotniczego, na 
ukończeniu prac jest hematologia. – To są 
kamienie milowe. Wszystkie zadania w ochronie 
zdrowia w szpitalach w Zielonej Górze, Gorzowie, 
Nowej Soli i Torzymiu zamierzamy wykonać 
100 procentach – zapewnia marszałek. 12 lat 
temu mieliśmy najbardziej zadłużoną służbę 
zdrowia, nędzną infrastrukturę i brak sprzętu. 
Dziś nasze szpitale są najmniej zadłużone, mamy 
sprzęt, wielkie inwestycje i świetną kadrę. Szpital 
uniwersytecki przyjął 40 specjalistów, wybitnych 
lekarzy, wykładowców. I co szczególnie cieszy 
władze regionu, na kierunku lekarskim jest 
ponad 130 stypendystów, którzy swoją zawodową 
przyszłość chcą związać z regionem lubuskim. 
- Czy to nie najlepszy dowód naszych starań 
o bezpieczeństwo zdrowotne Lubuszan? – 
podsumowuje marszałek Polak.

Łączna wartość projektu wynosi 112 292 675,00 zł, z czego 112 135 435,00 zł ma charakter kosztów kwalifikowalnych.
Dofinansowanie projektu wynosi 78 196 759,97 zł, dotacja z budżetu Województwa Lubuskiego to blisko 26 mln zł.

 Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze
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Elżbieta Anna Polak 
Marszałek Województwa Lubuskiego

„Takie inwestycje, jak Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej 
Górze, to kamienie milowe dla lubuskiej służby zdrowia. Od ponad 
dziesięciu lat wykonujemy tytaniczną pracę, by „postawić ją na nogi”. 
Dziś nasze szpitale są najmniej zadłużone, mamy doskonały sprzęt, 
wielkie inwestycje i świetną kadrę, którą również sami możemy już 
kształcić.”

Kazimiera Kucharska-Barczyk  
kierownik Klinicznego Oddziału Pediatrii Szpitala 
Uniwersyteckiego

„Budowa tego Centrum to nasza wspólna sprawa. Pamiętam, jak 
się cieszyłam, gdy wbijaliśmy łopaty pod kamień węgielny. To było 
dwa lata temu, a my za chwilę zaczniemy przyjmować pierwszych 
pacjentów. Sama jestem zdziwiona, że to tak szybko.”

Prof. Marcin Zaniew
pełnomocnik prezesa zarządu szpitala ds. 
utworzenia Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, 
kierownik Katedry Pediatrii

„Mam wizję funkcjonowania Centrum na najbliższe 5 lat. Mogę dziś 
zapewnić, że będą tam pracowali najlepsi specjaliści, i że nasi pacjenci 
będą pod najlepszą opieką.”

ODDZIAŁ LICZBA ŁÓŻEK

Oddział Pediatrii Ogólnej  
z wydzielonymi łóżkami na 
potrzeby endokrynologii, 
hematologii i nefrologii 
dziecięcej, a także wydzielony 
odcinek izolacyjno-zakaźny

52 łóżka,  tym   
46 pediatrycznych  
i 6 izolacyjno-
zakaźnych

Oddział Chirurgii i Urologii 
Dziecięcej z łóżkami 
przeznaczonymi również na 
potrzeby chirurgii noworodka  
i traumatologii

Oddział Onkologii Dziecięcej

Oddział Położnictwa z traktem 
porodowym i salą cięć cesarskich

Oddział Neonatologiczny 
przeznaczony również dla 
potrzeb patologii noworodka

Oddział Anestezjologii  
i Intensywnej Terapii dla Dzieci

30 łóżek

12 łóżek

6 łóżek

23 łóżka dla matek, 
23 łóżeczka dla 
noworodków, 2 sale 
do cięć cesarskich

15 łóżeczek 
intensywnej terapii 
noworodka, 12 
stanowisk OIOM

Centrum Zdrowia Matki i Dziecka – kalendarium

wrzesień 2009 r. – program naprawczy Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ im. 
Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze

14 stycznia 2011 r. – spotkanie marszałek Elżbiety Polak z Jurkiem 
Owsiakiem prezesem Fundacji WOŚP (w Cottbus) i pierwsze rozmowy  
o braku szpitala dziecięcego w Lubuskiem (J. Owsiak zadeklarował, że 
pomoc Fundacji może polegać na wyposażeniu takiego szpitala)

27 listopada 2013 r. – posiedzenie Konwentu Starostów w Modrzycy. 
Marszałek Polak zaprezentowała założenia Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020 i listę projektów strategicznych, wśród 
których wymieniła utworzenie Szpitala Dziecięcego w Zielonej Górze.

21 stycznia 2014 r. – spotkanie marszałek Elżbiety Anny Polak  
z konsultantem wojewódzkim ds. pediatrii dr. Tomaszem Jarmolińskim  
w sprawie budowy centrum pediatrii.

luty 2014 r. - poparcie wielu środowisk dla inicjatywy budowy Centrum 
Pediatrii w Zielonej Górze 
(m. in. Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze, Okręgowa Izba Pielęgniarek  
i Położnych w Zielonej Górze, Stowarzyszenie Chorych na Wrodzone Skazy 
Krwotoczne, Zielonogórskie Stowarzyszenie Amazonek, Lubuskie Stowarzyszenie 
Osób bez krtani „RUKTUS” , „Biegusy” Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie 
Rozsiane, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Koła, Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków Lubuski Oddział Rejonowy, Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Nerka”, 
Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Oddział w Zielonej Górze, Polskie Towarzystwo 
Walki z Kalectwem Oddział Regionalny w Zielonej Górze, Polskie Towarzystwo 
Stomijne „Pol- Ilko” Lubuski Oddział Regionalny, Fundacja „Dr Clown”, Fundacja 
Aktywnej Rehabilitacji FAR, Fundacja Szansa dla Niewidomych, Fundacja Klub 
Otwartych Drzwi, Klub Kiwanis „ADSUM”, Polski Związek Niewidomych, Lubuskie 
Stowarzyszenie Inwalidów Narządu Ruchu oraz m. in. Stanisław Łobacz, Dyrektor 
LOW NFZ (lubuskie.pl, 21 stycznia br.), Ireneusz Plechan Starosta Powiatu 
Zielonogórskiego oraz Zarząd Powiatu Zielonogórskiego, Janusz Kubicki, Prezydent 
Miasta Zielona Góra, Mariusz Zalewski, Wójt Gminy Zielona Góra, Stowarzysenie 
„Petra”, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Pełnoletnich „Dom 
pełen życia”, Fundacja Radość Rodzicielstwa),

marzec 2014 r. - poparcie prof. Anny Dobrzańskiej, Konsultanta Krajowego  
w dziedzinie pediatrii (…)Traktuję tę inwestycję jako pierwszą na liście pilnych 
działań zmierzających do poprawy dostępności dzieci do świadczeń medycznych na 
terenie województwa lubuskiego (…)

lipiec 2014 r. - Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego – powołanie 
Zespołu mającego na celu wypracowanie kierunków rozwoju lecznictwa  
w zakresie opieki nad matką i dzieckiem. Rozpoczęcie prac nad dokumentem 
pod nadzorem marszałek Elżbiety Anny Polak.

16 lutego 2016 r. - Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego – przyjęcie 
dokumentu „Kierunki rozwoju lecznictwa w zakresie opieki nad matką  
i dzieckiem w województwie lubuskim”

28 grudnia 2016 r. - umowa na dofinansowanie z Regionalnego Programu 
Operacyjnego zadania „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka  
w Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym im. Karola Marcinkowskiego  
w Zielonej Górze

maj 2018 r. - rozstrzygnięcie przetargu na budowę CZMiD

23 września 2018 r. - wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę 
CZMiD

24 września 2019 - zawieszenie wiechy na CZMiD

do 30 października 2020 r. przewidywana data zakończenia robót 
budowlanych.

2021 r. – przyjęcie pierwszych pacjentów

PLANOWANA STRUKTURA CZMiD

 – Nr 18/2020 – 
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KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.

Strefa w okresie pandemii…
Okres pandemii koronawirusa w naszym kraju to bardzo trudny czas w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Jeżeli nie zamknęły one swoich bram dla 
pracowników, to ich poddostawcy mieli problemy. I tak cały ciąg zdarzeń doprowadził do tego, że gospodarka zaczęła mocno zwalniać. Na 
szczęście spowolnienie naszych przedsiębiorstw nie jest tak duże, jak ich zagranicznych kolegów. Każdy jednak wie, że gospodarka to system 
naczyń wzajemnie połączonych. Dzisiaj również okazało się, jak mocno gospodarka europejska, w tym polska, uzależniona jest do chińskich 
partnerów. Jest to sytuacja, która wiele firm doprowadziła w czasie pandemii na skraj upadłości. 
Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że okolice                        
Wuhan, czyli miejsca, gdzie koronawirus się narodził, to 
siedziba wielu firm, które produkują dla swoich europej-
skich odbiorców. Wstrzymanie produkcji przez te firmy                                                                                                              
doprowadziło do tego, że po wyczerpaniu zapasów trze-
ba było przerwać produkcję w Europie. Takie działania    
na rynku doprowadziły do tego, że wielu pracowników za-
częło tracić pracę. Przedsiębiorcy, którzy chcieli utrzymać 
zatrudnienie, porozumieli się ze swoimi pracownikami. 
Ograniczyli czas pracy, poprosili pracowników o wykorzy-
stanie urlopów lub wykorzystali okres przerwy związanej 
z zakazem przemieszczania się na niezbędne prace remon-
towe, tzw. postojowe. Niestety nie wszędzie udało się wyjść 
obronną ręką z kryzysu wywołanego wirusem, który coraz 
bardziej staje się wszechobecny w naszym życiu. Konse-
kwencje tych wydarzeń trwać będą zdaniem specjalistów 
jeszcze przez kilka lat. 
Okres pandemii to również trudny okres dla firm, takich, 
jak Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. 
Do naszych zadań należy bowiem podejmowanie dzia-
łań zachęcających przedsiębiorców do realizacji nowych                                                           
inwestycji. W tym trudnym czasie staramy się docierać 
do firm, które stoją na stanowisku, że najlepszym okresem 
do inwestowania jest czas kryzysu. Takich firm , jak się oka-
zuje jest całkiem sporo. Prowadzimy intensywne rozmowy 
z kilkunastoma podmiotami, które planują kolejne inwesty-
cje. Wśród tych firm, jest wielu polskich przedsiębiorców, 
dla których okres pandemii okazał się bardziej łaskawy. 
W samym Kostrzynie już w niedługim czasie powstaną 
nowe zakłady produkcyjne. Sytuacja ta, to dobra informa-
cja szczególnie dla tych pracowników, którzy w ostatnim 
czasie stracili pracę. W pierwszym półroczu wydaliśmy 8 
nowych decyzji o wsparciu, na łączną wartość nakładów in-
westycyjnych 453.551.682 zł. Powstanie 171 nowych miejsc 
pracy, ale inwestycje te pozwolą utrzymać 2073 istniejące 

etaty. Prowadzone liczne rozmowy inwestycyjne z kolejny-
mi przedsiębiorstwami pozwalają mieć nadzieję, że nasza 
gospodarka tak łatwo się nie podda. 
Poza działalnością stricte związaną w promocją instrumentu 
wsparcia w postaci ulg podatkowych prowadzimy zakrojone 
na szeroką skalę działania informacyjne. Pracownicy działu 
marketingu biorą udział w wielu szkoleniach i spotkaniach z 
przedsiębiorcami poszukującymi wiedzy, która pozwoli im 
sprawniej przetrwać ten trudny czas. Sytuacja pandemii po-
woduje, że trzeba było dostosować ofertę do możliwości, ja-
kie związane są z zakazem zgromadzeń. Skoro nie możemy 
organizować szkoleń i konferencji organizujemy tzw. webi-
naria. Nasi pracownicy we współpracy z  naszymi partne-
rami, do których należą najlepsze firmy doradcze w Polsce 
przygotowali cykl szkoleń online,  z których każdy zaintere-
sowany przedsiębiorca może bez konieczności ponoszenia 
jakichkolwiek opłat skorzystać po zalogowaniu się na odpo-
wiedniej stronie wskazanej na naszym profilu na Facebooku 
– facebook.com/investpoland lub fb.me/investpoland. 
Najbliższe szkolenia dotyczyć będą między innymi takich 
zagadnień jak: 
1. Ulga B+R - dlaczego warto? jakie wymogi? - korzyści 

podatkowe, ulgi, warunki skorzystania, rodzaj działal-
ności, koszty kwalifikowane.

2. Dokumentacja TP 2019 - jak prawidłowo wypełnić 
obowiązki? identyfikacja podmiotów powiązanych,  
definicja transakcji, korekta cen transferowych, termi-
ny, oświadczenie, sankcje.

3. Analizy cen transferowych - praktyczne problemy - 
COVID-19 a aktualizacja analiz, konieczność identyfi-
kacji powiązań osobowych, cena TP a cena dla celów 
celnych.

4. Raportowanie schematów podatkowych - obowiązek 
już nie taki nowy - omówienie problematyki MDR na 
wybranych z praktyki przypadkach.

5. Program współdziałania - game changer w relacjach 
z  organami podatkowymi- podstawowe założenia,       
zasady, obowiązki i korzyści wynikające z programu.

6. Trendy w kontrolach podatkowych - podstawowe 
zagadnienia proceduralne, obszary najczęściej kon-
trolowane, obszary zwiększonego ryzyka kontroli                                                                                       
w kontekście COVID-19,  procedury,  działania i tren-
dy umożliwiające obniżenie ryzyk w tym program 
współdziałania.

7. Nowe zasady handlu B2B - przedsiębiorca jak konsu-
ment? dotychczasowe uregulowania w stosunkach B2B, 
rozszerzenie przepisów dotyczących konsumentów na 
przedsiębiorców zawierających umowę związaną bez-
pośrednio z prowadzoną przez nią działalnością go-
spodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającą dla niej 
charakteru zawodowego:

• klauzule abuzywne w stosunkach B2B,
• zasady reklamacji towarów i usług,
• prawo odstąpienia od umowy zawartej poza siedzibą 

lub na odległość.
8. SSE / PSi - kwalifikacja przychodów -przedstawienie na 

przykładach zasad kwalifikacji różnych rodzajów przy-
chodów

WEBINARIUM Podatki w nowej rzeczywistości - podsumowanie kluczowych 
zagadnień w zakresie pomocy publicznej, podatku CIT i VAT19 SIERPNIA 2020 ROKU, GODZ. 11:00-12:00

Dodatkowe informacje
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Polski Bon Turystyczny jest formą wsparcia dla polskich rodzin oraz 
branży turystycznej w związku z trudną sytuacją gospodarczą wywo-
łaną epidemią COVID-19. Za pomocą bonu można zapłacić za usługi 
hotelarskie lub imprezy turystyczne w Polsce do końca marca 2022 r.

Polski bon turystyczny
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH INFORMUJE

Osoby uprawnione do bonu
Świadczenie w formie bonu turystyczne-
go jest przyznawane na dziecko, na które     
przysługuje świadczenie wychowawcze lub 
dodatek wychowawczy Rodzina 500+.
Na jedno dziecko przysługuje bon w wyso-
kości 500 zł. W przypadku dziecka niepeł-
nosprawnego przysługuje dodatkowy bon 
w wysokości 500 zł.
Aby skorzystać ze świadczenia w formie 
bonu, wystarczy mieć profil na Platformie 
Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Trzeba 
też aktywować bon. Można to zrobić w do-
wolnym momencie, np. na kilka dni przed 
planowanymi wakacjami.
Osoby, które mają dziecko niepełnosprawne 
i chcą uzyskać dodatkowy bon - 500 zł, mu-
szą na PUE ZUS złożyć w tym celu oświad-
czenie.
Bon jest dostępny na profilu PUE ZUS oso-
by uprawnionej. Na bonie widoczna jest 
kwota do wykorzystania. Za pomocą bonu 
można płacić wielokrotnie, aż wyczerpie się 
pełną kwotę.
Aby zapłacić bonem za usługę turystyczną, 
trzeba podać specjalny numer (kod obsłu-
gi płatności), a następnie jednorazowy kod 
potwierdzający płatność bonem, przesłany 
SMS-em na numer telefonu komórkowego 
(podany na PUE ZUS przy aktywacji bonu).
Bonem można płacić za usługi hotelarskie 
lub imprezy turystyczne realizowane w Pol-
sce przez przedsiębiorców turystycznych 
oraz organizacje pożytku publicznego wpi-
sane na listę prowadzoną przez Polską Or-
ganizację Turystyczną (POT). Aktualna lista 
tych podmiotów dostępna jest na stronach:
• www.bonturystyczny.gov.pl
• www.pot.gov.pl
• www.polska.travel

Podmioty turystyczne
Przedsiębiorcy turystyczni i organizacje pożytku publicznego, które chcą przyjmować 
płatności bonem za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne, muszą wpisać się na listę 
prowadzoną przez Polską Organizację Turystyczną (POT). Można to zrobić wyłącznie 
za pośrednictwem PUE ZUS. Dlatego trzeba mieć profil na PUE ZUS.
Aby przystąpić do programu Polski Bon Turystyczny na PUE ZUS, trzeba wypełnić 
„Oświadczenie  przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego w celu 
przystąpienia do programu Polski Bon Turystyczny” (PBT).
Na PUE ZUS podmiot turystyczny może zarządzać uprawnieniami osób, które będą 
przyjmować płatności bonem. Uzyska też dostęp do swoich rozliczeń.
Funkcje rejestracji podmiotu (złożenia oświadczenia), zarządzania danymi podmio-
tu oraz zarządzania uprawnieniami osób, które będą przyjmowały płatności bonem                     
są dostępne na PUE ZUS.

Chcesz założyć konto na Platformie 
Usług Elektronicznych (PUE) ZUS? 
Zrób to w kilku prostych krokach.
1. Wejdź na www.zus.pl  i w nagłówku 

strony kliknij „Zarejestruj w PUE”.
2. Wybierz sposób rejestracji - masz do 

wyboru:
•  [Dla Ciebie]
•  [Dla przedsiębiorców]
•  [Dla firm]
3. Następnie wskaż metodę rejestracji. 

Możesz zarejestrować się na portalu 
PUE bez wychodzenia z domu, jeśli 
masz:

• profil zaufany bądź inną metodę iden-
tyfikacji, która jest dostępna na stronie 
login.gov.pl - wybierz [Profil zaufany/
login.gov.pl],

• kwalifikowany podpis elektroniczny - 
wybierz [Twój kwalifikowany podpis 
elektroniczny],

• konto w banku, który świadczy taką 
usługę wspólnie z nami, wybierz     
[Twoja bankowość elektroniczna].

wybierasz odpowiedni dla siebie sposób.

Część Twoich danych uzupełni się automa-
tycznie w formularzu rejestracyjnym.

4. Jeśli nie masz żadnej z wymienionych 
metod, którymi mógłbyś online po-
twierdzić swoją tożsamość – wybierz 
[Do rejestracji]. Uzupełnij samodziel-
nie swoje dane w formularzu rejestra-
cyjnym. W taki sposób założysz profil 
niezaufany i w ciągu 7 dni będziesz mu-
siał zgłosić się osobiście do placówki 
ZUS i potwierdzić swoją tożsamość.Po-
daj swój adres email. Możesz uzupełnić 
także numer telefonu komórkowego.

5. Ustal hasło, którym będziesz logował 
się do swojego profilu. Hasło musi za-
wierać  minimum 8 znaków, w tym 
małe i duże litery, znaki specjalne i cy-
fry.  Twoje hasło nie może składać się z 
imienia, nazwiska oraz daty urodzenia.

6. Zaznacz pole „Nie jestem robotem” 
i zapoznaj się z regulaminem, a następ-
nie go zaakceptuj (dwa pierwsze chec-
kboxy są wymagane).

7. Kliknij [Zarejestruj profil].

Login do portalu PUE ZUS otrzymasz na 
e-mail podany podczas rejestracji.

Bonem zapłacisz tylko w podmiotach turystycznych umieszczonych 
na liście przez Polską Organizację Turystyczną

Jak skorzystać z bonu turystycznego

Musisz mieć profil na Pla�ormie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS 
Jeśli nie masz profilu na PUE ZUS  - musisz go założyć

Złóż oświadczenie na PUE ZUS, jeśli chcesz skorzystać 
z dodatkowego świadczenia w formie bonu na dziecko 
niepełnosprawne
Do „Oświadczenia osoby uprawnionej w celu ustalenia prawa 
do dodatkowego świadczenia w formie Polskiego Bonu Turystycznego” 
dołącz skan lub zdjęcie orzeczenia

Otrzymasz e-mail z kodem obsługi płatności
E-mail otrzymasz po aktywacji bonu
Kod obsługi płatności znajdziesz także na PUE ZUS w zakładce [Polski Bon Turystyczny] > [Mój bon]
Podasz go, gdy będziesz płacić za usługi

Aktywuj bon na PUE ZUS
Nie musisz składać żadnego wniosku
Aktywuj tylko bon  - wejdź na PUE ZUS w zakładkę [Ogólny], 
a następnie w [Polski Bon Turystyczny] > [Mój bon]
Użyj przycisku [Aktywuj bon] i podaj aktualny adres e-mail oraz numer 
telefonu komórkowego
Bon możesz aktywować w każdej chwili
Możesz nim płacić do 31 marca 2022 r.

Lista podmiotów turystycznych na stronach: 
www.bonturystyczny.gov.pl

www.pot.gov.pl
www.polska.travel

Informacje i kontakt w sprawie bonu:
www.zus.pl
infolinia: (22) 11 22 111
e-mail: bon@zus.pl

POLSKI BON TURYSTYCZNY

krok

1

krok

2

krok

3

krok

4

Rodzina wychowująca trójkę dzieci

Lista podmiotów turystycznych na stronach: 
www.bonturystyczny.gov.pl

www.pot.gov.pl
www.polska.travel

Informacje i kontakt w sprawie bonu:
www.zus.pl
infolinia: (22) 11 22 111
e-mail: bon@zus.pl

POLSKI BON TURYSTYCZNY

Pani Kasia i Pan Robert mają troje dzieci w wieku 3-9 lat
Wychowują je wspólnie

Pani Kasia może aktywować bon na swoim koncie na PUE ZUS
W zakładce [Ogólny] ma zakładkę [Polski Bon Turystyczny]→[Mój bon]
Tam ma wszystkie informacje o przysługującym bonie

Pani Kasia jest uprawniona do bonu turystycznego o wartości 1500 zł 
(500 zł na każde dziecko)

Na wszystkie dzieci pobierają świadczenie wychowawcze 500+
Wniosek o 500+ składała Pani Kasia

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH INFORMUJE
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Czasy są wyjątkowe więc i nasze wakacyjne spotkania będą w tym roku inne niż w poprzednich latach. Chcąc ograniczyć kontakt między odwiedza-
jącymi Park przygotowaliśmy specjalne spacery z zadaniami do samodzielnego wykonania. Mapy spacerów są już dostępne na stronie internetowej 
Parku Narodowego „Ujście Warty pod adresem: www.pnujsciewarty.gov.pl

Zapraszamy na wakacyjne spacery po Parku
PARK NARODOWY “UJŚCIE WARTY”

Dostępne wszystkie spacery! Mapy 
do pobrania na stronie Parku

Tematy spacerów
Aby było ciekawiej zadania na naszych spa-
cerach będą tematyczne!
Zapraszamy na:
• Spacer z Wodnikiem Szuwarkiem
• Spacer Zmysłów
• Spacer Wiedźmina
• Spacer Kolorów
• Spacer Szlakiem Skarbów z Mokradeł
Każdy z nich będzie prowadził inną trasą. 
Spacery będą miały swoje premiery w kolej-
nych tygodniach lipca. Będzie można wziąć 
w nich udział do końca wakacji.

Jak wziąć udział w spacerze?
W spacerze może wziąć udział każdy! Najle-
piej z drużyną (rodziną, znajomymi) ale moż-
na też przebyć je samemu. Zadania doskonale 
nadają się do wykonywania z dziećmi.
Mapy spacerów będziemy publikować na 
naszej stronie internetowej. Na każdej ma-
pie będą zaznaczone miejsca, w których na-
leży szukać zadań ukrytych w terenie. Aby 
odczytać zadanie potrzebny będzie telefon z 
czytnikiem QR-kodów i dostępem do Inter-
netu. Ale nie martwcie się! Jeśli ktoś z Was 
nie lubi posługiwać się nowoczesnymi tech-
nologiami – uproszczone wersje zadań będą 
również się znajdować w terenie.

Na spacer należy zabrać ze sobą:
• Notatnik lub kilka kartek
• Coś do pisania
• Coś do robienia zdjęć i nagrywania np. 

aparat fotograficzny, telefon (nie jest to 
obowiązkowe ale zalecane)

• I koniecznie dobre humory i dużo              
kreatywności :)

Na niektórych spacerach może się przydać 
telefon z czytnikiem QR-kodów.

Spacer, spacer i co potem? Relacja!
Pierwszym etapem każdego spaceru niech 
będzie wymyślenie nazwy dla swojej druży-
ny! A gdy już drużyna ruszy w teren i będzie 
wykonywać zadania – zachęcamy do zrobie-
nia z tego relacji! Mogą to być zdjęcia z krót-
kim opisem, rysunki, filmiki: co tylko Wam 
przyjdzie do głowy.
Każda drużyna może zgłosić 5 relacji, po 
jednej z każdej trasy.

Wakacyjny konkurs!
Każdą drużynę zachęcamy do przesłania do 
nas relacji stworzonej na spacerze. Można ją 
będzie udostępnić na specjalnym wydarze-
niu na Parkowym Facebooku lub wysłać do 
nas mailem na adres:

edukacja@pnujsciewarty.gov.pl
wtedy my ją tam udostępnimy.

Co musi się znaleźć w relacji:
Nazwa drużyny. Jeśli drużyna zdecyduje 
się na przejście kilku spacerów, najlepiej by 
było gdyby jej nazwa była przy każdej relacji 
taka sama. Nazwa nie musi zawierać nazwi-
ska członków drużyny a wręcz zachęcamy 
aby była związana z przyrodą!
Liczba członków drużyny.
Dokumentacja fotograficzna, filmowa, 
dźwiękowa, opisowa, rysunkowa lub jaka 
tylko przyjdzie drużynie do głowy. Relacja 
powinna dokumentować wykonanie co naj-
mniej połowy a najlepiej wszystkich zadań.
Na początku września spośród zgłoszonych 
relacji wybierzemy 3, które nam się najbar-
dziej podobają!
Czwartego zwycięzcę będziecie mogli wy-
brać Wy, posiadacze konta na Facebooku 
- zostawiając jak najwięcej reakcji pod wy-
braną relacją.

Szczegóły konkursu znajdziecie w regula-
minie. Zapraszamy do zabawy!

By bagna têtni³y ¿yciem!By bagna têtni³y ¿yciem!

 

¯yczymy dobrej zabawy! Wakacyjne spacery
Spacer WiedŸmina

Pliszka ¿ó³ta fot. A. Tabor
Zdjêcie zakupione w ramach projektu LIFE09/NAT/PL/000257 Bagna s¹ dobre!-Etap 2.

Serdecznie zapraszamy na Wakacyjne 
spacery z zadaniami”.

Czasy s¹ wyj¹tkowe wiêc i nasze wakacyjne 
spotkania bêd¹ w tym roku inne ni¿ w 

poprzednich latach. Chc¹c ograniczyæ kontakt 
miêdzy odwiedzaj¹cymi Park 

przygotowaliœmy specjalne spacery z 
zadaniami do samodzielnego wykonania. 

W tej ulotce znajdziecie mapê z tras¹ 
Spaceru WiedŸmina” 

”
po œcie¿ce spacerowej Torfianka”.

”

”

Na czym polegaj¹ Wakacyjne Spacery”?

Wraz z rodzin¹, znajomymi albo sam zaplanuj 
spacer do Parku. Wybierzcie jeden ze spacerów 

i weŸcie ze sob¹ tê ulotkê. 

W miejscach oznaczonych krzy¿ykiem (patrz 
mapa) znajdziecie specjalne drewniane 

deseczki. Za pomoc¹ telefonu sczytajcie z 
deseczki QR-kod lub odczytajcie zadanie do 

wykonania.

Zadania s¹ umieszczone blisko œcie¿ki, aby je 
odnaleŸæ nie musicie z niej schodziæ. Po 

odczytaniu zadania zostawcie deseczkê w tym 
samym miejscu dla kolejnych poszukiwaczy. 

Jeœli nie znajdziecie zadania w odleg³oœci ok. 10 
kroków od zaznaczonego miejsca to 

prawdopodobnie zaginê³o. Dajcie nam znaæ i 
przejdŸcie do nastêpnego zadania. 

Wykonajcie wszystkie zadania i zróbcie z tego 
relacjê. Mog¹ to byæ zdjêcia, rysunki, opisy, 

nagrania - co Wam przyjdzie do g³owy. 
Umieœæcie tê relacjê w naszym wydarzeniu na 
Facebooku lub wyœlijcie do nas poczt¹ e-mail 
(edukacja@pnujsciewarty.gov.pl). Pod koniec 

wakacji nagrodzimy najciekawsze relacje!

Wiêcej o Wakacyjnych Spacerach” i 
”

regulaminie konkursu na najlepsz¹ relacjê 
przeczytasz na www.pnujsciewarty.gov.pl i na 

naszym profilu na Facebooku.

¯yczymy dobrej zabawy!

”

�Co nale¿y zabraæ ze sob¹ na Spacer 
”

WiedŸmina”:
�notatnik lub kilka kartek
�coœ do pisania
�coœ do uwiecznienia relacji np. aparat fotograficzny, 

telefon (nie jest to obowi¹zkowe ale zalecane)
�coœ do zas³oniêcia oczu
�i koniecznie dobre humory i du¿o kreatywnoœci :)

Dodatkowe informacje:

Spacer z WiedŸminiem” prowadzi po œcie¿ce 
”spacerowej Torfianka” i zaczyna siê na Wale 

”Pó³nocnym. Najlepiej dojœæ do niej Wa³em Pó³nocnym 
od strony Kostrzyna nad Odr¹ (samochód mo¿na 
zostawiæ przy Wale na wysokoœci D¹broszyna - Œluza”). 
£¹cznie œcie¿ka z dojœciem do niej i powrotem ma ok. 8 
km (wiêcej opcji dojazdu znajdziesz na naszej stronie). 
Trasa biegnie k³adk¹, drog¹ gruntow¹ i ³¹k¹ w otwartym 
terenie, dlatego nale¿y wzi¹æ ze sob¹ odpowiednie 
obuwie i nakrycie g³owy. 

Wstêp na œcie¿kê jest bezp³atny i mo¿liwy od œwitu do 
zmierzchu. 

Jeœli masz jakieœ pytania, w¹tpliwoœci:
� zadzwoñ  95 752 40 26 (w dni robocze od  7.30 do 15.30)

� wyslij e-mail edukacja@pnujsciewarty.gov.pl
�napisz na Facebooku 

www.facebook.com/PNUjscieWarty
Odpowiemy tak szybko jak to bêdzie mo¿liwe.

”
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Gmina Słubice dostała 12 tys. zł dofinansowania do projektu, w ramach 
którego udzieli wsparcia ofiarom przemocy w rodzinie. Dzięki pracy 
z psychologiem, prawnikiem i mediatorem nauczą się, jak sobie radzić 
w kryzysowych sytuacjach i do kogo udać się po pomoc.

Ofiary dostaną wsparcie
SŁUBICE

Terapia będzie polegała na diagnozie pro-
blemu, stworzeniu i wprowadzaniu planu 
bezpieczeństwa, pracy nad skutkami prze-
mocy, psychoedukacji na temat myśli, emocji 
i ich wpływu na zachowanie. Będziemy też 
uczyć jak radzić sobie z emocjami, skutka-
mi traumy, pokażemy jak redukować stres 
- mówi Sabina Matkowska, kierowniczka 
Biura spraw społecznych w słubickim Urzę-
dzie Miejskim. Dodaje, że pomoc prawna 
ukierunkowana będzie na diagnozę sytuacji 
prawnej, możliwości zwrócenia się o pomoc 
do odpowiedniej instytucji, policji, Ośrodka 
Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie.
Ponadto osoby objęte projektem otrzyma-
ją pomoc w napisaniu wniosków do sądu, 
a pomoc mediatora i prawnika umożliwi 
skrócenie drogi sądowej w przypadku spraw 
opieki nad dziećmi, spraw majątkowych 
a  także zdiagnozowanie sytuacji rodzinnej 
pod kątem rozróżnienia konfliktu od prze-
mocy.
Planujemy także uruchomienie grupy wspar-
cia dla osób doświadczających przemocy 
w  rodzinie, która będzie służyła podtrzy-
mywaniu nabytych w drodze terapii umie-
jętności, by dzięki grupie na nowo kształ-
tować swoje życie z większym wsparciem 
społecznym, instytucjonalnym, rodzinnym, 

przyjacielskim - mówi S. Matkowska. -                       
Zainicjowanie działalności grupy wsparcia 
będzie innowacyjnym przedsięwzięciem re-
alizowanym na  teranie gminy. Spotkania 
będą odbywały się na terenie Słubickiego 
Centrum Organizacji Pozarządowych, w któ-
rym mieści się Punkt Informacyjno- Konsul-
tacyjny.  Grupę wsparcia będzie moderował 
zatrudniony doświadczony specjalista, żeby  
wyjaśnić znaczenie wsparcia grupowego, 
zachęcić do udziału i odpowiednio kierować 
procesem zmian zachodzących w uczestni-
kach - dodaje.
Osoby zainteresowane udziałem w propo-
nowanych formach wsparcie proszone są 
o kontakt z:
• kierowniczką Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej w Słubicach Moniką Cichecki 
pod numerem telefonu: 957582394

• kierowniczką Biura spraw społecznych 
Sabina Matkowską pod numerem tele-
fonu: 957372008.

Dofinansowanie do projektu Gmina                                                                                     
Słubice dostała, w ramach Progra-
mu Osłonowego „Wspieranie Jednostek                                           
Samorządu Terytorialnego w Tworze-
niu Systemu Przeciwdziałania Przemocy   
w Rodzinie”,  z Ministerstwa Rodziny, Pra-
cy i Polityki Społecznej.
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Na tę inwestycję mieszkańcy czekali od dawna. Za ok. 2 mln zł gmina przebuduje drogę                           
i zbuduje rondo. Najpierw jednak trzeba się liczyć z utrudnieniami w ruchu, bo przy drodze                                                                                                                     
będzie budowana kanalizacja deszczowa, a to się wiąże z głębokimi wykopami. 
Jakie utrudnienia czekają na kierowców?  

Rusza przebudowa ul. Mieszka I
SŁUBICE

W pierwszym etapie, który przewidziany 
jest od 3 sierpnia do końca września, ulica 
Mieszka I będzie całkowicie zamknięta dla 
ruchu samochodowego, od skrzyżowania 
z  ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania 
z  os. Świerkowym. Jedynie osoby miesz-
kające przy tej ulicy, w miarę możliwości, 
będą miały umożliwiony dojazd do swoich         
posesji. 
W drugim etapie (zaplanowanym na paź-
dziernik-listopad) zamknięty będzie od-
cinek od ul. Jagiellończyka (skrzyżowanie 
przy os. Świerkowym) do ul. Konstytucji 
3  Maja. Wtedy będzie to mniej uciążliwe, 
bo będzie już można korzystać z objazdu 
wyremontowaną właśnie przez gminę ulicą 
Jagiellończyka.
Przypomnijmy. W ramach gminnej in-
westycji, na ul. Mieszka I będzie asfaltowa 
nawierzchnia, zbudowane zostaną nowe 
chodniki z wjazdami na posesje, przy dro-
dze będzie też nowe oświetlenie i kanali-
zacja deszczowa. Natomiast niebezpieczne 
skrzyżowanie ulicy Mieszka I z Konstytucji 
3 Maja i Jagiełły zamieni się w rondo.

O nowe świadczenie mogą wnioskować osoby, z którymi po 
15 marca 2020 r. pracodawca rozwiązał umowę o pracę za 
wypowiedzeniem lub ich umowa o pracę na czas określony 
wygasła po tym terminie. Warunkiem otrzymania dodat-
ku solidarnościowego jest też podleganie ubezpieczeniom 
społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co        
najmniej 60 dni w 2020 r.

Dodatek solidarnościowy to realna pomoc dla osób, którym, w wyniku COVID-19, pracodawca, po 
15 marca 2020 r., wypowiedział umowę lub po tym terminie umowa na czas określony wygasła i nie 
została przedłużona.

Dodatek solidarnościowy
ZUS

Dodatek solidarnościowy wynosi 1.400 zł miesięcznie 
i przysługuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 roku. Moż-
na go  otrzymać najwcześniej za miesiąc, w którym osoba 
uprawniona złożyła wniosek.
Świadczenie przysługuje również bezrobotnym już zareje-
strowanym w urzędzie pracy. W takiej sytuacji urząd pracy 
zawiesi dotychczas wypłacane świadczenie.

Szanowni Państwo!
Informujemy, że w dniu 31.07.2020 roku (piątek) pobrano 
próbki wody z publicznego wodociągu w Słubicach, wyniki 
nie wykazały obecności bakterii z grupy coli i tym samym 
nie potwierdziły się wcześniejsze badania, świadczące 
o  rzekomym wystąpieniu tej bakterii w sieci wodociągo-
wej obejmującej miasto. Niewielkie przekroczenia para-
metrów bakteriologicznych odnotowano jednak w wodzie 
dostarczanej do wiosek. Dlatego też woda nadal nadaje się 
do spożycia po przegotowaniu.
W celu wyeliminowania wszelkich możliwych zanieczysz-
czeń woda w publicznym wodociągu w Słubicach została 
poddana dezynfekcji, chlorowaniu oraz płukaniu sieci. 
Po przeprowadzeniu działań naprawczych zostały pobrane 
kolejne (trzecie) próbki wody. Czas oczekiwania na oficjal-
ne wyniki badań wynosi kilka dni, dlatego też w tym cza-
sie, w celu zapobieżenia ewentualnym niepożądanym skut-
kom spożycia wody, a także z daleko idącej ostrożności, 
podtrzymuje się obostrzenia dotyczące spożywania wody 
wprost z kranu.
W sytuacjach warunkowego dopuszczenia wody do spo-
życia przez sanepid, bezwzględnie obowiązują komunikaty 
wydane przez PPIS w Słubicach i konieczność stosowania 
się do wydanych w nich zaleceń.
W związku z licznymi zapytaniami i wypowiedziami 
mieszkańców (wyrażanymi najczęściej drogą telefoniczną,
za pomocą mediów społecznościowych, lokalnych oraz 
portali internetowych) dotyczącymi jakości wody w gmi-
nie Słubice informujemy, że nie jest prawdą, że woda        
dostarczana za pośrednictwem publicznego wodociągu 
w Słubicach jest notorycznie niezdatna do spożycia, znaj-
dują się w niej bakterie salmonelli czy nawet czerwonki.

Są to insynuacje, które nie mają nic wspólnego 
z jakością wody na terenie miasta.
Sytuacje związane z brakiem przydatności wody               
do  spożycia są w ostatnich latach jedynie incydentalne 
i  krótkotrwałe (ostatnio woda była warunkowo dopusz-
czona do spożycia w 2019 roku). Są to zazwyczaj nieznacz-
ne przekroczenia parametrów bakteriologicznych, a nie 
poważne skażenia czy „zatrucia” wody. ZUWŚ Sp. z o.o. 
pod nadzorem sanepidu prowadzi stały monitoring sieci 
wodociągowej. Dodatkowo za każdym razem w sytuacji 
wystąpienia awarii i po pracach prowadzonych na sieci wo-
dociągowej (a tych w ostatnim roku w związku z moder-
nizacją 8 km sieci wodociągowej jest bardzo dużo) woda 
poddawana jest badaniom.
Informujemy, że za każdym razem wiadomość o warun-
kowej przydatności wody do spożycia, a także remontach 
i awariach przekazujemy niezwłocznie włodarzom miasta 
i mieszkańcom. W przypadku ostatnich nieprawidłowości 
stwierdzonych w badaniach próbek wody oficjalną, po-
twierdzoną informację o nieprawidłowym wyniku badań 
próbek wody ZUWŚ otrzymał w dniu 30.07.2020 roku 
ok.  godz. 14.00. Niezwłocznie, po wydaniu komunikatu 
przez PPIS w Słubicach, informacja o zanieczyszczeniu 
wody trafiła na stronę internetową Spółki www.zuws.pl, 
a także (drogą e-mail) do burmistrza Słubic, zarządców 
budynków, sołtysów, dyrektorów placówek oświatowych, 
szpitala oraz lokalnych mediów. Wraz z ww. informacją od-
biorcom przekazano również skan komunikatu wydanego 
przez PPIS w Słubicach celem jak najszybszego udostęp-
nienia mieszkańcom. Komunikat ten został w godzinach 
popołudniowych zaktualizowany przez sanepid i również 
jego ostateczna wersja trafiła do ww. podmiotów.
Za wszelkie utrudnienia serdecznie Państwa przeprasza-
my. Każdego dnia Spółka dokłada wszelkich starań, aby ja-
kość dystrybuowanej wody do prawie 20 tys. mieszkańców 
gminy była zgodna z obowiązującymi normami i rozpo-
rządzeniem Ministra Zdrowia.

ZUWŚ Sp. z o. o. Słubice

SŁUBICE

Co z tą wodą?
Woda w Słubicach, Kunowicach, Pławidle, 
Nowym Lubuszu i Kolonii Nowy Lubusz nadal 
do spożycia po przegotowaniu - informuje    
Zakład Usług Wodno-Ściekowych.
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Na początek trochę statystyki. Nasi rywale                                                                                         
z Kożuchowa w pierwszej kolejce bezbram-
kowo zremisowali ze Spójnią Ośno, nato-
miast nasi piłkarze jak już donosiliśmy zre-
misowali po strzelonej bramce w ostatniej 
sekundzie na 2-2 z Lechią II Zielona Góra. 
Co prawda nie udało się nam osobiście 
być na tym meczu, ale jak komentują kibi-
ce i przedstawiciele sztabu szkoleniowego 
gospodarze byli po prostu lepszą druży-
ną, a wynik mógł być jeszcze wyższy gdyż 
nasz obrońca Dawid Kucharski dwukrot-
nie obronił bramkę wykopując piłkę z linii 
bramkowej. Poloniści robili co mogli, ale 
po raz kolejny wystąpili w osłabionym skła-
dzie (tym razem bez trzech podstawowych 
zawodników), choć chyba najważniejszym 
powodem słabszej dyspozycji jest zmęcze-
nie dodatkowymi meczami w pucharowych 
bojach. Oczywiście pełni motywacji (to    
„zalecenia” dla zawodników) i optymizmu 
(dla zarówno zawodników i kibiców) cze-
kamy na kolejne mecze. Wszak to dopiero 
początek sezonu.

 Korona Kożuchów 3
 MKS Polonia Słubice 0
 Bramki: Kacper Żak, Mateusz Tkacz 2

   tekst i zdjęcia:

  Portal I Love Słubice PL
      www.iloveslubice.pl

Niestety nie udał się pierwszy wyjazdowy mecz ligowy IV-ligowej Polonii Słubice. Nasi przegrali aż 0-3 z Koroną Kożuchów i jak donosi sztab szkoleniowy 
to raczej najmniejszy wymiar kary.

Wyjazdowy mecz ligowy Polonii Słubice na 0-3
IV LIGA LUBUSKA : POLONIA SŁUBICE

I KOLEJKA 25-26 lipca
Arka Nowa Sól 3-0 Tęcza Krosno Odrz.
Odra Nietków 1-0 Syrena Zbąszynek
Czarni Witnica 0-4 Carina Gubin
Ilanka Rzepin 2-1 KS Stilon Gorzów Wlkp.
KP Piast Iłowa 1-2 Dąb Przybyszów
Spójnia Ośno Lub. 0-0 Korona Kożuchów
Polonia Słubice 2-2 Lechia II Zielona Góra
Pogoń Świebodzin 0-1 Meprozet S.Kurowo
Pogoń Skwierzyna 1-3 Czarni Żagań
II KOLEJKA 1-2 sierpnia
Czarni Żagań 4-0 Stal Sulęcin
Meprozet S. Kurowo 3-3 Pogoń Skwierzyna 
Lechia II Zielona Góra 1-1 Pogoń Świebodzin
Korona Kożuchów 3-0 Polonia Słubice
Dąb Przybyszów 2-1 Spójnia Ośno Lub.
KS Stilon Gorzów Wlkp. 0-1 KP Piast Iłowa
Carina Gubin 2-3 Ilanka Rzepin
Syrena Zbąszynek 0-2 Czarni Witnica 
Arka Nowa Sól 4-3 Odra Nietków

KOLEJNE MECZE POLONII SŁUBICE:
III KOLEJKA - 8 sierpnia, g. 15:00
Polonia Słubice - Dąb Sława-Przybyszów
IV KOLEJKA - 15 sierpnia, g. 17:00
KS Stilon Gorzów Wlkp.  - Polonia Słubice
V KOLEJKA - 23 sierpnia, g. 17:00
Polonia Słubice - Carina Gubin
VI KOLEJKA - 29 sierpnia, g. 17:00
Zap Syrena Zbąszynek - Polonia Słubice
VII KOLEJKA - 5 września, g. 15:00
Polonia Słubice - Arka Nowa Sól
VIII KOLEJKA - 12 września, g. 16:00
Odra Nietków - Polonia Słubice
IX KOLEJKA - 19 września, g. 15:00
Polonia Słubice - Czarni Browar Witnica
X KOLEJKA - 26 września, g. 16:00
Ilanka Rzepin - Polonia Słubice
XI KOLEJKA - 3 października, g. 15:00
Polonia Słubice - Piast Iłowa
XII KOLEJKA - 10 października, g. 15:00
Spójnia Ośno Lubuskie - Polonia Słubice
XIII KOLEJKA - 17 października, g. 15:00
Polonia Słubice - Tęcza Krosno Odrzańskie
XIV KOLEJKA - 24 października, g. 15:00
Polonia Słubice - Pogoń Świebodzin
XV KOLEJKA - 31 października, g. 13:00
Pogoń Skwierzyna - Polonia Słubice
XVI KOLEJKA - 7 listopada, g. 13:00
Polonia Słubice - Stal Sulęcin
XVIII KOLEJKA - 14 listopada, g. 13:00
Polonia Słubice - MKS Czarni Żagań
XIX KOLEJKA - 21 listopada, g. 13:00
Meprozet Stare Kurowo - Polonia Słubice

TABELA IV LIGII LUBUSKIEJ
  1. Czarni Żagań   6  7:1
  2. Arka Nowa Sól 6 7:3
  3. Ilanka Rzepin  6 5:3
  4. Dąb Sława-Przybyszów 6 4:2
  5. Korona Kożuchów 4 3:0
  6. Meprozet St. Kurowo 4 4:3
  7. Carina Gubin  3 6:3
  8. Odra Nietków  3 4:4
  9. KP Piast Iłowa 3 2:2
10. Czarni Browar Witnica 3 2:4
11. Lechia II Zielona Góra 2 3:3
12. Spójnia Ośno Lub. 1 1:2
13. Pogoń Świebodzin 1 1:2
14. Pogoń Skwierzyna 1 4:6
15. Polonia Słubice 1 2:5
16. Stilon GorzówWlkp. 0 1:3
17. Syrena Zbąszynek 0 0:3
18. Tęcza Krosno Odrz. 0 0:3
19. Stal Sulęcin  0 0:4


