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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

UBEZPIECZENIA Realizujemy płatności kartą
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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

Koronawirus jest śmiertelny.

WIĘCEJ: strona 15

KORONAWIRUS

Jesień to okres, kiedy jeste-
śmy szczególnie narażeni 
na infekcję górnych dróg 
oddechowych. Minister-
stwo zdrowia zauważa, że 
„podobieństwo objawów 
COVID-19 do innych infek-
cji sprawia, że przeciwdzia-
łanie rozprzestrzenianiu się 
koronawirusa będzie jesz-
cze trudniejsze. W tym celu 
została opracowana strate-
gia zwalczania pandemii.”
Jakie zmiany przed nami?

JESIENNA
WALKA Z COVID-19

Najpoważniejsza zmiana dotyczy 
tzw. szpitali jednoimiennych, od 
których rząd całkowicie odchodzi. 
Teraz we wszystkich szpitalach 
należących do sieci (a więc Słu-
bice i Kostrzyn nad Odrą!) będą 
miejsca dla pacjentów z podejrze-
niem koronawirusa. Pacjenci będą 
przebywać w placówce do czasu 
otrzymania wyniku badania lub, 
w razie konieczności, wdrożenia 
zabiegów ratujących życie. 
W szpitalach zakaźnych zabez-
pieczone zostanie 87 oddziałów 
zakaźnych i obserwacyjno-zakaź-
nych z 4 tys. miejsc dla pacjentów 
wymagających opieki typowo in-
ternistycznej, ale także np. podłą-
czenia do respiratora.
Pacjenci z rozpoznanym już ko-
ronawirusem będą kierowani 
również do szpitali wielospecjali-
stycznych. Do tych placówek będą 
trafiały osoby, które wymagają 
wysokospecjalistycznego lecze-
nia. Jednak będzie można w nich 
udzielać świadczeń także osobom, 
które nie są zakażone koronawiru-
sem. W tych szpitalach przygotu-
jemy ponad 2 tys. miejsc - infor-
muje serwis rządowy.
Teraz również lekarze Podstawo-
wej Opieki Zdrowotnej będą mo-
gli zlecać testy na Covid-19 w ra-
mach teleporady, a następnie albo 
objąć pacjenta opieką, albo skiero-
wać do specjalistycznej placówki.
Zmienia się również długoś kwa-
rantanny dla osób przekraczają-
cych granice UE. Teraz długość 
kwarantanny wyniesie 10 dni. 
Zmieniają ię również zasady tzw. 
izolacji domowej. Dla pacjentów 
ze stwierdzonym zakażeniem już 
w 8-10 dobie to lekarz POZ zade-
cyduje o zakończeniu izolacji lub 
przedłuży jej okres.
Przypominamy w tym miejscu, że 
wszystko zależy od nas! Dlatego 
apelujemy o zachowanie dystansu 
społecznego, zasłanianie nosa i ust 
oraz o dezynfekcji i myciu rąk.

ul. Jana Pawła II 68
Kostrzyn nad Odrą

tel. 95 728 93 85

www.alfabud.pl

HURTOWNIA BUDOWLANA

BETON TOWAROWY

FUNDAMENTY - STROPY I KOMINY - DOCIEPLENIA

PREFABRYKATY - SKUP ZŁOMU

ŚCIANY - SUCHA ZABUDOWA - CHEMIA BUDOWLANA 

RABATY

DLA STAŁYCH KLIENTÓW

Zachowuj się bezpiecznie!
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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 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

27 sierpnia 2020 r. podczas XIX sesji Rady Miasta Burmistrz Miasta                               
Andrzej Kunt uzyskał absolutorium z wykonania budżetu miasta za rok 
2019. Uchwały o udzieleniu wotum zaufania i absolutorium kostrzyńscy 
radni podjęli jednogłośnie. To już 18 pozytywne absolutorium udzielone                            
Burmistrzowi, który pełni swoją funkcję nieprzerwanie od 2002 roku.

Burmistrz z absolutorium
KOSTRZYN NAD ODRĄ

Podczas Sesji przedstawiony został raport 
o stanie gminy za 2019 rok, który obejmo-
wał podsumowanie działalności Burmistrza 
w roku poprzednim, w szczególności reali-
zację programów i strategii, uchwał rady 
i budżetu. Radni po debacie nad raportem 
udzielili jednogłośnie Burmistrzowi wotum 
zaufania.
Po wysłuchaniu pozytywnych opinii RIO 
(Regionalnej Izby Obrachunkowej) na te-
mat sprawozdania z wykonania budżetu i 
wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie ab-
solutorium potwierdzającego, że Burmistrz 
wykonując budżet kierował się zasadami 
celowości, legalności, rzetelności i oszczęd-
ności w gospodarowaniu środkami publicz-
nymi, zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami prawa, przystąpiono do głosowania. 
Uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania 
finansowego jak i uchwałę o udzielenie 
Burmistrzowi Absolutorium przyjęto      
jednogłośnie.
Udzielenie absolutorium oznacza stwier-
dzenie prawidłowości finansowego działa-

nia samorządu, co wiąże się z odpowiednim 
zarządzaniem środkami publicznymi.

Na sesji podjęto również szereg uchwał 
m.in. w sprawach:
• udzielenia bonifikaty od ceny lokali 

mieszkalnych,
• określenia średniej ceny jednostki pa-

liwa w Mieście Kostrzyn nad Odrą 
w roku szkolnym 2020/2021,

• ustalenia szczegółowych zasad pono-
szenia odpłatności za pobyt w schroni-
sku dla osób bezdomnych albo w schro-
nisku dla osób bezdomnych z usługami 
opiekuńczymi,

• określenia zasad udzielenia dota-
cji celowej z budżetu Gminy Miasta              
Kostrzyn nad Odrą na zadanie służące 
ochronie zasobów wodnych, polegające 
na gromadzeniu wód opadowych i roz-
topowych w miejscu ich powstania,

• zmiany uchwały budżetowej Miasta 
Kostrzyn nad Odrą na 2020 rok.

W związku z powyższym powiadamia się wszystkich zainteresowanych 
o możliwości składania wniosków do dnia 15 września 2020 roku zgodnie 
z poniższym wzorem:

Kostrzyn nad Odrą, data
Imię i Nazwisko                                             
Nazwa Podmiotu

Wniosek do projektu budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą na rok budżetowy 2021
 
W związku z rozpoczęciem prac nad projektem budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą na rok 
2021 przedstawiam następujące propozycje do projektu budżetu dotyczące zadania 
pn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Proszę o uwzględnienie powyższego zadania przy planowaniu wydatków bieżących / mająt-
kowych na rok budżetowy 2021.

Do wniosku przedstawiam następujące uzasadnienie:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

czytelny podpis

Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Miasta w Biurze Obsługi Inte-
resanta  do 15.09.2020 r. w godzinach pracy urzędu, bądź przesyłać pocztą                                                                                                                                          
mailową na adres: kancelaria@kostrzyn.um.gov.pl

Złóż wniosek do Budżetu!
KOSTRZYN NAD ODRĄ

Na podstawie Uchwały Nr XLV/355/10 Rady Miasta w Kostrzynie nad Odrą 
z dnia 7 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwa-
ły budżetowej  Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą informuje, że od dnia  
3 września 2020 roku  rozpoczęły się  prace związane z przygotowaniem 
projektu budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą na rok 2021. 
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PROWADZI KURSY
ź obsługa wózków jezdniowych
ź spawanie
ź obsługa suwnic
ź obsługa podestów ruchomych
ź pedagogiczny dla instruktorów 

praktycznej nauki zawodu
ź kadrowo-płacowy
ź podstawy księgowości
ź malarz
ź brukarz
ź glazurnik
ź uprawnienia energetyczne gr. 1,2,3 

dozór i eksploatacja (szkolenia i egzamin)
ź stylizacja paznokci
ź bhp dla wszystkich grup pracowniczych
ź pierwsza pomoc przedlekarska
ź operator koparko-ładowarki
ź opiekunka osób starszych
ź monter rusztowań (wszystkie typy)

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ
DOFINANSOWANIA DO SZKOLEŃ Z KFS i BUR

REALIZUJEMY KURSY I SZKOLENIA
ZLECONE PRZEZ KLIENTÓW

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH
                Ogłaszamy nabór na rok szkolny 2020/2021

    LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
        DLA DOROSŁYCH 
         W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ
dla absolwentów  szkół  podstawowych, 
gimnazjum i branżowej szkoły I stopnia 
(absolwenci branżowej szkoły I stopnia 
przyjmowani są do klasy drugiej na semestr III).
Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.
Wydajemy: legitymacje szkolne uprawnia-
jące do zniżek w środkach komunikacji, 
zaświadczenia do ZUS, KRUS.

Nauka odbywa się w systemie zaocznym. 
Trwa 4 lata (8 semestrów).
Okresem zaliczeniowym jest semestr, po którym 
następuje zaliczenie przedmiotu u wykładowcy.

Zapraszamy!

W kampanii wyborczej w 2018 roku hasłem pewnej kandydatki z Osiedla Słowiańskiego było hasło „Piękny, rodzinny bezpieczny mój okręg nr 7”. Były 
również zapewnienia o „adaptacji niezagospodarowanych skwerów, także na miejsca parkingowe”. Teraz, już jako radna postanowiła połączyć swo-
je hasło i jeden z punktów programu wyborczego, adoptując kawałek placu na… miejsce parkingowe dostępne dla wybranych. Miało być pięknie                   
i rodzinnie więc powstała stylowa, drewniana wiata parkingowa używana głównie przez członków rodziny radnej.

Parking TYLKO dla wybranych?! Można? Można!
KOSTRZYN NAD ODRĄ

Po publikacji mojego ostatniego artykułu dotyczącego dzia-
łalności radnej Elżbiety Sobczak dostałem „zaproszenie” 
na Komisariat Policji w Kostrzynie nad Odrą, ponieważ 
radnej nie spodobał się artykuł. Była też rozmowa z redak-
torem naczelnym... Tymczasem radna miejska, Przewodni-
cząca koła SLD w Kostrzynie i jednocześnie Rady Powiato-
wej SLD  przypomniała sobie o „starych, dobrych czasach”, 
kiedy można było w partyjnych gazetach drukować to, co 
partia uzna za stosowne. Dlatego też postanowiła poprosić 
o pomoc swojego partyjnego kolegę, który jest nie tylko 
Sekretarzem Rady Powiatowej SLD w Gorzowie, ale także 
wydawcą gazety kostrzyńskiej. I oto Czytelnicy mieli oka-
zję przeczytać na łamach jego gazety wywiad, który radna 
przeprowadziła  sama z sobą (!).  Ot, takie nawiązanie do 
świetności „Trybuny Ludu”. Czy można więc dyskutować z 
argumentami publikowanymi przez Panią Przewodniczą-
cą SLD Elżbietę Sobczak w gazecie Pana Sekretarza SLD        
Bartosza Gajewskiego? Nie, nie można. Z facktami wszak 
się nie dyskutuje, a z kłamstwami nie walczy, wszak prawda 
jest jak d... i każdy ma swoją. 

A tymczasem na Osiedlu Słowiańskim rozpoczęła się nowa, 
jakże innowacyjna inicjatywa radnej, którą mieszkańcy 
prześmiewczo określają jako „Program Wiata+”. Po ostat-
niej publikacji zwrócono nam uwagę, że nieprawdą jest, 
jakoby na Osiedlu Słowiańskim, którego jednym z głów-
nym problemów jest brak miejsc parkingowych, radna nie 
stworzyła ani jednego miejsca parkingowego. Bijemy się za-
tem w piersi i śpieszymy ze sprostowaniem: Od roku 2018          
powstało jedno miejsce parkingowe, w dodatku zadaszone!

Niestety, radna odmówiła komentarza na ten temat, choć 
zwracaliśmy się z nim na jej służbowy e-mail. No cóż, wi-
docznie prasa (poza „partyjną” oczywiście!) nie jest godna 
na publikację słów radnej! Pytanie odnośnie wiaty parkin-
gowej kierujemy więc do Prezes RSZiZb w Kostrzynie nad 
Odrą Marii Masztalerz, która w latach 1998-2006 była radną 
miejską z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej (SLD) 
właśnie. Czy znajomość na gruncie partyjnym była powo-
dem, dla którego nie udzielono nam odpowiedzi na wniosek 
o udzielenie informacji publicznej? Nie uzyskaliśmy więc 
informacji od Pani Prezes z korzeniami w SLD o tym, na ja-
kich zasadach został plac udostępniony, czy są z tego tytułu 
pobierane opłaty i kto jest obecnie użytkownikiem tej wiaty 
parkingowej... szkoda, bo chcieliśmy być rzetelni. 

Czy więc kostrzyńskie środowisko lewicy ma coś do ukry-
cia, a może po prostu nie jesteśmy godni, aby nam właśnie 
udzielać informacji? Nie wiem... 

(Nie)stety bardziej rozmowne były osoby zaangażowane 
w  powstanie wiaty i Mieszkańcy Osiedla Słowiańskiego, 
którzy jednak w obawie przed wizytą na Komisariacie, wolą 
pozostać anonimowe. Otóż według naszych ustaleń wiata 
parkingowa powstała z inicjatywy radnej, która prawdopo-
dobnie sfinansowała jej powstanie. Wcześniej jednak Pani 
Prezes Masztalerz zabezpieczyła teren, aby nikt niepowoła-
ny nie mógł wjechać „pod dach”. Akurat betonowe słupki 
chronią także trawnik, więc tutaj akurat jestem za takimi 
inicjatywami, ale zamykana na kluczyk blokada?
Tak więc powstało elitarne, dostępne dla nielicznych miej-
sce parkingowe, które w dodatku jest zadaszone. Sugeruje-
my, aby ściany obić blachą - powstanie lekka konstrukcja, 
dzięki której nie będzie widać, kto i co parkuje. A to ważne, 
bo ostatnimi czasy zaparkowany tam był m.in. nowiutki, 
bielutki samochód córki radnej... po co ma kłuć w oczy?
W tym przypadku nie sprawdza się więc powiedzenie, że        
„z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciu”. Naszym zda-
niem to bzdura, bo dobrze mieć w rodzinie radną!
Na koniec wyrażam ubolewanie, że moje zapytanie pozo-
stało bez odpowiedzi. I tak zamiast ciepłego, pełnego opty-
mizmu artykułu (pod roboczym tytułem: „Pierwsza wiata 
parkingowa na Słowiańskim”) powstał artykuł, który będzie 
zapewne kolejnym „pretekstem” do odwiedzin Policji. 
Ja jednak nie dam sobie zakneblować ust...

redaktor Bartłomiej Suski
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Zapraszamy wszystkich mieszkańców Kostrzyna i okolic 
na imprezę tym razem pod hasłem „Temat rzeka”. Na 
uczestników wydarzenia czekają bardzo ciekawe warsz-
taty powiązane z wodą: 
- warsztat szycia ryby przytulanki ,
- warsztat modelarski - stwórz własną żaglówkę,
- warsztat tworzenia mydła,
- warsztat zdobienia worko-plecaków.
Ponadto uczestnicy imprezy będą mogli brać udział rów-
nież w innych atrakcjach jak: warsztatach bębniarskich, 
ćwiczeniach relaksacyjnych,  koncercie zespołu „ Ludzie 
z działki” oraz przedstawieniu teatralnym. 
Na miłośników zieleni czeka niespodzianka - każdego 
kto przyniesie elektrośmieci otrzyma  wrzos w doniczce.

Serdecznie zapraszamy!

20 września w Parku Miejskim już po raz czwarty                           
organizowany będzie w Kostrzynie Piknik Ekologiczny! 

„Temat rzeka”
KOSTRZYN NAD ODRĄ

Konkurs plastyczny skierowany jest do uczniów szkół 
podstawowych, a nagrodzone zostanie 9 najlepszych 
prac! Termin dostarczania prac mija 17 września, a na 
imprezie odbędzie się wystawa pokonkursowa.
Przypominamy: prace muszą przedstawiać piękno rzek, 
oraz sposoby, jak możemy o nią dbać. Swoje pomysły 
w formacie A3 (może być to rysunek, grafika, malarstwo, 
collage czy techniki mieszane) prosimy dostarczyć lub 
przesłać do Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą. Pa-
miętajcie o podaniuz  tyłu pracy: imienia i nazwisko oraz 
wieku autora (klasa), a także nr szkoły podstawowej.

Serdecznie zapraszamy do zabawy !

Jednym z punktów pikniku jest rozstrzygnięcie kunkursu  
plastycznego, którego tematem przewodnim jest rzeka 
i sposoby jej ochrony, dbania o przestrzeń nad rzekami.

KONKURS ! ! !
KOSTRZYN NAD ODRĄ
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W ostatnim czasie trochę działo się w naszym Starostwie. Niektórzy mówią, że takie wydarzenia miały miejsce po raz pierwszy od momentu utworzenia 
Powiatu Gorzowskiego. Otóż zmiany były konieczne. 

Nowy Starosta. Nowe rozdanie na kolejne lata
OKIEM RADNEGO

Od 17 lipca br. mamy nowego Starostę 
Gorzowskiego. Obecnie funkcję tę pełni 
dotychczasowa wicestarosta, Magdalena 
Słomińska (Prawo i Sprawiedliwość). Wi-
cestarostą została Małgorzata Ludniew-
ska, reprezentująca klub radnych Razem 
dla Powiatu. W skład nowego zarządu we-
szli ponadto Zygmunt Mendelski (Razem 
dla Powiatu), Mieczysław Jaszcz (Prawo i 
Sprawiedliwość) oraz Roman Król (Polskie 
Stronnictwo Ludowe). Zmiany wydawały 
się być nieuchronne od wielu miesięcy. 
W Powiecie zawiązała się nowa koalicja,            
która szybko podjęła stosowne decyzje 
o   ich dokonaniu. Wprowadzone zmiany 
potwierdzają na pierwszy rzut oka, swój 
bardzo pozytywny charakter. W Starostwie 
znowu zapanował harmider towarzyszący 
zazwyczaj pracy. Oba gabinety starostów 
tętnią życiem, co było od wielu lat niespo-
tykanym zjawiskiem. Jestem również prze-
konany o tym, że interesy wszystkich gmin 
funkcjonujących w naszym powiecie, dzięki 
tym osobom zostały również pozytywnie 
docenione. W związku z tym, że niektórzy 
radni objęli nowe funkcje zmiany nastąpiły 
również we wszystkich komisjach  stałych 
Rady Powiatu. Wszystko odbyło się bardzo 
sprawnie i za zgodą  zainteresowanych osób, 
przy poparciu ponad połowy składu Rady. 
Od 25 sierpnia mamy również nowego 
Skarbnika Powiatu Gorzowskiego. Została 
nim Anna Górska, do niedawna Skarbnik 

Powiatu Słubickiego, a wcześniej pracow-
nica Urzędu Skarbowego w Słubicach. Bar-
dzo dobrze przygotowana osoba, o dużym         
doświadczeniu na trudnej płaszczyźnie        
finansów publicznych z pewnością dobrze 
wpisze się w zespół pod przewodnictwem 
pani Starosty. Trzy niezwykle energiczne 
kobiety będą rządziły obecnie w Powiecie 
Gorzowskim. 
Starostwo Powiatowe bardzo mocno anga-
żuje się w życie swoich mieszkańców. Ak-
tywność zarządu oraz radnych przejawia się 
w bardzo zaangażowanym uczestnictwie we 
wszelkiego rodzaju inicjatywach gminnych 
oraz działaniach własnych na rzecz społecz-
ności lokalnej. Poza udziałem w różnego 
rodzaju wydarzeniach o charakterze spo-
łeczno-kulturalnym zarówno zarząd, jak 

i radni angażują się w rozwój infrastruktury 
drogowej w swoich miejscowościach. Trwa-
ją przygotowania do budowy ul. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Kostrzynie nad 
Odra, budowany jest chodnik w Mościcach. 
Rozpoczęła się również  budowa oczyszczal-
ni ścieków w DPS Kamień Wielki. Bardzo 
intensywne rozmowy prowadzone są z wła-
dzami Witnicy odnośnie umiejscowienia 
tam punktu obsługi klienta Wydziału Ko-
munikacji. W tym przypadku jest to bardzo 
dobra i pożądana inicjatywa, której głów-
nym zadaniem jest zmniejszenie kolejek do 
Wydziału Komunikacji w Starostwie i roz-
ładowania napięć wśród mieszkańców, po-
wstających na skutek bardzo długiego czasu 
oczekiwania. „Starostwo bliżej ludzi”, to ha-
sło, z którym nowy Zarząd i Rada Powiatu 

zamierza podążać do przodu. Nowe kom-
putery, nowy system organizacyjny, wpro-
wadzenie elektronicznej obsługi klienta na 
większa niż dotychczas skalę mają poprawić 
jakość życia mieszkańców, dla których wizy-
ta w urzędzie, jakikolwiek by nie był, to bar-
dzo często stresujące przeżycie. Zależy nam 
na tym, żeby ten stres był jak najmniejszy. 
Chcemy by każdy mieszkaniec Powiatu nie 
czuł się petentem, a partnerem, który powi-
nien szybko i sprawieni uzyskać stosowną 
pomoc i wsparcie od pracownika Starostwa. 

Z nowym zarządem wiążemy duże nadzieje. 
Jesteśmy przekonani, że sprawna organiza-
cja pracy Starostwa pozwoli na ułatwienie 
życia społeczności Powiatu, ale i naszym 
pracownikom da szansę na bliższy kontakt 
z jego mieszkańcami. W okresie trwającej 
pandemii, każde rozwiązanie systemowe, 
które przyjmiemy jako Zarząd i Rada, któ-
re ułatwi i przyspieszy kontakt mieszkań-
ców z administracją będzie rozwiązaniem 
nadzwyczaj pożądanym. Będzie sprzyjało 
polepszeniu standardów życia społeczności 
lokalnej. 

Andrzej Ka.il
Przewodniczący 
Rady Powiatu

Klub Radnych
Razem dla Powiatu
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Rolnicy z Pomorza Zachodniego i Wielkopolski uruchomili platformę, na której będzie można sprze-
dawać swoje własne wyroby spożywcze. Liczą, że rolnicy w całej Polsce przyłączą się do akcji 
i wypromują modę na zdrowe jedzenie. Sprzedawcy i nabywcy platformę znajdą pod adresem                     
www.alezdrowo.pl.

Zdrowa żywność prosto z Sieci
POLECAMY: AleZdrowo.pl

Kiedy przyszła epidemia, podjęli decyzję o zbudowaniu 
platformy, która będzie wspierała małych producentów 
żywności, rolników, czy pasjonatów dobrego smaku okazyj-
nie sprzedających swoje przetwory .
Lubimy zdrowo i smacznie zjeść - uśmiecha się jeden z po-
mysłodawców platformy, Grzegorz Matławski, pochodzący 
z niewielkiego Gryfina. - Wybuch epidemii i wprowadzone 
obostrzenia sanitarne uświadomiły nam, że wielu przedsię-
biorców, w tym rolników, zostało mocno ograniczonych jeśli 
chodzi o możliwość sprzedaży swoich produktów. W mediach 
społecznościowych zaczęły powstawać rozmaite grupy wspar-
cia i wymiany informacji, ale z przyjaciółmi wciąż czułem 
pewien niedosyt - tłumaczy.
Platforma jest już dostępna, można na niej kupić między 
innymi tłoczone soki, tradycyjne sery, miody, dżemy, przy-
prawy a nawet ekologiczne smakołyki z Grecji.

Kiedy zaczęliśmy mówić o naszym pomyśle, zostaliśmy do-
strzeżeni przez producentów ekologicznych produktów w 
Grecji, za pośrednictwem naszej platformy można kupić bez-
glutenowe przyprawy, w tym wspaniałe oregano zbierane na 
zboczach góry Olimp - mówi Grzegorz Matławski.
Producenci, którzy już wystawili do sprzedaży swoje pro-
dukty, namawiają do zakupów. Liczą, że polskie rolnictwo 
dostanie wsparcie ze strony indywidualnych klientów, tym 
bardziej, że trwająca epidemia wciąż wymaga dużej ostroż-
ności. Pomysłodawcy zachęcają również rolników do wysta-
wiania produktów do sprzedaży, można to zrobić całkowi-
cie bezpłatnie.
Chcemy pokazać i przypomnieć, jak świetnie smakuje polska 
żywność – mówi Grzegorz Matławski. - I co najważniejsze, 
dobra żywność wcale nie musi być droga - komentuje.

POLECAMY: AleZdrowo.pl

Jak to działa?
Zależy ci na kupowaniu zdrowych, smacznych 
produktów, wytwarzanych wg tradycyjnych re-
ceptur z dbałością o ich jakość? Chcesz dotrzeć 
do małych producentów przygotowujących 
ograniczoną / niewielką ilość produktów? Lubisz 
posiłki przygotowane z naturalnych składników? 
Szukasz wyjątkowych produktów? Jesteś świa-
domym konsumentem?

Dlaczego serwis alezdrowo.pl?
Nasza misja to umożliwić spotkanie miłośników zdrowego, 
smacznego i tradycyjnego jedzenia oraz naturalnych pro-
duktów z ich wytwórcami – lokalnymi, często rodzinnymi 
manufakturami. Nasi dostawcy produkują w oparciu o stare 
receptury i regionalne tradycje, w niewielkich ilościach - za-
chowując dbałość o jakość produktów. Naszym celem jest 
udostępnienie platformy, na której klienci będą mogli kupić 
lokalnie, niszowe produkty ale także sięgnąć po przysmaki 
z różnych regionów Polski.

Rób zakupy w serwisie alezdrowo.pl!
• Możliwość wyszukiwania produktów w twojej okolicy
• Możliwość zakupu wg regionów
• Kupuj bez pośredników, taniej niż w bio sklepach
• Wybieraj z szerokiej oferty, szybkie filtrowanie produktów
• Sprawdzeni producenci

Czy warto jeść zdrowo?
W serwisie AleZdrowo.pl znajdą Państwo również krótkie 
poradniki, artykuły i informacje propagujące zdrowe jedze-
nie. W zakładce BLOG możemy dowiedzieć się m.in. czy 
to możliwe, że produkty bezglutenowe zawierają gluten, czy 
warto jeść sezonowo czy jakie produkty wybirać. Polecamy 
serwis AleZdrowo.pl, nie tylko w okresie pandemii...
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Tożsamość rachmistrzów będzie można sprawdzić 
dzwoniąc na infolinię, bądź do biura spisowego.

I N F O L I N I A   S P I S O W A

22 279 99 99
?

Spis zostanie przeprowadzony w miesiącach wrze-
sień – listopad br., a będziemy pytać 
o dane według stanu na dzień 1 czerwca br. 
lub za okres 12 miesięcy liczony od 2 czerwca 2019 r. 
do 1 czerwca 2020 r. włącznie.

- internetowo

- przez telefon

- przyjmując
   rachmistrza

Co zalicza się do działalności rolniczej prowadzonej przez gospo-
darstwo rolne?

uprawę roślin, która obejmuje: wszystkie uprawy 
rolne (w tym również uprawę grzybów jadalnych), 
warzywnictwo i ogrodnictwo, szkółkarstwo, hodowlę 
i nasiennictwo roślin rolniczych i ogrodniczych,

chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, 
tj. bydła, owiec, kóz, koni, świń, drobiu, królików, 
pozostałych zwierząt futerkowych, zwierząt dzikich 
utrzymywanych w warunkach fermowych (np. dziki, 
sarny, daniele, lamy) i pszczół, 

utrzymywanie gruntów rolnych, już niewykorzystywa-
nych do celów produkcyjnych, według zasad dobrej 
kultury rolnej (zgodnie z normami).
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Wspieramy innowacje, bo warto
– Chcemy być Zieloną Krainą Nowoczesnych Technologii - to cel, do którego zmierzamy. Nie ukrywamy deficytów. Jesteśmy 
świadomi, że posiadamy w regionie słabe punkty. Prawdą jest, że musimy odrobić straty, bo nasza innowacyjność jest niska 
– wyjaśnia marszałek Elżbieta Anna Polak. W związku z tym samorząd województwa podejmuje szereg działań mających na 
celu poprawę sytuacji w tym obszarze.

Nauka i biznes – małżeństwo idealne 
Krok pierwszy to infrastruktura - bez niej nie 
ma mowy o nowoczesnych technologiach. In-
frastruktura naukowo-badawcza daje szansę na 
powstawanie innowacyjnych projektów. Takiej  
w Lubuskiem długo nie było. Jednak kilka lat 
temu, dzięki środkom z Unii Europejskiej to 
się zmieniło. Powstały parki naukowo-techno-
logiczne (jest ich obecnie 5), w których odby-
wa się prawdziwy transfer wiedzy do biznesu! 
To małżeństwo  - nauka + biznes to gwarancja 
sukcesu. Parki umożliwiają firmom korzystanie 
z nowoczesnej infrastruktury badawczej – la-
boratoriów oraz wiedzy pracowników nauko-
wych. - Teraz jest czas na wykorzystanie tych 
zasobów, żeby zatrzymać tutaj młodych ludzi, 
postawić na potencjał intelektualny, finansując 
transfer badań do biznesu – wyjaśnia marsza-
łek Polak. Jednak na tym nie koniec. Kolejnym 
korkiem do rozwoju innowacji było utworzenie  
w  Lubuskiem prawdziwej naukowej kuź-
ni - filii Centrum Badań Kosmicznych Pol-
skiej Akademii Nauk. A to z kolei wiąże się  
z powstaniem Parku Technologii Kosmicznych. 
Ten wart 60,7 mln zł (dofinansowanie z RPO 

l2020 – 42 mln zł) projekt pozwoli stworzyć kolej-
ne miejsce, w którym rodzić się będą nowoczesne 
technologie. – Powstaną u nas takie laboratoria 
jak medycyna kosmiczna, czy satelitarne, służące 
potrzebom technologii kosmicznych – wyjaśnia 
marszałek Elżbieta Anna Polak. - Chcemy zatrzy-
mać absolwentów naszego uniwersytetu i nawią-
zać współpracę z najlepszymi uniwersytetami  
w Polsce. Budowa tego Parku bardzo nam w tym 
pomoże – dodaje.

Unia Europejska wspiera innowa-
cyjne projekty
Jak wiadomo innowacje rodzą się w przedsię-
biorstwach. Dlatego samorząd województwa  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
wspiera projekty nowoczesne! Na badania i inno-
wacje w lubuskiej gospodarce przeznaczono do tej 
pory 586 mln zł, dzięki czemu lubuscy przedsię-
biorcy zrealizowali 193 projekty. – To pokazuje, że 
mamy w regionie firmy, które poszukują nowych 
rozwiązań i chcą się rozwijać. Pieniądze unijne 
tylko im w tym pomagają. Dajemy im wędkę, a oni 
łowią ryby i robią to doskonale – mówi członek 
zarządu Marcin Jabłoński. Jednym z przykładów 

unijnego wsparcia dla przedsiębiorców na rozwój 
nowoczesnych technologii jest konkurs Lubuskie 
Bony na Innowacje. Właśnie ruszyła jego trzecia 
edycja. Do tej pory w ramach dwóch pierwszych 
odsłon przyznano 230 grantów o łącznej wartości 
blisko 16 mln zł! To dofinansowanie przyniosło 
już efekty! To 43 zgłoszenia patentowe (w tym też 
wzoru przemysłowego lub użytkowego) w kra-
ju oraz 94 poza jego granicami! Czas na kolejne!  
W ramach startującej właśnie odsłony konkursu 
do wzięcia jest 10 mln zł. Ich realizatorami, po-
dobnie jak do tej pory będą: zielonogórska Or-
ganizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej oraz 
gorzowska Zachodnia Izba Przemysłowo-Han-
dlowa. 

Tu jednak wsparcie się nie kończy, choć kończy 
się obecna perspektywa finansowa UE. W kolej-
nym unijnym rozdaniu Lubuskie także postawi 
na innowacje. Taki też będzie kierunek rozwoju 
regionu, który zgodnie z zapisami zaktualizowa-
nej Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 
ma być Zieloną Krainą Inteligentnych Techno-
logii. Ile środków trafi do Lubuskiego w ramach 
nowej perspektywy? Dowiemy się już niebawem!

 Jeden z projektów wizualizacji Parku Technologii Kosmicznych
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Programy do zadań specjalnych
Dużym zainteresowaniem wśród Lubuszan cieszy się samorządowy program polityki zdrowotnej dotyczący leczenia 
niepłodności metodą in vitro. Mamy pierwsze sukcesy tegorocznej edycji – to 5 potwierdzonych ciąż (w tym 1 bliźniacza). 
– Stale rosnące zainteresowanie i efekty wcześniejszych edycji pokazują, że warto było zainwestować w taki program – 
mówi marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak. Dziś przypominamy też o innych programach, które na 
początku pandemii koronawirusa przejściowo wyhamowały.

In vitro w Lubuskiem ma już swoją trzecią edycję. 
I mimo że w tym roku, z uwagi na pandemię ko-
ronawirusa, kwalifikacja pacjentek była na kilka 
tygodni zawieszona, od momentu „odmrożenia” 
zapisów zgłosiły się 123 pacjentki. Ostatecznie 
pozostało 109 kobiet (14 anulowało udział z uwa-
gi na COVID-19, sytuację osobistą, a także ciążę 
naturalną) i od 1 czerwca do 27 sierpnia udało 
się wykonać 42 procedury. Natomiast od począt-
ku trwania programu urodziło się już 24 dzieci. 

Udział w programie gwarantuje uczestnikom 
możliwość trzykrotnego zapłodnienia. Wcze-
śniej jednak, para musi przedłożyć dokumenta-
cję medyczną potwierdzającą, że starała się le-
czyć niepłodność co najmniej przez rok. Ważne 
jest również zamieszkanie i zameldowanie na 
pobyt stały na terenie województwa lubuskiego. 
Są także ograniczenia wiekowe: program skie-
rowany jest do kobiet w przedziale 20-40 lat.  

Z uwagi na duże zainteresowanie takim sposobem 
leczenia niepłodności, lubuski samorząd - planu-
je zabezpieczyć środki na ten cel, na 2021 rok, na 
poziomie tegorocznym tj. 500 tys. zł (w pierwszej, 
pilotażowej przekazano z budżetu samorządu 100 
tys. zł, w drugiej 200 tys. zł). Koszt jednorazowe-
go dofinansowania do procedury przez samorząd 
wynosi 5 tys. zł. Lubuski program „in vitro” otrzy-
mał pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii 
Medycznych i Taryfikacji w Warszawie. Realizato-
rem programu jest Medi Partner sp. z o.o. z War-
szawy, a obecne miejsce wykonywania świadczeń 
to InviMed Europejskie Centrum Macierzyństwa  
w Poznaniu.

Badajmy się
Samorząd wojewódzki wspiera realizację wielu 
programów zdrowotnych, w tym ze szczególnym 
ukierunkowaniem m. in. na wykrywanie i zapobie-
ganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki 
macicy czy piersi. W związku z pandemią korona-
wirusa, przejściowo zmniejszyła się zgłaszalność 
pacjentów na badania profilaktyczne mające na 

celu wczesne rozpoznawanie chorób nowotwo-
rowych. Tymczasem nawet w tak trudnych wa-
runkach, z jakimi wszystkim przyszło dziś się 
mierzyć, warto korzystać z dostępnych badań 
i nie odkładać ich na później, bo wiele chorób 
rozwija się w ukryciu. – Wczesny rak jelita gru-
bego nie zaprzestał nam zagrażać. Apeluję, aby 
nie odkładać wykonywania profilaktycznych 
kolonoskopii. Pandemia nie spowalnia rozwoju 
polipów ani raka, i nie może uśpić naszej czuj-
ności onkologicznej – przypomina dr n. med. 
Dariusz Giezowski, konsultant wojewódzki  
w dziedzinie gastroenterologii dla wojewódz-
twa lubuskiego i jednocześnie dyrektor Zdrojo-
wa Clinic, która nieprzerwanie realizuje Projekt 
„Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom” 
dotyczący profilaktyki raka jelita grubego.  
W ramach projektu zaplanowano łącznie 2700 

badań. Dotychczas wykonano 2325 kolono-
skopii i 754 polipektomii. Liczba wykrytych 
nowotworów – 13. Wskaźnik „ADR” - 32% 
(ilość wykrytych i usuniętych polipów w sto-
sunku do wykonanych kolonoskopii). 

Dane liczbowe z innego projektu, który został 
już zakończony i podsumowany, i dotyczył 
wczesnego wykrywania cukrzycy typu II, też 
pokazuje jak ważne jest wspieranie badań 
profilaktycznych i prowadzenie kampanii 
informacyjnych. W programie „Wyprzedzić 
cukrzycę” (finansowanym ze środków UE  
w ramach RLPO – Lubuskie 2020 w kwocie 
184 tys. zł), realizowanym od października 
2017 do grudnia 2019 roku, udział wzięło 
1277 osób, u 342 zdiagnozowano stan przed-
cukrzycowy.

Zdrowy nawyk – badać się
1. Program “Lubuszanie skutecznie przeciw nowotwo-
rom” – wsparcie (poprzez działania informacyjno-edu-
kacyjne, profilaktyczne) realizacji programów ukierun-
kowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom 
złośliwym:

jelita grubego - kolonoskopia dla mieszkańców 
województwa lubuskiego (osoby w wieku 55-64 lata lub 
osoby w wieku 25-65 lat z potwierdzonym obciążeniem 
genetycznym, pochodzące z rodziny HNPCC lub FAP)

szyjki macicy - cytologia dla mieszkanek województwa 
lubuskiego (kobiety w wieku 25 do 59 lat, które nie 
miały wykonywanej cytologii w ramach programu 
profilaktycznego w ciągu ostatnich 3 lat)

piersi - mammografia dla mieszkanek województwa 
lubuskiego (kobiety w wieku od 50 do 69 lat, które nie miały 
wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy 
lub otrzymały w ramach programu profilaktyki raka piersi  
w ubiegłym roku pisemne wskazanie do wykonania 
ponownej mammografii po 12 miesiącach nie miały 
wcześniej stwierdzonej zmiany nowotworowej piersi).

Dofinansowanie programu w wysokości 3,5 mln zł (ze 
środków RPO - Lubuskie 2020). Realizacja w latach 2017-
2020

2. Wyprzedzić cukrzycę (program zakończony, trwają 
prace nad uruchomieniem kolejnego)

Program profilaktyki cukrzycy finansowany ze środków 
UE w ramach RLPO – Lubuskie 2020 i realizowany od 
października 2017 do grudnia 2019 roku przez SP ZOZ 
Medkol w Zielonej Górze. 

Do udziału byli zapraszani Lubuszanie w wieku 
aktywności zawodowej (powyżej 15 roku życia), 
którzy nie byli leczeni z powodu cukrzycy i nie mieli 
wykonywanych badań przesiewowych w kierunku 
cukrzycy w ciągu ostatniego roku oraz kobiety będące  
w pierwszym trymestrze ciąży.

Wartość projektu: 185 tys. zł.

3. Program polityki zdrowotnej dla województwa lubu-
skiego skierowany do osób pracujących i powracających do 
pracy w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń ukła-
du ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych 
ze sposobem wykonywania pracy (realizowany w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubu-
skiego na lata 2014-2020).

Cel Projektu: przywrócenie osobom ze schorzeniami ukła-
du ruchu i obwodowego układu nerwowego, związanymi ze 
sposobem wykonywania pracy, pełnej lub max możliwej do 
osiągnięcia sprawności fizycznej oraz zdolności do aktyw-
ności zawodowej poprzez wdrożenie kompleksowego Pro-
gramu rehabilitacji medycznej dla osób z terenu woj. lubu-
skiego. 

Realizatorzy: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy  
w Zielonej Górze, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy  
w Gorzowie Wlkp., Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, 
Zakład Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurolo-
gicznej, Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzo-
wie Wlkp. Łączna wartość projektu (dla wszystkich realiza-
torów): 6,7 mln zł.
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KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.

K-S SSE i Polska Agencja Inwestycji i Handlu
Pracownicy Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w różny sposób zawsze starali się dotrzeć do potencjalnych  inwestorów zaintereso-
wanych ulokowaniem swoich fabryk w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem naturalnie obszaru Polski Północno-Zachodniej. Strefa rozrastała się w 
miarę upływu czasu i zwiększania się aktywności samorządów lokalnych poszczególnych miejscowości naszego regionu. Nie da się ukryć, że inicjaty-
wa Kostrzyna nad Odrą i Słubic spowodowała  przyspieszenie rozwoju gospodarczego całego regionu i tylko ci, którzy pamiętają jeszcze zaangażo-
wanie samorządowców z Kostrzyna mogą dzisiaj w pełni obiektywnie ocenić i docenić ich rolę w tym obszarze.

Gorzów Wlkp.
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Przy pozyskiwaniu inwestorów z zagranicy 
pracownicy Strefy wykorzystywali zawsze 
najbardziej rozmaite metody dotarcia do 
poszczególnych klientów. Może w przyszło-
ści pokuszę się o przytoczenie kilku historii 
przedstawiających kulisy podejmowanych 
decyzji inwestycyjnych. Jeździliśmy na kon-
ferencje, targi i seminaria. Promowaliśmy 
obszary inwestycyjne, polskich fachowców 
oraz miasta, w których inwestycje naszych 
klientów mogły być realizowane. Efekty                                    
tych działań widoczne są gołym okiem, 
a wielu mieszkańców na co dzień ma szansę 
korzystania z owoców naszej pracy. 
Faktem jest również, ze wiele inwesty-
cji w  naszym regionie powstało również      
dzięki dobrej współpracy z administracją 
centralną. Długo by pisać o drogach, mo-
stach, halach sportowych i innych ważnych 
z perspektywy mieszkańców regionu ele-
mentach infrastruktury technicznej, które 
na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat po-
wstały przy wsparciu administracji rządo-
wej. My, jako spółka zarządzająca terenami 
inwestycyjnymi w regionie współpracuje-
my najściślej z Polską Agencją Inwestycji i 
Handlu. Współpraca nasza z PAIiH przypo-
mina nieco współpracę samorządów lokal-
nych z nami. My, podobnie jak samorządy 
w regionie oczekujemy cały czas, żeby nasze 
oferty były najczęściej przedstawiane poten-
cjalnym inwestorom. Podobnie jak w regio-
nie poszczególne samorządy również chcia-
łyby, żeby ich oferty górowały nad innymi. 

Efektem takiej promocji są inwestycje, które 
realizowane są najpierw w regionie, a potem 
w konkretnym samorządzie. 
Otóż nie tak dawno otrzymałem sprawoz-
danie przedstawiające efekty współpracy 
naszej Strefy z PAIiH’em. Z tego sprawoz-
dania wynika, że PAIiH w ciągu ostatnich 
kilku miesięcy (I półrocze 2020) obsługuje 
174 projekty inwestycyjne o wartości łącznej 
przekraczającej 9 mld zł, w 34 przypadkach 
zaoferowano tereny we współpracy ze spe-
cjalnymi strefami ekonomicznymi. 16 inwe-
storów już podjęło decyzje o inwestowaniu 
w naszym kraju, z czego 7 chce te inwestycje 

realizować we współpracy ze specjalną stre-
fą ekonomiczną. Na 34 inwestycje obsłu-
giwane przez PAIiH, do których przesłane 
były oferty strefowe 12 było z Kostrzyńsko-
-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
Na 7 inwestycji realizowanych w strefach, 
2 projekty współrealizuje K-S SSE. 
Z danych PAIiH wynika, że najczęściej 
w  dobie pandemii Koronawirusa inwesto-
rzy pytają o oferty naszej Strefy. Takich za-
pytań było 67. Warto wspomnieć, że tylko               
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna 
ma w generatorze ofert PAIiH więcej ofert 
inwestycyjnych od nas. PSSE ma ich 148 

a my 117. Jesteśmy w tym roku w ścisłej 
czołówce najaktywniejszych stref w Polsce. 
Wierzę, ze w niedługim czasie nasza praca 
zaowocuje konkretnymi efektami ekono-
micznymi. W bieżącym roku wydaliśmy już 
9 decyzji na prawie 500 mln zł. Powstanie 
prawie 200 nowych miejsc pracy, a utrzyma-
nych zostanie ponad 2000 etatów. 
Do końca roku planujemy wydać kolejnych 
10 nowych decyzji administracyjnych, efek-
tem czego będą nowe inwestycje w regionie. 

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

Liczba projektów PAIH, do których
przekazywane były oferty ze SSE (stan na 30.06.2020 r. 

Liczba ofert SSE przekazanych do
projektów PAIH (stan na 30.06.2020 r. 
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Obostrzenia spowodowane epidemią pokrzyżowały nieco plany związa-
ne z „hucznym” otwarciem hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2.                                                                                                                                            
Ze względu bezpieczeństwa burmistrz wraz z radnymi zdecydowali się 
na symboliczne przecięcie wstęgi otwierając drzwi do nowo oddanego 
obiektu sportowego.

Hala sportowa otwarta!
SŁUBICE

Cieszę się, że udało nam się odebrać obiekt 
przed 1 września. Wkrótce rozpoczyna się rok 
szkolny i ruszą pierwsze zajęcia wychowa-
nia fizycznego, a dzięki tej hali zapewniamy 
dzieciom warunki na najwyższym poziomie – 
mówi burmistrz Słubic Mariusz Olejniczak, 
który przekazał również na ręce Pani dyrek-
tor nowe piłki do gry w piłkę nożną.

Przypomnijmy jak wyglądała inwestycja
Sala sportowa przy „dwójce” to inwestycja 
finansowana z budżetu gminy. W tym roku 
przeznaczyliśmy na nią 5,1 mln zł, a cały 
koszt to 7,2 mln zł.
W budynku o powierzchni użytkowej                                                                        
1,3 tys. m2 znajduję się: sala sportowa z bo-
iskami do siatkówki, koszykówki, a także          

piłki ręcznej. Sala wyposażona została 
w  elektryczne kotary, które pozwalają po-
dzielić ją na trzy części, tak by można było 
jednocześnie korzystać z kilku boisk. Obiekt 
wyposażony jest też w rozkładane trybuny, 
które pomieszczą 240 osób. Cały obiekt jest 
dostosowany do potrzeb osób niepełno-
sprawnych.
Wykonawcą jest firma PAECH z Między-
chodu, która wygrała w sierpniu ubiegłego 
roku przetarg na dokończenie budowy po 
tym, jak gmina musiała rozwiązać umowę 
z poprzednim, niesolidnym wykonawcą. 
Przejęła inwestycję, gdy budynek był w sta-
nie surowym otwartym.

www.słubice.pl

Propozycje do budżetu gminy na rok 2021? Złóż swoją!
Propozycje należy kierować do Burmistrza Słubic w formie pisemnej 
w terminie do 11 września 2020 roku. Propozycja do projektu budżetu 
powinna zawierać: nazwę i miejsce realizacji zadania, szacunkowy koszt 
i skutki finansowe na następne lata związane z  zadaniem, charakterystyka 
(opis) wniosku wraz z uzasadnieniem.
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Informujemy, że już wkrótce na turystów w Parku Narodowym „Ujście Warty”            
będzie czekać nowa atrakcja. Na początku lipca Dyrektor Parku Narodo-
wego „Ujście Warty” i Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze podpisali umowę do-
tacji na realizację projektu pt. Budowa platformy widokowej przy ścieżce 
przyrodniczej „Ptasim szlakiem”. Całkowity koszt budowy to 158.301 zł,                        
a dofinansowanie z Funduszu wyniesie 64.858 zł. 

Nowa platforma w Parku
PARK NARODOWY “UJŚCIE WARTY”

Nowa platforma ma stalowa konstrukcje 
z elementami drewnianymi. Ma być bardziej 
odporna na działanie wody, lodu i bobrów. 
Pod platformą będzie miejsce odpoczynko-
we i stojaki na rowery. Całość ma wyglądem 
nawiązywać do budownictwa szachulcowe-
go. Platforma będzie doskonałym miejscem 
do obserwacji ptasich mieszkańców okolic 
ścieżki. Na platformie w późniejszym cza-
sie pojawią się tez tablice ułatwiające ich 
rozpoznawanie Wiosną będą to np. kaczki, 
bataliony, czajki, bieliki, jesienią: żurawie 

i  wielotysięczne stada arktycznych gęsi, 
w tym oczywiście gęsi tundrowe, znajdujące 
się w logo Parku.
Nowa atrakcja turystyczna już wprawdzie 
stoi, ale nadal trwają prace wykończeniowe.                                                                             
Musimy też uzyskać stosowne zgody na jej 
użytkowanie. Na razie więc nie jest jesz-
cze udostępniona do zwiedzania. Prosimy 
turystów o cierpliwość. Mamy nadzieję, 
że  w  październiku, podczas trwających 
wówczas jesiennych migracji ptaków, będzie 
można obserwować je z nowej platformy.

W szpitalu w Kostrzynie można skorzystać z pomocy psychiatry i psycho-
terapeuty. O tym, czym jest psychoterapia mówi, mgr Elżbieta Wieczorek, 
psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Kiedy emocje przytłaczają
KOSTRZYN NAD ODRĄ

Co to jest psychoterapia?
Najprościej można powiedzieć, że psycho-
terapia to pomaganie poprzez rozmawianie. 
Jestem psychoterapeutą, pracującym głów-
nie w podejściu systemowym, tzn.,  staram 
się poznać funkcjonowanie pacjenta w ca-
łym systemie, w którym on funkcjonuje. 
Takim systemem jest rodzina, współpra-
cownicy, przyjaciele.  Moim zadaniem jest 
poznanie wzorców relacji istniejących  w 
danym systemie, zwrócenie uwagi na to, co 
się w nim dzieje i jaka jest użyteczna funkcja 
„objawu”, czyli problemu z jakim dana oso-
ba do leczenia przychodzi. Celem psycho-
terapii będzie znalezienie takich rozwiązań, 
które spowodują, że objaw nie  będzie już 
tak bardzo potrzeby w systemie.

Kiedy zwrócić się o pomoc do specjalisty?
Kiedy czujemy, że coś się z nami dzieje nie-
dobrego, pojawiają się cierpienie, trudne, 
przytłaczające emocje, albo osoby z naszego 
otoczenia sygnalizują nam, że coś jest nie 
tak. Oznacza to zazwyczaj, że nasze dotych-
czasowe  sposoby radzenia sobie ze stresem 
nie wystarczają, tracimy kontrolę nad swo-
im życiem. Czujemy się wtedy bezradni, 
przytłoczeni, nie śpimy normalnie w nocy a 
nawet po popołudniowej drzemce budzimy 
się ciągle zmęczeni, przestajemy jeść albo 
nadmiernie się objadamy.  Czas pandemii, 
izolacja społeczna zdecydowanie  utrudnia 
korzystanie ze zdrowych sposobów odre-
agowania stresu – spotkań z przyjaciółmi, 
spacerów, siłowni.

Jak można skorzystać z pomocy psychologa 
w poradni?
Psychoterapia w szpitalu w Kostrzynie jest 
dostępna dla pacjentów poradni zdrowia 
psychicznego w ramach kontraktu z NFZ. 
To znaczy, że najpierw należy się udać do 
lekarza psychiatry, który po postawieniu 
rozpoznania wystawi skierowanie na psy-
choterapię. Do lekarza psychiatry nie jest 
wymagane skierowanie. Leczenie farma-
kologiczne pomaga wyciszyć emocje, za-
trzymać chorobę a psychoterapia nazwać 
problem i pomóc w jego rozwiązaniu. Za-
zwyczaj potrzeba na to dłuższego czasu.

Jakiego rodzaju psychoterapia jest                                 
dostępna w naszej poradni?
W poradni prowadzimy przede wszystkim 
psychoterapię indywidualną. W przyszłości 
rozważymy prowadzenie  terapii rodzinnej i 
grupowej.  Opieką obejmujemy osoby doro-
słe z chorobami i zaburzeniami psychiczny-
mi oraz  ich rodziny.

Poradnia zdrowia psychicznego 
Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą
Rejestracja: pon-pt, godz. 7.00-18.00 

tel. 41 240 0000 
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Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. pod koniec sierpnia rozpoczął kampanię społeczno-edukacyjną pt. „Koronawirus jest śmier-
telny. Zachowuj się bezpiecznie”. W pierwszej odsłonie potrwa ona do końca września, a jej celem jest przypomnienie i utrwalenie właściwych zasad 
postępowania w czasie pandemii, by ograniczyć liczbę zachorowań na COVID-19. Kampanię zainaugurowała wideokonferencja prasowa z udziałem  
dr n. med. Pawła Grzesiowskiego, eksperta profilaktyki i terapii zakażeń ze Szkoły Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowe-
go w Warszawie, pediatry, naukowca i nauczyciela akademickiego. Do udziału w akcji szpital zaprosił instytucje i gminy subregionu gorzowskiego woje-
wództwa lubuskiego. Partnerstwo w kampanii przyjęło już 8 samorządów; są to gminy: Słońsk, Krzeszyce, Zwierzyn, Skwierzyna, Drezdenko, Sulęcin, Strzelce 
Krajeńskie i Kostrzyn nad Odrą. Dzięki tej współpracy kampania ma szansę dotrzeć do tamtejszych mieszkańców

Kampania społeczna szpitala w Gorzowie
„Koronawirus jest śmiertelny! Zachowuj się bezpiecznie”

Kampania będzie widoczna - mówi Jerzy Ostrouch, pre-
zes Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego                                                                                                                                    
w Gorzowie Wlkp. - Przychylnie do naszych działań podeszły 
media, Miejskie Centrum Kultury i Miejski Zakład Komu-
nikacji w Gorzowie. Na nośnikach, które te instytucje mają 
do swojej dyspozycji pojawią grafiki dotyczące zapobiegania 
zakażeniom. Głęboko wierzymy, że razem możemy dotrzeć 
do większej grupy odbiorców, a tym samym znacząco wpły-
nąć na ograniczenie liczby zachorowań.
Kampania „Koronawirus jest śmiertelny! Zachowuj się bez-
piecznie” to graficznie przedstawiona instrukcja: 
• Myj ręce, 
• zakrywaj usta i nos, 
• nie dotykaj twarzy, 
• zachowuj odstęp do innych, 
• dezynfekuj telefon.
Kreację graficzną kampanii przygotował sam szpital.

Pragniemy, aby mieszkańcy województwa lubuskiego mieli 
dostęp do najlepszych ekspertów, którzy w jasny i przystępny 
sposób potrafią mówić o sprawach trudnych, dlatego kampa-
nię zaczynamy od spotkania z doktorem Pawłem Grzesiow-
skim - dodaje Robert Surowiec, wiceprezes lecznicy. - Bo 
koronawirus, mimo że poznajemy go od kilku miesięcy, wciąż 
ma wiele niewidomych. Szanujemy zdanie każdego, ale chce-
my przekonać Lubuszan, że zalecenia specjalistów nie ograni-
czają niczyich swobód, a mogą przyczynić się do zachowania 
zdrowia i życia każdego z nas i naszych bliskich.
W pierwszym etapie kampania społeczno-edukacyjna jest 
prowadzona za pomocą spotów, plakatów i grafik umiesz-
czonych na stronach internetowych szpitala i jego partne-
rów; przewiduje się stopniowe rozszerzanie na inne nośniki 
i gminy subregionu gorzowskiego województwa lubuskiego                                                                                                             
i inne miejscowości południowej części Zachodniego               
Pomorza i północno-wschodniej części Wielkopolski.

W ciągu pierwszych dni kampanii zaproszenie szpitala 
przyjęło 8 gmin subregionu gorzowskiego województwa lu-
buskiego. Pozytywnie o akcji wypowiada się też dr n. med. 
Paweł Grzesiowski, ekspert profilaktyki i terapii zakażeń ze 
Szkoły Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształ-
cenia Podyplomowego w Warszawie: Im bardziej społeczeń-
stwo jest wyedukowane, tym więcej rozumie i chętniej stosuje 
się do zaleceń specjalistów mówi dr Paweł Grzesiowski. - Ta-
kie akcje powinny być powszechne. Tylko systematyczna pra-
ca edukacyjna, obliczona dotarcie do jak największej liczby 
odbiorców da efekt i zmniejszenie liczby zakażeń. Również 
gmina Kostrzyn nad Odrą od 31 sierpnia została partnerem 
kampanii.
Podstawowe zasady bezpiecznego zachowania staraliśmy się 
przekazać w sposób jasny i czytelny - zapewnia Jerzy Ostro-
uch, prezes zarządu szpitala. - Naprawdę nie trzeba wiele, 
byśmy wszyscy czuli się bardziej bezpieczni.

Górzyca Drezdenko Krzeszyce Słońsk Zwierzyn Strzelce Krajeńskie Sulęcin Kostrzyn n.Odrą
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Pierwsza kolejka Makroregionalnej III Ligi Kobiet zdecydowanie należała do drużyn z lubuskiego, które pewnie pokonały piłkarki nożne z wojewódz-
twa śląskiego i dolnośląskiego, zgarniając komplet punktów. Pierwsza kolejka spotkań przyniosła sporą niespodziankę, którą była wysoka wygrana            
Kostrzynianek debiutującymi w tej klasie rozgrywek nad rywalem z Chorzowa - spadkowiczem z II Ligi Kobiet. Co więcej, dzięki zwycięstwu beniaminek 
wygodnie rozsiadł się na fotelu lidera, co zapowiada sezon pełen emocji!

Co za debiut! Beniaminek na fotelu lidera!
III LIGA PIŁKI NOŻNEJ KOBIET

Nerwową atmosferę dało się wyczuć w Kostrzynie nad Odrą 
jeszcze długo przed sobotnim (29.08.) meczem. Gospodarz 
przygotował z okazji inauguracji III Ligi Kobiet biuletyn 
meczowy, gdzie prezentował swoje wyniki z poprzednie-
go sezonu, terminarz na sezon 2020/21 i kadrę. W szatni 
MUKS Przyjaciół Sportu Kostrzyn nad Odrą nerwy, oba-
wa o to, jak wypadnie debiutant w pierwszej kolejce, przed 
własną publicznością. Na trybunach napięte oczekiwanie 
na pierwszy gwizdek, wśród kibiców rodziny i znajomi, 
którzy postanowili wesprzeć piłkarki. Atmosfera ta unosiła 
się w powietrzu długo przed meczem i chyba sparaliżowała                                                                           
nieco nogi zawodniczkom, które z lekką obawą przystąpiły 
do walki o pierwsze, ligowe punkty...
Sygnał do ataku dała już w pierwszych minutach Kamila                                    
Białomazur, która mimo pozycji spalonej wbija piłkę do 
siatki Chorzowianek. W mojej opinii ta akcja, choć nie 
otworzyła wyniku spotkania, dała dziewczętom sygnał do 
ataku. Dalsze minuty to coraz śmielej poczynające sobie 
w polu karnym gospodynie, które jakby zapomniały nieco 
o różnicy wieku, doświadczeniu czy przedmeczowym spe-
kulacjom. MUKS PS Kostrzyn chciał udowodnić, że awans 
nie był dziełem przypadku i z furią atakował bramkę, gdzie                                                                                                                        
cudów dokonywała Martyna Holupczok, grająca niczym 
Manuel Neuer daleko na przedpolu swojej bramki. Nie 
można przy tej okazji nie pochwalić Bianki Raduj, która 
skoncentrowana, zmobilizowana na „zero z tyłu”, broni-
ła jak lwica dostępu do bramki Kostrzyna, a jej efektowna      
parada z pierwszej połowy została nagrodzona burzą braw! 
O postawie obu  bramkarek trzeba napisać i podkreślić, że 
to ich dyspozycja ustaliła w moim odczuciu wynik meczu!

Inauguracyjne spotkanie pomiędzy MUKS PS Kostrzyn nad  
Odrą a UKS Jaskółki Chorzów było tym, co kochamy w pił-
ce nożnej - była walka o każdy metr boiska, efektywne rajdy 
po skrzydłach i strzały, które tylko dzięki efektownym inter-
wencjom bramkarek nie kończyły się golem!
Ciągłe ataki Kostrzynianek, na nastawionych na grę z kontry 
gości, musiały jednak zostać przykładnie ukarane! Głęboko 
cofnięte do defensywy Chorzowianki w 22 minucie popeł-
niły fatalny błąd, pozwalając na oddanie strzału w polu kar-
nym Oliwi Pietroczuk, która niczym profesor strzeliła tuż 
obok bramkarki otwierając wynik spotkania. Jeszcze przed 
przerwą znakomitą sytuację zmarnowała nie tylko ona sama  
ale też M. Zielińska, K. Białomazur czy J. Wit.
W drugiej połowie Oliwia Pietroczuk odbiera nadzieję 
gościom już w 61 minucie, lobując zbyt daleko wysuniętą 
Holupczok, a wynik spotkania ustalają: Martyna Zielińska, 

Justyna Wit i Milena Urbaniak. O drugiej połowie można 
by napisać właściwie tyle, że goście otrzymali możliwie niski 
wymiar kary. Co do postawy gospodarza to możemy jedy-
nie przypomnieć ich okrzyk bojowy: „MUKS PS najlepszy 
jest!” I oby tak dalej! Brawo, brawo, brawo!

MUKS PS KOSTRZYN 5:0 UKS JASKÓŁKI CHORZÓW
Oliwia Pietroczuk 22’ oraz 51’ Martyna Zielińska 74’       

Justyna Wit 78’ Milena Urbaniak 82’

MUKS Przyjaciół Sportu KOSTRZYN NAD ODRĄ: 
Bianka RADUJ (br.), Martyna ZIELIŃSKA, Weronika 
WIERZBICKA, Jagoda BUŁAKOWSKA, Justyna WIT, 
Kamila BIAŁOMAZUR, Oliwia PIETROCZUK (kpt.), 
Kornelia PIĄTEK, Weronika DZIECHCIARZ, Dominika                                                                                                           
NOWAK, Amelia JANUSZKIEWICZ. 
Rezerwa: Julia CZARNECKA, Zuzanna MYSZCZYSZYN, 
Patrycja LIPKA, Marta GRONCZAKIEWICZ, Milena 
URBANIAK. Trener: Stanisław GORZELAK.

UKS Jaskółki CHORZÓW: 
Martyna HOLUPOCZOK (br.), Daria LATKA (kpt.), Syl-
wia RYSZANY, Kinga KARLIŃSKA, Dolores GRUDZIEŃ, 
paulina MIELCAREK, Paulina ZAŁĘCKA, Aleksandra 
KNIESZNER, Agnieszka KRZEMIEŃ, Paulina JAROSZ.
Trener: Miłosz KOCUT.

Na kolejne mecze w Kostrzynie zapraszamy już dzisiaj:
13 września o punkty zawalczymy z 1KS Ślęza Wrocław,
27 września przeciwnikiem będzie KS Unia Opole,
3 października MKS Polonia Świdnica.


