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Nowa szkoła 
w Kunowicach, 
sala sportowa 
przy „trójce”, 
remont ul. 
Kopernika, plac 
do rekreacji przy 
al. Niepodległości, 
modernizacja 
wiejskich świetlic, wymiana 
„kopciuchów” na ekologiczne 
piece, koncepcja budowy 
ścieżki rowerowej z ul. 
Sportowej do Drzecina, stacja 
ładowania samochodów 
elektrycznych i stacja naprawy 
rowerów…to tylko niektóre 
z inwestycji zaplanowanych na 
przyszły rok. W budżecie, który 
uchwalili 17 grudnia radni, 
na inwestycje przeznaczono 
rekordową kwotę 35 mln zł. 
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Przy naszym samorządowym żłobku „ Bajka” powstał ogród 
deszczowy. – Ten pilotażowy projekt wdrażamy po to, żeby zbierać 
i wykorzystywać wody opadowe z dachu budynku żłobka – mówi 
burmistrz Mariusz Olejniczak. W ogrodzie deszczowym część 
wody opadowej jest zatrzymywana, oczyszczana i infiltrowana 
w głąb ziemi. Dzięki temu rośliny naturalnie wspomagają 
zagospodarowanie i oczyszczenie nadmiaru wody, tym samym 
zmniejsza się ilość deszczówki, która trafia do kanalizacji.  str. 2 

Drodzy Mieszkańcy, 

na nadchodzące święta Bożego Narodzenia życzymy, żeby przy Waszych 
świątecznych stołach nie zabrakło ciepła rodzinnej atmosfery, a magiczna 

moc wigilijnego wieczoru przyniosła spokój i radość. 
Za nami trudny rok, dlatego niech każda chwila świąt daje nadzieję, która 

nierozerwalnie związana jest z Bożym Narodzeniem. 
Najserdeczniejsze życzenia na ten wyjątkowy czas,  

a także zbliżający się Nowy Rok składają 

Burmistrz Słubic Mariusz 
Olejniczak wraz ze 

współpracownikami 

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Grzegorz Cholewczyński  

wspólnie z radnymi 

Choć to był trudny rok, nie zwolniliśmy tempa!
W nowy 2020 rok gmina Słubice weszła z rekordowym budżetem, długą listą inwestycji i wieloma planami. 
I nagle wybuchła pandemia koronawirusa. - Gmina poradziła sobie jednak bardzo dobrze w tym trudnym czasie. 
Wymagało to olbrzymiej pracy, ale udało nam się zrealizować większość zaplanowanych inwestycji i utrzymać 
dyscyplinę finansową – mówi burmistrz Mariusz Olejniczak. Co przyniósł nam mijający rok? Najważniejsze 
wydarzenia i inwestycje przypominamy na  str. 7-10.  

Uczniowie klas czwartych 
wszystkich gminnych szkół uczą 
się matematyki poprzez platfor-
mę udostępnioną im przez Poli-
technikę Warszawską. W podno-
szeniu ich umiejętności pomaga…
sztuczna inteligencja. W projekcie 
„Matematyka – wstęp do kariery 
wynalazcy”, który realizuje 
Wydział Matematyki i Nauk 
Informacyjnych Politechniki War-
szawskiej uczestniczy ponad 200 
samorządów w Polsce, w tym 
nasza gmina.  str. 2

Fot. chroma stock

Słubice  
w blasku świąt

W wielu miejscach pojawiły się bożonaro-
dzeniowe ozdoby, które wprowadzają nas 
w nastrój zbliżających się świąt. Zobaczcie 
jak wygląda nasze miasto. Str. 16 
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Gmina ma cztery 
nowe mieszkania 
chronione

Mamy to! – cieszy się kierowniczka Ośrodka 
Pomocy Społecznej Monika Cichecki i opo-
wiada o nowych mieszkaniach chronionych, 
w których wkrótce zamieszkają dwie pierw-
sze osoby. Mieszkania powstały w gmin-
nym budynku przy ul. Krótkiej 12.

To kolejne proekologiczne 
działanie gminy

Przy naszym samorządowym żłobku „ Bajka” powstał ogród desz-
czowy. – Ten pilotażowy projekt wdrażamy po to, żeby zbierać i wy-
korzystywać wody opadowe z dachu budynku żłobka – mówi bur-
mistrz Mariusz Olejniczak. 

 – W sumie mamy tam cztery miesz-
kania i bardzo się cieszymy, że w taki 
sposób możemy pomóc młodym 
ludziom, którzy opuszczają na przy-
kład rodziny zastępcze lub placówki 
opiekuńczo-wychowawcze – mówi 
Monika Cichecki.

Wyjaśnia, że mieszkania chro-
nione to doskonały sposób na to, 
żeby pomóc tym, którzy muszą się 
nauczyć samodzielnie żyć, a  nie 
zawsze mają ku temu warunki. – 
Mamy cztery lokale, z  czego dwa 
są przystosowane dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych – mówi Monika 
Cichecki. Dodaje, że mieszkanie 
przyznawane jest na określony czas.

  Osoby, które zamieszkają w  bu-
dynku przy ul. Krótkiej dostaną nie 
tylko dach nad głową, ale też pomoc 
socjalną i psychologiczną.

Takie mieszkania to nie nowość 
w  naszej gminie. Wcześniej po-
dobne lokale OPS miał w  budynku 
przy ul. Szamarzewskiego.

  Krzysztof Radkiewicz, dyrektor 
Zakładu Administracji Mieniem 
Komunalnym, który administruje 
budynkiem przy ul. Krótkiej, pod-
kreśla, że mieszkania chronione są 
bardzo dobrym rozwiązaniem. – 
Gdy na przykład dziecko z  rodziny 
zastępczej jest już w  momencie, 
kiedy ją opuszcza, szukamy dla 
niego mieszkania komunalnego. 
Nie zawsze takie mieszkanie mamy 
dlatego ważne jest, że w tym czasie 
może skorzystać z  lokalu chronio-
nego.

Dlatego ZAMK przekazał OPS 
cztery lokale w  budynku przy ul. 
Krótkiej.  (beb)

Opowiada, że w  ogrodzie desz-
czowym część wody opadowej jest 
zatrzymywana, oczyszczana i  infil-
trowana w  głąb ziemi. Dzięki temu 
rośliny naturalnie wspomagają za-
gospodarowanie i oczyszczenie nad-
miaru wody, tym samym zmniejsza 
się ilość deszczówki, która trafia 
do kanalizacji.

Ogród w  całej okazałości będzie 
można podziwiać wiosną, gdy po-
sadzone tam lobelie, krwawnice 
czy mozgi trzcinowate, pięknie roz-
kwitną. 

– W  czasach, gdy w  Polsce za-
czynamy się borykać z  niedostat-
kiem wody takie działania mają 
ogromny sens. Choć może trudno 
w to uwierzyć zasoby wody w Polsce 

są porównywalne do Egiptu – mówi 
burmistrz.

Wartość projektu, dzięki któremu 
w  naszej gminie powstał pierwszy 
ogród deszczowy to 48 tys. zł. Wy-
konawcą jest Leszek Kułak Bu-

downictwo Sportowe, Inżynieria 
Krajobrazu, z siedzibą w Skwierzynie.

To, jak ogród będzie wyglądał 
wiosną można zobaczyć na załą-
czonej wizualizacji. 

(beb) 

W sumie w ogrodzie tym posadzono ponad 430 roślin.

Nasze szkoły biorą udział w projekcie Politechniki 
Warszawskiej 

Czwartoklasistom 
w nauce matematyki 
pomaga…sztuczna 
inteligencja

Uczniowie klas czwartych wszystkich gminnych szkół uczą się matema-
tyki poprzez platformę udostępnioną im przez Politechnikę Warszawską. 
W podnoszeniu ich umiejętności pomaga…sztuczna inteligencja. 

W  projekcie „Matematyka – wstęp 
do kariery wynalazcy”, który reali-
zuje Wydział Matematyki i  Nauk 
Informacyjnych Politechniki War-
szawskiej uczestniczy ponad 200 
samorządów w Polsce, w tym nasza 
gmina.

– Uczniowie otrzymują dostęp 
do platformy zeszyt.online i  otrzy-
mują pracę domową do wykonania. 
Wachlarz zadań jest zróżnicowany 
– mówi Aurelia Wolny, dyrektorka 
Szkoły Podstawowej nr 1 w  Słubi-
cach. Dodaje, że w trakcie rozwiązy-
wania zadań uczeń ma możliwość 
skorzystania z zadań pomocniczych. 
– Rozwiązując zadania uczniowie 
podnoszą swoje umiejętności mate-
matyczne, uczą się logicznego my-
ślenia, kreatywnego rozwiązywania 
problemu – chwali projekt dyrek-
torka. Podkreśla też, że uczniowie 
są zachęcani do wykorzystania tej 
platformy jako ćwiczenia utrwala-
jące materiał z  lekcji, rozwiązując 
zadania mają możliwość uzyskania 
dodatkowych bardzo dobrych 
stopni. – Forma prezentacji zadań 
jest ciekawa i przyjazna dla każdego 
ucznia, a nauczyciele zadowoleni są 
z  różnorodności prezentowanych 
zadań i  stopniowania trudności 
zadań – podsumowuje.

Ciekawa alternatywa dla 
klasycznych lekcji 

Jak zaznacza kierownik projektu dr 
inż. Łukasz Błaszczyk z Politechniki 
Warszawskiej system zeszyt.online 
był projektowany do używania na 
lekcji albo jako alternatywa dla kla-
sycznych prac domowych. W marcu 
2020 roku dla wielu nauczycieli stał 
się podstawą nauczania matema-
tyki, podobnie jak teraz, gdy z  po-
wodu pandemii koronawirusa dzieci 
znów uczą się zdalnie. 

Nie tylko dla uzdolnionych dzieci

Katarzyna Leśniak – Werwińska, 
dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 2 
w  Słubicach, podkreśla, że innowa-
cyjna platforma pozwala na bieżąco 
kontrolować postęp ucznia oraz kie-
rować dalszą jego nauką. – Wbrew 
pozorom w  projekcie mogą wziąć 
udział nie tylko uczniowie uzdol-
nieni matematycznie, ale wszyscy 
– mówi. System proponuje zadania 
o  różnym poziomie trudności. – 
Dzięki temu słabsi uczniowie nie 
zniechęcają się szybko, natomiast 
lepsi – nie nudzą się i nie tracą czasu 
na powtarzające się ćwiczenia – 
dodaje dyrektorka. – Platforma 

pomaga także nauczycielom w  do-
stosowaniu poziomu trudności 
zadań do indywidualnego rozwoju 
każdego dziecka – podkreśla. Co 
ważne, od kiedy wprowadzono na-
uczanie zdalne, platforma została 
wzbogacona o dodatkowe narzędzie 
do zdalnych sprawdzianów.

Więcej na temat projektu można 
przeczytać na stronie Politech-
niki Warszawskiej – https://www.
pw.edu.pl/Aktualnosci/Politech-
nika-wspiera-szkoly-w-trakcie-pan-
demii  (beb)

Słubice są jedną z nielicznych gmin z na-
szego województwa, które zgłosiły się do 
projektu. Bierze w nim udział 216 uczniów 
naszych szkół i 9 nauczycieli. 
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Nie pójdziemy już na zakupy do Frankfurtu, 
ale bez problemu odwiedzimy rodzinę. Od 16 
grudnia 2020 r., do 15 stycznia 2021, obowią-
zują obostrzenia w ruchu granicznym mię-
dzy Polską i Brandenburgią. Berlin pozostał 
na razie otwarty dla wszystkich.

W  Brandenburgii została uchylona 
klauzula o  tzw. „małym ruchu gra-
nicznym” pozwalająca dotychczas 
na wizyty w dowolnym celu na okres 
do 24 godzin. To oznacza, że od 16 
grudnia zakupy czy wizyty w banku 
po drugiej stronie granicy wiążą się 
z  obowiązkiem odbycia 10-dniowej 
kwarantanny.

Utrzymane zostały natomiast do-
tychczasowe zwolnienia dla pracow-
ników przygranicznych, uczniów 
i  studentów. Również odwiedziny 
bliskich mieszkających po drugiej 
stronie granicy są nadal możliwe.

Zwolniono z  kwarantanny osoby, 
które wjeżdżają do Brandenburgii 
lub do Polski na 72 godziny w  celu 
odwiedzin krewnych pierwszego 
stopnia (małżonka, który nie należy 
do tego samego gospodarstwa do-
mowego, partnera życiowego).

To oznacza, że między Branden-
burgią i Polską wyłączono tylko tu-
rystykę zakupową i usługową. Nadal 
natomiast możemy na 24 godziny 
pojechać do Berlina, bo w  przy-

padku stolicy Niemiec utrzymano 
mały ruch graniczny. 

Bez kwarantanny w ruchu Berlin-
-Polska dopuszczalny jest:
•	 pobyt do 24 godzin w Berlinie lub 

w Polsce
•	 odwiedziny krewnych pierw-

szego stopnia (rodzice/dzieci) 
i  drugiego(wnuki/dziadkowie) do 
72 godzin w  Berlinie i  tyle samo 
w Polsce

•	 dojazdy do pracy (pracownicy 
przygraniczni) itd.
Nowe przepisy obowiązują do: 10 

stycznia 2021 r.
Informacji o  obostrzeniach obo-

wiązujących w  Niemczech oraz 
w sprawie ruchu granicznego udzie-
lają w  języku polskim pracownicy 
infolinii Frankfurtu nad Odrą pod 
numerem +49 335 552 1239 oraz 
pod adresem mailowym: hotline@
frankfurt-oder.de  (pon. – czw. 9.00.-
16.00 oraz pt. 9.00 – 12.00). 

Informację przygotowało  
Słubicko-Frankfurckie  

Centrum Kooperacji

Niemcy wprowadzili 
obostrzenia 
w małym ruchu 
granicznym
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Reklama

Do gminnych przedszkoli trafił supersprzęt! 
56 tys. zł udało się wygospodarować w końcówce roku z gminnego budżetu na zakup zestawów multimedialnych dla 
każdego samorządowego przedszkola.

– Już je mamy i dzieci są zachwycone 
– mówi dyrektorka „Misia Uszatka” 
Kamila Łopusiewicz.

– Takich nowinek w  przedszkolu 
mamy dużo więcej – dodaje i  wy-
mienia choćby maty edukacyjne 
i różnego rodzaju… roboty.

– Dzięki nim nauczyciele prowa-
dząc zajęcia i  realizując program 
pokazują dzieciom jak bezpiecznie 
i  świadomie korzystać z  nowych 
technologii. Roboty Genibot 
i Photon, które mamy, wprowadzają 
najmłodsze dzieci w  podstawy pro-
gramowania i  kodowania, skupiają 
ich uwagę na wykonywanych czyn-
nościach i  stymulują podczas ak-
tywności – mówi dyrektorka.

Teraz „ Miś Uszatek” podobnie 
jak trzy pozostałe przedszkola dys-
ponują jeszcze multimedialnymi 
tablicami z projektorami. Każda pla-
cówka na ich zakup dostała z gminy 
14 tys. zł.

– Dzieciom zajęcia z  użyciem 
nowych technologii bardzo się po-
dobają, dlatego już od dwóch lat 
idziemy w tym kierunku – mówi Ka-
mila Łopusiewicz. Do przedszkola 
kupiła wcześniej m.in. maty eduka-
cyjne i małe roboty. – Rozwijają po-
mysłowość dziecka, uczą logicznego 
i  twórczego myślenia – wylicza ich 
zalety.  

(beb) W „Misiu Uszatku” zajęcia z wykorzystaniem robotów i innych technologicznych no-
winek wywołują rumieńce emocji u dzieci. 

Na inwestycje gmina chce wydać 
rekordową kwotę 35 mln zł 

- Gmina Słubice mimo niepewnej sytuacji wynikającej z pandemii koronawirusa nie zamierza rezygnować z dużych 
inwestycji. Dziś gdy samorządy odpowiadają za 40 proc. publicznych wydatków inwestycyjnych nie możemy się za-
trzymywać – powinniśmy działać z jeszcze większą mocą, potrzebujemy szybkich, sprawnie realizowanych inwestycji, 
bardziej niż kiedykolwiek – mówi burmistrz Mariusz Olejniczak.

Na sesji 17 grudnia radni uchwalili 
budżet na 2021. Zgodzili się z  pro-
pozycją burmistrza, żeby 35 mln zł, 
czyli prawie 25 proc. wszystkich pla-
nowanych wydatków, przeznaczyć 
na inwestycje. Dochody budżetu za-
planowano wyższe niż w  tym roku 
o  ponad 3,1 mln zł. Deficyt ma wy-
nieść 26,1 mln zł.

Szkoła w Kunowicach,  
sala przy „trójce”,  
remont ul. Kopernika…

Najwięcej, bo blisko 18,7 mln zł, 
gmina zamierza zainwestować 
w oświatę. Pieniądze pójdą m.in. na 
budowę nowej szkoły podstawowej 
w Kunowicach i sali sportowej przy 
Szkole Podstawowej nr 3 w  Słubi-
cach, na którą dostaliśmy 2,9 mln zł 
dofinansowania. Drugą co do wiel-
kości inwestycją będą drogi. Łącznie 
na ich modernizację przeznaczono 
ponad 4,7 mln zł. Z  pewnością 
mieszkańców ucieszy fakt, że gmina 

rozpocznie m.in. długo oczekiwany, 
kapitalny remont ulicy Kopernika 
w Słubicach. 

4,3 mln zł zostało zapisane w bu-
dżecie na dokończenie budowy 
wieży Kleista. Jest to projekt współ-
finansowany przez Unię Europejską. 
Na jego realizację gmina dostanie 
z Brukseli 1 mln euro. 

Na takie miejsce do rekreacji 
czekają mieszkańcy 

Na 2021 rok zaplanowano również 
rozpoczęcie modernizacji parku 
przy alei Niepodległości. Ta inwe-
stycja realizowana będzie etapami 
ponieważ według szacunków po-
trzeba na nią ok. 7 mln zł. Pierwszy 
etap realizowany w nadchodzącym 
roku ma kosztować 2 mln zł.  
- W 2022 roku powinniśmy już się 
cieszyć z  pięknie zagospodarowa-
nego parku. Będzie to miejsce do 
wypoczynku dla rodzin, zagospo-
darujemy cały 2,5 hektarowy teren 

zielony przy al. Niepodległości, 
a  nie tylko miejsce, gdzie obecnie 
znajduje się plac zabaw – mówi bur-
mistrz. - Oprócz stref do zabawy dla 
dzieci, także niepełnosprawnych, 
stworzymy tereny rekreacyjne dla 
młodzieży m.in. z  boiskiem do 
koszykówki, torem dla rolkarzy 
czy tzw. street workout, w  parku 
stanie też wiata rekreacyjna i  toa-
leta - dodaje. Burmistrz zapowiada 
też, że w  przyszłym roku gmina 
będzie kontynuować program wy-
miany źródeł ciepła w  budynkach 
wielorodzinnych. Na dotacje dla 
mieszkańców, którzy zdecydują 
się zamienić tzw. kopciucha na 
ekologiczny piec, zarezerwowano 
w  budżecie 0,4 mln zł. To kolejne 
działanie proekologiczne gminy. 
W  trosce o  środowisko w  przy-
szłym roku gmina zbuduje też 
stację ładowania samochodów 
elektrycznych, na co zarezer-
wowano w  budżecie 300 tys. zł. 
W  2021 roku gmina planuje też 

wykonanie projektu nowej ścieżki 
rowerowej, która ma prowadzić od 
ul. Sportowej w Słubicach do Drze-
cina. 

Nie zapominamy o sołectwach 

150 tys. zł gmina przeznaczy na 
modernizację świetlicy w  Starych 
Biskupicach, 20 tys. zł na moder-
nizację świetlicy w  Rybocicach 
(fundusz sołecki), a ponad 35 tys. 
zł na poprawę warunków w  świe-
tlicy w Lisowie. 40 tys. zł zarezer-
wowano też w budżecie na projekt 
boiska w Drzecinie. Ponad 63 tys. 
zł przeznaczamy na moderni-
zację dróg w  Drzecinie, Lisowie, 
Nowych Biskupicach i  budowę 
chodnika w  Świecku. Ponadto 
zmodernizowany zostanie plac 
przy świetlicy w  Kunowicach (40 
tys. zł – fundusz sołecki), a miesz-
kańcy Starych Biskupic będą mieć 
siłownie pod chmurką (10 tys. zł – 
fundusz sołecki).

Wspieramy rodziny

Wydatki bieżące budżetu w  2021 
roku zaplanowano na kwotę 105,85 
mln zł, tj. o  5,6 mln zł więcej niż 
w 2020 roku. Wśród wydatków bie-
żących najwięcej środków będzie 
przeznaczonych na: 
•	 oświatę i wychowanie (ponad 29,2 

mln zł),
•	wsparcie rodzin, m.in. świad-

czenia wychowawcze, świad-
czenia rodzinne, zadania 
w  zakresie wspierania rodziny 
i  funkcjonowanie żłobka samo-
rządowego „Bajka” w  Słubicach 
(ponad 28,7 mln zł),

•	 gospodarkę komunalną i ochronę 
środowiska ( ponad 10,6 mln zł).
Deficyt budżetu zostanie pokryty 

zaciągniętymi kredytami w  wy-
sokości 23,2 mln zł oraz środkami 
z  Rządowego Funduszy Inwestycji 
Lokalnych w wysokości 2,9 mln zł. 

(beb)



4 gazeta Słubicka   10/2020   18 grudnia

REDAKCJA
Wydawca:
Słubicki Miejski Ośrodek Kultury;
e-mail: gazeta@smok.slubice.pl
ISSN: 1426-5699
Redaktor naczelna: Beata Bielecka
Projekt graficzny i skład: Piotr Korski
Druk: Polskapresse

Ofiary przemocy 
w rodzinie 
dostały pomoc

Dobiega końca realizacja projektu "In virtute" 
skierowanego do ofiar przemocy w rodzinie. 
Od czerwca 2020 roku mieszkańcy gminy 
mogli skorzystać z pomocy psychologicznej, 
prawnej oraz mediacyjnej.

Słubicka biblioteka 
najlepsza w województwie!

To dopiero wiadomość. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Słubi-
cach zajęła 1. miejsce w województwie lubuskim w Rankingu Biblio-
tek 2020! Już po raz dziesiąty Instytut Książki i „Rzeczpospolita” wy-
różniły najlepsze biblioteki w Polsce. 

Można już śmigać na łyżwach!

W Mikołajki lodowisko 
zostało otwarte!

– Ogromne gratulacje dla Pani 
Agnieszki Mińskiej, dyrektorki na-
szej biblioteki i  wszystkich pracu-
jących tam pań – mówi burmistrz 
Mariusz Olejniczak i  podkreśla, 
że tego sukcesu by nie było gdyby 
nie ogromna praca, niebanalne 
pomysły, żeby zachęcić, już nawet 
małe dzieci do książek i  stała chęć 
rozwoju. 

Po ogłoszeniu werdyktu panie 
bibliotekarki podziękowały przede 
wszystkim czytelnikom i  sympa-
tykom słubickiej biblioteki. – Bez 
Was nie byłoby naszego wspólnego 
sukcesu! – napisały na Facebooku.

  Jak zaznaczyli organizatorzy, ten 
konkurs docenia zaangażowanie 
samorządów, które uznały, że dobrze 
działająca biblioteka publiczna jest 
najlepszym sposobem zapewnienia 
wszystkim mieszkańcom bezpłat-
nego dostępu do kultury, literatury, 
wiedzy i nowych mediów.

Kto bywa w  słubickiej bibliotece 
ten wie, że jest to nie tylko miejsce, 
gdzie można wypożyczyć książki. To 
też galeria, gdzie prezentowane są 
ciekawe wystawy, miejsce, w którym 
odbywają się najróżniejsze warsz-
taty i  panele dyskusyjne, działa tu 
nawet klub miłośników gotowania. 
Kulinarne czwartki mają swoje 
wierne grono uczestniczek, które 
razem gotując rozmawiają o  potra-
wach regionalnych i  książkach ku-
charskich. 

Kogo interesują chemiczne eks-
perymenty może uczestniczyć 
w  warsztatach online „ Biblioteka 
młodego chemika”. Jest to wirtu-
alna pracownia chemiczna, która 
została otwarta w  listopadzie tego 
roku. Spotkania są transmitowane 
na Facebooku, na profilu biblio-
teki w  każdy wtorek o  godz.17.00. 
Biblioteka oferuje też zajęcia sza-
chowe, zajęcia plastyczne dla dzieci 
połączone z  czytaniem książek, 
z myślą o czytelnikach, którym czy-
tanie książek z  tradycyjną czcionką 
sprawia dużą trudność, biblioteka 
przystąpiła do projektu „Wielkie 
Litery”. Kupiła już wiele książek 

w  specjalnym formacie, wychodząc 
naprzeciw osobom, które mają pro-
blemy ze wzrokiem. Swoim czy-
telnikom biblioteka proponuje też 
dostęp do bestsellerowych publi-
kacji elektronicznych znajdujących 
się w  systemie Legimi (e-booków 
i  audiobooków). Jest tam dostęp-
nych już ponad 60 tys. cyfrowych 
książek, z których można korzystać 
za darmo. 

To tylko niektóre przykłady 
przeróżnych działań. Jest ich dużo 
więcej o czym możecie się Państwo 
przekonać odwiedzając słubicką bi-
bliotekę. Najlepszą w województwie 
lubuskim!  (beb)

Praca terapeutyczna z  ofiarami 
przemocy w  rodzinie składała się 
z  diagnozy problemu i  tworzenia 
i  wprowadzania planu bezpie-
czeństwa. Specjaliści uczyli jak ra-
dzić sobie z  przemocą, emocjami, 
które jej towarzyszą. Pracowali 
z  podopiecznymi, żeby nauczyć 
ich umiejętności regulacji emocji, 
pracy nad skutkami doświadczania 
traumy oraz metod redukcji stresu. 
Pomoc prawna i  mediacyjna była 

ukierunkowana na diagnozę sytu-
acji prawnej, ustalenie możliwości 
prawnych w  rozwiązaniu sytuacji 
problemowej oraz pomoc w pisaniu 
wniosków do sądów. Projekt był 
współfinansowany w  ramach Pro-
gramu Osłonowego „Wspieranie 
Jednostek Samorządu Terytorial-
nego w  Tworzeniu Systemu Prze-
ciwdziałania Przemocy w Rodzinie” 
z  Ministerstwa Rodziny i  Polityki 
Społecznej.  (SM)

Z zachowaniem reżi-
mu sanitarnego, za-
stosowaniem limitu 
osób (40 łyżwiarzy na 
jedną tercję) otwarto 
lodowisko na terenie 
Słubickiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji. Po-
niżej przedstawiamy 
godziny tercji i cennik.

(red)
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Robili świąteczne 
ozdoby ucząc się 
języka sąsiada 

32 uczniów ze Słubic i Frankfurtu, którzy bio-
rą udział w projekcie „Język sąsiada w Dwu-
mieście”, 5 i 6 grudnia, wzięło udział w mi-
kołajkowych warsztatach

Pierwsze ekopunkty z recyklomatu 
zamienione na ekogadżet!

Organizatorzy nie mogli się spo-
tkać z  uczestnikami osobiście, ale 
forma online też się sprawdziła. 
Mikołajkowe warsztaty artystyczne 
poprowadziła nauczycielka ze słu-
bickiej „jedynki” Tatiana Uwarkin. 
To pod jej okiem dzieci szyły ozdoby 
i  poznawały słownictwo związane 
z  Mikołajkami i  świętami Bożego 
Narodzenia. Organizatorzy zapew-
nili także tłumaczenie dla dzieci nie-
mieckojęzycznych uczestniczących 
w warsztatach.

Kolejne warsztaty dla uczniów już 
w  planach…dziękujemy wszystkim 
dzieciom za udział w  pierwszym 
spotkaniu.

O projekcie „ Język sąsiada w Dwu-
mieście” piszemy w podsumowaniu 
najważniejszych wydarzeń mijają-
cego roku, które znajdziecie Pań-
stwo na str. 7-10. 

 (MŁ)

Jak korzystać z recyklomatów?

1. Trzeba zainstalować i uruchomić aplikację „ECO Portfel” 
– jest dostępna w sklepach Google Play oraz AppStore

2. Kolejnym krokiem jest zeskanowanie swojego 
indywidualnego kodu w recyklomacie

3. Następnie do recyklomatu wrzucamy – pojedynczo – 
butelkę plastikową – nie szklaną!

4. Każda wrzucona butelka – niezależnie od jej 
pojemności – to 1 ekopunkt

5. Zebrane ekopunkty-punkty wymienia się na 
ekogadżety
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Pani Marina uzbierane 80 ekopunktów wymieniła na ekogadżet od gminy. Wybrała zestaw malarski. Każdy, kto se-
greguje butelki typu PET może liczyć na nagrody. 

Przypominamy, że Gmina Słubice, w  na-
grodę za podejmowane działania proeko-
logiczne, dostała dwa recyklomaty, które 
stanęły przy pl. Bohaterów i na deptaku, 
obok biblioteki miejskiej. Znaleźliśmy się 
wśród zwycięzców ogólnopolskiego kon-
kursu „Świat bez odpadów – recyklomat 
w  Twojej gminie”. W  konkursie starto-
wało 108 samorządów, Słubice znalazły 
się w zwycięskiej szóstce! 

Teraz każdy mieszkaniec, który segre-
guje plastikowe odpady uzyskuje eko-
punkty, które może zamienić na nagrody. 
Są wśród nich m.in. zniżki do restauracji, 
kina, na lodowisko, a  także przeróżne 
ekogadżety od gminy. Listę wszystkich 
nagród znajdą Państwo na stronie inter-
netowej gminy: www.slubice.pl 

(beb) 

SMOK szuka 
wolontariuszy 
i szykuje finał WOŚP

Wielkimi krokami zbliża się 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, który odbędzie się 10 stycznia 2021 r. W tym trudnym dla 
wszystkich roku związanym z pandemią koronawirusa mamy wy-
jątkową okazję do dzielenia się dobrem.

W  tym roku zbierać będziemy pie-
niądze na wsparcie laryngologii, 
otolaryngologii i diagnostyki głowy. 
Będzie to „Finał z  głową”. Pomimo 
czasów jakie nastały wierzymy, że 
finał ten będzie wyjątkowy! A wspól-
nymi siłami możemy zdziałać cuda! 
Pamiętajcie, że każdy z  nas może 

pomagać i  wesprzeć Wielką Orkie-
strę Świątecznej Pomocy. Słubicki 
Miejski Ośrodek Kultury zachęca 
do podjęcia współpracy ze swoim 
sztabem. SMOK poszukuje wolonta-
riuszy. Jeżeli chcesz nim zostać pod-
czas 29. Finału WOŚP w  Słubicach, 
napisz do nas wiadomość: smok@

slubice.pl lub skontaktuj się z nami 
telefonicznie: 95 758 24 39. 

Jeśli macie Państwo możliwość 
oraz chęć przekazać na tegoroczną 
WOŚP jakieś przedmioty, bony, vo-
uchery, itp., które trafią na licytację 
prosimy o kontakt mailowy: smok@
slubice.pl lub telefoniczny. 
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13-latka ze Słubic pokonała 
dorosłych fotografików!

Emilia Kusz zajęła 3. miejsce w międzynarodowym konkursie foto-
graficznym „Matematyka w obiektywie”. 

Namalowali co 
myślą o przyszłości 
naszej planety 

Znamy zwycięzców Powiatowego Konkursu 
Plastycznego PRO ARTE, którego tematem 
przewodnim był człowiek – planeta- przy-
szłość. 

Została nagrodzona za pracę pt  
„Złamane łamane”. Dla dziewczynki 
to ogromny sukces ponieważ na 
konkurs wpłynęło 12 tysięcy prac 
z  wielu krajów. W  dodatku, po-
nieważ w  konkursie nie było po-
działu na grupy wiekowe, Emilka 
rywalizowała z dorosłymi! 

Emilka jest uczennicą Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Słubicach, a od kilku 
lat uczestniczy aktywnie w zajęciach 
fotograficznych prowadzonych 
w  Galerii OKNO Słubickiego Miej-

skiego Ośrodka Kultury. Jest rów-
nież członkiem Autorskiej Komórki 
Fotografii Artystycznej.

Konkurs fotograficzny „Mate-
matyka w  obiektywie” jest częścią 
międzynarodowego projektu na-
ukowo-dydaktycznego MATHE-
MATICS IN FOCUS. Pierwsza edycja 
odbyła się w  roku 2010. Organiza-
torem jest Uniwersytet Szczeciński 
i  Akademia Pedagogiki Specjalnej 
im. Marii Grzegorzewskiej w  War-
szawie. 

To za tę pracę Emilka Kusz dostała nagrodę. 

Celem projektu jest budowanie 
wspólnej płaszczyzny pomiędzy ma-
tematyką a  sztuką fotografii, wspo-
maganie edukacji matematycznej, 
myślenia matematycznego, popu-
laryzowanie wiedzy i kultury mate-
matycznej. 

Serdecznie gratulujemy Emilce 
i życzymy dalszych sukcesów.  

(red)

Fotograficzne refleksje – 12 plag współczesności 
W tym roku po raz kolejny oddamy w Państwa ręce Kalendarz z Galerii OKNO Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury. 
Przed nami ostatni etap prac, skład i druk. Jak tylko kalendarz pojawi się w formie papierowej poinformujemy w jaki 
sposób będzie kolportowany. 

Konkurs organizowany przez Regio-
nalne Centrum Animacji Kultury 
w  Zielonej Górze udało się prze-
prowadzić pomimo pandemii, co 
bardzo ucieszyło zarówno młodych 
twórców jak i jury. 

Do etapu wojewódzkiego – jury 
w  składzie: Agnieszka Hałas, Pa-
trycja Krzeptowska i  Magdalena 
Kondarewicz nominowało: 

W  I  kategorii wiekowej: Stani-
sława Łukaszewicza (pracownia pla-
styczna przy galerii OKNO SMOK), 
Kingę Węsiorę (pracownia pla-
styczna przy galerii OKNO SMOK), 
Martę Wilińską (pracownia pla-
styczna przy galerii OKNO SMOK).

Wyróżnienie otrzymała: Wiktoria 
Wójcicka (pracownia plastyczna 
przy galerii OKNO SMOK)

W  II kategorii wiekowej: Julię Ho-
roszkiewicz (pracownia plastyczna 
przy galerii OKNO SMOK), Julię 
Niewiadomską (Społeczna Niepu-
bliczna Ogólnokształcąca Szkoła 
Muzyczna w  Słubicach), Michała 

Timofiejczyka (Społeczna Niepu-
bliczna Ogólnokształcąca Szkoła 
Muzyczna w Słubicach). 

Wyróżnienie otrzymała: Emilia 
Kusz (pracownia plastyczna przy Ga-
lerii OKNO SMOK) 

(AP)
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Cieszymy się, że pomimo trudności 
związanych z  pandemią udało się go 
stworzyć. Paradoksalnie to właśnie ta 
sytuacja sprowokowała nas do fotogra-
ficznych refleksji dotyczących współcze-
snego świata i  zagrożeń wynikających 
z  działalności człowieka. Klęski żywio-
łowe, globalne ocieplenie, smog, nad-
mierny konsumpcjonizm, wyniszczana 
flora i  fauna, to tylko niektóre z  nich. 
Czy grozi nam katastrofa, kryzys surow-
cowy lub ekologiczny? Czy współczesna 
medycyna znajdzie odpowiedź na cho-
roby cywilizacyjne, zakaźne i pandemie? 
W naszych umysłach pojawiło się tysiące 
pytań, z którymi w formie fotograficznej 
refleksji postanowiliśmy się z Państwem 
podzielić. Kalendarz ma tylko 12 kart. 
Pytań jest znacznie więcej.

Naszymi fotografiami ujętymi w formułę kalendarza 
nawołujemy, sugerujemy, oddajemy nasz głos w  dys-
kusji o kondycji naszej planety i nas samych. Ilustracje 
do kalendarza to efekt fotograficznego wyzwania, jakie 
członkom Autorskiej Komórki Fotografii Artystycznej, 
działającej przy Galerii OKNO Słubickiego Miejskiego 
Ośrodka Kultury, postawiła Anna Panek-Kusz. Obwa-
rowane zostały one kilkoma wytycznymi: do zdjęć 
używaliśmy tylko białych materiałów i  rekwizytów, 
obowiązywał nas minimalizm formy, pewnego rodzaju 
symbolizm, a  wszystko ujęliśmy w  stylistykę czarno-
-białą, aby ujednolicić przekaz. Powtarzamy za Owidiu-
szem „Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i przewiduj 
skutki!” 

Autorami tegorocznych zdjęć są: Witold Cholewa, 
Tomasz Fedyszyn, Dariusz Fidrych, Małgorzata Goroch, 
Magda Grochoła, Natalia Janczycka, Sławomir Janicki, 
Karolina Konczyńska, Emilia Kusz, Anna Łysiak, Beata 

Łysiak, Kaja Mierzejewska, Dariusz Olechno, Anna 
Panek-Kusz, Nina Skrzypacz, Katarzyna Skubisz.

Czym jest AKFA Autorska Komórka Fotografii 
Artystycznej?

Przy Galerii OKNO Słubickiego Miejskiego Ośrodka 
Kultury od dłuższego czasu skupieni są pasjonaci foto-
grafii w  różnym wieku, którzy pragną rozwijać swoje 
zainteresowania i umiejętności. Poznają rozmaite formy 
obrazowania fotograficznego, szukają drogi własnego 
rozwoju, szkolą warsztat, uzewnętrzniają swoje emocje. 
Uczestniczą w  warsztatach, projektach artystycznych, 
wykładach. Realizują się wśród osób o  podobnych pa-
sjach, zawierają przyjaźnie. Swoje realizacje prezentują 
na wystawach w Polsce i za granicą. Tradycją grupy jest 
wydawany od 2002 roku kalendarz ilustrowany ich foto-
grafiami.   Tekst i fotografie: AKFA 

Tegoroczny kalendarz dedykowany jest Hospicjum Domowe-
mu Św. Wincentego a Paulo w Słubicach. Hospicjum można 
wesprzeć na różne sposoby. 

- Jeżeli jesteście Państwo w posiadaniu sprawnego sprzętu spe-
cjalistycznego i nie wiecie co z nim zrobić, to pomyślcie o nas. 
Chętnie przyjmiemy taką pomoc. Za okazane serce – dziękuje-
my – mówią wolontariusze. 
- Zapraszamy również wszystkich, którzy chcą wesprzeć misję 
Hospicjum, angażując się w opiekę nad chorymi.

Możecie Państwo również wspomóc działalność Stowarzysze-
nia, wpłacając darowiznę na konto.

Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim Oddział Słubice
nr 71 8369 0008 0069 6245 2000 0010

Innym sposobem wsparcia naszej działalności jest przekazanie
1% podatku podczas rocznego rozliczenia. nr KRS 0000363064
Stowarzyszenie Hospicjum Św. Wincentego a Paulo w Słubicach.

Kontakt
Stowarzyszenie Hospicjum Św. Wincentego a Paulo w Słubicach
ul. 1 Maja 31, 69-100 Słubice, tel. informacyjny: 516 630 870,
e-mail: hospicjumwincentego@wp.pl
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Styczeń
 Park przy alei Niepodległości zmieni się nie do 

poznania

Na początku roku przedstawiliśmy mieszkańcom plan zago-
spodarowania 2,5-hektarowego parku przy alei Niepodle-
głości, gdzie powstanie olbrzymi teren do rekreacji dla całych 
rodzin. Polany z placami zabaw dla dzieci w różnym wieku, 
boisko do koszykówki, tory dla rolkarzy i  rowerzystów – to 
tylko niektóre elementy, które się tam znajdą. Wiele miejsc 
zostanie tak urządzonych, żeby były atrakcyjne dla dzieci nie-
pełnosprawnych. Znajdą się tam m.in. urządzenia, które po-
magają poznawać świat i pobudzać zmysły dzieci mających 
zaburzenia integracji sensorycznej. - Inwestycję tę będziemy 
realizować etapami, bo według wstępnych szacunków po-
trzebujemy na nią ok. 7 mln zł - zapowiadał na początku tego 
roku burmistrz. Dziś już wiemy, że w 2021 r. prace ruszą! Na 
sesji 17 grudnia radni uchwalili budżet na 2021 rok. Na reali-
zację pierwszego etapu prac przeznaczyli 2 mln zł. Takie przy-
kładowe urządzenia, jak na zdjęciu poniżej, staną na placu 
zabaw przy al. Niepodległości. 

 Ponad 184 tys. zł zebraliśmy na Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy 

12 stycznia, podczas finału WOŚP, który zorganizował Słubicki 
Miejski Ośrodek Kultury, padł rekord zbiórki w naszej gminie. 
Więcej w  Lubuskiem zebrano tylko w  Zielonej Górze i  Go-
rzowie Wlkp. – To jest coś cudownego, jak słubiczanie angażują 
się w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy – mówił burmistrz 
Mariusz Olejniczak. Sam też się zaangażował. Razem ze swoją 
zastępczynią Adrianą Dydyną- Marycką zostali wolontariu-
szami i kwestowali na rzecz WOŚP. Gmina wystawiła ponadto 
na aukcję m.in. trening z Łukaszem Fabiańskim, za który Fun-
dacja Grupy Pomagamy z  trenerem Mariuszem Zborowskim 
zapłaciła 20 tys. zł! 

 Im się po PROstu chce pomagać

Stowarzyszeniu po PROstu otrzymało od gminy część pod-
dasza w budynku komunalnym przy ul. Szamarzewskiego 6, 
gdzie urządzono mieszkania treningowe dla osób z  różnymi 
niepełnosprawnościami i  sale terapeutyczne. Podopieczni 
stowarzyszenia otrzymali nie tylko dach nad głową, ale także 
opiekę specjalistów: psychologów, pedagogów i terapeutów.
 

 Konsonans bawi nas i wzrusza od 20 lat

18 stycznia swój jubileusz obchodził zespół Konsonans prowa-
dzony przez Piotra Pakulskiego. Blisko 30-osobowa grupa osób 
śpiewających i grających, od 20 lat kultywuje tradycję polskich 
pieśni ludowych i  dzieli się z  mieszkańcami muzyką, która 
zbliża i łączy ludzi. Zespół towarzyszy nam też przy najróżniej-
szych świętach, bierze udział w życiu kulturalnym gminy. 

Luty 
 Blisko 900 tys. złotych od gminy dla organizacji 

pozarządowych

57 ofert wpłynęło na ogłaszany co roku przez gminę konkurs 
dla organizacji pozarządowych. Gminna komisja zdecydowała 
w tym roku o przyznaniu im ponad 899 tys. zł na zadania, które 
będą realizowane w latach 2020-2021. Największe kwoty – 420 
tys. zł przeznaczono na wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej, a 340 tys. zł na przeciwdziałanie uzależnieniom i pa-
tologiom społecznym. Gmina wsparła też m.in. działania na 
rzecz seniorów, organizacje zajmujące się pomocą społeczną, 
ratownictwem, ekologią i kulturą.

 Mamy w szkołach gabinety do terapii 

We wszystkich słubickich podstawówkach, a  także w  szkole 
w Golicach powstały świetnie wyposażone gabinety terapeu-
tyczne, które służą dzieciom niedowidzącym, niedosłyszącym 
czy uczniom z  różnego rodzaju potrzebami edukacyjnymi. 
Wykorzystywane są tu najnowocześniejsze metody pracy. Na 
przykład w Szkole Podstawowej nr 2 dzieci korzystają z „Ma-
gicznego Dywanu”. Jest to interaktywne urządzenie, które 
poprzez gry i  zabawy ruchowe uczy koncentracji, rozwija 
orientację przestrzenną i pomaga w nauce np. matematyki. 

 Ekologia to nasz priorytet!

Gmina kolejny rok z  rzędu edukowała mieszkańców w  te-
macie ochrony środowiska i segregacji odpadów. W ramach 
kampanii „Słubice czyste miasto” powstało 14 odcinków pro-
gramów interwencyjnych i  informacyjnych. Można je było 
obejrzeć w mediach społecznościowych i za pośrednictwem 
strony internetowej gminy. Była to już piąta kampania eko-
logiczna, realizowana przez gminę Słubice. W  2016 roku, 
gdy zmieniły się zasady segregacji odpadów, gmina zorgani-
zowała kampanię „Bądź eko-słubiczaninem”. Dzięki niej do 
mieszkańców trafiły m.in. ulotki dotyczące nowych zasad 
segregacji odpadów, wspólnie z  mieszkańcami tworzyliśmy 
mapę dzikich wysypisk, które były na bieżąco likwidowane, 
organizowaliśmy akcje sprzątania najbardziej zaniedbanych 
miejsc w mieście, powstał też ekoporadnik dla mieszkańców. 
Rok później zorganizowaliśmy kampanię adresowaną 
głównie do dzieci, które uczyliśmy jak segregować odpady. 

W kolejnym roku grupą docelową była młodzież, a następnie 
– dorośli. 

 Więcej miejsc do parkowania przy żłobku 
i przedszkolu

Przy przedszkolu samorządowym Krasnal Hałabała i gminnym 
żłobku, który jest po sąsiedzku, na terenie o powierzchni ok. 
700 mkw (częściowo gmina otrzymała go od Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w  Poznaniu) powstał parking. Zo-
stał utwardzany ażurową kostką betonową tak, żeby w czasie 
deszczu woda mogła wsiąkać w grunt. Inwestycja kosztowała 
135 tys. zł. 

Marzec
 Mieszkańcy pomagają sobie szyjąc maseczki

Grupa słubiczanek skrzyknęła się i zadeklarowała, że chce szyć 
maseczki dla mieszkańców, żeby chronić ich przed koronawi-
rusem. Gmina dała pieniądze na materiał, a stowarzyszenie po 
PROstu udostępniło swoje pomieszczenie przy ul. Kilińskiego 
i dało maszyny do szycia. Panie uszyły ponad tysiąc maseczek.

 Strażnicy miejscy dostali kombinezony 
ochronne od Grupy Pomagamy

Słubicka Fundacja Grupy Pomagamy także zaangażowała 
się w  pomoc podczas pandemii koronawirusa. Kupiła m.in. 
ochronne kombinezony. 10 podarowała Straży Miejskiej. Słu-
biczanom przekazała ponadto kilka tysięcy jednorazowych 
rękawiczek.

Kwiecień 
 Gmina przygotowała własną tarczę 

antykryzysową!

Obniżki o  90 proc. czynszów dzierżawnych na targowiskach 
oraz w  gminnych lokalach użytkowych, ulgi w  spłacie za-
ległości, pomoc najemcom ogródków gastronomicznych – 
w taki sposób wiosną, gdy wybuchła pandemia koronawirusa, 
gmina pomogła przedsiębiorcom. Wartość pomocy sięgnęła 
blisko pół miliona złotych.
 

 Przy posadzonych przez gminę drzewach 
pojawiły się hydrobufory 

W  trosce o  posadzone w  ubiegłym roku drzewa, m.in. przy 
skrzyżowaniu ulic Konstytucji 3 Maja i  Jagiełły czy na os. 
Zielone Wzgórza,  gmina kupiła 120 tzw. hydrobuforów.  

Choć to był trudny rok, nie zwolniliśmy tempa!
W nowy 2020 rok gmina Słubice weszła z rekordowym budżetem, długą listą inwestycji i wieloma planami. I nagle 
wybuchła pandemia koronawirusa. - Gmina poradziła sobie jednak bardzo dobrze w tym trudnym czasie. Wymagało 
to olbrzymiej pracy, ale udało nam się zrealizować większość zaplanowanych inwestycji i utrzymać dyscyplinę finan-
sową – mówi burmistrz Mariusz Olejniczak. Co przyniósł nam mijający rok? Najważniejsze wydarzenia i inwestycje 
przypominamy w kalendarium poniżej. 
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Automatycznie nawadniają rośliny pomagając im dobrze 
się ukorzenić. Nawet przy upałach, gdy nie spadnie kropla 
deszczu taki system zabezpiecza roślinę przez minimum 7 dni. 

 Dzieci mają nowy plac zabaw  
przy ul. Konstytucji 3 Maja 

Ślizgawka, trampoliny, karuzela, lina do zjazdów, siłownia pod 
chmurką – tak wygląda nowy plac zabaw przy ul. Konstytucji 
3 Maja. Został w  całości sfinansowany z  Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Projekt o wartości 296 tys. zł, zrealizował 
Uczniowski Klub Sportowy SP3 i Lokalna Grupa Działania Zie-
lona Dolina Odry i Warty, której przedstawiciele kilka miesięcy 
wcześniej podpisali umowę z wicemarszałkiem województwa 
Stanisławem Tomczyszynem. 

 Gmina doceniła najlepszych sportowców

Pięć nagród pieniężnych i 18 stypendiów przyznali radni słu-
biczanom odnoszącym sukcesy sportowe. Najwyższą nagrodę 
– 5 tys. zł brutto otrzymała Emilia Kulas,za zdobycie srebrnego 
medalu w sportach walki na Mistrzostwach Europy, po 3 tys zł 
– rzucająca dyskiem Paulina Polańska (2.miejsce na Mistrzo-
stwach Polski), płotkarz Jakub Czak (3.miejsce na Mistrzo-
stwach Polski), dyskobolka Małgorzata Krzyżan (1.miejsce 
w Mistrzostwach Polski Masters), a po 1 tys. zł trenerzy: Oleg 
Pachol i Jacek Grześkowiak.

Ponadto 18 słubickim sportowcom przyznano stypendia. 
Otrzymali je: Wiktoria Smolarczyk, Maja Smolarczyk, Bar-
tosz Pilichowski, Dominika Dobrzyńska, Adrian Gasiewicz, 
Iga Rajda, Oliwia Oleksyn, Klaudia Gancarz, Wiktoria Lepak, 
Inga Białkowska, Aleksandra Wroniewicz, Julia Sterenczak, 
Julia Różańska, Natasza Tańczak, Zuzanna Piskunowicz, 
Natalia Kiedrowicz, Przemysław Cichosz-Dzyga, Patryk Ci-
chosz-Dzyga. Miesięczne stypendium wynosi 200 zł i jest przy-
znawane na 8 miesięcy. 

 Szkoły dostały sprzęt do zdalnych lekcji!

15 laptopów z oprogramowaniem, a także 32 modemy umożli-
wiające korzystanie z internetu – taki sprzęt, o wartości blisko 
78 tys. zł trafił do wszystkich, pięciu szkół w gminie Słubice 
z programu „Zdalna szkoła”. Zakupy w całości sfinansowano 
z grantu przyznanego przez Unię Europejską.

Laptopy przeznaczone były dla uczniów szkół podstawo-
wych w  Słubicach, Golicach i  Kunowicach. Każda ze szkół 
dostała też dla swoich uczniów mobilne dostępy do Internetu, 
żeby mogli ono uczestniczyć w lekcjach online.

Maj
 Świętowaliśmy 30-lecie samorządu 

terytorialnego!

27 maja 1990 roku, po raz pierwszy, wybieraliśmy gminnych 
radnych. Umożliwiła to przyjęta 8 marca ustawa o samorządzie 
terytorialnym, która przywróciła Polakom prawo współdecy-

dowania o  swoich małych ojczyznach. – 30. urodziny naszej 
gminy chcieliśmy świętować z mieszkańcami podczas imprezy 
plenerowej, ale plany pokrzyżowała nam epidemia koronawi-
rusa – mówił burmistrz Mariusz Olejniczak. – Dlatego wysła-
liśmy listy z podziękowaniami do wszystkich słubiczan, którzy 
przyczynili się do rozwoju naszej gminy i budowali w niej de-
mokratyczne struktury – dodał.  Z  okazji 30-lecia samorządu 
gminnego wydaliśmy album o gminie Słubice. 

 Nowy plac zabaw także na osiedlu Kwiatowym

O zjeżdżalnie, ściankę wspinaczkową, huśtawki, bujaki i inne 
urządzenia do zabawy wzbogacił się plac dla dzieci na osiedlu 
Kwiatowym. Gmina wydała na tę oczekiwaną, przez rodziców 
i dzieci, inwestycję blisko 70 tys. zł.

W  ramach inwestycji nie tylko doposażyliśmy plac zabaw, 
ale też zmodernizowaliśmy nawierzchnię, a w strefach zabawy 
oraz tam, gdzie wcześniej powstała siłownia pod chmurką, 
wysypano bezpieczną nawierzchnię z piasku i żwiru. Na placu 
zamontowano również 7 nowych ławek. Rękawy zakasali też 
sami mieszkańcy, którzy w ramach Inicjatywy Lokalnej ogro-
dzili teren. Dostali na to od gminy blisko 6 tys. zł. 

Czerwiec
 Radni udzielili burmistrzowi absolutorium

– Dane z  wykonania budżetu są imponujące – powiedział 
podczas sesji absolutoryjnej burmistrz Mariusz Olejniczak. 
Wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa podkreśliła, że 
2019 rok gmina Słubice zamknęła nadwyżką blisko 3 mln 
zł. Co ważne w 2019 roku na inwestycje poszła niebagatelna 
kwota ponad 22 mln zł! Wśród najważniejszych są: przebudo-
wany za 4,3 mln zł plac Bohaterów, 7 km ścieżka rowerowa na 
wale przeciwpowodziowym, od Nowego Lubusza do granicy 
z gminą Górzyca, która kosztowała ok. 2,5 mln zł, 2,8 mln zł 
na remonty dróg i chodników (pół mln złotych pozyskaliśmy 
z  Funduszu Dróg Samorządowych i  Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa), 19 nowych lokali socjalnych, przy ul. 
Krótkiej 12 (pozyskaliśmy ponad 1 mln zł dofinansowania 
z Banku Gospodarstwa Krajowego - w sumie inwestycja kosz-
towała 2,5 mln zł). Na inwestycje i  remonty m.in. w  przed-
szkolach oraz szkołach gmina wydała ponad 5,6 mln złotych. 
Oddaliśmy do użytku m.in. halę sportową przy Szkole Pod-
stawowej nr 2. 

 Gmina daje pieniądze na wymianę kopciuchów!

W  czerwcu ruszyliśmy z  programem, dzięki któremu miesz-
kańcy mogą się pozbyć tzw, kopciuchów. Kto je wyrzuci 
i  wstawi ekologiczne piece dostanie zwrot części nakładów. 
Program trwa, wysokość dotacji może wynieść do 70 proc. 
wartości inwestycji, jednak nie więcej niż 5 tys. zł. 

 Blisko 600 tys. zł na remonty gminnych dróg

Na terenie Słubic i sołectw, firma Kontrakt z Krosna Odrzań-
skiego, która wygrała przetarg na remont gminnych dróg, 
rozpoczęła inwestycję. Do remontu przeznaczono m.in. drogi 
w  Kunowicach, Świecku, Pławidle, Drzecinie, Nowym Lu-
buszu, Kunicach i Nowych Biskupicach, a także w Słubicach 
(oś. Krasińskiego, ul. Pomarańczowa, Konstytucji 3 Maja, Ko-
nopnickiej, Żeromskiego, pl. Bohaterów.

 W Dwumieście wielka radość z powodu otwarcia 
granicy!

W  nocy z  11 na 12 czerwca burmistrzowie Słubic i  Frank-
furtu Mariusz Olejniczak i Rene Wilke spotkali się w połowie 
mostu łączącego nasze miasta, żeby podkreślić radość, jaką 
czują z powodu otwarcia granicy. Z powodu pandemii koro-
nawirusa, od marca nie mogliśmy się spotykać. – Brakowało 
nam odwiedzin sąsiadów, wspólnego spędzania czasu, gwaru 

w restauracyjnych ogródkach, studentów, którzy dodają ko-
lorytu naszemu Dwumiastu. Nie sądziliśmy, że kiedykolwiek 
zatęsknimy za zatłoczonymi ulicami i sklepami, a tak właśnie 
było – mówił burmistrz M. Olejniczak. 

  Z Frankfurtu dostaliśmy 10 tys. maseczek i 100 
kombinezonów 

Były nadburmistrz Frankfurtu nad Odrą dr Martin Wilke, z po-
mocą chińskiej firmy, w której pracuje, zorganizował akcję po-
mocy dla mieszkańców Dwumiasta. Trafiły do nich maseczki, 
a  służby niosące pomoc pacjentom dostały specjalistyczne 
kombinezony. 

 OSP w Golicach włączona do krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego!

– To dla nas motywacja do dalszego rozwoju, bo krajowy system 
to elita jeśli chodzi o OSP – tak wiceprezes golickich strażaków 
Kamil Wieczorek komentował decyzję komendanta głównego 
o włączeniu jednostki do systemu. Po raz pierwszy OSP w Go-
licach została włączona do krajowego systemu 5 lat temu. Była 
pierwszą jednostką w  powicie słubickim, która się tam do-
stała. Decyzja ucieszyła też burmistrza Mariusza Olejniczaka. 
– Dzięki temu, że nasza jednostka funkcjonuje w  krajowym 
systemie, zawsze możemy liczyć na większe dofinansowanie – 
mówił. Przypomniał też, że jesienią ub. roku OSP w Golicach 
została wyposażona w nowy samochód ratowniczo-gaśniczy, 
który może brać udział w najtrudniejszych akcjach bojowych 
i być wykorzystywany w najmniej sprzyjających warunkach te-
renowych. Został zakupiono, ze środków centralnych, ale 230 
tys. zł dołożyła też gmina.

Lipiec 
 Rozpoczął się długo oczekiwany remont  

ul. Mieszka I 

Za ok. 2 mln zł gmina przebudowuje drogę, przy której po-
wstanie też rondo. Inwestycja obejmuje: budowę kanalizacji 
deszczowej, asfaltowej nawierzchni, nowych chodników 
z wjazdami na posesje, oświetlenia. Natomiast niebezpieczne 
skrzyżowanie ulicy Mieszka I z Konstytucji 3 Maja i Jagiełły za-
mieni się w rondo. 

 Gmina pomogła zorganizować letni wypoczynek 
dla dzieci

Chętni uczyli się języków obcych, gry w golfa i pływania, po-
znawali tajniki sztuki, majsterkowali i  gotowali…Dzieciom, 
które uczestniczyły w  półkoloniach współfinansowanych 
przez gminę nuda na pewno nie groziła. Półkolonie zorgani-
zował Lubuski Klub Sportowy Lubusz oraz Stowarzyszenie po 
PROstu . Na ich organizację otrzymały od gminy w sumie 65 
tys. zł. 

 Przemysław Karg nowym dyrektorem 
Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury 

Ma 40 lat, jest absolwentem 
Programu Master of Busi-
ness Administration (MBA), 
ukończył studia z  kon-
troli finansowej i  audytu 
wewnętrznego w  Szkole 
Administracji Publicznej 
oraz studia podyplomowe 
z  zarządzania środkami 
bezzwrotnej pomocy Unii 
Europejskiej z  elementami 
prawa europejskiego. Swoją 
karierę zawodową zaczynał 
w Urzędzie Miejskim w Słu-
bicach jako specjalista do 
spraw projektów UE. 
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Sierpień 

 Hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 2 
oddana do użytku!

 
W budynku o powierzchni użytkowej 1, 3 tys. mkw znajduję 
się: sala sportowa z boiskami do siatkówki, koszykówki i piłki 
ręcznej. Sala wyposażona została w elektryczne kotary, które 
pozwalają podzielić ją na trzy części, tak by można było jed-
nocześnie korzystać z  kilku boisk. Obiekt wyposażony jest 
też w  rozkładane trybuny, które pomieszczą 240 osób. 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. 

 Nasze asy ze stypendiami od gminy!

Igor Wiencek, Martyna Mierzwiak, Maja Kozłowska, Karolina 
Smolińska i  Malwina Czarnecka – to tegoroczni stypendyści 
dyrektorów szkół i Burmistrza Słubic.

Stypendia dyrektorów wynoszą jednorazowo 500 zł i otrzy-
mują je uczniowie, którzy w swoich szkołach mieli najwyższą 
średnią ocen. Z  kolei stypendia burmistrza wynoszą 150 zł 
miesięcznie, w całym roku szkolnym jest to w sumie 1500 zł. 
Stypendystą Burmistrza Słubic może zostać finalista lub lau-
reat konkursów, turniejów i  olimpiad na szczeblu minimum 
wojewódzkim. Ten wymóg w tym roku szkolnym spełnił Igor 
Wiencek (na zdjęciu). – Mam nadzieję, że w  przyszłym roku 
szkolnym będę mógł wręczyć stypendia dużo większej liczbie 
uczniów – mówił burmistrz.

 Blisko 900 tys. zł na remonty gminnych 
placówek oświatowych

Modernizacja instalacji elektrycznej i sali sportowej w Szkole 
Podstawowej nr 3, remont łazienki w  przedszkolu „Miś 
Uszatek”, pracownia dla uczniów niepełnosprawnych w Goli-
cach – to tylko niektóre z prac zrealizowanych w czasie wakacji.
Największy zakres prac był w SP nr 3. Za ponad 95 tys. zł zmo-
dernizowano instalację elektryczną, za 64 tys. zł zaadaptowano 
pomieszczenia na pracownie dla dzieci niepełnosprawnych 
i wyposażono je w odpowiednie sprzęty, a 57 tys. zł kosztowała 
modernizacja sali gimnastycznej wraz z wymianą pokrycia da-
chowego. Ponad 26 tys. zł przeznaczono też na modernizację 
ogrodzenia. 

Inwestycje na kwotę ponad 180 tys. zł były też realizo-
wane w  szkole w  Golicach. Za 145 tys.zł zmodernizowano 
instalację elektryczną, wyremontowano też pomieszczenia 
na pracownie dla uczniów niepełnosprawnych. 95 tys. zł 
na modernizację pomieszczeń biurowych i  toalety dostało 
przedszkole nr 1 „Jarzębinka”, 50 tys. zł na remont łazienki 
grupowej - „Miś Uszatek”, a  za 63 tys. zł zbudowano nowe 
przyłącze wodociągowe w  przedszkolu nr 4 „Krasnal Ha-
łabała”. Nowe przyłącze wodociągowe zbudowano też 
w żłobku (koszt 70 tys. zł). 

 Jagiellończyka wyremontowana 

Zakończyła się przebudowa ul. Jagiellończyka, na którą gmina 
przeznaczyła 200 tys. zł. Zamiast gruntowej drogi jest tam 
teraz asfalt, a przy nim lampy i chodnik. Droga prowadzi do 
osiedla Świerkowego, znajdujących się nieopodal domów jed-
norodzinnych i budynku z mieszkaniami socjalnymi, który na-
leży do gminy. Przy okazji wybudowano też podjazd dla osób 
niepełnosprawnych, które mieszkają w budynku socjalnym. 

Wrzesień 

 Takiej świetlicy ze świecą szukać!

Świetnie wyposażone sale do terapii, aneks kuchenny, sala 
konferencyjna, część sanitarna i  administracyjna – gmina 
tworzy supernowoczesną świetlicę socjoterapeutyczną dla 
dzieci i młodzieży. – Podjąłem decyzję, żeby należące do gminy 
pomieszczenia, w budynku na os. Świerkowym, przeznaczyć 
na miejsce, gdzie dzieci, wymagające pomocy, znajdą wsparcie 
terapeutów i opiekunów – mówił we wrześniu burmistrz Ma-
riusz Olejniczak.

Świetlica zajmie powierzchnię ok. 380 mkw i będzie jedną 
z najnowocześniejszych tego typu placówek w Polsce. 900 tys. 
zł na tę inwestycję pochodzi z Gminnego Programu Profilak-
tyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciw-
działania Narkomanii. 

 Nowe możliwości nauki języka sąsiada 
w Dwumieście

W  planie lekcji uczniów klas V i  VI wszystkich gminnych 
szkół znalazły się od września dwie godziny tygodniowo ję-
zyka niemieckiego. Z kolei młodzi frankfurtczycy uczą się już 
polskiego. To efekt unijnego projektu „Język sąsiada w Dwu-
mieście”, którego budżet wynosi ponad 820 tys. euro, z czego 
85 proc. pochodzi z  funduszy Unii Europejskiej. W projekcie 
bierze udział ponad 400 uczniów, wszystkich naszych gmin-
nych szkół podstawowych (rocznika 2008 i 2009) oraz ok. 300 
frankfurtczyków ze szkół podstawowych i  ponadpodstawo-
wych. Z powodu pandemii koronawirusa nauka języka sąsiada 
odbywa się obecnie online.

 Ogromna dotacja na salę sportową przy „trójce”

Gmina dostała ponad 2,9 mln zł dofinansowania do budowy 
sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3. Pieniądze po-
chodzą z  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, który 
powstał, żeby zmniejszyć finansowe skutki pandemii COVID 
-19 w samorządach. – Kluczem przy dzieleniu pieniędzy z tego 
funduszu było m.in. to, ile środków z budżetu, dany samorząd 
przeznacza na inwestycje – tłumaczył skarbnik gminy Słubice 
Rafał Dydak. – U nas są to spore kwoty – w tym roku na inwe-
stycje mamy prawie 23 mln zł – dlatego i otrzymana dotacja 
jest tak duża – dodał. Budowa sali sportowej ma potrwać do 
końca przyszłego roku. Będzie kosztować ponad 4,8 mln zł. 
Przetarg wygrała firma Exalo Drilling S. A. 

 Gmina dołożyła powiatowi 1 mln zł do budowy drogi

Dziurawa nawierzchnia była prawdziwym utrapieniem osób 
jeżdżących drogą z Nowych Biskupic do Rzepina. Dla powiatu 
słubickiego inwestycja była finansowym wyzwaniem, dlatego 
zarząd zwrócił się o pomoc do władz Słubic i Rzepina. Gminy 
dołożyły po 1 mln zł każda, a powiat zaciągnął ponad 5,7 mln zł 
kredytu. Inwestycję zrealizowano w  ramach polsko-niemiec-
kiego projektu, którego stroną wiodącą był powiat słubicki, 
a partnerem niemiecki powiat Odra – Szprewa. Drogę we wrze-
śniu oficjalnie otwarto.

 Kolejne 1,3 mln zł na gminne drogi

We wrześniu rozpoczęły się remonty gminnych dróg, m.in. 
tych, których nawierzchnie zostały zniszczone w trakcie mo-
dernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Gminna inwe-
stycja, na którą z  budżetu przeznaczyliśmy ponad 1,3 mln zł 
obejmowała m.in. remont ul. Grzybowej, Chopina, Chrobrego, 
Konopnickiej, Sienkiewicza, Słowiańskiej, Daszyńskiego, 
placu Przyjaźni, Seelowskiej i placu Wolności. 

 Krzysztof Murdza nowym prezesem SOSiRu

K. Murdza, ma 40 lat, 
z wykształcenia jest mene-
dżerem sportu, skończył 
Akademię Wychowania 
Fizycznego we Wrocławiu, 
a następnie podyplomowe 
studia trenerskie.Jest 
jednym z  założycieli Za-
hnklinik Słubice Cycling 
Team, drużyny, w  której 
jeżdżą amatorzy dwóch 
kółek z  naszego regionu, 
a  także stowarzyszenia 
FSL Aktywni dla Powiatu. 
K. Murdza na stanowisku 
prezesa SOSiRu zastąpił 
Zbigniewa Sawickiego, 
który pełnił tę funkcję 
przez ostatnie 8 lat.

 Szkoły dostały kolejne laptopy 

28 laptopów przekazał, burmistrz Mariusz Olejniczak, na po-
czątku roku szkolnego, wszystkim dyrektorkom gminnych 
szkół. Gmina otrzymała na ten cel grant „Zdalna szkoła +”, 
w  wysokości 75 tys. zł w  ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Ponadto SP nr 1 i 3 w Słubi-
cach, a także szkoła w Golicach dostały 28 tys. zł z Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa na zakup nowości wydawni-
czych oraz lektur do bibliotek szkolnych. Gmina pozyskała też 
ponad 31 tys. zł na pomoce dydaktyczne do nauki przyrody dla 
szkoły w Golicach.

Październik 
 Mariusz Olejniczak i Rene Wilke zaapelowali 

o liberalizację przepisów

– Nie dzielmy ponownie Dwumiasta oraz całego polsko-nie-
mieckiego pogranicza, lecz wspólnie walczmy z  wirusem – 
zaapelowali do premiera Brandenburgii, Dietmara Woidke, 
burmistrzowie Słubic i  Frankfurtu. List był odpowiedzią na 
to, że rząd Brandenburgii wprowadził, od 24 października, 
dla osób wjeżdżających z Polski do Brandenburgii obowiązek 
14-dniowej kwarantanny lub okazania się zaświadczeniem, że 
nie jest się zarażonym koronawirusem. Apel przyniósł skutek. 
Brandenburgia i Berlin złagodziły przepisy dzięki czemu kwa-
rantanna nie była wymagana. 

 Na cmentarzu i os. Zielone Wzgórza przybyło 
latarni

55 nowych lamp stanęło na naszym komunalnym cmentarzu, 
o co prosili mieszkańcy. Gmina wyszła też naprzeciw oczeki-
waniom mieszkańców osiedla Zielone Wzgórza, którzy na-
rzekali na brak wystarczającego oświetlenia. Zamontowane 
tam wcześniej lampy solarne nie zdały egzaminu. Dlatego na 
osiedlu stanęło 34 tradycyjnych latarni. Na obie inwestycje 
gmina przeznaczyła w sumie ponad 400 tys. zł. Czekamy już 
tylko na to, żeby ENEA podłączyła lampy do systemu. Ma to się 
stać wkrótce. 

 Będą dwa nowe place zabaw

W  sąsiedztwie ulic Wandy i  Podchorążych powstaną dwa 
place zabaw za ponad 203 tys. zł. W  całości zostaną sfi-
nansowane z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Jeśli pandemia koronawirusa nie pokrzyżuje planów, place 
zabaw będą gotowe na początku 2021 roku. To wspólny 
projekt stowarzyszenia po PROstu, któremu gmina udo-
stępniła teren, a  także Lokalnej Grupy Działania Zielona 
Dolina Odry i Warty. W październiku, w Urzędzie Miejskim 
w Słubicach wicemarszałek województwa lubuskiego Sta-
nisław Tomczyszyn podpisał umowę na finansowanie tej 
inwestycji. 
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 Ruszyła budowa Wieży Kleista 

Wieża widokowa, duży plac zabaw, wiaty piknikowe, ścieżka 
rowerowa… w  taki sposób gmina planuje zagospodarować 
teren w  sąsiedztwie Słubickiego Ośrodka Sportu i  Rekreacji. 
Wykonawca wszedł latem na plac budowy, a jesienią rozpoczął 
prace. Mają potrwać do maja 2021 roku. Inwestycję o wartości 
7 mln zł gmina sfinansuje w głównej mierze ze środków euro-
pejskim. 

 Firma M.B.B. Logistics podarowała gminie 30 tys. 
maseczek!

Trafiły do wszystkich gminnych szkół podstawowych, przed-
szkoli i żłobka. 

Maseczki przywiózł do Urzędu Miejskiego dyrektor gene-
ralny chińskiej firmy M.B.B. Logistics Gao Song.

 Firma od wielu lat działa w Kostrzyńsko-Słubickiej Strefie 
Ekonomicznej. Już raz, zaraz po wybuchu epidemii korona-
wirusa, podarowała maseczki mieszkańcom powiatu słubic-
kiego. Teraz, gdy zachorowań jest coraz więcej, znów to zrobiła.

Listopad
 Za segregowanie plastikowych butelek są 

nagrody!

Na placu Bohaterów i na dep-
taku przy bibliotece miej-
skiej stanęły recyklomaty. 
-Dostaliśmy je w nagrodę za 
to, że gmina podejmuje wiele 
działań w  obszarze ekologii 
– mówi burmistrz Mariusz 
Olejniczak. - Dofinansowu-
jemy m.in. wymianę „kop-
ciuchów” na ekologiczne 
piece, prowadzimy od lat 
kampanie ekologiczne. Zo-
stało to docenione i  znaleź-
liśmy się wśród zwycięzców 
ogólnopolskiego konkursu 
„Świat bez odpadów – recy-
klomat w  Twojej gminie”. 
Byliśmy bardzo dumni, gdy 
okazało się, że na 108 gmin 
z  całej Polski, które starto-
wały w konkursie – jesteśmy 
w  zwycięskiej szóstce! – do-
daje. Dzięki recyklomatom 
w  prosty sposób można se-
gregować plastikowe butelki. To się opłaca, bo każdy kto odda 
zużytą butelkę, na specjalną aplikację otrzyma eco-punkty, 
które będzie mógł wymieniać na zniżki np. na lodowisku, 
w  kinie czy w  restauracji. Pierwsze eco-gadżety wręczyliśmy 
już mieszkańcom. 

 Gminy jednoczą siły, żeby wspólnie walczyć 
o unijne pieniądze

Nowa perspektywa finansowa UE na lata 2021-2027 skłoniła 
włodarzy gmin: Słubice, Ośno Lubuskie, Rzepin, Cybinka, Gó-
rzyca, Słońsk oraz Kostrzyn nad Odrą, żeby stworzyć lokalną 
strategię działania i  razem realizować projekty o  znaczeniu 
ponadlokalnym. 

25 listopada w  Urzędzie Miejskim w  Słubicach, doszło do 
podpisania listu intencyjnego. Jego sygnatariuszami są: bur-
mistrz Słubic Mariusz Olejniczak, dr Andrzej Kunt, burmistrz 
Kostrzyna nad Odrą, Marek Kołodziejczyk, burmistrz Cybinki, 
Sławomir Dudzis, burmistrz Rzepina, Stanisław Kozłowski, 
burmistrz Ośna Lubuskiego, a także wójt Górzycy Robert Sto-
larski i Janusz Krzyśków, wójt Słońska. 

Zobowiązali się do wzajemnego wsparcia w  możliwie sze-
rokim zakresie, w szczególności w dziedzinie edukacji, kultury 
i dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu, ochrony środo-
wiska, infrastruktury społecznej i zdrowotnej, a także współ-
pracy transgranicznej. 

 Festiwal Nowej Sztuki lAbiRynT w realu i online

W  dniach 18-20 października w  Słubicach i  Frankfurcie nad 
Odrą odbył się Międzynarodowy Festiwal Nowej Sztuki lAbi-
RynT. Pomimo pandemii dzięki determinacji organizatorów 
i  wprowadzonym rozwiązaniom udało się go bezpiecznie 
przeprowadzić. Były zarówno realne wystaw do zwiedzania, 
jak również transmisje on-line, z którymi docieraliśmy niemal 
w każdy zakątek świata.

 Ulica Sportowa do remontu

Gmina pozyskała dotację (ponad 216 tys. zł) z Funduszu Dróg 
Samorządowych na remont ul. Sportowej. W ramach tej inwe-
stycji firma Kontrakt, która wygrała przetarg, wymieni górną 
warstwę nawierzchni, od ulicy Obozowej do przebudowanego 
odcinka ulicy Sportowej przy wjeździe na cmentarz. 

Z kolei, przy drodze, w kierunku cmentarza, przebudowała 
ponad 200 metrów chodnika. Remont ul. Sportowej to konty-
nuacja zeszłorocznej inwestycji na sąsiedniej ulicy Obozowej. 
Wówczas, dzięki dotacji z  Funduszu Dróg Samorządowych 
(361 tys. zł) gmina wyremontowała ponad 750- metrowy od-
cinek drogi, od skrzyżowania ul. Obozowej ze Sportową do 
ronda przy hotelu Horda. Od skrzyżowania ul. Obozowej z ul. 
Poziomkową do ronda zbudowała też chodnik.

 Nowa szkoła w Kunowicach. Umowa podpisana!

Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie nowy rok szkolny uczniowie 
z  Kunowic rozpoczną w  nowoczesnej placówce. 23 listopada 
burmistrz Mariusz Olejniczak podpisał umowę z wykonawcą.
Przetarg wygrała firma MW Technik z Michałowic, która ma 
się wywiązać z  zadania do 31 lipca 2021 roku. Nowoczesny 
budynek, w  którym oprócz ośmioklasowej szkoły będzie też 
punkt przedszkolny, świetlica, biblioteka i  szatnie, pomieści 
250 dzieci. Parter przewidziany jest dla przedszkolaków 
i dzieci z zerówki, będzie tam też jedna sala lekcyjna, jadalnia 
i zaplecze kuchenne. Na pierwszym piętrze znajdzie się siedem 
sal lekcyjnych. – Planujemy też zagospodarować teren wokół 
szkoły – zapowiada burmistrz. – Ponieważ część gruntów przy 
szkole należy do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wy-
stąpiliśmy o ich przejęcie pod budowę boiska i placu zabaw – 
wyjaśnia.

Budowa szkoły ma kosztować 12 mln zł. Gmina zabiegała 
o  dofinansowanie z  Funduszu Inwestycji Lokalnych, ale go 
nie dostała. Nie składamy jednak broni i będziemy starać się 
o dofinansowanie tej inwestycji w ramach kolejnego podziału 
środków. Zabiegać też będziemy o finansowe wsparcie z Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej. 

 Kolejna pomoc od gminy dla przedsiębiorców

– Podjąłem decyzję o  obniżeniu o  połowę czynszu dzierżaw-
nego na gminnych bazarach. Pomoc będzie udzielona na razie 
do końca roku. Czas pokaże, w którym kierunku sytuacja bę-
dzie się rozwijała – poinformował 23 listopada burmistrz Ma-
riusz Olejniczak. Przypomniał też, że każda osoba prowadząca 
działalność gospodarczą może korzystać z  ulg podatkowych 
na zasadach ogólnych, wynikających z Ordynacji Podatkowej, 
jeżeli na skutek ograniczeń wprowadzanych w kraju z uwagi 
na sytuację „covidową” ich sytuacja uległa pogorszeniu.

 Posadziliśmy 200 drzew

Lipy, klony, robinie…W Słubicach i Kunowicach posadziliśmy 
w sumie 200 drzew dwumetrowych .

50 robinii rośnie przy ul. Rubinowej w  Kunowicach, 45 
lip drobnolistnych wzdłuż ul. Bursztynowej, a  45 jarząbów 

szwedzkich przy ul. Jeziornej. Zazieleniła się też ścieżka ro-
werowa na osiedlu Zielone Wzgórza w  Słubicach. Tu posa-
dzono 50 klonów. W Słubicach drzew przybyło też na osiedlu 
Kwiatowym, przy placu zabaw w okolicy ul. Kochanowskiego, 
a także przy ul. Reja.

 Nasz film o Dwumieście z ważną nagrodą!

Film promujący Dwumiasto Słubice-Frankfurt zdobył nagrodę 
specjalną Festiwalu FilmAT. – Gratuluję, tym bardziej że po-
ziom tegorocznego jubileuszowego Festiwalu był bardzo wy-
soki – podkreślała jego dyrektorka Ewa Kotus.

Nagrodę Specjalną Polish Tourfilm Academy otrzymaliśmy 
za film „Europejskie Modelowe Dwumiasto Słubice&Frank-
furt nad Odrą”, który powstał w ramach kampanii „ Podwójnie 
piękne”. Jej pomysłodawcą było Słubicko-Frankfurckie Cen-
trum Kooperacji. Film, na zlecenie dwumiasta zrealizowała 
berlińska agencja reklamowa Runze&Casper. Co roku, w  ra-
mach festiwalu, odbywa się Konkurs Międzynarodowy i Kon-
kurs Narodowy. Film o  Dwumieście Słubice-Frankfurt został 
nagrodzony w Konkursie Narodowym. 

 Mieszkańcy Kunowic się cieszą, bo ruszyła 
budowa chodnika

 
We wrześniu informowaliśmy, że radni miejscy zdecydowali, 
żeby z budżetu gminy przekazać Urzędowi Marszałkowskiemu 
150 tys. zł na budowę chodnika, przy drodze wojewódzkiej 
w Kunowicach. Prace ruszyły w listopadzie.

Około 300 metrowy chodnik budowany jest od skrzyżo-
wania ul. Słubickiej z Zieloną do skrzyżowania Słubickiej z Je-
ziorną (na wysokości ogrodnictwa). 

 Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji 
z Corona Hotline

 
Osoby szukające informacji dotyczących obostrzeń obowią-
zujących w  Brandenburgii mogą kontaktować się z  pracow-
nikami Słubicko-Frankfurckiego Centrum Kooperacji pod 
numerem: +49 335 552 1239 lub pisać na adres: hotline@frank-
furt-oder.de

Infolinia, w  języku polskim, czynna jest od poniedziałku 
do czwartku w  godzinach 9.00 – 12.00 oraz 13.00 – 16.00 
a w piątki od 9.00 do 12.00. 

 „Czułe strojenie”, czyli muzyczno-taneczne 
przesłanie z okazji 11 listopada 

Lokalni artyści skupieni m.in. wokół grupy Bohema, Słubic-
kiego Miejskiego Ośrodka Kultury i  Fundacji Dobro Kultury 
przygotowali muzyczno-taneczny program z  okazji Święta 
Niepodległości. Z  powodu pandemii nie mogliśmy obejrzeć 
ich na żywo, ale niesamowitych emocji dostarczył nam na-
grany teledysk. Reżyserem, choreografem i autorem tekstów 
był Henryk Lechelt, który prowadzi grupę Bohema. 

Grudzień 
 To kolejne proekologiczne działanie gminy

Przy naszym samorządowym żłobku „ Bajka” powstał ogród 
deszczowy. Poza funkcją ozdobną pełni także inną, bardzo 
ważną rolę – filtruje wodę opadową i zwiększa tym samym jej 
retencję. Ten pilotażowy projekt wdrażamy po to, żeby zbierać 
i  wykorzystywać wody opadowe z  dachu budynku żłobka. 
Wartość projektu, dzięki któremu w  naszej gminie powstał 
pierwszy ogród deszczowy to 48 tys. zł. Wykonawcą jest Leszek 
Kułak Budownictwo Sportowe, Inżynieria Krajobrazu, z  sie-
dzibą w  Skwierzynie. To, jak ogród będzie wyglądał wiosną 
można zobaczyć na załączonej wizualizacji.

 Czwartoklasiści z gminnych szkół matematyki 
uczą się innowacyjną metodą

Uczniowie klas czwartych wszystkich gminnych szkół uczą 
się matematyki poprzez platformę udostępnioną im przez 
Politechnikę Warszawską. W  podnoszeniu ich umiejętności 
pomaga…sztuczna inteligencja. W  projekcie „Matematyka 
– wstęp do kariery wynalazcy”, który realizuje Wydział Ma-
tematyki i  Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 
uczestniczy ponad 200 samorządów w  Polsce, w  tym nasza 
gmina.

 Przedszkolaki dostały supersprzęt! 

56 tys. zł udało się wygospodarować w końcówce roku z gmin-
nego budżetu na zakup zestawów multimedialnych dla każ-
dego samorządowego przedszkola.

– Już je mamy i  dzieci są zachwycone – mówi dyrektorka 
„Misia Uszatka” Kamila Łopusiewicz. – Takich nowinek 
w przedszkolu mamy dużo więcej – dodaje i wymienia choćby 
maty edukacyjne i  różnego rodzaju… roboty. – Dzięki nim 
nauczyciele prowadząc zajęcia i realizując program pokazują 
dzieciom jak bezpiecznie i  świadomie korzystać z  nowych 
technologii.
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Od nowego roku wszyscy segregujemy odpady!
– Ustawodawca wprowadził obo-
wiązek segregacji odpadów i  mu-
simy się do tego dostosować do 1 
stycznia 2021 roku. Stąd zmiana 
stawek za wywóz odpadów i  pod-
wyżki, które wprowadziliśmy 
z bólem serca. Nie da się ich jednak 
uniknąć, bo segregacja generuje 
znacznie wyższe koszty. Ale mu-
simy chronić środowisko w którym 
żyjemy! Przez ostatnie lata wzrósł 
poziomu konsumpcji, zmienił się 
sposób przetwarzania żywności i jej 
pakowania, wzrosła liczba pojazdów 
na naszych drogach- to wszystko 
jest dużą ingerencją w  ekosystem 
w którym żyjemy i musimy dołożyć 
wszelkich starań by minimalizować 
tą szkodliwa działalność człowieka. 

Szkodząc środowisku- szkodzimy 
sobie a  chroniąc środowisko- chro-
nimy siebie   – mówi burmistrz Ma-
riusz Olejniczak. 

Wprowadzenie systemu segre-
gacji odpadów komunalnych po-
ciąga za sobą szereg zmian. Zmiany 
te sprawiają, że koszty zagospo-
darowania odpadów są wyższe. 
W  naszej gminie mimo wszystko 
udaje się utrzymać te stawki  na 
najniższym poziomie. W  roku 
2020 Słubice były najtańszym mia-
stem w  Polsce pod kątem opłat za 
wywóz śmieci. Podobnie jak inne 
gminy w  Polsce również i  my nie 
uniknęliśmy wzrostu opłat.– Przy-
miarki do wprowadzenia w  życie 
nowych przepisów o  utrzymaniu 

czystości i  porządku w  gminach 
trwały od 2012 roku – przypomina 
burmistrz Mariusz Olejniczak. – To 
nie są łatwe decyzje. Do dziś brak 
jest „złotego środka”. Koszty ca-
łego systemu, przerzucane są na 
nas wszystkich, czyli mieszkańców 
poszczególnych gmin. Pierwszy 
rok będzie kluczowy, to on tak na-
prawdę pozwoli na weryfikację 
kosztów i  sprawności systemu – 
mówi burmistrz.

Na listopadowej sesji radni uchwa-
lili, że od nowego roku, miesięczna 
stawka opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi wyniesie 
49 zł od gospodarstwa domowego. 

Wskazana stawka jest wynikiem 
analizy kosztów systemu. Stawka 

maksymalna wynosi ponad 100 zł, 
czyli słubicka opłata to niecałe 50 
proc. stawki maksymalnej. 

– Prowadzimy bardzo racjonalną 
politykę w zakresie gospodarowania 
odpadami dzięki temu nasze stawki 
dalej pozostają jednymi z  najniż-
szych w kraju – mówi burmistrz. 

Wielu mieszkańców komen-
tując te zmiany podkreśla, że taki 
system egzekwowania opłat jest 
krzywdzący dla osób samotnych. Za 
wywóz odpadów zapłacą tyle samo 
co wieloosobowa rodzina, która pro-
dukuje ich dużo więcej. Z  czego to 
wynika?

– Wybierając metodę przeli-
czeniową „od gospodarstwa do-
mowego” - ustawa nie pozwala 

dodatkowo różnicować opłaty za 
odpady w zależności od liczby osób 
zamieszkujących w  danym gospo-
darstwie – wyjaśnia naczelnik Wy-
działu Podatków i  Opłat Lokalnych 
w  słubickim Urzędzie Miejskim 
Marcin Wołowicz.

Zgodnie z przepisami gminy mogą 
korzystać z  4 wariantów naliczania 
opłat: od mieszkańca, od gospodar-
stwa, od 1 m sześć. zużytej wody i od 
powierzchni nieruchomości. Żaden 
z tych wariantów nie jest doskonały. 
Radni, po długiej dyskusji i analizie 
tematu, zdecydowali, że od nowego 
roku opłata za śmieci naliczana bę-
dzie od gospodarstwa- tak ak robimy 
to od 2016r. 

 (beb)

Czy segregacja odpadów 
od stycznia 2021 dotyczy 
wszystkich?

Tak. Z  dniem 1 stycznia 2021 roku, 
złożona deklaracja dla nierucho-
mości zamieszkałych i   niezamiesz-
kałych (przedsiębiorstw, rodzinnych 
ogrodów działkowych, instytucji) 
przestaje obowiązywać z  mocy 
prawa. Właściciele nieruchomości  
zamieszkałych zobowiązani są do 
złożenia nowej deklaracji. 

Właściciele nieruchomości nie-
zamieszkałych (przedsiębiorstw, 
rodzinnych ogrodów działkowych, in-
stytucji) mogą zdecydować czy zostają 
w  gminny systemie gospodarowania 
odpadami komunalnymi czy nie.

Jeśli właściciel nieruchomości 
niezamieszkałej zdecyduje się zo-
stać  zobowiązany jest do  złożenia 
nowej deklaracji

Jeżeli zdecyduje się odejść będzie 
skutkowało koniecznością zawarcia 
przez te podmioty indywidualnej 
umowy z  przedsiębiorcą prowa-
dzącym działalność w zakresie odbie-
rania i  zagospodarowania odpadów 
komunalnych, wpisanym do Rejestru 
Działalności Regulowanej prowadzo-
nego przez Burmistrza Słubic. 

Ważne: Obowiązek zawarcia 
umowy dotyczy wszystkich 
przedsiębiorców, instytucji kul-
tury, oświaty, zdrowia, zarządców 
ogrodów działkowych, a  także tych 
części nieruchomości, które funk-
cjonują jako nieruchomości nieza-
mieszkałe, o  ile nie zdecyduje się 
pozostać w systemie gminnym.

Czy stosujemy worki na 
śmieci?

W  zabudowie domów jednoro-
dzinnych worki dostarczane są do 
gospodarstw domowych i  tak „za-
pakowane” odpady są odbierane. 
W  workach odbierane są frakcje 
z tworzyw sztucznych, metali, papier 
i  tektura, szkło i  bioodpady, nato-
miast odpady zmieszane trafiają do 
czarnego pojemnika.- tak wygląda 
to w zabudowie jednorodzinnej.

Natomiast odbiór odpadów komu-
nalnych z  budynków wielorodzin-
nych odbywa się za pośrednictwem 
dedykowanych kontenerów. Każdy 
z  nich jest oznaczony odpowiednim 
kolorem i  służy do gromadzenia 
konkretnej frakcji. Do kontenerów 
wrzucamy posegregowane odpady, 
pamiętając o  tym, że worek sam 
w sobie też jest odpadem. Zatem nie 
możemy wrzuć szklanych butelek 

O to najczęściej  
pytają mieszkańcy 

zapakowanych w worku na śmieci do 
pojemnika na szkło. – Szkło do szkła, 
a worek do odpadów zmieszanych. 

Z czego wynika stawka, 
w wysokości  49,00 zł od 
gospodarstwa domowego, 
przyjęta przez gminę?

Stawka 49 zł wynika z  kalkulacji 
kosztów jakie gmina ponosi za 
wywóz odpadów. Wprowadzenie 
zasad segregacji zmienia całkowicie 
system odbioru i zagospodarowania 
odpadów komunalnych. Musimy 
liczyć się z  zakupem nowych po-
jemników, należy zadbać o  bieżące 
utrzymanie ich w czystości, wzrasta 
również koszt odbioru odpadów 
(osobny odbiór każdej z  frakcji 
i  przewiezienie jej do Regionalnej 
Instalacji Przetwarzania Odpadów).

Do kiedy będzie obowiązywać 
przyjęta stawka?

Przyjęta stawka będzie obowią-
zywać w 2021 r. i może się zmienić, 
w  momencie wzrostu lub spadku 
kosztów wywozu odpadów.

W jaki sposób dokonywać 
będziemy opłaty za wywóz 
odpadów komunalnych?

Opłatę należy dokonywać tak jak 
dotychczas - na rachunek ban-
kowy Gminy Słubice. Właściciele 
domów jednorodzinnych uiszczają 
opłatę bezpośrednio na rachunek 
bankowy Gminy Słubice. Właści-
ciele mieszkań w  budynkach wie-
lorodzinnych ponoszą opłatę za 
pośrednictwem Wspólnoty Miesz-
kaniowej- na dotychczasowych za-
sadach w  stawce wskazanej przez 
administratora budynku.

A co jeśli w pojemnikach 
znajdą się odpady źle 
posegregowane?

Ustawodawca nakazał nakładanie 
kary, stąd też wprowadzono zapisy, 
regulujące jej wysokość. Jeśli ktoś 
nie wywiąże się z obowiązku segre-
gacji będzie musiał zapłacić 98 zł 
miesięcznie -jest to dwukrotność 
przyjętej stawki, a ustawa dopuszcza 
nawet czterokrotność.

Jak często odpady komunalne 
będą odbierane?

Minimalna częstotliwość odbioru 
odpadów komunalnych od właści-
cieli z  terenu nieruchomości za-
mieszkałych:
1) odpady komunalne pozostałe po 

selekcji odpadów (niesegrego-
wane), gromadzone na: 

a) terenie zabudowy jednorodzinnej 
- nie rzadziej niż raz w tygodniu,

b) terenie zabudowy wielorodzinnej 
-nie rzadziej niż dwa razy w tygo-
dniu,

2) odpady selektywne według frakcji: 
papier, szkło, tworzywa sztuczne 
(w tym metale i opakowania wielo-
materiałowe),  zgromadzone na:

a)  terenie zabudowy jednorodzinnej - 
nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu,

b) terenie zabudowy wielorodzinnej 
-nie rzadziej niż raz w tygodniu,

3) bioodpady zgromadzone na:
a) terenie zabudowy jednorodzinnej - 

nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
b) terenie zabudowy wielorodzinnej 

- nie rzadziej niż raz w tygodniu,

Minimalna częstotliwości odbioru 
odpadów komunalnych od właści-
cieli z terenu nieruchomości nieza-
mieszkałych:
1) odpady komunalne pozostałe po 

selekcji odpadów (niesegrego-
wane), gromadzone na:

a) terenie ogródków działkowych - 
od 01 marca do 31 października 
nie rzadziej niż raz w  miesiącu, 
w pozostałych terminach nie rza-
dziej niż raz na dwa miesiące,

b) pozostałych nieruchomościach - 
nie rzadziej niż raz w tygodniu,

2) odpady selektywne, o  których 
mowa w § 1 ust. 1 pkt.1 – 3 zgroma-
dzone na:

a) terenie ogródków działkowych - 
od 01 marca do 31 października 
nie rzadziej niż raz w  miesiącu, 
w pozostałych terminach nie rza-
dziej niż raz na dwa miesiące,

b) pozostałych nieruchomościach - 
nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu,

3) bioodpady zgromadzone na:
a) terenie ogródków działkowych - 

od 01 marca do 31 października 
nie rzadziej niż raz w  tygodniu, 
w pozostałych terminach nie rza-
dziej niż raz w miesiącu,

b) pozostałych nieruchomościach - 
nie rzadziej niż raz w miesiącu.

4) meble i inne odpady wielkogabary-
towe - nie rzadziej niż raz na kwartał.

A co z gabarytami?

Meble i  inne odpady wielkogaba-
rytowe wystawione, nie wcześniej 
niż w  dniu poprzedzającym dzień 
wywozu odpadów i  nie później niż 
o  godz. 600  w  dniu wywozu od-
padów, przed nieruchomością lub 
w  miejscu zbierania odpadów ko-
munalnych będą odbierane w każdej 
ilości:
1) z nieruchomości na terenie zabu-

dowy wielorodzinnej - nie rzadziej 
niż raz w miesiącu,

2) w zabudowie jednorodzinnej - nie 
rzadziej niż raz na kwartał.
Dokładny harmonogram  odbioru 

gabarytów zostanie przedstawiony 
przez firmę odbierającą odpady.

A co z pozostałościami po 
remontach?

Pozostałości po remontach nie są 
odpadami komunalnymi i nie podle-
gają systemowi gminnemu. Dlatego 
też niezwykle istotnym uzupełnie-
niem systemu zbierania odpadów 
są punkty selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych.

Odpadami, które mogą być prze-
kazywane do punktu, są:
•	 odpady poremontowe i budowlane;
•	 odpady wielkogabarytowe (tj. 

meble, wyposażenie wnętrz, itp.);
•	 zużyty sprzęt elektryczny i  elek-

troniczny (pralki, lodówki, telewi-
zory, radioodbiorniki,  komputery, 
kalkulatory, itp.);

•	 zużyte baterie i akumulatory;
•	 strzykawki itp.;
•	 opony;
•	 odpady niebezpieczne z  gospo-

darstw domowych (pozostałości 
farb, lakierów,   rozpuszczalników, 
kwasów, olejów, płynów do 
chłodnic, itp.).

•	 przeterminowane leki i chemikalia 
•	 zużyty sprzęt elektryczny elektro-

niczny i AGD zużyte baterie i
•	 akumulatory
•	meble i inne odpady
•	wielkogabarytowe odpady bu-

dowlane i  rozbiórkowe -posegre-
gowane

•	 żarówki świetlówki 
•	 odpady niekwalifikujące się do 

odpadów medycznych powsta-
łych w  gospodarstwie domowym 

w  wyniku przyjmowania pro-
duktów leczniczych w  formie in-
iekcji i prowadzenia monitoringu 
poziomu substancji we krwi, 
w szczególności igieł i strzykawek

•	 drewno impregnowane
•	 płyty wiórowe i MDF
•	 Opakowania	wielomateriałowe.
•	 Zużyte	 opony	 od	 samochodów	

osobowych.
•	 Odpady	ulegające	biodegradacji
•	 Papier	i tektura
•	 Opakowania	metalowe	i metale
•	 Tworzywa	sztuczne.
•	 Papier	i tektura.
•	 Butelki,	słoiki.
•	 Tonery	od	drukarek,
•	 Farby,	tusze,	kleje
•	 Środki	ochrony	roślin.

Czy Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych będzie 
działał na dotychczasowych 
zasadach?

Tak, Punkt Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych będzie do 
dyspozycji mieszkańców trzy dni 
w tygodniu.

PSZOK zlokalizowany jest  przy 
ul. Krótkiej 8 w Słubicach, na placu 
Przedsiębiorstwa Usług Komunal-
nych. PSZOK jest czynny w: ponie-
działek, środa, sobota od godz. 7.00 
do godz. 18.00.  

Ważne: Pamiętajmy, że istnieje 
możliwość zamówienia kontenera 
i usługi wywozu odpadów nie skla-
syfikowanych jako odpady komu-
nalne.

A co z przeterminowanymi 
lekami?

Przeterminowane leki zbierane są 
również w specjalnych pojemnikach 
w aptekach. Można wrzucać do nich 
zarówno pastylki, drażetki, maści, 
jak i  leki płynne oraz aerozole. Za-
bronione jest wrzucanie igieł, igło-
strzykawek. Mile widzianym jest 
wrzucanie leków bez opakowań 
- niezabrudzone papierowe opako-
wania   lekarstw oraz ulotki można 
wrzucić do odpadów komunalnych 
– papier. 

Przeterminowane leki zbierane są 
do specjalistycznych pojemników 
ustawionych w  wytypowanych Ap-
tekach:
1. Apteka „Nowa” Sp. z o.o.,  

ul. Kopernika 23, 69-100 Słubice,
2. Apteka „Vita” s.c., ul. Wrocławska 

5j, 69-100 Słubice,
3. Apteka „Millenium”,  

ul. Mickiewicza 5, 69-100 Słubice, 
4. Apteka „Centrum Zdrowia”,  

pl. Przyjaźni 28, 69-100 Słubice, 
5. Apteka „Dbam o Zdrowie”,  

ul. Adama Asnyka 15a, 69-100 
Słubice.   

tworzywa 
sztuczne i metale

pojemnik zółty

papier i tektura

pojemnik niebieski

szkło

pojemnik zielony

bioodpady

pojemnik brazowy

odpady zmieszane

pojemnik czarny

Odpady należy segregować do pojemników o następującej  kolorystyce: 
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Narodowy Bieg Niepodległości  
tym razem wirtualnie

W tym roku przeprowadzenie Narodowego Biegu Niepodległości od Bałtyku do Tatr w tradycyjnej formie nie było moż-
liwe ze względu na pandemiczne obostrzenia. Organizatorzy, czyli Lubusz Słubice i Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
zaprosili jednak biegaczy do wirtualnego biegania. 

Łącznie do biegu zgłosiło się ponad 
60 osób, ale zgodnie z  zasadami 
ukończyło go 35 uczestników. W tej 
stawce najszybszy był Adam Kuś 
z  Poznania, który dystans 10 km 
pokonał w  czasie 35:58. Wśród 
pań triumfowała Monika Wojcie-
chowska z Frankfurtu. Jej rezultat to 
48:42.

A  kto był najlepszy w  gronie 
mieszkańców Słubic? Wśród męż-
czyzn na trzecim miejscu open upla-
sował się Maciej Konczyński (37:40), 
a wśród kobiet czwartą lokatę zajęła 
Angelika Chustecka (56:20).

Rywalizacja polegała na tym, że 
każdy chętny mógł przebiec dystans 
10 km samodzielnie, w  dowolnym 
miejscu i  w  określonym przez or-
ganizatorów terminie. - Ważne, 
aby taki bieg został zarejestrowany 
przez urządzenie z  GPS, następnie 
dowód zapisu, np. w postaci zdjęcia, 
był przekazany do nas  – opowiada 

Ryszard Chustecki, dyrektor sportu 
SOSiR.

Dla tych, którzy nie mają takiego 
sprzętu, SOSiR wprowadził dodat-
kowe rozwiązanie. Mogli przyjść 
na stadion przy ul. Sportowej i  pod 
okiem trenera Piotra Kiedrowicza 
przebiec 10 km na bieżni. – Z  tej 
możliwości skorzystało kilka osób, 
m.in. zwyciężczyni w  kategorii ko-
biet – relacjonuje szkoleniowiec Słu-
bickiej Akademii Biegowej.

Dekoracja najlepszych biegaczy, 
open i  w  poszczególnych kate-
goriach wiekowych, odbyła się 5 
grudnia, przy okazji Mikołajkowego 
Marszu Rodzinnego.

Patronem honorowym wyda-
rzenia był burmistrz Słubic Mariusz 
Olejniczak. 

(MK)

Najlepsi biegacze tegorocznego 
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Mikołajkowy Marsz Rodzinny
Za nami Mikołajkowy Marsz Rodzinny. Choć pandemiczne obostrzenia nie pozwoliły na przeprowadzenie planowane-
go pierwotnie biegu, to marsz ramię w ramię z bliskimi dostarczył uczestnikom wiele frajdy. 

Mikołaje, skrzaty, renifery i  różnej 
maści świąteczne postacie zebrały 
się 5 grudnia w sobotnie przedpołu-
dnie. Cel był jeden – wspólnie spę-
dzić czas w aktywnej formie i dobrze 
przy tym się bawić.

Organizatorzy imprezy – Lu-
busz Słubice i  Słubicki Ośrodek 
Sportu i  Rekreacji – przygotowali 
dla uczestników pakiet startowy: 
maseczkę ze wspólnym logo Słubic 
i Frankfurtu, wodę mineralną, oko-
licznościowy numer startowy oraz 
pamiątkową statuetkę. Tę ostatnią, 
każdemu kto dotarł na metę, wrę-
czał osobiście sam burmistrz Ma-
riusz Olejniczak.

Ale za nim do tego doszło uczest-
nicy musieli zaliczyć trzy pętle 
wokół placu Bohaterów i Wolności, 
oczywiście startując osobno, z  za-
chowaniem społecznego dystansu. 
Ze względu na prowadzone prace 
remontowe, część trasy poprowa-
dzono alejkami parku, ale umownie 
dystans do zaliczenia wynosił 2020 
metrów.

Maszerowali mali i  duzi, starsi 
i  młodsi, całe rodziny i  sportowe 
grupy. Niektórym aż ciężko było 
utrzymać nogi na wodzy i  próbo-
wali… podbiegać. Nie miało to 
jednak znaczenia dla rywalizacji, bo 
nie liczył się czas i  zajęte miejsce, 
a sam udział we wspólnej zabawie.

Na trasie pojawili się także nasi 
samorządowcy. Ze swoimi bliskimi 
maszerowali m.in. wspomniany 
wcześniej burmistrz, jego zastęp-
czyni Adriana Dydyna-Marycka oraz 
przewodniczący rady Grzegorz Cho-
lewczyński.

Imprezę poprowadził jej pomy-
słodawca – Piotr Kiedrowicz ze Słu-
bickiej Akademii Biegowej – który 
gromkimi okrzykami dodawał 
uczestnikom otuchy. Przywoływał 
m.in. słowa Adama Małysza, który 
niedawno sam przeszedł koronawi-
rusa. – Nasz mistrz w  skokach nar-
ciarskich przekonywał w  mediach, 
że w  tych trudnych czasach bardzo 
ważne jest dbanie o kondycję i ruch 
na świeżym powietrzu. Ludzki orga-

nizm jest wtedy bardziej odporny na 
różne infekcje – mówił do maszeru-
jących.

A za metą, oprócz wspomnianych 
statuetek i  koronapiątki od burmi-
strza, czekała na nich gorąca her-
bata. Ta się przydała, bo niektórzy 
przyjechali na marsz naprawdę z da-
leka. Byli piechurzy z Międzyrzecza, 
Nowej Soli, Ośna Lubuskiego i  są-
siedniego Frankfurtu – łącznie zapi-
sało się 125 osób.

Z takiej frekwencji cieszył się Ry-
szard Chustecki, dyrektor ds. sportu 
SOSiR i  jednocześnie prezes słubic-
kiego Lubusza. – Ogromną radość 
sprawiły nam te uśmiechnięte i  za-
dowolone twarze. Szkoda, że plany 
nieco pokrzyżowała nam pandemia, 
ale dobrze, że udało się przepro-
wadzić imprezę chociaż w  takiej 
formie. Okazało się, że ludzie po-
trzebują wyjść z domu, spędzić czas 
aktywnie, z bliskimi, w ruchu. Dzię-
kuję wszystkim za udział – powie-
dział po marszu. 

(MK)
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Polonia Słubice na 
półmetku piłkarskiego 
sezonu

W poprzednim numerze podsumowaliśmy pucharową przygodę Po-
lonii Słubice, dziś pora na kilka zdań o piłkarskich rozgrywkach w IV 
lidze w wykonaniu polonistów.

SKP Słubice liderem 
A klasy na półmetku 
rozgrywek

Słubicki Klub Piłkarski dokonał historycznego wyczynu. Po raz pierw-
szy w 10-letniej historii klubu, biało-niebiescy są liderem rozgrywek 
A klasy po zakończeniu rundy jesiennej. W tym czasie nie przegrali 
ani jednego meczu.

Turniej 
koszykówki 
z okazji Święta 
Trzech Króli

Z okazji Święta Trzech Króli w Słubicach od-
będzie się turniej koszykówki 3x3. To zysku-
jąca coraz większą popularność odmiana 
koszykówki, w której na jeden kosz grają 
dwie drużyny złożone z 3 zawodników.

Klub przed sezonem przeszedł 
spore roszady kadrowe, zmienił 
się także trener. Na stanowisko 
wrócił pierwszy szkoleniowiec 
SKP Adam Mroziński. I udało mu 
się na tyle skutecznie złożyć ze-
spół, że ten nie przegrał jesienią 
ani razu.

W  12 spotkaniach słubiczanie 
zgromadzili 26 punktów, notując 
7 zwycięstw i  5 remisów. Zaapliko-
wali rywalom aż 34 bramki, tracąc 
przy tym tylko 16. To zasługa całego 

zespołu, ale warto podkreślić rolę 
nowego nabytku SKP, Brazylijczyka 
Andre Felipe. To najbardziej wy-
różniający się zawodnik na boisku 
i autor aż 14 trafień.

Z  pewnością jednym z  lepszych 
meczów w  wykonaniu SKP był po-
jedynek z czołową drużyną A klasy, 
Zielonymi Lubiechnia Wielka, wy-
grany 1:0. Niezwykle dramatyczny 
przebieg miało derby powiatu słu-
bickiego, w  którym biało-niebiescy 
pokonali 4:3 Zorzę Kowalów.

Emocjonujących momentów nie 
brakowało i  na wiele podobnych 
liczą kibice także wiosną. Łatwo nie 
będzie, bo za plecami SKP jest długa 
kolejka chętnych do wskoczenia na 
fotel lidera. Tylko o  2 oczka mniej 
mają wspomniani Zieloni oraz 
Pogoń Krzeszyce. A  tuż za podium 
są Odra Górzyca i FC Kursko.

Czy SKP Słubice utrzyma formę 
i awansuje do klasy okręgowej? Za to 
będziemy mocno trzymać kciuki. 

(MK)

21 listopada podopieczni trenera An-
drzeja Wypycha zakończyli rundę 
jesienną wyjazdowym zwycięstwem 
3:1 z  Meprozetem Stare Kurowo. To 
była ich szósta z kolei wygrana.

Dzięki udanemu finiszowi Po-
lonia wskoczyła na 6 lokatę w tabeli. 
Bilans naszej drużyny na półmetku 
sezonu to 33 punkty zgromadzone 
w  18 meczach. Słubiczanie wygry-
wali łącznie aż 10 razy, zanotowali 
3 remisy i 5 porażek, strzelając przy 
tym 33 bramki, a tracąc 22.

Do tych zwycięstw, którzy najbar-
dziej zapadły w  pamięci kibiców, 
z pewnością należy wyjazdowy poje-
dynek z Ilanką Rzepin, czołową dru-
żyną IV ligi, wygrany 3:0. Niezwykle 
dramatyczne było także starcie 
z  Pogonią Skwierzyna, w  którym 
wygraną w 94 (!) minucie zapewnił 
niezawodny kapitan Przemysław 
Begier.

Co przyniesie druga część roz-
grywek? Kibice oczywiście liczą, 
że „Duma pogranicza" wskoczy na 
podium IV ligi. Będzie o  to ciężko, 
bo w  tabeli jest dość ciasno. Pił-
karze Polonii udowodnili jednak 
wiele razy, że nie ma dla nich rzeczy 
niemożliwych. Do trzeciej lokaty 
i  wspomnianej Ilanki brakuje polo-

nistom 6 oczek. Liderem IV ligi jest 
Carina Gubin, która zgromadziła ich 
43. A tuż za plecami Polonii plasują 
się Odra Nietków i Spójnia Ośno Lu-
buskie.

Trzymamy kciuki za udane zi-
mowe przygotowania, a  do relacji 
z  meczów wrócimy w  wiosennych 
numerach gazety.  (MK)

Polonia Słubice zajmuje 6 miejsce na półmetku sezonu 2020/2021

Trener Adam Mroziński i jego podopieczni nie przegrali ani razu w rundzie jesiennej
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W  tej dyscyplinie sportu Polacy są 
brązowymi mistrzami świata, a  na 
podwórkach, osiedlowych boiskach 
i  pod dachem uprawia ją coraz 
więcej osób. Nie inaczej jest w  Słu-
bicach. W jej rozwój zaangażował się 
Arkadiusz Sowa, były szkoleniowiec 
Lotnika Słubice i  Red Cocks Frank-
furt.

Utworzył amatorską drużynę 
o  wdzięcznej nazwie „Pędzący po 
browar”, która latem z powodzeniem 
uczestniczyła w  najbardziej pre-
stiżowych turniejach koszykówki 
3x3 w  całej Polsce. Słubiczanom 
udało się nawet wskoczyć do ogól-
nopolskiego rankingu 3x3 basket, 
w którym są obecnie na 33 pozycji.

Teraz chcą ten rodzaj koszykówki 
zaprezentować w swoim rodzinnym 
mieście. Stąd pomysł na organi-
zację turnieju, który przygotowują 
wspólnie ze Słubickim Ośrodkiem 
Sportu i  Rekreacji i  przy wsparciu 
gminy Słubice.

Impreza odbędzie się 6 stycznia 
w  hali miejskiej przy ul. Piłsud-
skiego o  godz. 17:00. Zgłoszeń 
3-osobowych drużyn (+ ew. 1 rezer-
wowy) można dokonywać na stronie 
play.fiba3x3.com. Dodatkowe py-
tania i więcej informacji można zna-
leźć na stronach www.sosirslubice.
pl oraz www.facebook.com/pedza-
cypobrowar. 

(MK)

Słubice zapraszają na turniej koszykówki 3x3
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Burmistrz Słubic ogłasza

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy 
Słubice:

lp. położenie/obręb numer 
działki powierzchnia nr księgi wieczystej

cena wywoławcza
nieruchomości 
brutto, w tym 
podatek VAT 
w stawce 23% 

wadium

1
Słubice obręb 1 
skrzyżowanie ulic Kazimierza 
Wielkiego i Władysława Łokietka

1053/4 0,1140 ha GW1S/00005139/3 688.800,00 zł 70.000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 9 marca 2021 r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. 
Akademickiej 1. 
Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miej-
skim w Słubicach przy ul. Akademickiej 1 oraz na stronie bip.slubice.pl i www.slubice.pl. Informację o publikacji ogłoszenia 
o przetargu zamieszczono w Gazecie Wyborczej i Gazecie Słubickiej. 

Dodatkowe informacje odnośnie ogłoszonego przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach w Wy-
dziale Gospodarowania Nieruchomościami i Architektury w godzinach otwarcia urzędu, telefonicznie 95 737 20 49 lub 
drogą elektroniczną beata.nowakowska@slubice.pl.

Przetarg ogłoszono dnia 4 grudnia 2020 r.

Burmistrz Słubic ogłasza

drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy 
Słubice:

lp. położenie/obręb numer 
działki powierzchnia nr księgi 

wieczystej
cena wywoławcza
nieruchomości brutto, 
w tym VAT w stawce 23% 

wadium

1 Słubice obręb 1 
ul. Wincentego Witosa 192/21 0,0485 ha GW1S/00018707/0 26.063,70 zł 3.000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 9 lutego 2021 r. (wtorek) o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Słubicach 
przy ul. Akademickiej 1. Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 
przed Urzędem Miejskim w Słubicach przy ul. Akademickiej 1 oraz na stronie bip.slubice.pl i www.slubice.pl. Informację 
o publikacji ogłoszenia o przetargu zamieszczono w Gazecie Wyborczej i Gazecie Słubickiej. 

Dodatkowe informacje odnośnie ogłoszonego przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach w Wy-
dziale Gospodarowania Nieruchomościami i Architektury w godzinach otwarcia urzędu, telefonicznie 95 737 20 49 lub 
drogą elektroniczną beata.nowakowska@slubice.pl.
Przetarg ogłoszono dnia 4 grudnia 2020 r.

•	 Dermatologia
•	 Dermatologia	pediatryczna	
•	 Dermatologia	estetyczna
•	 Medycyna	regeneracyjna		

i	anti–	aging
•	 Dermatochirurgia

•	 Dermatoskopia	
•	 Trichoskopia
•	 Chirurgia	naczyniowa
•	 USG	Doppler
•	 Małoinwazyjne	metody	

leczenia	żylaków

tel.:	506	501	515
ul. Transportowa 6 | 2 piętro | 69-100 Słubice

www.dermaestetica.pl | info@dermaestetica.pl

Reklama

 Zakład Usług Wodno – Ściekowych Sp. z o.o. 
ul. Krótka 9, 69-100 Słubice, tel./fax. 95 758 26 65 

e-mail: kontakt@zuws.pl, www.zuws.pl 
 
 

W związku z dynamicznym rozwojem oraz nowymi zadaniami w branży wodociągowej  
i kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Słubice,  

Zakład Usług Wodno – Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach  
poszukuje kandydatów na stanowisko:  

Majster sieci wod – kan 
Miejsce zatrudnienia: Dział Techniczno – Eksploatacyjny ZUWŚ Sp. z o.o.   

Miejsce pracy: miasto i gmina Słubice  
 

OD KANDYDATA OCZEKUJEMY: 
➢ wykształcenie minimum średnie techniczne w specjalności sanitarnej bądź pokrewnej, 
➢ minimum 2 letni staż pracy na pokrewnym stanowisku,  
➢ znajomość procesów uzdatniania i dystrybucji wody, 
➢ znajomość funkcjonowania systemów sieci kanalizacji sanitarnych,  
➢ prawo jazdy kategorii „B”, 
➢ praca w trybie 8 – godzinnym, 
➢ gotowość do pełnienia dyżurów zgodnie z grafikiem dyżurów w trybie tygodniowym, 
➢ dyspozycyjność i możliwość pracy w godzinach i dniach wolnych od pracy w sytuacjach awaryjnych, 
➢ umiejętność organizacji pracy w zespole i jej zarządzania, 
➢ znajomość zasad gospodarki materiałowej, 
➢ prawo do korzystania w pełni z praw publicznych. 
 
MILE WIDZIANE DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI: 
➢ znajomość środowiska CAD, 

 
PODSTAWOWE OBOWIĄZKI: 
➢ zapewnienie dostawy wody na potrzeby miasta i gminy Słubice, 
➢ zapewnienie odbioru ścieków sanitarnych na miasta i gminy Słubice, 

 
OSOBIE ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU OFERUJEMY: 
➢ stabilną pracę na pełny etat, 
➢ możliwość rozwoju, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, specjalistyczne szkolenia, 
➢ nowoczesny sprzęt i warsztat pracy wykorzystujący zdalne technologie zarządzania,  
➢ bardzo dobre warunki socjalne. 

 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie ofert wraz z niżej wymienionymi załącznikami w zamkniętych 
kopertach z dopiskiem „Rekrutacja – Majster sieci wod-kan” do dnia  30 grudnia 2020 roku, godzina 12.00 na 
adres Spółki: Zakład Usług Wodno – Ściekowych Sp. z o.o. , ul. Krótka 9, 69-100 Słubice  
Wymagane załączniki: 
➢ CV oraz list motywacyjny,  
➢ dokumenty poświadczające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.  
➢ oświadczenie o niekaralności. 
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 
2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”. 

 
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. 

Zainteresowanych informujemy, iż nadesłanych ofert nie zwracamy. 
 Zakład Usług Wodno – Ściekowych Sp. z o.o. 

ul. Krótka 9, 69-100 Słubice, tel./fax. 95 758 26 65 
e-mail: kontakt@zuws.pl, www.zuws.pl 

 
 

W związku z dynamicznym rozwojem oraz nowymi zadaniami w branży wodociągowej  
i kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Słubice,  

Zakład Usług Wodno – Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach  
poszukuje kandydatów na stanowisko:  

Magazynier wod – kan  
Miejsce zatrudnienia: Dział Techniczno – Eksploatacyjny ZUWŚ Sp. z o.o.   

Miejsce pracy: miasto i gmina Słubice  
 

OD KANDYDATA OCZEKUJEMY: 
➢ wykształcenie minimum średnie,  
➢ minimum 2 letni staż pracy na pokrewnym stanowisku,  
➢ znajomość materiałów stosowanych w branży wodociągowej i kanalizacyjnej,  
➢ dokładność, sumienność i odpowiedzialność,  
 
MILE WIDZIANE DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI: 
➢ znajomość funkcjonowania gospodarki magazynowej (WZ, RW, PZ i inne)  

 
PODSTAWOWE OBOWIĄZKI: 
➢ prowadzenie gospodarki magazynowej w oparciu o zintegrowany system informatyczny, 

 
OSOBIE ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU OFERUJEMY: 
➢ stabilną pracę na pełny etat, 
➢ możliwość rozwoju, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, specjalistyczne szkolenia, 
➢ bardzo dobre warunki socjalne. 

 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie ofert wraz z niżej wymienionymi załącznikami w zamkniętych 
kopertach z dopiskiem „Rekrutacja – „Magazynier” do dnia 30 grudnia 2020 roku, godzina 12.00 na adres Spółki: 
Zakład Usług Wodno – Ściekowych Sp. z o.o. , ul. Krótka 9, 69-100 Słubice  
Wymagane załączniki: 
➢ CV oraz list motywacyjny,  
➢ dokumenty poświadczające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.  
➢ oświadczenie o niekaralności. 

 
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(RODO))”. 

 
 

Zastrzegamy możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. 
Zainteresowanych informujemy, iż nadesłanych ofert nie zwracamy. 

Jest system Domowej Opieki Medycznej  
dla pacjentów z COVID-19

Ministerstwo Zdrowia uruchomiło projekt 
Domowej Opieki Medycznej (DOM), czy-
li system zdalnego monitoringu pacjentów 
z COVID-19 za pomocą aplikacji PulsoCare.

Do programu pacjentów kwalifikują 
lekarze rodzinni na podstawie wy-
wiadu medycznego. Zakwalifiko-
wany pacjent dostaje poprzez SMS 
dane do logowania w systemie, a li-
stonosz dostarczy mu pulsoksymetr, 
dzięki któremu będzie na bieżąco 
badał poziom saturacji.

Dane dotyczące zdrowia pacjentów 
są zbierane poprzez system Pulso-
Care, do którego są wprowadzane 
wyniki pomiarów wraz z wypełnioną 
przez pacjenta ankietą. W przypadku 
niepokojących sytuacji z  chorym 
kontaktują się lekarze.  

(red)
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Reklama

Reklama

USŁUGI POGRZEBOWE

s.c.

Dariusz Orłowski 
tel. 602 370 562 (24h) 

668 030 562 

Cmentarz Komunalny
ul. Sportowa 2
69-100 Słubice

Reklama

Reklama

+48 570 158 158

•	 Implanty
•	Ortodoncja
•	Kompleksowe 

leczenie

•	Leczenie pod  
mikroskopem

•	Kosztorysy do AOK

ul. Transportowa 6, 69-100 Słubice
(galeria handlowa, w której znajduje się Travel Free)

Reklama
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Słubice nabrały świątecznego blasku
W wielu miejscach pojawiły się bożonarodzeniowe ozdoby, które wprowadzają nas w nastrój zbliżających się świąt. 
Gmina zadbała o nową choinkę przy placu Przyjaźni, świąteczne oświetlenie placu Bohaterów, na deptaku przy ul. Jed-
ności Robotniczej i placu Wolności stanęły choinki… 

Na drzewach znów zawisły wielkie 
czerwone bombki… Ozdoby szcze-
gólnie urokliwie wyglądały gdy 
przyprószył je śnieg, który spadł na 
początku grudnia. Bardzo byśmy 
chcieli, żeby białe było także Boże 

Narodzenie. Może to marzenie się 
spełni? Tymczasem zobaczcie jak 
wygląda nasze miasto ozdobione 
w  wielu miejscach świątecznymi 
dekoracjami. 

Fot. slubice24.pl

Fot. slubice24.pl

Fot. slubice24.plFot. slubice24.pl
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