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Ze względu na pandemię Słubicki 
Miejski Ośrodek Kultury, organizator 
WOŚP, nie mógł zaprosić mieszkańców 
jak zawsze do siedziby ośrodka dlatego 
przygotował atrakcje na zewnątrz. 
Wiele osób z  tego zaproszenia skorzy-
stało przychodząc na plac Bohaterów, 
gdzie przez kilka godzin grała Orkiestra. 
Muzykę na żywo serwował Jacek Fał-
dyna i  Piotr Pakulski, kilka swoich po-
pisowych numerów wykonała orkiestra 
Fanfary Europy, mieszkańcy układali 
z klocków serce WOŚP, strażacy ze słu-
bickiej OSP wozili chętnych quadami, 
gospodynie z  Kunic częstowały wybor-
nymi pierogami, panie z  siatkarskiej 
drużyny Prymulki, jak zawsze upiekły 
pyszne ciasta, a burmistrz Mariusz Olej-
niczak serwował potrawy z grilla…

Na placu Bohaterów stanęło też 
wielkie czerwone serce, przy którym 
mieszkańcy chętnie się fotografowali. 
Atrakcją była też plenerowa wystawa 
fotograficzna "Dwanaście plag współ-
czesności" przygotowana przez grupę 

AKFA działającą przy Galerii Okno. 
Ponadto prawie przez cały dzień na 
scenie SMOKa odbywały się występy 
artystyczne, a w orkiestrowym studio, 
stworzonym przez SMOK i  telewizję 
HTS, gościło wiele osób, które dzieliły 
się m.in. wspomnieniami z  poprzed-
nich finałów. 

Oczywiście nie zabrakło w tym roku 
także wolontariuszy. Od samego rana 
z puszkami ruszyło 40 osób, a ich skar-
bonki szybko się zapełniały. Rano słu-
biczanie spotkali się też na wspólnym 
morsowaniu w  Ośnie Lubuskim. Do 
wody weszli m.in. dyrektor SMOKa 
Przemysław Karg, burmistrz Mariusz 
Olejniczak, po raz pierwszy, przyłączył 
się do nich przewodniczący Rady Miej-
skiej w  Słubicach Grzegorz Cholew-
czyński.  

Po raz pierwszy w  Orkiestrze zagrali 
też razem burmistrzowie Słubic i Frank-
furtu: Mariusz Olejniczak i Rene Wilke. 
Obaj to zapaleni rowerzyści dlatego na 
aukcję wystawili wycieczkę, w  czasie 

której, przemierzając dwumiasto na 
dwóch kółkach, pokażą swoje ulubione 
miejsca. Została wylicytowana za 2046 
zł. Na tym jednak nie koniec. 850 zł 
zapłacono za piknik z  rodziną M. Olej-
niczaka, a  520 zł zapłacił słubiczanin, 
któremu burmistrz Słubic osobiście po-
sadzi drzewo w  ogrodzie. Z  Orkiestrą 

grał też przewodniczący rady miejskiej. 
Mecz tenisowy z  Grzegorzem Cholew-
czyńskim został wylicytowany za 1950 
zł, ale w przypadku przegranej, przewod-
niczący dorzuci jeszcze na WOŚP 500 zł.

– Bardzo się cieszę, że słubiczanie, 
mimo, że czasy mamy trudne, nie za-
pominają o pomocy innym – mówi bur-

mistrz Mariusz Olejniczak. – Dziękuje 
wszystkim, którzy zaangażowali się 
w zorganizowanie finału WOŚP, a także 
mieszkańcom, którzy hojnie wsparli 
zbiórkę – dodaje.

Fotorelacja ze słubickiego finału 
WOŚP, przygotowana przez grupę AKFA 
na str. 8-9.          (beb)

-Przygotowałem propozycję 
zwolnienia słubickich 
restauratorów z opłaty za 
korzystanie z zezwoleń na 
sprzedaż alkoholu. Dotyczy 
to osób, które z powodu 
pandemii nie mogą 
prowadzić działalności – 
informuje burmistrz Mariusz 
Olejniczak.
 Na ostatniej sesji radni 
podjęli decyzję o wielkości 
zwolnień.  Zgodzili się 
z propozycją burmistrza, 
żeby przedsiębiorcom, którzy 
wpłacili opłatę jednorazowo, 
zwrócić środki w wysokości 
II i III raty, a przedsiębiorców, 
którzy wpłacili pierwszą ratę 
opłaty zwolnić z pozostałych 
rat – czyli II i III.
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Straż Miejska odbiera telefony 
od osób, które z niepokojem 
patrzą na kopcące kominy. 
Kontrole wykazują, że często 
powodem jest słabej jakości 
węgiel lub wilgotne drewno. 
Palenie nimi nie jest jednak 
zabronione. Czego jednak 
palić absolutnie nie 
wolno? Straż Miejska 
przygotowała dla 
mieszkańców biuletyn 
z ważnymi informacjami.

 str. 4

- Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Mariana 
Skawińskiego, który całe swoje zawodowe życie poświęcił pracy na rzecz  Słubic 
– mówi burmistrz Mariusz Olejniczak. Marian Skawiński urodził się 6 listopada 
1933 roku, a od stycznia 1966 roku pracował w Prezydium Powiatowej Rady 
Narodowej w Słubicach jako inspektor ds. budowlanych. W 1975 roku rozpoczął 
pracę w Urzędzie Miasta i Gminy, także jako inspektor ds. budowlanych. Z pracą 
w gminie pożegnał się dopiero gdy w 2003 roku przechodząc na emeryturę. 
Dawni koledzy i koleżanki z pracy wspominają Go jako wzór pracownika.

W Szkole Podstawowej nr 3 W Słubicach uczniowie mogą już 
korzystać z nowej, świetnie wyposażonej sali. Na jej urządzenie 
gmina wydała blisko 80 tys. zł. Jest ona szczególnie przydatny 
w przypadku uczniów, którzy wymagają rewalidacji – 
mówi dyrektorka „trójki” Monika Bugielska. Rewalidacja 
to rozwijanie percepcji słuchowej, usprawnianie percepcji 
wzrokowej, koncentracji uwagi, ćwiczenia motoryki czy 
rozwijanie umiejętności  komunikacyjnych...   str. 2

– Zależało mi, żeby nowemu dyrek-
torowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad przedstawić sytuację 
naszego miasta i zwrócić uwagę na to, 
że strategiczne położenie Słubic, na 
skrzyżowaniu wielu szlaków komuni-

kacyjnych i  związane z  tym natężenie 
ruchu, przemawiają za tym, żeby Słu-
bice miały wreszcie obwodnicę – mówi 
burmistrz Mariusz Olejniczak. 

W  spotkaniu uczestniczył także 
burmistrz Kostrzyna nad Odrą dr An-

drzej Kunt i  Prezes Kostrzyńsko-Słu-
bickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
Krzysztof Kielec. Rozmowy toczyły się 
wokół ważnych,  dla obu miast oraz istot-
nych dla dalszego rozwoju strefy ekono-
micznej, inwestycji drogowych.        (beb)

Słubiczanie jesteście wielcy! W tym roku 
podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, który się odbył 31 stycznia, uzbiera-
liśmy ok. 160 tys. zł. W zbiórce pieniędzy na 
dziecięcą laryngologię Słubice wyprzedziła 
tylko Zielona Góra i Gorzów Wlkp.

Burmistrz lobbował 
za obwodnicą Słubic

Burmistrz Mariusz Olejniczak spotkał się 5 lutego 2021 roku z wojewodą 
lubuskim Władysławem Dajczakiem i nowym dyrektorem zielonogór-
skiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Jarosła-
wem Brzeczką, podkreślając konieczność budowy obwodnicy Słubic.
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Znów w finale WOŚP mamy trzeci 
wynik w województwie!

Wśród kwestujących nie zabrakło burmistrza Mariusza Olejniczaka, który podobnie jak w ubiegłym roku, był jednym z 40 wolonta-
riuszy. Zbiórkę wsparły też gospodynie z Kunic, które częstowały pierogami.
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– To kolejna po SP nr 1 i SP nr 2 oraz 
szkole w Golicach, gminna  placówka, 
która posiada nowoczesny gabinet do 
terapii dzieci z różnego rodzaju potrze-
bami edukacyjnymi – mówi burmistrz 
Mariusz Olejniczak. Na jego urzą-
dzenie gmina wydała blisko 80 tys. zł. 

Burmistrz wspólnie ze skarbnikiem 
gminy Rafałem Dydakiem wziął dziś 
udział w otwarciu gabinetu.  – Jest on 
szczególnie przydatny w  przypadku 
uczniów, którzy wymagają rewalidacji 
– mówi dyrektorka „trójki” Monika 
Bugielska. Rewalidacja to rozwijanie 
percepcji słuchowej, usprawnianie 
percepcji wzrokowej, koncentracji 
uwagi, ćwiczenia motoryki, rozwi-
janie umiejętności komunikacyjnych 
i  kompetencji społecznych. Podczas 
zajęć z  psychologiem czy pedagogiem 
dziecko ćwiczy różne techniki szkolne: 
pisanie, czytanie, rozwijanie słow-
nictwa czy umiejętność zadawania 
pytań.

– Bardzo się cieszymy, że takie 
miejsce powstało w  naszej szkole po-
nieważ sala została wyposażona w no-
woczesne sprzęty, które ułatwiają 

dzieciom terapię – mówi nauczycielka 
Magdalena Horbacz. Dziś pracowała 
tu z  Ignasiem, któremu szczególnie 
spodobał się monitor interaktywny, 
który pomaga w  rozwiązywaniu róż-
norakich zadań z języka polskiego czy 
matematyki. Rozwija też umiejętności 
kreatywnego myślenia, uczy bystrości 
i  szybkości podejmowania decyzji. 
W  gabinecie jest też m.in. magiczny 
dywan. To interaktywne urządzenie, 
które poprzez gry i  zabawy ruchowe 
wspomaga rozwój psychofizyczny 
dziecka. Dzięki obrazom wyświe-
tlanym na podłodze uczniowie korzy-
stający z terapii mogą ćwiczyć percepcję 
ruchową, słuchową czy wzrokową.

– W  szkole mamy dwoje dzieci 
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 
specjalnego, ale też kilkanaście innych 
z  problemami, które wymagają po-
mocy psychologa, pedagoga czy logo-
pedy – mówi dyrektorka szkoły. Dzieci 
takie korzystają z  treningów ortogra-
ficznych, zajęć wyrównawczych i  róż-
nych innych form terapii. Zajmuje się 
nimi 7 nauczycieli.

(beb)

„Trójka” ma nowy gabinet do terapii
W Szkole Podstawowej nr 3 uczniowie, któ-
rych naukę wspiera się poprzez różnego 
rodzaju terapie, mogą już korzystać z no-
wej, świetnie wyposażonej sali. 

Niemiecka fundacja 
wyróżniła działania 
Frankfurtu i Słubic

Cykliczne wideokonferencje burmistrzów René Wil-
ke oraz Mariusza Olejniczaka  i współdziałanie w czasie 
zamknięcia granicy, dwujęzyczna infolinia dla Polaków 
i Niemców, działania na rzecz polskich uczniów chodzą-
cych do szkół we Frankfurcie – to tylko niektóre przykła-
dy transgranicznych działań podejmowanych w Dwu-
mieście w czasie pandemii koronawirusa, które doceniła 
Fundacja Carla i Anneliese Goerdeler z Lipska i Instytut na 
rzecz Sektora Publicznego. 

Przyznawane co roku przez 
Fundację i  Instytut wyróżnienia 
mają służyć rozwojowi poko-
jowej współpracy samorządów 
w  Europie. – Jestem dumny, że 
po raz drugi, działania podejmo-
wane wspólnie przez Frankfurt 
nad Odrą i  Słubice, zostały tak 
wysoko ocenione i  wyróżnione 
– mówi burmistrz Mariusz Olej-
niczak. Przypomina, że w  2018 
roku Dwumiasto dostało główną 
nagrodę za współpracę miast na 
płaszczyźnie administracji. Słu-
bice i  Frankfurt nad Odrą wy-
różniono wówczas za istniejące 
od 1975 r., transgraniczne part-
nerstwo, które przynosi korzyści 
obu miastom.

Tym razem w  kategorii part-
nerstwa miejskie, pod koniec 
stycznia, Frankfurt nad Odrą 
otrzymał jedną z  sześciu na-
gród za wzorowe działania na 
rzecz rozwiązywania bieżących 
zagadnień o  charakterze trans-
granicznym, które wywołała pan-
demia koronawirusa. Jury, które 
oceniało 19 zgłoszeń z  całego 

świata, doceniło działania Frank-
furtu podejmowane wspólnie ze 
Słubicami w czasie pandemii. 

Nagroda, przyznawana co 
roku przez Fundację, miasto 
Lipsk i  Instytut na rzecz Sek-
tora Publicznego, jest związana 

z  osobą nadburmistrza Lipska 
Carla Goerdelera, który w latach 
30. sprzeciwiał się działaniom 
nazistów. Wyróżnienie ma służyć 
rozwojowi pokojowej współpracy 
samorządów w Europie.

(beb)

Przypominamy, że ze względu na sytuację epidemiolo-
giczną w Polsce, także w Urzędzie Miejskim w Słubicach 
obowiązują inne niż przed pandemią zasady obsługi in-
teresantów. Wprowadzona została ograniczona możli-
wość poruszania się po Urzędzie Miejskim w Słubicach, 
ale obsługa interesantów odbywa się na bieżąco.

Pandemia wymusiła 
zmiany w obsłudze 
interesantów
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W gabinecie do terapii uczniowie mogą korzystać m.in. z magicznego 
dywanu, interaktywnego urządzenia, które poprzez gry i zabawy ru-
chowe wspomaga rozwój psychofizyczny dziecka

Magdalena Horbacz to jedna z siedmiu pedagogów, 
którzy do nauki wykorzystują różne techniki terapii

Ignaś, jeden z uczniów, którzy biorą udział w terapii, 
bardzo lubi rozwiązywać zadania korzystając z różnych 
programów komputerowych

W sprawach z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz Urzędu Stanu Cywilnego intere-
sanci są przyjmowani po wcześniejszej rejestracji telefonicznej. Pracownicy Wydziału Urzędu Stanu Cywil-
nego i Spraw Obywatelskich są dostępni pod nr tel. 95 737 2085 (Urząd Stanu Cywilnego), tel. 95 737 2071 
(Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste).

Burmistrzowie Słubic i Frankfurt: Mariusz 
Olejniczak (z prawej) i Rene Wilke
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Prosimy o wcześniejsze 
uzgodnienie – telefoniczne 
lub mailowe – terminu 
wizyty w pozostałych 
wydziałach Urzędu Miejskiego 
w Słubicach. To pozwoli 
uniknąć kolejek i ograniczy 
Państwu czas oczekiwania.

Zachęcamy też, żeby 
w sprawach, które nie 
wymagają osobistej wizyty 
w Urzędzie, kontaktować 
się elektronicznie, 
telefonicznie, a także poprzez 
korespondencję tradycyjną. 
W przypadku korespondencji 
listownej prosimy kierować 
ją na adres: Urząd Miejski 
w Słubicach, ul. Akademicka 1, 
69-100 Słubice

Kontakt telefoniczny z każdym wydziałem:

Wydział Inwestycji i Drogownictwa:
95 737 20 35
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego: 
95 737 2055
Wydział Organizacyjny: 
95 737 2015
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych: 
95 737 2038
Biuro spraw społecznych: 
95 737 2008
Wydział Gospodarowania Nieruchomościami i Architektury: 
95 737 2050 
Wydział ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska: 
95 737 2032
Wydział Administracyjny: 
95 737 2092
Zamówienia Publiczne: 
95 737 2007
Biuro Projektów i Współpracy Zagranicznej: 
95 737 2064
Zespół Administracyjny Oświaty: 
95 737 2058
Straż Miejska:
986



3gazeta Słubicka   02/2021   26 lutego

W  budynku o  powierzchni ponad 
900 mkw będzie sala gimnastyczna 
(600 mkw), z  możliwością podziału 
jej na dwie części, tak by jednocześnie 
można było prowadzić lekcje wuefu 
dla różnych grup, a  w  jej sąsiedztwie 
sala do zajęć korekcyjnych i sanitariaty, 
przystosowane dla osób niepełno-
sprawnych. Uczniowie będą też mogli 
korzystać z  natrysków i  szatni. Przy 
wejściu głównym znajdować się będzie 
podjazd, a przy łączniku prowadzącym 
do szkoły – platforma ułatwiającą 
komunikację uczniom niepełno-
sprawnym.

Przetarg na budowę hali sportowej 
przy „trójce” wygrał zielonogórski od-
dział firmy Exalo Drilling z  Piły. – In-
westycja kosztować będzie 4,8 mln zł, 
ale 60 proc. kosztów zostanie pokry-
tych z  dotacji, którą gmina otrzymała 
z  rządowego Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych – mówi skarbnik gminy Rafał 
Dydak. 

Obaj z burmistrzem ucieszyli się z in-
formacji, że prace przy budowie sali idą 
zgodnie z harmonogramem. Inwestycja 
ma być gotowa w grudniu tego roku. 

Ten rok będzie wyjątkowy jeśli 
chodzi o  inwestycje oświatowe. Na ich 
realizację gmina przeznaczyła rekor-
dową kwotę 18,6 mln zł. Gros tych pie-
niędzy – 12 mln zł pójdzie na budowę 
nowej szkoły w Kunowicach. Ma zostać 
oddana do użytku jesienią tego roku.

(beb)

– W kolejnej gminnej szkole uczniowie będą 
mieć atrakcyjne warunki do uprawiania 
sportu – mówi burmistrz Mariusz Olejniczak, 
który oglądał postępy prac na budowie hali 
przy Szkole Podstawowej nr 3 w Słubicach.

W  związku z  sytuacją epidemiczną 
wniosek o przyjęcie można złożyć w na-
stępujący sposób:
- wniosek wraz z  załącznikami (w  za-
klejonej kopercie) dostarczyć do wy-
branej jednostki i  wrzucić do skrzynki 
z  napisem „REKRUTACJA”, ustawionej 
w wyznaczonym miejscu w jednostce lub
- wniosek wraz z załącznikami przesłać 
pocztą tradycyjną na adres wybranej jed-
nostki. 

Wniosek można złożyć do mak-
symalnie trzech wybranych jedno-
stek. 

Prosimy o  dokładne wypełnienie 
wniosku – w szczególności numery tele-
fonów i adresy e-mail. W ciągu 3 dni ro-
boczych otrzymają Państwo, na podany 

we wniosku adres e-mail, potwierdzenie 
przyjęcia wniosku wraz z  informacją 
dotyczącą przetwarzania danych oso-
bowych. W  przypadku nie otrzymania 
potwierdzenia prosimy o kontakt telefo-
niczny z jednostką.

Wniosek i pozostałe dokumenty nie-
zbędne do rekrutacji dostępne są na 
stronie: 
http://edukacja.slubice.pl/informacje/
rekrutacja-do-przedszkoli lub 
http://edukacja.slubice.pl/informacje/
rekrutacja-do-szkol 

Szczegółowych informacji dotyczą-
cych rekrutacji udzielają dyrektorzy jed-
nostek oświatowych.

Obok dane teleadresowe poszczegól-
nych jednostek oświatowych.

Lp. Nazwa jednostki, adres Adres mailowy i telefon Imię i nazwisko
dyrektora

1. Przedszkole Samorządowe nr 1 
„Jarzębinka”
ul. Kopernika 62
69-100 Słubice

dyrektorps1@edukacja.slubice.pl

95 758 23 12
Jadwiga 
Grabowska

2. Przedszkole Samorządowe nr 2 
„Pinokio”
ul. Narutowicza 17
69-100 Słubice

dyrektorps2@edukacja.slubice.pl 

95 758 27 93
Małgorzata 
Tomala-Kotek

3. Przedszkole Samorządowe nr 3 
„Miś Uszatek”
ul. Podchorążych 3 
69-100 Słubice

dyrektorps3@edukacja.slubice.pl

95 758 27 82
Kamila 
Łopusiewicz

4. Przedszkole Samorządowe nr 4
„Krasnal Hałabała”
ul. Boh. Warszawy 8
69-100 Słubice

dyrektorps4@edukacja.slubice.pl

95 758 31 56 Dorota Kotuła

5. Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Woj. Polskiego 1
69-100 Słubice

dyrektorsp1@edukacja.slubice.pl

95 758 22 23
Aurelia Wolny

6. Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Woj. Polskiego 38
69-100 Słubice

dyrektorsp2@edukacja.slubice.pl

95 758 27 15

Katarzyna 
Leśniak-
Werwińska

7. Szkoła Podstawowa nr 3
ul. Kilińskiego 8
69-100 Słubice

dyrektorsp3@edukacja.slubice.pl

95 758 22 43
Monika Bugielska

8. Szkoła Podstawowa w Kunowicach
ul. Słubicka 18, Kunowice
69-100 Słubice

dyrektorspkunowice@edukacja.slubice.pl

602 690 129

Arkadiusz 
Kokociński

9. Szkoła Podstawowa w Golicach
ul. Słubicka 1, Golice
69-100 Słubice

dyrektorspgolice@edukacja.slubice.pl

95 759 32 06

Teresa 
Wieczorek- 
Kudryk

Informacja w sprawie rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych, punktów przedszkolnych, 
klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych oraz klasy 
czwartej sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Słubicach

Zgodnie z harmonogramami rekrutacji za-
mieszczonymi na stronie www.edukacja.
slubice.pl rozpoczyna się rekrutacja do pu-
blicznych przedszkoli, oddziałów przed-
szkolnych w szkołach podstawowych, 
punktów przedszkolnych, klas pierwszych 
w publicznych szkołach podstawowych oraz 
klasy czwartej sportowej w Szkole Podsta-
wowej nr 1 w Słubicach.

Rośnie 
konstrukcja 
hali sportowej
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Burmistrz Mariusz 
Olejniczak i skarbnik 

gminy Rafał Dydak 
sprawdzali postęp prac 

przy budowie sali

Zgodnie z umową wykonawca ma 
zakończyć prace do końca tego roku

Pracownicy firmy Exalo Drilling mimo śniegu, który spadł w połowie lutego, nie zwolnili  
tempa pracy
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W  listopadzie ub. roku bur-
mistrz M. Olejniczak zaprosił 
do słubickiego magistratu 
włodarzy Kostrzyna nad Odrą, 
Cybinki, Rzepina, Ośna Lu-
buskiego, Górzycy i  Słońska, 
co zaowocowało podpisaniem 
listu intencyjnego o  współ-
pracy. Mając świadomość 
wyzwań rozwojowych, jakie 
będą stały przed samorządami 
w  nowej perspektywie finan-
sowej Unii Europejskiej na lata 
2021-2027 oraz zauważając 
szanse jakie daje współdzia-
łanie na poziomie lokalnym 
i  regionalnym list podpisali: 
burmistrz Słubic Mariusz 
Olejniczak, dr Andrzej Kunt, 
burmistrz Kostrzyna nad 
Odrą, Marek Kołodziejczyk, 
burmistrz Cybinki, Sławomir 
Dudzis, burmistrz Rzepina, 
Stanisław Kozłowski, bur-

mistrz Ośna Lubuskiego, 
a  także wójt Górzycy Robert 
Stolarski i  Janusz Krzyśków, 
wójt Słońska.

Już wówczas włodarze 
wskazali, że chcą działać razem 
w możliwie szerokim zakresie, 
w  szczególności w  dziedzinie 
edukacji, kultury i dziedzictwa 
kulturowego, turystyki 
i  sportu, ochrony środowiska, 
infrastruktury społecznej 
i  zdrowotnej, a  także współ-
pracy transgranicznej.

Podczas lutowego spo-
tkania, przedstawicieli gmin, 
rozmowy toczyły się wokół 
szczegółów związanych z  po-
nadlokalną strategią i  prze-
pisów, które umożliwiają 
tworzenie tego typu doku-
mentów. 

(beb)

Jakimi śmieciami nie wolno palić 
w piecach?
✘ plastikowe pojemniki, butelki po na-
pojach, kartony po sokach
✘ plastikowe torby z polietylenu
✘ zużyte opony
✘ inne odpady z gumy
✘ przedmioty z tworzyw sztucznych
✘ elementy drewniane pokryte lakierem
✘ meble pokrytych lakierem
✘ sztuczna skóry
✘ opakowania po rozpuszczalnikach 
czy środkach ochrony roślin
✘ opakowania po farbach i lakierach
✘ pozostałości farb i lakierów
✘ papier bielony   związkami chloru 
z nadrukiem farb kolorowych
Jakie to niesie zagrożenia?
Do atmosfery dostają się m.in.:
➡︎ tlenek węgla
➡︎ tlenki azotu
➡︎ metale ciężkie

➡︎  dwutlenek siarki
➡︎  pył
➡︎  nieorganiczne związki chloru i fluoru

Szczególnie niebezpieczne są tlenki 
azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla 
a także drobny pył zawierający związki 
metali ciężkich, zwłaszcza toksycznego 
ołowiu i kadmu.
Jak to wpływa na zdrowie?
➡︎  trudności w oddychaniu
➡︎  podrażnienie i uszkodzenie płuc
➡︎  śmiertelne zapalenie płuc
➡︎ groźba nowotworów spowodowana 
magazynowaniem się dioksyn w glebie 
i zbiornikach wodnych

Więcej na temat skutków spalania 
odpadów znajdziecie Państwo w ulotce 
przygotowanej przez Straż Miejską 
w  Słubicach, która znajduje się na 
stronie internetowej gminy:www.slu-
bice.pl

(red)

Podświetlenie mostu to jeden z  ele-
mentów wspólnego projektu realizo-
wanego przez gminę Słubice i  miasto 
Frankfurt nad Odrą. Po słubickiej stronie 
powstanie wieża widokowa wraz z  miej-
scem do rekreacji, natomiast Frankfurt 
wykona podświetlenie mostu. 

Na początku lutego podczas testowania 
iluminacji mieliśmy okazję zobaczyć w jaki 
sposób, już niebawem, przęsła mostu i jego 
konstrukcja zostaną podświetlone. 

(beb) 

Wybór barw nie jest przypadkowy. Od 2012 roku Słubice i Frankfurt nad Odrą posługują 
się m.in. wspólną marką, której cechą charakterystyczną są kolory zielony i niebieski 

Podczas spalania śmieci w piecach domowych emitowane są szkodliwe substancje, 
które mogą prowadzić do śmiertelnych chorób

Odpady? 
Nie spalamy!

Most łączący Słubice 
i Frankfurt zostanie 
podświetlony

Zawalczymy wspólnie o unijne pieniądze

Jest to już tylko kwe-
stią czasu. Na przeło-
mie marca i kwietnia 
planowane są prace 
montażowe, a w no-
wej odsłonie most 
będzie można zoba-
czyć prawdopodob-
nie w czerwcu. 

Straż Miejska odbiera  telefony od osób, które 
z niepokojem patrzą na kopcące się kominy. 
Kontrole wykazują, że często powodem jest 
słabej jakości węgiel lub wilgotne drewno. 
Palenie nimi nie jest jednak zabronione. 
Czego jednak palić absolutnie nie wolno?

– Po raz kolejny spotkaliśmy się 1 lutego z włodarzami ościennych gmin, żeby omówić ramy ponadlokalnej strategii 
działania i razem się starać o unijne pieniądze na lata 2021-2027 – mówi burmistrz Mariusz Olejniczak.
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Ta wystawa zmusiła do refleksji 
Wielkoformatowe zdjęcia, które po-

wstały w ramach tegorocznego kalendarza 
prezentowane były przez kilkanaście dni 
na placu Bohaterów. Ich autorami są: 
Agnieszka Dubacka, Witold Cholewa, 
Tomasz Fedyszyn, Dariusz Fidrych, Mał-

gorzata Goroch, Magda Grochoła, Natalia 
Janczycka, Sławomir Janicki, Karolina 
Konczyńska, Emilia Kusz, Anna Łysiak, 
Beata Łysiak, Kaja Mierzejewska, Dariusz 
Olechno, Anna Panek-Kusz, Nina Skrzy-
pacz i Katarzyna Skubisz.

- Po raz pierwszy prezentujemy nasz 
kalendarz w  takiej formie, ale zmu-
siła nas do tego pandemia – mówi 
Anna Panek-Kusz, kuratorka galerii 
OKNO. – Zresztą paradoksalnie to 
właśnie pandemia sprowokowała nas 

do fotograficznych refleksji dotyczą-
cych współczesnego świata i  zagrożeń 
wynikających z  działalności człowieka 
– dodaje. - Klęski żywiołowe, globalne 
ocieplenie, smog, nadmierny konsump-
cjonizm, wyniszczana flora i  fauna, to 

tylko niektóre z nich – wylicza. Jak świat 
poradzi sobie z plagami współczesności? 
To pytanie towarzyszyło twórcom zdjęć, 
gdy nad nimi pracowali. Stawiając je au-
torzy fotografii zmusili także do refleksji 
każdego, kto ogląda ich prace.           (beb)

Przy okazji finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy mieliśmy okazję oglądać, w przestrzeni miejskiej, wystawę 
„ 12 plag współczesności”. Jest efektem pracy nad kalendarzem na 2021 rok grupy AKFA działającej przy galerii OKNO 
Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury.
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Wspomnienie kunowickiej szkoły…

Aniela Stembalska, nauczycielka i dyrek-
torka szkoły podstawowej w Kunowicach 
w latach 1972 – 1984 spisała wspomnie-
nia związane z tą placówką. Przypomi-
namy ich fragmenty tym chętniej, że 
wkrótce starą szkołę zastąpi nowocze-
sny budynek. W końcówce ub. roku gmi-
na podpisała umowę na budowę nowej 
szkoły w Kunowicach, która do jesieni  
ma stanąć obok istniejącego budynku 
przeznaczonego do rozbiórki. 

Do Kunowic przybyłam 10 stycznia 
1972 roku z dużej, nowej i dobrze wy-
posażonej szkoły w  powiecie szpro-
tawskim. Poczułam się tu bardzo 
niekomfortowo. Szkoła mieściła się 
w  budynku poniemieckiej plebanii. 
Duże, nieszczelne okna, wysokie po-
mieszczenia, obskurne, obdrapane, 
wysokie i  niedomykające się drzwi, 
podłogi z  desek bardzo wytartych 
i zużytych. W każdym pomieszczeniu 
stał kaflowy piec. W  kącie miska na 
stołku,  a  obok wiadro z  wodą. Całe 
wyposażenie sal to stare ławki, stół 
z  krzesłem dla nauczyciela i  tablica 
z kredą. Z pomocy naukowych w całej 
szkole były trzy mapy: geograficzna, 
administracyjna i  jakaś historyczna 
Polski, magnetofon i  radio. Była też 
biblioteka szkolna, a  w  niej w  więk-
szości dzieła Marksa i Engelsa, mało 
lektur i  książek do  czytania. W  sali, 
gdzie uczono fizyki i  chemii stała 
szafa, a w niej kilka butelek z „chemi-
kaliami” niedostępnymi dla nauczy-
cieli i uczniów, kilka młotków i obcęgi 
(…) To był cały majątek szkoły. Kadrę 
nauczycielską stanowili: Zygmunt 
Miernik – dyrektor tej szkółki, Zofia 
Ślęzak,  Mirosława Kapińska, Ja-
nina Ilnicka, Leokadia Heniec. Obok 
szkoły był budynek gospodarczy na 
opał i ustępy. Od strony frontowej po 
lewej stronie stał kościół bez okien, 
drzwi i  dachu, zniszczony w  czasie 
II wojny. Wysoki, zbudowany czę-
ściowo z dużych kamiennych głazów. 

Kościół poszedł z dymem 
Wiosną w 1972 roku polecono nam 

wyprowadzić dzieci ze szkoły, otwo-
rzyć okna w salach oraz drzwi i udać 

się wspólnie ze wszystkimi daleko od 
szkoły na ulicę Słubicką. Doszliśmy 
do skrzyżowania z  ulicą Dworcową. 
Wszystko okryte było tajemnicą. 
Wstrzymano ruch na ulicy Słubickiej 
w  obu kierunkach. Podjechał wóz 
pancerny, podłożono ładunki pod 
mury kościoła i wysadzono go w po-
wietrze. Huk i  przeżycie były nie-
samowite tak dla nas dorosłych jak 
i dzieci. Głazy muru kościelnego po-
leciały po całym podwórku szkolnym, 
uszkodziły drzwi wejściowe i  wybiły 
szyby w  oknach u  państwa Śliwków 
mieszkających za budynkiem ko-
ścielnym. Naruszone zostały też 
ogrodzenie szkoły, które pewnej 
nocy w 1973 roku runęło. Rozbiórki 
miała dokonać spółdzielnia produk-
cyjna. Nie mieli wiele rąk do pracy, 
więc w  ramach umowy ustnej mur 
rozebrali uczniowie starszych klas 
w ramach lekcji technicznych, a spół-
dzielnia wypłaciła nam gotówkę. Było 
tego dość sporo. Postanowiliśmy 
zorganizować wycieczkę (pierwszą 
w  historii tej szkoły) do Krakowa 
i Zakopanego. 

Praca w  tym budynku stawała się 
nie do zniesienia. Zimą woda zama-
rzała w misce i wiadrze. Siedzieliśmy 
w kurtkach, czasem dzieci zakładały 
rękawice i szale, tak było zimno. Tem-
peratura w  klasie nie przekraczała 
13 stopni. W  roku 1973 zjawił się 
w  szkole Niemiec o  polskim pocho-
dzeniu (podobno) pan Januszewicz – 
tak się przedstawił. Nawiązał kontakt 
z  kierownikiem szkoły panem Mier-
nikiem, który mówił po niemiecku. 
Ten pan bywał często w naszej szkole, 
zapraszał nas do Frankfurtu do ja-

W 2016 roku kunowicka szkoła 
obchodziła swoje 70-lecie istnienia

Uczniowie szkoły w Kunowicach

W szkolnym archiwum zachowała się notatka z 1946 
roku o otwarciu szkoły podstawowej w Kunowicach
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Przedwojenny Kunersdorf, dzisiejsze Kunowice

Przed wojną w budynku dzisiejszej szkoły mieściła się restauracja

kiegoś zakładu pracy na przyjęcia. 
Tą „współpracą” zainteresowało się 
wojsko, inspektor oświaty i  partia. 
Było nieprzyjemne dochodzenie. 
Odwołano pana Miernika ze stano-
wiska kierownika i  ukarano razem 
z panią Kapińską. To był cios zadany 
naszej szkole. Strach, podejrzenia, 
nieufność towarzyszyły nam cały 
rok. Wkrótce funkcję kierowniczą 
powierzono mnie. W  roku 1976/77 
obniżono stopień organizacji szkoły 
z 8 na 6 klas, a w Biskupicach Starych 
zlikwidowano szkółkę całkowicie. 
Uczniowie klasy 7 i 8 poszli do szkoły 
gminnej w  Słubicach. Panie Zofia 
Ślęzak i Mirosława Kapińska zostały 
przeniesione do Słubic, a do Kunowic 
przyszedł do pracy Aleksander Ja-
dziewicz i Andrzej Kisłowski. 

Szkoła w nowym miejscu 
Po wielu bojach udało mi się wy-

walczyć budynek przy ulicy Słu-
bickiej i  po kapitalnym remoncie 
prowadzonym przez spółdzielnię 
produkcyjną 1 IX 1976 (albo 1977) 
przenieśliśmy się do  tego budynku, 
który wcześniej dzięki panu in-
spektorowi oświaty Stanisławowi 
Ciecierskiemu, pani księgowej Dą-
browskiej i  pani Mościckiej, wypo-
sażyłam w  nowy sprzęt. Stopniowo 
dokupowałam meble, telewizor, 
radio, zabawki do ogniska przed-
szkolnego i  pomoce naukowe. To ja 
również zapoczątkowałam w  roku 
szkolnym 1974/75 akcję szklanka 
mleka dla każdego ucznia. Nowego 
wyposażenia przybywało, było cen-
tralne ogrzewanie,  łazienka i toalety 
z  ciepłą wodą, szatnia, biblioteka 
i  duże boisko szkolne. Odżyliśmy 
my i  dzieci. Nasza szkoła chwalona 
była wszędzie, gdzie było to moż-
liwe i  stawiana za wzór. Do naszego 
grona dołączyła pani Teresa Miernik, 
a  na emeryturę odszedł pan Jadzie-
wicz. Duże ożywienie i  rozruszanie 
społeczeństwa zawdzięczać trzeba 
też nowo przybyłemu księdzu Ta-
deuszowi Sroce, który zmobilizował 
społeczeństwo i  rozpoczął budowę 
kościoła. Pracowali przy tej budowie 
niemal wszyscy mieszkańcy, a  on 
mobilizował ich swą bardzo żywotną 
postawą i darami przysyłanymi z za-
granicy. Kościół wybudowaliśmy ze 
składek wpłacanych dobrowolnie co 
miesiąc. Ta  akcja zjednoczyła ludzi, 
ożywiła ich i  wieś zaczęła tętnić ży-
ciem. 

W roku 1984 odeszliśmy na wcze-
śniejsze emerytury ja, pan Miernik 
i  pan Warchoł. Osobiście „wycho-
wałam” lekarzy, profesorów, pilotów, 
pułkowników, nauczycieli, inży-
nierów itd. 

Aniela Stembalska
(Pisownia oryginalna)
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31 stycznia 2021 roku po raz 29. wspieraliśmy zbiórkę  
pieniędzy na doposażenie polskich szpitali, którą co roku  
organizuje Jerzy Owsiak z Fundacją Wielka Orkiestra  
Świątecznej Pomocy. Zobaczcie sami jak wiele osób otwo-
rzyło serca na pomoc innym. Fotorelację przygotowali: 
Katarzyna Skubisz, Anna Panek-Kusz, Tomasz Fedyszyn, 
Witold Cholewa, Dariusz Olechno z Amatorskiej Komórki 
Fotografii Artystycznej, która działa przy Słubickim Miej-
skim Ośrodku Kultury.

Znów pięknie słubiczanie zagrali w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy
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Znów pięknie słubiczanie zagrali w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy
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Dzień kobiet na sportowo – II edycja
Kobiety ponownie będą miały imprezę spor-
tową w dzień swojego święta. 7 marca czeka 
ich druga edycja „Dnia kobiet na sportowo”, 
którą patronatem honorowym objął bur-
mistrz Słubic Mariusz Olejniczak.

II edycja Słubickiej 
Czasówki odbędzie się 
30 maja

W poprzednim numerze pisaliśmy o przygotowaniach do II edycji Słubickiej 
Czasówki. Dziś znamy już dokładną datę tej kolarskiej imprezy – zaplano-
wano ją 30 maja. 

Julia Wyrwas 
halową 
mistrzynią 
Polski 
w trójskoku

Julia Wyrwas nie zawiodła swoich kibiców 
i zdobyła złoty medal podczas Halowych 
Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorów Młod-
szych w Lekkoatletyce. Zawodniczka Lubu-
sza Słubice startowała w trójskoku uzyskując 
wynik 12.92 m.

Miejsce pozostanie to samo, czyli 
droga rowerowa na wale przeciwpowo-
dziowym przy Odrze na wysokości No-
wego Lubusza. Formuła również będzie 
taka sama - zawodnicy będą puszczani 
pojedynczo, w  minutowych odstępach 
i będą walczyć o jak najlepszy czas. Ry-
walizację zaplanowano w 2 kategoriach 
– open na dystansie 15 km i dzieci na 
dystansie 4 km.

Przygotowania do imprezy idą pełna 
parą. Krzysztof Murdza i  Piotr Zalisz, 
czyli pomysłodawcy wyścigu, zdradzili, 
że podobnie jak rok temu nie zabraknie 

cennych nagród. Jedna z  nich to np. 
voucher o  wartości 1000 zł dla 5-oso-
bowej drużyny, który będzie losowany 
po dekoracji. To oczywiście tylko jedna 
z wielu atrakcji, które sukcesywnie po-
znamy bliżej terminu imprezy.

Nie warto zostawiać na ostatnią 
chwilę zgłoszenia do zawodów, bo 
liczba miejsc jest ograniczona. Na dy-
stansie głównym może wystartować 
maksymalnie 150 osób, a  krótszym 
– 30 osób. Zapisy odbywają się drogą 
internetową przez stronę www.mara-
tonczykpomiarczasu.pl.

Na każdego uczestnika czeka atrak-
cyjny pakiet startowy – m.in. cza-
peczka z  daszkiem, okolicznościowy 
medal oraz posiłek regeneracyjny. 
Dzieci będą mogły do woli i za darmo 
bawić się na dmuchanym placu zabaw.

Po więcej bieżących informacji odsy-
łamy na stronę Słubickiej Czasówki na 
Facebooku.

Impreza odbywa się pod patro-
natem burmistrza Słubic Mariusza 
Olejniczaka. 

(MK)

Impreza odbyła się w  dniach 13-14 
lutego w  Toruniu. Start był zwieńcze-
niem tegorocznego sezonu halowego, 
który w  wykonaniu podopiecznej tre-
nera Edwarda Czernika był wręcz wy-
śmienity. 

Dwa tygodnie wcześniej nasza lek-
koatletka uzyskała 12.32, co było jej 
nowym rekordem życiowym. Teraz 
pofrunęła 60 cm dalej, czym ustano-
wiła kolejną życiówkę. By zobaczyć jaki 

postęp zrobiła, warto wspomnieć, że 
rok temu na mistrzostwach Polski była 
siódma z wynikiem… 11.40 m.

Oprócz Julii Wyrwas startowali 
także inni zawodnicy Lubusza: Ad-
rianna Zabłocka i  Jakub Klimiuk. Ta 
pierwsza w skoku wzwyż uzyskała 1.62 
m, co dało jej 11 miejsce. Z kolei jej klu-
bowy kolega skoczył wzwyż 197 cm (to 
również nowy rekord życiowy) i  upla-
sował się na 6 pozycji.      (MK)

Organizacja imprezy jest możliwa 
dzięki poluzowaniu obostrzeń, choć 
uczestniczki będą musiały oczywiście 
pamiętać o  reżimie sanitarnym (dy-
stans, maseczki, dezynfekcja rąk). 

Wszystko odbędzie się w  parku 
miejskim za cmentarzem obok Słu-
bickiego Ośrodka Sportu i  Rekreacji. 
Trasa biegu będzie prowadzić duktami 
leśnymi o  różnej odległości – podzie-
lonej wg kategorii wiekowych (od 600 
do 2400 metrów).

- Wiek uczestniczek i  ich kondycja 
nie mają znaczenia - mogą startować 
zarówno przedszkolaki, jak i dorosłe ko-
biety, początkujące biegaczki i  te trenu-
jące dłużej - zachęca Piotr Kiedrowicz, 
pomysłodawca wydarzenia.

Na wszystkie panie czeka pakiet 
startowy (nr startowy i  maseczka) 
oraz poczęstunek za metą. Najlepsze 
trójki w każdym biegu otrzymają sta-
tuetki z rąk burmistrza. Za organizację 

wydarzenia odpowiada SOSiR, Lubusz 
Słubice oraz Słubicka Akademia Bie-
gowa.

Zasady uczestnictwa są bardzo 
proste – wystarczy zapisać się przez 
internet, a  pakiet startowy odebrać 
przed biegiem. Należy się jednak 
spieszyć, bo obowiązuje limit miejsc – 
zgodny z aktualnymi przepisami „covi-
dowymi” – 150 osób. Termin zgłoszeń 
upływa 2 marca.

Co ważne – zawody są objęte punk-
tacją do klasyfikacji „Biegowe Słubice 
2021”, czyli cyklu imprez biegowych 
sponsorowanych przez gminę Słubice, 
które będą odbywać się przez cały rok 
(więcej o tym cyklu napiszemy już nie-
bawem).

Link do zapisów, program, minu-
towy regulamin oraz potrzebne in-
formacje znajdują się na stronie www.
sosirslubice.pl

(MK)
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Rok temu „Dzień kobiet na sportowo” cieszył się dużym zainteresowaniem pań
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Julia Wyrwas z trenerem Edwardem Czernikiem
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Paulina Dudek najlepszą
piłkarką nożną 
w Polsce

Świetna wiadomość dla kibiców Pauli-
ny Dudek. Pochodząca ze Słubic piłkar-
ka otrzymała wyróżnienie „Piłkarka 
roku 2020” w prestiżowym plebiscycie 
Tygodnika Piłka Nożna. 

Koszykarze rywalizowali o puchar Słubic
Za nami historyczny turniej 3x3

Koszykówka w odmianie 3x3 staje się coraz 
popularniejsza, także w naszym mieście. 21 
lutego na hali miejskiej odbył się pierwszy, 
historyczny turniej w tej dyscyplinie sportu 
(która niedługo zagości także na igrzyskach 
olimpijskich). Pierwotnie zaplanowano go 
jeszcze w święto Trzech Króli, ale pandemia 
wymusiła przesunięcie terminu.

Przekaż 1 proc. 
podatku na rzecz 
Lubusza

Trwa okres rocznego rozliczania z fisku-
sem. Warto pamiętać, że każdy z nas może 
przekazać 1% swojego podatku na rzecz 
wybranej organizacji pożytku publicznego. 
Jedną z nich jest LKS Lubusz Słubice – jeden 
z najbardziej zasłużonych klubów sporto-
wych w naszym regionie. 
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To jak na razie największe indy-
widualne wyróżnienie w  karierze 
23-letniej słubiczanki, która od 3 
lat występuje we francuskim Paris 
Saint-Germain F.C. i  jest podporą 
reprezentacji Polski.

W  jej przypadku sprawdziło 
się powiedzenie „do trzech razy 

sztuka”, ponieważ do tej nagrody 
była już nominowana dwukrotnie 
– w 2018 i 2019 roku.  Co ciekawe, 
w tym roku oprócz niej nominacje 
otrzymały poprzednie zwycięż-
czynie plebiscytu - Ewa Pajor i Ka-
tarzyna Kiedrzynek.

(MK)

Imprezę zorganizowali wspólnie Słu-
bicki Ośrodek Sportu i Rekreacji (który 
zapewnił obiekt i  puchary) oraz „Pę-
dzący po browar” – nasza eksportowa 
drużyna w  koszykówce 3x3 (aktualnie 
32. miejsce rankingu w Polsce).

Do rywalizacji o puchar Słubic stanęło 
11 ekip, które rozegrały łącznie 31 spo-
tkań, zgodnie z zasadami FIBA – świa-
towej federacji koszykówki (m.in. gra 
się we trzech na 1 kosz, do 21 pkt lub 
10 minut, specjalną piłką o nieco mniej-
szym rozmiarze).

Oprócz lokalnych zespołów nad 
Odrę przyjechały mocne ekipy m.in. 
z Poznania, Goleniowa, Kostrzyna oraz 
Żar. I to właśnie koszykarze CRiM Żary 

okazali się najlepsi i  jako jedyna niepo-
konana drużyna zwyciężyli w całym tur-
nieju. Gospodarze zajęli 3 miejsce.

- To pierwsza tego typu impreza w na-
szym mieście, mam nadzieję, że nie 
ostatnia – opowiada Arkadiusz Sowa, 
pomysłodawca turnieju i kapitan „Pędzą-
cych”. – Dziś nie tylko występowaliśmy 
w roli zawodników, ale także sędziów i or-
ganizatorów, więc nie było łatwo. Dziękuję 
wszystkim koszykarskim zapaleńcom ze 
Słubic, którzy pomogli nam zorganizować 
i przeprowadzić turniej – dodaje.

Po więcej informacji o  koszykówce 
3x3 w Słubicach zapraszamy na facebo-
okowym profil „Pędzących po browar”.

(MK)

Dlaczego warto przekazać swój  
1 procent? - Sport to piękne wartości: 
sprawiedliwość, honor, kultura, god-
ność i szacunek. Najlepiej uczy, wycho-
wuje, integruje. Ale przede wszystkim 
sportu to zdrowie – wyjaśnia Ryszard 
Chustecki, prezes klubu.

Środki zebrane z  1% podatku zo-
staną przeznaczone na sport dzieci 
i młodzieży - proces szkoleniowy, wy-
jazdy na zawody i  obozy, zakup po-
trzebnego sprzętu i odżywek.

Jak przekazać taki podatek? To 
bardzo proste. W  odpowiedniej ru-
bryce naszego zeznania podatkowego 
wystarczy wpisać numer KRS organi-
zacji, w przypadku Lubusza jest to KRS 
000045619. Resztą zajmie się fiskus, 
który w naszym imieniu przeleje wyli-
czoną kwotę.

Więcej informacji, o  tym jak prze-
kazać 1 procent, można znaleźć na 
stronie www.pit.pl

(MK)
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Zawodnicy Lubusza Słubice czekają na pomoc z 1 procenta
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Paulina Dudek 
otrzymała tytuł 

„Piłkarka 
roku 2020”

W Słubicach odbył się pierwszy, historyczny turniej w koszykówce 3x3
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Coraz więcej Lubuszan 
dostaje świadczenie z ZUS 
na konto. Dołącz do ich!  

Lubuska 
policja szuka 
chętnych  
do ciekawej
pracy

Metodę przekazywania świadczeń w postaci przelewów wybiera 
obecnie ok. 75 proc. beneficjentów lubuskich oddziałów ZUS, podczas 
gdy jeszcze dekadę temu decydowało się na to zaledwie 45 proc.

• 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

Dokumenty są przyjmowane od 
kandydatów w  komendach miejskich 
i  powiatowych policji oraz w  Komen-
dzie Wojewódzkiej Policji w  Gorzowie 
Wlkp., ul. Kwiatowa 10, codziennie 
w godzinach 07.30-21.30

Kontakt z  Zespołem do spraw Do-
boru

dobor.kwp@go.policja.gov.pl
telefon 47 791 1260
telefon 47 791 1261
telefon 47 791 1262
 

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

Policja oferuje m.in.:
✔ stabilne, stałe zatrudnienie;
✔ wysoki poziom nauczania i zaplecza 
dydaktycznego w szkołach policyjnych;
✔ wynagrodzenie po szkoleniu pod-
stawowym zawodowym dla funkcjona-
riuszy 3600-3940 zł netto;
✔ nagrody roczne, motywacyjne, jubi-
leuszowe;
✔ prawa emerytalne po 25 latach 
służby;
✔ możliwość doskonalenia zawodo-
wego;
✔ możliwość rozwoju zawodowego 
dla osób z  wyższym wykształceniem, 
w tym uzyskanie stopnia oficerskiego 

Kto może pełnić służbę w policji?
✔ obywatel polski o nieposzlakowanej 
opinii;
✔ osoba, która nie była skazana pra-
womocnym wyrokiem sądu za prze-
stępstwo, w  tym także przestępstwo 
skarbowe;

✔ korzystający w pełni z praw publicz-
nych;
✔ posiadający wykształcenie co naj-
mniej średnie lub średnie branżowe;
✔ posiadający zdolność fizyczną 
i  psychiczną do służby w  formacjach 
uzbrojonych, podległych szczególnej 
dyscyplinie służbowej, której gotów jest 
się podporządkować;
✔ dający rękojmię zachowania ta-
jemnicy stosownie do wymogów 
określonych w  przepisach o  ochronie 
informacji niejawnych. 

Ponadto mężczyźni powinni po-
siadać uregulowany stosunek do służby 
wojskowej tj. odbyli zasadniczą służbę 
wojskową lub zostali przeniesieni do 
rezerwy (odpowiedni wpis w książeczce 
wojskowej).

  Informacje dotyczące procedury 
kwalifikacyjnej można znaleźć na 
stronie internetowej Komendy Głównej 
Policji (www.policja.pl) lub na stronie 
internetowej Komendy Wojewódzkiej 
Policji (www.lubuska.policja.gov.pl)., 
bądź też kontaktując się z Zespołem do 
spraw Doboru Wydziału Kadr i  Szko-
lenia Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Gorzowie Wlkp.

Seniorzy coraz częściej doceniają 
wygodę, komfort, szybkość a przede 
wszystkim   bezpieczeństwo jakie 
gwarantuje konto w banku. 

Obecna sytuacja w  kraju powo-
duje, że klienci ZUS coraz bardziej 
kierują się w  stronę ubankowienia. 
Powodują to coraz powszechniejsze 
obostrzenia związane z  minima-
lizowaniem kontaktu fizycznego 
w czasie epidemii. Nad obawą przed 
nowymi technologiami przewa-
żają korzyści i  wygoda korzystania 
z  własnych pieniędzy.   Gotówka 
dostarczana bezpośrednio do 
domu zwiększa niebezpieczeństwo 
kradzieży lub oszustwa. Przelew 

na konto natomiast gwarantuje 
otrzymanie pieniędzy w  terminie. 
Zwiększone ubankowienie pozwala 
również na ograniczenie kosztów 
związanych obrotem gotówkowym 
ponoszonych przez budżet, czyli 
wszystkich obywateli.

Z ankiety przeprowadzonej przez 
ZUS wśród klientów wynika, że 
najczęstszym powodem z  powodu 
którego nie korzystają z  banko-
wości jest chęć posiadania pieniędzy 
w domu. Kolejnym jest obawa przed 
brakiem dostępu do sieci bankowej, 
bankomatów i  miejsc gdzie można 
płacić bezgotówkowo. Ponad 1/3 
ankietowanych stwierdziła jednak, 
że ich nastawienie do korzystania 
z  bankowości mogłoby się zmienić, 
gdyby ktoś ich nauczył jak z niej ko-
rzystać. 

W  związku z  tym, Zakład Ubez-
pieczeń Społecznych rozpoczął ogól-
nopolską kampanię informacyjną 
„Bezpiecznie, zdrowo, bezgotów-
kowo”. ZUS chce w ten sposób upo-
wszechnić, głównie wśród seniorów, 
wiedzę na temat  korzyści, jakie daje 
konto w  banku i  jak bezpiecznie 
z  niego korzystać. Dzięki kampanii 
będzie można dowiedzieć się m.in. 
jak założyć konto w  banku, jak 
zmienić sposób wypłaty świadczeń 
w ZUS oraz o czym pamiętać korzy-
stając z  bankowości internetowej. 
Każdy klient zainteresowany pobie-
raniem świadczeń na konto może 
zasięgnąć informacji na ten temat 
pod numerem telefonu 22  560 16 
00 lub w każdej placówce ZUS.
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Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie 
Wlkp. poszukuje chętnych do pracy, m.in. 
w KPP w Słubicach. 

Terminy przyjęć do służby 
w policji w roku 2021:
 20 kwietnia
13 lipca
15 września
3 listopada
30 grudnia
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Teraz łatwo oddasz książkę do biblioteki 

Gmina oferuje 
bezpłatne porady 
specjalistek 
terapii uzależnień

Przy wejściu głównym do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Słubicach działa już wrzutnia, czyli całodobowe  
urządzenie do samodzielnego zwrotu książek. 

W wybrane środy (3 i 17 marca, 7  i 21 kwiet-
nia, 5 i 19 maja, 9 i 23 czerwca) od 12.00 do 
16.00, osoby uzależnione od  narkotyków 
i innych substancji psychoaktywnych, 
a także ich rodziny, będą mogły skorzystać 
z bezpłatnych konsultacji i wsparcia.  

Spotkania będzie prowadzić Julita 
Szkudlarek, certyfikowana specjalistka 
psychoterapii uzależnień, psychote-
rapeutka w  procesie szkolenia i  Lidia 
Krzyżanowicz, instruktor terapii 
uzależnień oraz specjalistka ds. prze-
ciwdziałania przemocy w  rodzinie. 
Godzinę przyjęcia prosimy ustalić te-
lefonicznie pod numerami telefonów: 
Lidia Krzyżanowicz: 691531164, Julita 
Szkudlarek: 733340517.

- W ramach zwiększenia dostępności 
pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej 
dla osób uzależnionych i  członków ich 
rodzin gmina Słubice prowadzi Punkt 
Informacyjno- Konsultacyjny, w którym 
każdy może skorzystać z  bezpłatnych 
porad specjalistek terapii uzależnień – 
mówi Sabina Matkowska, kierowniczka 
Biura Spraw Społecznych w  słubickim 
magistracie. – Mieszkańcy gminy  będą 
mogli skorzystać z bezpłatnych konsul-
tacji i  udzielania wsparcia polegającego 

na motywowaniu do leczenia odwyko-
wego, diagnozowaniu uzależnienia od 
alkoholu oraz innych substancji zgodnie 
z  obowiązującym systemem diagno-
stycznym, wspierania abstynencji oraz 
udziału w  treningach umiejętności psy-
chologicznych – dodaje.      (beb)

- Wrzutnia umożliwia wy-
godny sposób oddania książek 
w  dniach i  godzinach, kiedy 
biblioteka jest nieczynna.  Czy-
telnicy będą mogli oddać wy-

pożyczone zbiory biblioteczne 
np. w drodze do pracy, podczas 
wieczornego lub weekendowego 
spaceru – mówi dyrektorka 
biblioteki Agnieszka Mińska. 

- Do korzystania z  wrzutni za-
chęcamy także osoby z  niepeł-
nosprawnościami. Szczególnie 
teraz, w  okresie pandemii, jest 
to bezpieczna i wygodna forma 

zwrotu książek – podkreśla. 
Jak korzystać z wrzutni?

1. Wrzutnia całodobowa służy 
do zwracania materiałów bi-
bliotecznych (książek, au-
diobooków) wypożyczonych 
w  Bibliotece Publicznej Miasta 
i  Gminy w  Słubicach w  dniach 
i  godzinach, gdy placówka jest 
nieczynna.
2. Materiały biblioteczne na-
leży wkładać do wrzutni w  de-
likatny sposób, POJEDYNCZO 
i ZAWSZE grzbietem do środka 
urządzenia.

3. Zwrócone zbiory będą wyj-
mowane z  wrzutni codziennie 
rano, w dniach pracy biblioteki.
4. Materiały biblioteczne zwró-
cone z wykorzystaniem wrzutni 
są zdejmowane z konta Czytel-
nika w  następnym dniu robo-
czym.
5. Po dokonaniu zwrotu z wyko-
rzystaniem wrzutni Użytkownik 
jest obowiązany do weryfikacji 
stanu swojego konta. Wątpli-
wości powinny być niezwłocznie 
zgłaszane telefonicznie bądź 
mailowo do biblioteki.

6. W  przypadku nietermino-
wego zwrotu materiałów bi-
bliotecznych naliczenie opłat 
następuje z  chwilą rejestracji 
zwrotu w  systemie biblio-
tecznym, a nie w momencie wło-
żenia książki do wrzutni.
7.  Oddanie poprzez wrzutnię 
materiałów bibliotecznych 
z opóźnieniem, nie zwalnia Czy-
telnika od uiszczenia  opłaty za 
nieterminowy zwrot.
8.  W  przypadku stwierdzenia 
nieodnotowanych wcześniej 
zniszczeń lub zabrudzeń zwra-
canych materiałów bibliotecz-
nych, biblioteka zastrzega sobie 
prawo zwrócenia się do Czytel-
nika z prośbą o wyjaśnienia.
9. Awaria wrzutni nie zwalnia 
z  obowiązku terminowego 
zwrotu zbiorów.
10. ZABRANIA SIĘ wkładania 
do wrzutni wszelkich przed-
miotów poza książkami 
i audiobookami.
11. Korzystanie z  wrzutni jest 
jednoznaczne z  akceptacją ni-
niejszych zasad.

- Mamy nadzieję, że udostęp-
nienie wrzutni będzie służyć 
wygodzie naszych czytelników 
i wielu osobom pomoże rozwiązać 
problemy z  dotrzymaniem ter-
minów zwrotów. Prosimy o odpo-
wiedzialne korzystanie z wrzutni, 
jest to nasza wspólna własność – 
mówi A. Mińska.

Zespół BPMiG  w Słubicach
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Dyrektorka biblioteki 
Agnieszka Mińska pod-

kreśla, że teraz książki  
do biblioteki można  

oddać przez cały tydzień
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+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

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama
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To wcale nie jest takie proste i oczywiste, do którego pojemnika powinniśmy wrzucić dany odpad.  
Dlatego na gminnym Facebooku zamieszczamy dla mieszkańców małe ściągi opatrzone hasztagiem  
#gdzieTOwrzucić. Po kliknięciu na hasztag będziecie mieć dostęp do wszystkich dotychczas zamieszczonych 
ściąg. Będziemy je też regularnie publikować w Gazecie Słubickiej, żebyśmy nauczyli się prawidłowo segrego-
wać odpady. Przypominamy, że od tego roku jest to obowiązek, a nie wybór, co wynika z nowych przepisów. 

Uczymy się segregacji

1. Tworzywa sztuczne i metale


