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Pomimo pandemii gmina, 
jak co roku, podzieliła 
pieniądze między organizacje 
pozarządowe, które 
w doskonały sposób służą 
naszym mieszkańcom. 
Dotacje, w sumie 370 tys. zł, 
przyznano w ramach czterech 
konkursów    str. 2
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Gmina wykupiła dostęp  
do aplikacji mobilnej  
„Kiedy śmieci” , która jest 
bezpłatna dla mieszkańców. 
Dzięki niej na telefon 
dostaniemy powiadomienie 
o zbliżającym się terminie 
odbioru odpadów.   str. 3

15 marca, podczas nadzwyczajnej sesji 
Rady Miejskiej w Słubicach, zapadła decyzja 
o przystąpieniu naszej gminy do Społecznej 
Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Zachodni”. 
Chodzi o to, żeby móc się starać o pieniądze 
z rządowego programu, którego celem 
jest społeczne budownictwo czynszowe 
i komunalne.   str. 5

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w Polsce, 
także w Urzędzie Miejskim w Słubicach, obowiązują 
nowe zasady obsługi interesantów. Wprowadzona 
została ograniczona możliwość poruszania się po 
urzędzie, co oznacza, że interesanci są przyjmowani 
po wcześniejszym uzgodnieniu – telefonicznym 
lub mailowym – terminu wizyty w poszczególnych 
wydziałach   str. 2

W szkole w Kunowicach zabrzmiał ostatni 
dzwonek 

5 marca uczniowie po 
raz ostatni mieli tu lek-
cje. Najbardziej wzruszeni 
byli nauczyciele, bo szko-
ła w tym miejscu istniała 
od czasów powojennych. 

Teraz budynek czeka rozbiórka, dzieci uczą się 
na razie w szkole w Słubicach, ale długo to nie po-
trwa. W przyszłym roku szkolnym wrócą do no-
woczesnej placówki, której budowę zleciła gmina. 
Więcej o historii szkoły i budowie nowej w kwiet-
niowej „Gazecie Słubickiej”.  

(beb)

Życzymy Wam drodzy mieszkańcy, żeby Święta Wielkiej Nocy były czasem pełnym 
refleksji i serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół. Niech przyniosą  
radość i nadzieję, która w tych trudnych czasach jest nam bardzo potrzebna. 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Słubicach 
Grzegorz Cholewczyński
z radnymi 

Burmistrz Słubic
Mariusz Olejniczak
ze współpracownikami
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Ze wzruszeniem swoją 
ostatnią lekcję, w tym bu-

dynku szkoły, poprowadziła 
Małgorzata Jurkowska. 

Wychowawczyni pierwszej klasy Lucyna Stembalska postanowiła utrwalić 
dzień, gdy po raz ostatni ze swoimi uczniami, miała zajęcia w starej szkole.   
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Uwaga! 
Zmiany zasad 
obsługi interesantów 
we wszystkich 
wydziałach Urzędu 
Miejskiego w Słubicach

370 tys. zł od gminy 
dla organizacji 
pozarządowych

Gmina podzieliła pieniądze między organiza-
cje pozarządowe, które w doskonały sposób 
służą naszym mieszkańcom. Dotacje przy-
znano w ramach czterech konkursów.

Szanowni Państwo,
w  trosce o  bezpieczeństwo Państwa i  Państwa rodzin, 

kierując się dobrem  klientów, od 22 marca 2021 r. orga-
nizacja bezpośredniej obsługi interesantów dostosowana 
zostanie do aktualnych ograniczeń, nakazów i  zakazów 
obowiązujących w kraju z powodu koronawirusa. Oznacza 
to realizację zadań w szczególnym trybie.

Wprowadzona została ograniczona możliwość poru-
szania się po Urzędzie Miejskim w Słubicach, co oznacza, 
że interesanci będą przyjmowani po wcześniejszym uzgod-
nieniu – telefonicznym lub mailowym – terminu wizyty 
w wydziałach Urzędu Miejskiego w Słubicach. To pozwoli 
uniknąć kolejek i ograniczy Państwu czas oczekiwania. 

Obsługa interesantów Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw 
Obywatelskich oraz Ewidencji Ludności i  Dowodów Oso-
bistych odbywać się będzie od strony parkingu Urzędu 
Miejskiego (również po wcześniejszym uzgodnieniu – tele-
fonicznym lub mailowym – terminu wizyty).

- Najwięcej, bo aż 290 tys. zł przyzna-
liśmy na przeciwdziałanie uzależnie-
niom i patologiom społecznym – mówi 
burmistrz Mariusz Olejniczak. – Mamy 
szczęście, że na terenie naszej gminy 
działa tak wiele stowarzyszeń i fundacji, 
którym możemy powierzyć realizację 
projektów, które służą osobom potrze-
bującym wsparcia. Ale nie tylko, po-
nieważ wiele projektów jest związanych 
z  profilaktyką, kształtowaniem zdro-
wych nawyków i zachęcających na przy-
kład osoby starsze do różnego rodzaju 
aktywności. 

Z tej właśnie puli gmina wsparła m.in. 
działalność Stowarzyszenia po PROstu 
Pracownia Rozwoju Osobistego, które 
kolejny rok z  rzędu będzie prowadziło 
Gminną Specjalistyczną Poradnię Ro-
dzinną, udzielając bezpłatnych porad 
i prowadząc terapie dla dzieci i dorosłych 
z dziedziny psychologii, logopedii czy in-
tegracji sensorycznej. 

Z  kolei Fundacja Grupy Pomagamy 
dostała dotację m.in. na prowadzenie 
pozalekcyjnych zajęć sportowych dla 
dzieci od 8 do 16 lat, a także zorganizo-
wanie Mikołajek pod chmurką. 

Dzięki wsparciu gminy Fundacja Te-
rapii i  Rozwoju Mind zorganizuje cykl 
spotkań w  formie wykładów i  warsz-
tatów z  psychologiem, socjoterapeutą 
i coachem dla grupy 30 nastolatków i ich 
rodziców. Prowadzić też będzie Punkt 
Interwencji Kryzysowej , w której dyżu-
rować będą psychoterapeuta, psycholog, 
prawnik, coach i mediator.   

W  konkursie wzięły też udział m.in.  
Miejski Klub Sportowy „Polonia” w Słu-
bicach, Słubicka Akademia Piłkarska 
SAP, Uczniowski Klub Sportowy „Po-
lonia”, Promet Keeper Academy By Miro 
Dębiec  oraz Lubuski Klub Sportowy 
„Lubusz”. Stowarzyszenia te wezmą pod 
swoje skrzydła dzieci i  młodzież, ofe-
rując im różnorodne zajęcia sportowe. 

Dotację otrzymał też Polski Związek 
Emerytów, Rencistów i  Inwalidów  
w Słubicach, który w planach ma m.in. 

wyjazd integracyjny 48 osób do Wisły, 
a także harcerze.

Kolejny konkurs przewidziany był 
dla stowarzyszeń działających na rzecz 
ochrony i  promocji zdrowia wśród 
osób niepełnosprawnych i  starszych. 
Na działania w  tym zakresie gmina 
przekaże ponad 35 tys. zł. Wsparcie 
otrzymał m.in. Polski Związek Niewi-
domych w  Słubicach, który zorganizuje 
wyjazd do Ustronia Morskiego dla 20 
osób niedowidzących i  słabowidzących, 
Stowarzyszenie Emerytów i  Rencistów 
Policyjnych, Związek Dzieci Wojny  czy 
Oddział Miejsko-Powiatowy w Słubicach 
Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. 

Gmina wsparła też działania sto-
warzyszeń na rzecz ekologii i  ochrony 
zwierząt. Dzięki temu Słubickie Sto-
warzyszenie na rzecz zwierząt „Szarik” 
dostanie pieniądze na dokarmianie 
bezdomnych zwierząt, odławianie ich 
i  szukanie domów adopcyjnych. Fun-
dacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych 
organizować będzie zajęcia edukacyjne , 
a Nadodrzańskie Zrzeszenie Pszczelarzy 
planuje działania na rzecz zwiększenia 
populacji pszczoły miodnej. 

15 tys. zł dostaną trzy organizacje, 
które stanęły do konkursu i  będą reali-
zować projekty związane z kulturą, sztuką 
oraz ochroną dóbr kultury i tradycji.  Są to 
Fundacja Edueko,  Związek Dzieci Wojny 
i Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP. 

Działalność organizacji pozarządo-
wych, które dostały dotacje z gminy bę-
dzie dużo szersza ponieważ w tym roku 
kontynuowane też będą dwuletnie pro-
jekty, wyłonione w  konkursie ubiegło-
rocznym.  Przypominamy, że w zeszłym 
roku na realizację zadań publicznych 
w  2020 i  2021 roku w  zakresie: Po-
rządek i bezpieczeństwo publiczne oraz 
ratownictwo i  ochrona ludności gmina 
przyznała stowarzyszeniom 20 tys. zł,  
na pomoc społeczną - 30.000 zł, a  na 
wspieranie i  upowszechnianie kultury 
fizycznej – 420.000 zł. 

(beb)

• 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
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Ze względu na sytuację epidemiologiczną w Polsce, także w słubic-
kim urzędzie obowiązują inne zasady obsługi interesantów. Prosi-
my zapoznać się z komunikatem w tej sprawie.

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

Przypominamy także, że na terenie Urzędu Miejskiego w Słubicach obowiązuje bezwzględny nakaz zakrywania ust i nosa.

Jedną z najbardziej prężnych organizacji po-
zarządowych  w  naszej  gminie  jest  stowa-
rzyszenie po PROstu, które m.in. w ciekawy 
sposób zagospodarowuje czas wolny dzieci.

Z pomocą gminy Klub sportowy "Słubice 
Golf Club" zorganizował latem półkolonie 
dla  dzieci,  w  czasie  których  mogły  spró-
bować gry w golfa.  

Wśród stowarzyszeń, które dostały dotacje 
jest też Uczniowski Klub Sportowy Jedynka 
Słubice, którego piłkarki ręczne są m.in. mi-
strzyniami województwa lubuskiego.

Gmina wspiera także rozwój młodych pił-
karzy

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
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Budynek magistratu będzie zasilany prądem pozyskiwanym dzięki 
panelom fotowoltaicznym, co znacznie obniży rachunki za energię. Na 
parkingu przed magistratem stanęły wiaty pokryte 45 panelami. Sko-
rzystają na tym także właściciele samochodów elektrycznych, którzy 
za darmo będą je mogli tu ładować. 

Senator Wadim Tysz-
kiewicz gościł 3 marca 
u burmistrza Mariusza 
Olejniczaka. - Wśród 
wielu tematów, któ-
re poruszyliśmy była 
oczywiście obwodni-
ca Słubic – mówi bur-
mistrz. 

Gmina wykupiła dostęp do aplikacji mobilnej 
„Kiedy śmieci” , która jest bezpłatna dla miesz-
kańców. Dzięki niej na telefon dostaniemy po-
wiadomienie o zbliżającym się terminie od-
bioru odpadów. Już można z niej korzystać.

Urząd Miejski stawia 
na energię odnawialną 

Burmistrz z senatorem 
o obwodnicy Słubic 

Kiedy będzie 
wywóz śmieci? 
Z tą aplikacją 
nie zapomnisz!

Wystarczy zainstalować i uruchomić 
prostą i  przyjazną użytkownikowi 
aplikację „Kiedy śmieci” , która jest 
dostępna w sklepach Google Play oraz 
AppStore. Posiada ona kilka funkcji, 
ale jedno główne zadanie – poinfor-
mować o zbliżającym się odbiorze od-
padów. Po określeniu miejsca odbioru 
odpadów aplikacja przypomni użyt-
kownikowi, kiedy będzie odbierana 
dana frakcja odpadów.

Ale to nie wszystko. W aplikacji do-
stępne są również zasady prawidłowej 
segregacji śmieci i  słownik odpadów. 

Dostępne są też dane PSZOK oraz do-
datkowe informacje z gminy dotyczące 
gospodarki odpadami, na przykład ter-
miny i zasady płatności.

Istnieje też możliwość zmiany po-
wiadomienia o  najbliższym odbiorze 
(1-5 dni), można też ustawić dodat-
kowe przypomnienie w dniu odbioru.

Aplikacja pozwala też podejrzeć 
pełny harmonogram odbioru odpadów. 
Co ważne jest bezpieczna dla użytkow-
ników i nie wymaga podawania jakich-
kolwiek danych osobowych, w  tym 
numeru telefonu.        (beb)

Wiaty pokryte zostały panelami 
o łącznej mocy 14,85 kW. Będą tu dwa, 
podwójne stanowiska do ładowania 
aut elektrycznych, energia płynąć też 
będzie do budynku urzędu. Na tę inwe-
stycję gmina wyda 153 tys. zł. Wyko-
nawcą jest firma PMB Energia Sp. z o.o. 
z siedzibą w Kórniku.

– Jest to pierwsza tego typu inwe-
stycja w  naszej gminie i  ma ona pilo-
tażowy charakter – mówi burmistrz 
Mariusz Olejniczak. – Ponieważ sta-
wiamy na nowoczesne technologie 
i  dbałość o  środowisko w  przyszłości 
będziemy chcieli kontynuować ten 
projekt. Cel jest taki, żeby na całym 
parkingu przed Urzędem Miejskim wy-
konać konstrukcję zadaszonych miejsc 
postojowych z  panelami fotowoltaicz-
nymi – dodaje burmistrz.

(beb)

– Bardzo zabiegam o wsparcie lubuskich 
polityków ponieważ oni wiedza najlepiej, 
że ta inwestycja jest po prostu konieczna 
ze względu na położenie naszego miasta 
na styku ważnych transgranicznych kory-
tarzy transportowych – dodaje burmistrz. 
Rozmawiano także m.in. o  współpracy 
z  Urzędem Marszałkowskim w  ramach 
strategii podziału środków unijnych. 

Senator W. Tyszkiewicz to były, wielo-
letni prezydent Nowej Soli. Za jego rządów 
Nowa Sól stała się symbolem sukcesu sa-
morządowej Polski.                 (beb)

Reklama

Panele  fotowoltaiczne  dostarczać  będą  prąd  do  urzędu  i  zasilać  ładowarki  do  aut 
elektrycznych. 
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W dwujęzycznym przewodniku zna-
lazły się informacje o przeszłości dwu-
miasta, jego przemianach od II wojny 
światowej do współczesności. Można 
z  nim wędrować szlakiem historycz-
nych kościołów, śladami Kleistów, 
poznać historię Uniwersytetu Europej-
skiego, Żydów mieszkających dawniej 
nad Odrą, odkryć kolejową przeszłość 
Frankfurtu, poczytać o  nowoczesnej 
architekturze i  miejscach związanych 
z  narodowym socjalizmem, obiektach 
wypoczynkowych i  Odrze, która wpi-
sała się w  kulturowy krajobraz dwu-
miasta. 

Dwaj spośród autorów zaangażowa-
nych w  powstanie tego przewodnika, 

naukowcy z  Uniwersytetu Europej-
skiego Viadrina we Frankfurcie nad 
Odrą: Kerstin Hinrichsen oraz Markus 
Nesselrodt, przybliżyli czytelnikami 
mało znaną przeszłość Frankfurtu jako 
miasta kolejowego i punktu przeładun-
kowego dla milionów osób powracają-
cych z wojny. 

Inni autorzy to Magdalena Abra-
ham-Diefenbach, Rita Aldenhoff-
Hübinger, Werner Benecke, Uwe Rada, 

Hans-Jürgen Rehfeld, Ralf-Rüdiger 
Targiel, Karl-Konrad Tschäpe i  Paul 
Zalewski.

Każdy z  12 rozdziałów otwiera 
mapa, na której zaznaczono miejsca 
warte szczególnej uwagi. Uzupełnie-
niem każdej z tras są informacje o stro-
nach internetowych poświęconych 
danym zabytkom czy miejscom, o naj-
bliższych przystankom komunikacji 
miejskiej, a  kody QR, interaktywne 
mapy i trasy GPX do pobrania uzupeł-
niają ofertę cyfrową.

Tomasz Pilarski, szef działu marke-
tingu miejskiego we Frankfurcie jest 
przekonany, że nowy przewodnik to 
wspaniała pomoc dla gości w  pozna-
waniu naszego dwumiasta, natomiast 
mieszkańcom pozwoli odkryć je na 
nowo.

(red) 

Przedszkole 
Pinokio z nagrodą 
w ogólnopolskim 
konkursie

Jest już nowy przewodnik 
o dwumieście 

Collegium Polonicum w Słubicach 
będzie świętować 30-lecie

12 tras tematycz-
nych znajdą miesz-
kańcy i nasi go-
ście w bezpłatnym 
przewodniku City 
Guide Frankfurt 
(Oder)/Słubice, któ-
ry zachęca do zwie-
dzania miast part-
nerskich. 

Praca dzieci z grupy Żabki, które pod okiem 
nauczycielki Iwony Nowaczewskiej naryso-
wały pięknego „Przyjaciela Klubu Mleczaka”, 
zdobyła czwartą nagrodę w ogólnopolskim 
konkursie o takim właśnie tytule.

Pięć lat temu Collegium Polonicum święto-
wało  25-lecia istnienia. Z tej okazji odbył się 
I Zjazd Absolwentów uczelni, jubileuszowa 
wystawa, wydano publikację przedstawia-
jąca bogatą działalność placówki .  W roku 
2021 uczelnia świętuje jubileusz 30-lecia. 
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Niemal 30 lat temu, 1991 roku zo-
stał reaktywowany Uniwersytet Eu-
ropejski Viadrina we Frankfurcie nad 
Odrą i w tym samym roku narodziła się 
idea utworzenia w tym symbolicznym 
miejscu, na granicy, polsko-niemiec-
kiej placówki naukowej. I  tak oto 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
w  Poznaniu i  Uniwersytet Europejski 
Viadrina we Frankfurcie nad Odrą 
wspólnie powołali Collegium Polo-
nicum w  Słubicach. Na przestrzeni 
trzech dekad Collegium Polonicum 
ukończyło ponad 3500 absolwentów.

Ze względu na pandemię jubileusz 
30-lecia będzie miał inny charakter, 
niż zamierzano. Część uroczystości 
odbędzie się online lub będzie miała 
charakter hybrydowy, a II Zjazd Absol-
wentów odbędzie się prawdopodobnie 
dopiero w 2022 roku, aby można było 
spotkać się na miejscu. Uroczystości ju-
bileuszowe zaplanowane są na cały rok 
2021, a  punktem kulminacyjnym bę-
dzie otwarcie dużej auli po kapitalnym 
remoncie z  powodu pożaru. Uroczy-
stościom akademickim towarzyszyć 

będzie bogaty program dodatkowy, 
m.in. dyskusja panelowa dotycząca 
transgranicznej nauki zaplanowana na 
czerwiec. Jesienią odbędą się wernisaż 
wystawy malarskiej „Portrety Colle-
gium Polonicum”, przedstawiającej 
osoby związane z życiem placówki oraz 
prezentacja albumu fotograficznego.

Z  okazji 30-lecia powstało jubile-
uszowe logo oraz pierwszy polsko-nie-
miecki kalendarz, uwzględniający dni 
świąteczne z obu stron Odry, co wielu 
instytucjom ułatwia pracę i planowanie 
spotkań.

W dalszym ciągu odbywają się rów-
nież zajęcia i  nauka online – przez 
pandemię nie widać w  Collegium 
Polonicum studentów, ale ich grono 
powiększa się i jest coraz bardziej mię-
dzynarodowe. To wszystko również 
dzięki ENS – European New School of 
Digital Studies.

Collegium Polonicum intensywnie się 
rozwija, planowane jest uruchomienie 
nowego kierunku studiów gospodarka 
przestrzenna z dwoma specjalnościami: 
rewitalizacja miast i obszarów wiejskich, 

planowanie strategiczne i przestrzenne 
w  logistyce i  transporcie. W  dalszym 
ciągu pogłębiana jest współpraca z Uni-
wersytetem Europejskim Viadrine we 

Frankfurcie nad Odrą, w ramach której 
planowane są kolejne projekty dydak-
tyczno-naukowe. Szczegółowe infor-
macje dotyczące jubileuszu i związanych 

z  nim wydarzeń będą pojawiały się na 
stronie internetowej: www.cp.edu.pl

Źródło: Collegium Polonicum  
w Słubicach

Dyrektorka przedszkola Pinokio 
Małgorzata Tomala-Kotek podkreśla, 
że w  konkursie nie chodziło tylko 
o  stworzenie pracy plastycznej. To za-
danie zostało poprzedzone cyklem 
zajęć edukacyjnych, we wszystkich 
grupach przedszkolnych, podczas któ-
rych rozmawiano o  właściwej higienie 
jamy ustnej. Inspiracją były scenariusze 
Klubu Mleczaka przesłane przez orga-
nizatorów konkursu. Koordynatorem 
programu w  przedszkolu Pinokio jest 
nauczycielka Anna Michałczak.

Jak relacjonują organizatorzy kon-
kursu, wybór zwycięzców był bardzo 
trudny. – Napłynęło do nas tak dużo 
prac, że Jury obradowało kilka dni. 
W  każdej pracy było widać, jak wiele 
serca włożyły dzieci w jej przygotowanie, 
za co serdecznie dziękujemy. Cieszy nas, 
że aż tyle przedszkoli zrealizowało za-
jęcia Klubu Mleczaka. Każda praca, którą 
nagrodziliśmy wyróżniała się czymś wy-
jątkowym: pomysłem, opisem, nazwą 
przyjaciela, sposobem wykonania. Ser-
decznie gratulujemy zwycięzcom! Or-
ganizatorzy nagrodzili twórców 5 prac, 
przyznali też 3 wyróżnienia.

Pinokio za zdobycie czwartego miejsca 
dostanie zestaw zabawek i  materiałów 
edukacyjnych o wartości 1 500 zł. Oprócz 
tego przedszkolaki z grupy Żabki dostaną 
też pasty do mycia zębów Feelo Kids, na-
klejki Klubu Mleczaka oraz dyplomy.

(beb)

Wiewiórka  Amelka  to  praca,  za  którą 
przedszkolaki z Pinokia dostały nagrodę.
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W listopadzie burmistrz Mariusz Olej-
niczak informował, że nowa perspek-
tywa finansowa UE na lata 2021-2027 
skłoniła gminy: Słubice, Kostrzyn nad 
Odrą, Rzepin, Ośno Lubuskie, Cybinka, 

Górzyca i  Słońsk do stworzenia grupy 
G-7, która chce wspólnie realizować pro-
jekty o znaczeniu ponadlokalnym.

– 12 marca w  Urzędzie Miejskim 
w  Słubicach, podpisaliśmy porozu-

mienie w tej sprawie – mówi burmistrz 
M. Olejniczak. Dodaje, że rolę li-
dera między partnerami powierzono 
Gminie Słubice, której podstawowym 
zadaniem będzie koordynacja działań 
w ramach grupy G-7. – Pierwszym za-
daniem, które chcemy wspólnie zreali-
zować   będzie zlecenie przygotowania 
diagnozy i strategii ponadlokalnej – wy-
jaśnia M. Olejniczak

Włodarze wszystkich gmin ustalili, 
że porozumienie obowiązywać będzie 
co najmniej do 2027 roku, do czasu po-

działu pieniędzy w ramach nowej per-
spektywy finansowej Unii Europejskiej.  

Gminy zamierzają wspólnie realizować 
projekty w  dziedzinie edukacji, kultury 
i  dziedzictwa kulturowego, turystyki 
i sportu, ochrony środowiska, infrastruk-
tury społecznej i  zdrowotnej, a  także 
współpracy transgranicznej. Priorytetem 
jest m.in. budowa ścieżek rowerowych 
i inwestycje w odnawialne źródła energii.

W spotkaniu wzięli udział: burmistrz 
Słubic Mariusz Olejniczak, dr Andrzej 
Kunt, burmistrz Kostrzyna nad Odrą, 

Marek Kołodziejczyk, burmistrz Cy-
binki, Sławomir Dudzis, burmistrz Rze-
pina, Stanisław Kozłowski, burmistrz 
Ośna Lubuskiego, a także wójt Górzycy 
Robert Stolarski, Beata Sroka, sekretarz 
gminy Słońsk oraz wicemarszałek woje-
wództwa lubuskiego Stanisław Tomczy-
szyn, przewodniczący komisji rolnictwa 
w lubuskim sejmiku Zbigniew Kołodziej 
i  Arkadiusz DąbrowskI, Dyrektor De-
partamentu Programów Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich w Lubuskim Urzędzie 
Marszałkowskim.           (beb)

Rządowy program ma wyzwolić 
potencjał gmin ponieważ samorządy 
dysponują gruntami, które można 
wykorzystać pod budowę mieszkań. 
Często problemem są pieniądze. Tu 
z  pomocą ma przyjść państwo. Gminy 
mają dostać bezzwrotnie 3 mln zł na 
stworzenie SIM-u, będą mogły sięgnąć 
po bezzwrotny grant z  Banku Gospo-
darstwa Krajowego w wysokości 35 proc. 
kosztów inwestycji ponadto 10 proc. 
kosztów inwestycji będzie finansowane 
z Rządowego Funduszu Rozwoju Miesz-
kalnictwa. Resztę SIM może zapewnić 
sobie z  niskooprocentowanego kredytu 
z BGK oraz wkładu własnego lokatorów. 
Jeżeli wkład ten wyniesie powyżej 20 
proc. kosztów budowy mieszkania, lo-
kator będzie miał możliwość dojścia do 
własności. Zadaniem SIM-ów będzie 
budownictwo czynszowe społeczne, ale 
też komunalne – w tym miks obu funkcji.

–Musimy zdać sobie sprawę, że 
zanim ruszą pierwsze prace budowlane 
i pierwsze mieszkania znajdą swoich lo-
katorów minie trochę czasu. Jesteśmy na 
samym początku drogi współtworzenia 
tej nowej formy mieszkaniowej. Podjęcie 
wspomnianej uchwały to pierwszy krok. 

Jeszcze w tym kwartale planowane jest 
zawarcie umowy z  KZN-Zachodni sp. 
z o.o. W perspektywie najbliższych lat jest 
to niewątpliwie szansa na zaspokojenie 
potrzeb mieszkaniowych mieszkańców, 
których nie stać na wzięcie kredytu na 

zakup mieszkania a  jednocześnie prze-
kraczają kryteria dochodowe wnioskując 
o mieszkania komunalne. Temat jest roz-
wojowy i  dotyczy kilkudziesięciu gmin 
w  całej Polsce– mówi burmistrz Słubic 
Mariusz Olejniczak.         (beb)

Społeczna Inicjatywa 
Mieszkaniowa również 
w Słubicach!

Ścieżki rowerowe, odnawialne źródła energii, 
wspólne projekty z dziedziny edukacji, kul-
tury, turystyki, poprawy infrastruktury spo-
łecznej i zdrowotnej- na to wspólnie stawiają 
gminy, które stworzyły grupę G-7. 

• Dla osób, które nie mają zdolności 
kredytowej, a mają tzw. "zdolność 
czynszową";

• Dla osób, których dochody są zbyt 
wysokie, by przyznano im lokal 
komunalny;

• Dla osób, które nie posiadają tytułu 
prawnego do lokalu mieszkalnego 
w tej samej miejscowości;

• Pierwszeństwo najmu będą miały osoby 
wychowujące przynajmniej jedno własne 
lub przysposobione dziecko, o którym 
mowa w art. 7 ust. 1a ustawy z dnia 
27 września 2013 r. o pomocy państwa 
w nabyciu pierwszego mieszkania przez 
młodych ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1116); 

• Pierwszeństwo najmu będą miały osoby 
starsze w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy     
z dnia 11 września 2015 r.  o osobach 
starszych (Dz. U. poz. 1705) – tj. osoby, 
które ukończyły 60. rok życia.

DLA KOGO SIM

kzn.gov.pl

Możliwość 
wniesienia 

gruntów
znajdujących się w posiadaniu KZN do SIM.

MOŻLIWOŚCI 
FINANSOWANIA 
INWESTYCJI

3 mln złotych

Samorząd, który zdecyduje się na tworzenie nowych
SIM  będzie mógł otrzymać bezzwrotne wsparcie
z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa 
w wysokości do 3 mln zł. By je uzyskać gmina musi złożyć 
wniosek do ministra do spraw budownictwa, planowania 
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa 
za pośrednictwem Prezesa KZN.

10% kosztów 
inwestycji

Samorząd będzie mógł otrzymać bezzwrotne dofinansowanie 
z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa 
w wysokości do 10% kosztów inwestycji (dotyczy to każdej 
inwestycji w ramach spółki SIM).

35% kosztów 
inwestycji

Bezzwrotny grant z Funduszu Dopłat (BGK) dla gmin 
na budowę mieszkań wynosi do 35% kosztów inwestycji. ⃰

Do 80% 
preferencyjnego 

kredytu SBC

SIM może otrzymać kredyt z programu wspierania 
społecznego budownictwa czynszowego, udzielany przez 
Bank Gospodarstwa Krajowego (kredyt udzielany Spółce 
SIM, na okres 30 lat, WIBOR 3M, bez marży banku).

Do 30% 
partycypacji
w kosztach 

budowy

Partycypacja w kosztach budowy lokalu mieszkalnego 
- to  udział własny przyszłych mieszkańców, którego wpłata 
daje najemcom możliwość wykupu mieszkania w przyszłości. 
Jeśli lokator opuści zajmowany lokal - wniesiona kwota 
partycypacji (zwaloryzowana) zostanie mu zwrócona .

Mieszkanie 
na start

Gmina, w oparciu o ustawę o pomocy państwa
w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych 
latach najmu mieszkania (Mieszkanie na start), może 
wystąpić do Banku Gospodarstwa Krajowego
o dofinansowanie czynszów dla poszczególnych najemców, 
którzy spełniają kryteria dochodowe).

⃰ Zasady finansowania, a nie refinansowania (grant otrzymywany jest na początkowym etapie realizacji inwestycji, by środki bezpośrednio pokrywały część
kosztów, a nie refinansowały koszty już poniesione)

15 marca, podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Słubicach, zapadła decy-
zja o przystąpieniu naszej gminy do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-
Zachodni”,  spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu.

Porozumienie gmin podpisane 
Słubice 
liderem 
grupy

Dla kogo ten program?
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Piłkarskie reprezentacje firm i zakładów pracy 
powalczą o puchar burmistrza Słubic

24 kwietnia w Słubicach odbędzie się turniej pił-
ki nożnej przeznaczony dla zespołów reprezen-
tujących firmy i zakłady pracy. Drużyny będą 
rywalizować o puchar burmistrza Słubic. Znamy 
już skład turniejowej dwunastki.

Marek Hubko i Szymon 
Łyżwiński na mecie 
Recordowej Dziesiątki

Maniacka Dziesiąt-
ka (obecnie zna-
na jako Recordo-
wa Dziesiątka) od 
wielu lat jest obo-
wiązkową impre-
zą dla biegaczy ze 
Słubic. W tym roku 
na szybkiej trasie 
wokół jeziora Malta 
w Poznaniu rywa-
lizowało dwóch na-
szych reprezentan-
tów – Marek Hubko 
i Szymon Łyżwiń-
ski. Ten ostatni 
ustanowił nowy re-
kord życiowy.

Polonia remisuje 
z Koroną na 
początek rundy 
wiosennej

Nie mamy dobrych wiadomości dla piłkar-
skich kibiców. Co prawda Polonia Słubice zdą-
żyła rozegrać pierwszy mecz rundy rewanżo-
wej w IV lidze, ale dwa dni później rozgrywki 
zostały zawieszone. Powód? Pandemia koro-
nawirusa i wprowadzone obostrzenia.

Obaj panowie są doskonale znani 
sportowym kibicom ze swoich triath-
lonowych startów i żelaznej kondycji. 
Tym razem postanowili się spraw-
dzić w „sprinterskim” jak na nich dy-
stansie, czyli 10 km.

Choć to dopiero początek sezonu, 
Szymon Łyżwiński zaskoczył dobrą 
formą. Na mecie Recordowej Dzie-
siątki zameldował się na 60 pozycji (29 
w  kat. M20) w  gronie blisko tysiąca 
uczestników. Jego czas 36:01 to nowy 
rekord życiowy, poprzedni był o ponad 
2 minuty gorszy.

- Ciężko się biegło ze względu na wa-
runki pogodowe, był silny wiatr i padał 
deszcz. Brakowało też nieco kibiców 
na trasie. Startowaliśmy grupami ze 

względu na pandemiczne obostrzenia 
– powiedział za metą.

Na uwagę zasługuje również start 
Marka Hubko. Nie tyle ze względu 
na czas (44:02, 298 miejsce open i 90 
w  kat. M40), ale fakt, że jeszcze nie-
dawno leżał w  szpitalu po ciężkim 
wypadku (został potrącony przez sa-
mochód w trakcie treningu), a powrót 
do uprawiania sportu stał pod znakiem 
zapytania.

To właśnie pod jego okiem Szymon 

Łyżwiński zrobił tak duży postęp. – 
Od pół roku trenuję na Marka planach 
treningowych i  powoli widać efekty – 
cieszy się biegacz.

Jego starszy kolega również jest za-
dowolony. - Pierwszy start w  tym se-
zonie zaliczony. Można było sprawdzić 
formę po zimowych przygotowaniach. 
Uzyskany przez Szymona wynik do-
brze prognozuje na nadchodzący sezon 
– podsumował M. Hubko.

(MK)

Pierwszy mecz po zimowej przerwie 
odbył się 13 marca na stadionie Słu-
bickiego Ośrodka Sportu i  Rekreacji. 
Jedynego gola dla Polonii zdobył w 44 
min. Patryk Nowaczewski. Goście wy-
równali w  drugiej połowie po strzale 
Macieja Grochowskiego w 71 min.

Niestety, kolejnego meczu 
z  udziałem Polonii, jak również SKP 
Słubice, który czekał na rozpoczęcie 
rundy rewanżowej w A klasie, szybko 
nie będzie. 15 marca Lubuski Związek 
Piłki Nożnej podał komunikat o  cza-
sowym zawieszeniu rozgrywek pił-
karskich ze względu na pandemię 
koronawirusa.

- Zgodnie z  ogłoszonymi obostrze-
niami dla naszego województwa cza-
sowo zawieszamy rozgrywki IV ligi 
oraz niższych klas rozgrywkowych 
seniorskich. Jednocześnie informu-
jemy, że rozgrywki seniorskie zostaną 
wznowione zgodnie z  terminarzem 
niezwłocznie po zniesieniu obostrzeń 
– czytamy w komunikacie LZPN.

Zawieszenie ma obowiązywać od  
15 do 28 marca i  dotyczy rozgrywek 
seniorskich. Jak podaje LZPN, roz-
grywki młodzieżowe i  dziecięce będą 
odbywać się zgodnie z terminarzem.

(MK)

Imprezę organizują wspólnie Słubicki 
Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz firma Col-
loseum Marketing Sport, która prowadzi 
ogólnopolski program Piłkarski Laur.

Zapisy ruszyły na początku marca i orga-
nizatorzy szybko skompletowali chętnych 
do grania. Zgłosiło się łącznie 12 drużyn, 
które podzielono na dwie grupy. Loso-
wanie odbyło się 18 marca w Klubie Olim-
pijczyka. Wzięli w nim udział prezes SOSiR 
Krzysztof Murdza oraz pomysłodawca 
turnieju i właściciel CMS Mirosław Wrze-
siński. Poniżej skład turniejowych grup.

GRUPA A
• Desmond SC Słubice
• Tabacco Men Słubice
• MK Katering Słubice
• Urząd Miasta Gubin
• Komenda Powiatowa Policji w Słubicach
• Kohl Słubice

GRUPA B
• Mika Kowalów
• Foliarex Słubice
• IT Pysiak Słubice
• Trans Logistyka Słubice
• CHL Logistik Świecko
• Conistics Słubice

Rywalizacja zapowiada się ciekawie, bo 
w składzie niektórych ekip nie brakuje za-
wodników ze sporym piłkarskim doświad-
czeniem, są też piłkarze wciąż aktywni na 
ligowych boiskach.

Drużyny zagrają najpierw w  grupach, 
a  następnie odbędzie się faza pucharowa 
i  finał. Szczegółowe zasady rozgrywek 
poznamy bliżej terminu imprezy, którą 
wstępnie zaplanowano 24 kwietnia na 
obiektach SOSiR (jeśli oczywiście pan-
demia nie pokrzyżuje planów).

(MK)
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Na początek rundy rewanżowej „Duma pogra-
nicza" zremisowała z Koroną Kożuchów 1:1
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Rozgrywki piłkarskie zawieszone 
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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

Tworzywa sztuczne i metale
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Odpady zmieszane

Chcąc się zarejestrować należy sko-
rzystać z jednej z możliwości:
✔ zapisać się bezpośrednio u swojego 
lekarza rodzinnego
✔ zadzwonić na specjalnie uru-
chomioną infolinię Narodowego 
Programu Szczepień tel. 989 lub  
22 62 62 989
✔ zapisać się przez Internetowe 
Konto pacjenta: pacjent.gov.pl

Miejsca szczepień:

➡ Centrum Medyczne „Brandmed” – 
ul. Daszyńskiego 1, tel. 95 758 26 49  
lub 518 011 108
➡ Przychodnia Lekarska „Galmed” – 
ul. Mickiewicza 6, tel. 95 758 2030
➡ NZOZ Szpital im. Zbigniewa Religi 
w  Słubicach – ul. Nadodrzańska 6,  
tel. 503  779  836 lub 503  779  831, 

rejestracja od poniedziałku do piątku 
od 8.00 do 14.00

Zgodnie z  zaleceniem Wojewody 
Lubuskiego, zapewniając trans-
port osób mających trudności w  sa-
modzielnym dotarciu do punktów 
szczepień przeciwko wirusowi SAR-
S-CoV-2, w tym osób niepełnospraw-
nych, Burmistrz Słubic wyznaczył 
koordynatorów:

– Barbara Banaśkiewicz tel. 605 242 
023 lub 95 737 20 47     (od ponie-
działku do piątku w godz. 8.00-16.00)
– Monika Boryń tel. 512 966 299 lub 
95 737 20 46 (od poniedziałku do 
piątku w godz. 8.00-16.00)

Transport taki przeznaczony jest 
dla osób: 
– posiadających aktualne orzeczenie 
o  niepełnosprawności w  stopniu 

znacznym o  kodzie R lub N odpo-
wiednio I grupę z w/w schorzeniami 
– mających trudności z dostępem do 
punktu szczepień (np. osoby starsze 
niemające możliwości samodzielnego 
dojazdu do punktu szczepień).

UWAGA: koordynatorzy 
nie zajmują się rejestracją osób!

     (red)

Przypominamy: trwają darmowe szczepienia  
przeciwko COVID-1915 stycznia rozpoczęła się rejestracja osób, które chcą się 

zaszczepić przeciwko COVID – 19. Jak można to zrobić?
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Bioodpady

Spotkania będzie prowadzić Julita Szku-
dlarek, certyfikowana specjalistka psy-
choterapii uzależnień, psychoterapeutka 
w procesie szkolenia i Lidia Krzyżanowicz, 
instruktor terapii uzależnień oraz specja-
listka ds. przeciwdziałania przemocy w ro-
dzinie. Godzinę przyjęcia prosimy ustalić 
telefonicznie 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  mogą 

skorzystać z  bezpłatnych konsultacji 
i  udzielania wsparcia polegającego na 
motywowaniu do leczenia odwykowego, 
diagnozowaniu uzależnienia od alkoholu 
oraz innych substancji zgodnie z  obo-
wiązującym systemem diagnostycznym, 
wspierania abstynencji oraz udziału 
w    treningach umiejętności psycholo-
gicznych – dodaje. 

(beb)

Gmina oferuje mieszkańcom bezpłatne 
porady specjalistek terapii uzależnień

W wybrane środy (7 i 21 kwietnia,  
5 i 19 maja, 9 i 23 czerwca) od 12.00  
do 16.00, osoby uzależnione od  narko-
tyków i innych substancji psychoak-
tywnych, a także ich rodziny, będą mo-
gły skorzystać z bezpłatnych konsultacji 
i wsparcia.  



10 gazeta Słubicka   03/2021   23 marca

Papier

Leśnicy z  Nadleśnictwa Rzepin 
mając do dyspozycji drony oglądają to, 
czego nie widać z ziemi – korony drzew 
„z  lotu ptaka”. Wyraźnie dzielą się one 
na: zielone, zielono-brązowe i brązowe. 
Te ostanie należą do drzew, które są 
zupełnie martwe, a  drewno suche. Za-
mierają w wyniku ataku kornika ostro-
zębnego – zaczynają więdnąć gałęzie, 

igły stają się jasnozielone, matowieją, po 
czym żółkną, stają się rude i opadają. 

Nadleśnictwo Rzepin z  powodu kor-
nika usunęło w  ostatnich 2 latach już 
około 100 ha lasu z 18 000 ha, na któ-
rych gospodaruje. 

- Niech więc nie dziwią miejsca po wy-
ciętych drzewach – zwane „zrębami”. Za 
rok, najpóźniej 2 lata, będzie tam rosło 

nowe, młode pokolenie lasu. To nasz 
obowiązek sadzić, pielęgnować i chronić 
– mówi Andrzej Cap, nadleśniczy Nadle-
śnictwa Rzepin. 

Nadleśnictwo Rzepin przygotowało film 
na ten temat:   https://drive.google.com/
file/d/1zUzF_6aAe0LU9bCw58X4LA-
990fBzoNTo/view?usp=sharing

Źródło: Nadleśnictwo Rzepin 

Czy Puszcza Rzepińska zamiera?
Sosny pospolite, rosnące na 80% powierzchni lasów Puszczy Rzepińskiej, chorują. Mają na to wpływ niekorzystne zmiany kli-
matyczne – letnie susze trwające już od 2009 r., wyższa temperatura, mniejsze zapasy wody. Drzewa osłabione przez te czyn-
niki stanowią doskonały cel dla szkodliwych organizmów, m.in. są atakowane przez jemiołę i kornika ostrozębnego. 

Korniki uśmiercają drzewo w ciągu kilku tygodni i nie ma na nich 
lekarstwa. Jedyną, skuteczną metodą jest usuwanie zainfekowanych 
drzew, tak by owad nie przeniósł się i nie zaatakował sąsiednich 
drzew; spalenie lub jak najszybsze wywiezienie koron wyciętych 
drzew z lasu. Niestety, kornik atakuje te największe i najładniejsze 
drzewa, w wieku powyżej 80 lat. 
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Od prezesa SOSiRu Krzysztofa 
Murdzy wiemy, że stara się on w  Mi-
nisterstwie Kultury i  Dziedzictwa 
Narodowego o  ponad 1,3 mln zł do-
tacji na remont zabytkowych arkad. 
W  pierwszym etapie wniosek oce-
niono pozytywnie, ale zabrakło kilku 
punktów, żeby dostać dotację. Dlatego 
SOSiR złożył odwołanie i czeka na roz-
strzygnięcie. - Pierwszy etap prac ma 
polegać na remoncie dachu, elewacji 
zewnętrznej podcieni i wymianie całej 
stolarki okiennej i  drzwiowej – wyja-
śnia prezes. 

Stadion jest pod opieką konserwa-
tora zabytków dlatego wszelkie prace 
muszą być z nim uzgadniane. Poniższy 
artykuł stanowi obszerny fragment 
opracowania Rolanda Semika: „Hi-
storia kompleksu stadionowego w Słu-
bicach w  świetle planowanych prac 
konserwatorskich i  rewitalizacyjnych”, 
które powstało na zlecenie konserwa-
tora zabytków Marcina Pechacza ze 
Wschowy, do wiadomości Lubuskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków.

Dębowy wieniec 
Centralne miejsce podcieni w  bu-

dynku arkadowym słubickiego sta-
dionu zajmuje balkon, opatrzony 
później w schody boczne. To tzw. try-
buna honorowa. Dzięki archiwalnym 
fotografiom wiemy, jak wyglądała daw-
niej...

Budynek arkadowy kompleksu 
stadionowego w  Słubicach został 
ukończony w  1926 r., czyli rok przed 
oficjalnym otwarciem Stadionu 
Wschodniomarchijskiego. O  dacie 
ukończenia budynku przypomina in-
skrypcja na jednej ze ścian tuż pod try-
buną honorową.

W podcieniach budynku arkadowego 
zachowała się barierka trybuny hono-
rowej w  stanie oryginalnym, chociaż 
niepełnym. Zarys główny barierki oraz 
pionowe szczebelki są oryginalne i po-
chodzą z okresu pomiędzy 1926 a 1934 
r. (w 1926 r. ukończono budynek arka-
dowy, zaś do 1934 r. istniała organi-
zacja upamiętniona napisem w środku 
dębowego wieńca). W centralnej części 
barierki brakuje niestety wieńca dębo-
wego przeplecionego szarfą. W środku 
wieńca dębowego znajdowała się 
ozdobna metaloplastyka przedsta-
wiająca skrótowiec DRA i  nawiązu-

jąca formą do dębowych gałęzi. Dąb 
jako drzewo długowieczne uchodził 
wówczas za największy symbol siły 
i trwałości. Odlew wykonany był praw-
dopodobnie z żeliwa albo mosiądzu, zaś 
mniej prawdopodobne, że z droższego 
od nich brązu.

Skrótowiec DRA oznaczał Deut-
scher  Reichsausschuß für Leibe-
sübungen (Komitet Rzeszy Niemieckiej 
ds. ćwiczeń fizycznych), ogólnonie-
miecką organizację sportową okresu 
1917-1934, czyli z okresu największych 
prac budowlanych nad kompleksem 
stadionowym i  pierwszych ośmiu lat 
istnienia budynku arkadowego.

DRA powstała jeszcze w  okresie 
schyłku Cesarstwa Niemieckiego (II 
Rzeszy), działała w  okresie Republiki 
Weimarskiej i  została zlikwidowana 
w  sposób bezprawny - bez koniecznej 
do tego uchwały walnego zgroma-
dzenia - po dojściu do władzy przez 
nazistów. DRA zastąpiono organizacją 
fasadową i silnie upolitycznioną (1934-
1938 DRL, 1938-1945 NSRL).

W czasie budowy oraz działania Sta-
dionu Wschodniomarchijskiego w pra-
wobrzeżnej części Frankfurtu DRA 
miał w sumie trzech przewodniczących:
• 1914-1916: Victor von Podbielski – 
urodzony we Frankfurcie nad Odrą 
jako obywatel pruski, chodź polskiego 
pochodzenia; jego przodkowie pocho-
dzili z Mazowsza i szczycili się herbem 
szlacheckim Trzaska; to jego imie-
niem nazwano zarówno dąb rosnący 
na dawnym Stadionie Niemieckim 
w  Berlinie, jak i  nieistniejący już dąb 
szypułkowy na trybunie Stadionu 
Wschodniomarchijskiego, przy czym 
dąb frankfurcki (potem słubicki) rósł tu 
jeszcze przed budową stadionu, kiedy 
to najbliższa okolica stanowiła jeszcze 
żwirowisko;
• 1916-1919: Ulrich von Oertzen – 
silnie zaangażowany w  propagowanie 
dyscypliny sportowej, tj. wyścigi konne, 
które odbywały się również na tutej-
szym hipodromie;
• 1919-1934: Theodor Lewald – silnie 
zaangażowany w  budowę Stadionu 
Olimpijskiego w  Berlinie, który po-
wstał w miejscu Stadionu Niemieckiego 
– wzorca Stadionu Wschodniomar-
chijskiego; przewodniczący Komitetu 
Organizacyjnego XI Letnich Igrzysk 
Olimpijskich Berlinie (1936).

Bogato zdobiona trybuna
Pomiędzy pionowymi szczebelkami 

trybuny honorowej brakuje obecnie 

sylwetek sześciu sportowców, tj. m.in. 
piłkarza nożnego, biegacza, łucznika, 
miotacza kamieni (chodzi o dyscyplinę 
Steinstossen rodem ze Szwajcarii). 
Dwaj pozostali sportowcy to prawdo-
podobnie pięściarz i  dyskobol, jednak 
ich stuprocentowa identyfikacja utrud-
niona jest przez brak pełnej dokumen-

tacji graficznej dla dwóch ostatnich 
odlewów.

Niewykluczone, że wykonania 
wszystkich wspomnianych odlewów 
podjęła się jedna z  dwóch lokalnych 
odlewni, tj. Eisengießerei Gutmann 
(potem Hotel „Polonia”, obecnie areał 
Galerii Prima przy ul. Daszyńskiego) 

albo Eisengießerei Camin & Neumann 
przy Leopoldstraße (okolice dzisiejszej 
ul. Słowackiego w  Słubicach). Oba za-
kłady działały dość wszechstronnie, od-
lewając pomniki, włazy do studzienek 
kanalizacyjnych, walce drogowe i wiele, 
wiele innych.

Roland Semik

Jak wyglądała trybuna honorowa?
Regionalista Roland Semik o historii słubickiego stadionu

Dzięki archiwalnym fotografiom wiemy, jak 
wyglądały dawniej zabytkowe arkady, które 
chce wyremontować Słubicki Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji. Historię honorowej trybuny, 
która się tu znajdowała przypomina społecz-
ny opiekun zabytków w powiecie słubickim 
Roland Semik. 

1935. Restauracja 
pod arkadami, 
balkon już 
ze schodami. 
Arch. pryw. 
Eckarda Reißa 
- po koloryzacji

1965-1966 Trybuna 
honorowa z dekoracjami 
na 1000-le cie Państwa 
Polskiego. Arch. pryw. 
Eckarda Reißa

1927 Restauracja pod arka-
dami, jeszcze bez schodów 
- po koloryzacji

1934. Piłkarz nożny, biegacz, łucznik, NN, bokser, 
oszczepnik albo dyskobol (stempel 1942)
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- Jako młody chłopak miałem ma-
rzenie, żeby latać samolotami, pływać 
po morzach i oceanach i mieć małe pu-
dełeczko, przez które mogę rozmawiać 
z  ludźmi z  całego świata – wspomina 
Marek Kraszula, od niedawna emeryt, 
który ostatnie lata zawodowego życia 
spędził w  Urzędzie Miejskim w  Słubi-
cach. Podczas pożegnania rozmowom 
o tym, co przeżył w trakcie swoich wy-
praw, nie było końca. Obiecał wtedy, że 
opowie więcej. I słowa dotrzymał. 

Dziecięce marzenia
- Ze względu na stan zdrowia mu-

siałem je odłożyć na wiele lat – wspo-
mina. Ale ich nie porzucił. Miał już na 
karku prawie czterdziestkę gdy zaczął 
się uczyć latać na szybowcach. Mniej 
więcej w  tym samym czasie zrobił pa-
piery sternika jachtowego, a  potem 
morskiego, i z kolegami ze słubickiego 
klubu Pasat, pływał po Bałtyku i Morzu 
Północnym. Trzecim jego hobby z tam-
tych lat, które okazało się przepustką, 
żeby później kilka razy wziąć udział 
w  polskich wyprawach na Antarktydę 
i  Arktykę, było krótkofalarstwo. Nie 
wymagało badań lekarskich tak jak la-
tanie czy pływanie na statkach dlatego 
w wieku 14 lat Marek pojechał do Sławy 
na kurs łączności. Bardzo szybko na-
uczył się alfabetu Morsa, zdał egzamin 
na 1 kategorię i został krótkofalowcem. 
Potem zdobył jeszcze kwalifikacje ra-
diooperatora w  służbie morskiej, ale 
ze względu na stan zdrowia nie mógł 
pływać na statkach. Papiery przydały 
się jednak, gdy zamarzyła mu się An-
tarktyda. 

Stan Wiśniewski 
zmienił jego życie 

- Przełomem w moim życiu było spo-
tkanie Stana Wiśniewskiego, z którym 
pewnego dnia połączyłem się nasłu-
chując łączności krótkofalowców z Po-
linezji Francuskiej – opowiada Marek. 
Potem tą drogą rozmawiali jeszcze 
kilka razy. Żartowali, że może uda się 
kiedyś spotkać. Po około dwóch latach 
Stan Wiśniewski zapukał w  Słubicach 
do drzwi Marka. Jechał do rodziny 
w  Kutnie i  zatrzymał się u  niego na 
nocleg.  – To bardzo ciekawy człowiek. 
Będąc młodym Polakiem wyemi-
grował do Francji, skończył Sorbonę. 
Po pewnym czasie rzucił jednak pracę 
we Francji  i  wyjechał z  żoną do Ma-
roka, gdzie był operatorem filmowym 

na dworze króla. Później kupili jacht 
i  popłynęli na Karaiby. Dziś Stan Wi-
śniewski jest właścicielem wysepki Mai 
Moana na archipelagu Bora Bora i wy-
najmuje turystom bungalowy  – opo-
wiada Marek. Przyznaje, że rozmowy ze 
Stanem Wiśniewskim, który stwierdził, 
że jeśli przed czterdziestką człowiek 
nie zmieni swojego życia to już pewnie 
tego nie zrobi, obudziły w nim ma-
rzenia, żeby przeżyć coś ekscytującego. 
- W swoje 40. urodziny pomyślałem, że 
pojadę na Antarktydę. Wydawało mi się 
to największym wyzwaniem, jakie sobie 
dotychczas postawiłem – przyznaje. 

Zdobył telefon do prof. Stanisława 
Rakusa- Suszczewskiego z  Zakładu 
Biologii Antarktyki Polskiej Akademii 
Nauk, który organizował wyprawy do 
Polskiej Stacji Antarktycznej im. Hen-
ryka Arctowskiego i  powiedział mu, 
że jest zainteresowany udziałem w ko-
lejnej wyprawie. Po kilku telefonach 
i  wizytach w  Warszawie usłyszał, że 
może się czuć członkiem 21. wyprawy 
na Antarktydę, która miała wyruszyć 
w listopadzie 1996 roku. – Pomogły mi 
papiery radiooperatora w służbie mor-
skiej i krótkofalarstwo – mówi Marek.  
Zanim jednak wsiadł 5 listopada na 

pokład statku Władysławowo prze-
szedł szkolenie w  Akademii Morskiej 
w Gdyni, szczepienia itp. 

Do stacji polska ekipa dotarła 11 
grudnia 1996 roku. Pierwsze wrażenia? 
- Niezwykłe miejsce! Na Antarkty-
dzie nie ma drzew, roślinności, tylko 
trochę mchów i  wszędzie lodowce. 
Człowiek wobec takiej góry lodowej 
czuje się pyłem marnym, z  którym 
przyroda może zrobić wszystko. Do 
tego pingwiny, foki…Latem jest tam 
5-6 stopni, zimą temperatura spada do 
ponad minus 20, ale odczuwalny chłód 
jest dużo większy, bo najgorsze są tam 
wiatry, które potrafią wiać z  prędko-
ścią do 300 km na godzinę – opowiada 
słubiczanin. Jego główna praca na 
stacji polegała na utrzymaniu łączności 
z  Polską i  grupami terenowymi, które 
prowadziły badania. Dbał też o  cały 
sprzęt elektroniczny, na którym pra-
cowali polscy naukowcy. – Bardzo też 
lubiłem pomagać im w  zbieraniu ma-
teriałów – wspomina Marek. Pobierali 
razem m.in. próbki DNA różnych zwie-
rząt, które później były badane przez 

studentów w  kraju. Marek obsługiwał 
też stację sejsmologiczną, sprawdzając, 
czy nie zostało gdzieś zarejestrowane 
trzęsienie ziemi. – Pamiętam, że do-
kładnie wtedy, gdy w  Słubicach była 
powódź, u  nas była zima. Gwałtowne 
ocieplenie i  bardzo silny wiatr dopro-
wadziły do zejścia lawin błotnych, które 
zniszczyły stację sejsmologiczną. 

Karnawał w Rio 
w drodze do domu 

Po 18 miesiącach spędzonych na 
Antarktydzie Marek wrócił do Polski 
do pracy dyspozytora w  pekaesach 
międzynarodowych. Powrotna podróż 
do kraju trwała od 12 stycznia do 28 
marca. Po drodze udało się zatrzymać 
m.in. na karnawał w  Rio de Janeiro 
i zwiedzić Argentynę. - Wiedziałem, że 
nie będzie to mój ostatni raz – wspo-
mina. Gdy po dwóch latach dostał za-
proszenie na 24. wyprawę nie wahał się 
ani chwili. 

- Wypłynęliśmy w październiku 1999 
roku i tym razem moim głównym zada-
niem, oprócz utrzymywania łączności 
z  Polską,  miało być zainstalowanie 
nowoczesnego systemu łączności sate-
litarnej INMARSAT B – mówi Marek. 
Wcześniej przeszedł szkolenie w  Cen-
trum Łączności Satelitarnej w Psarach 
koło Kielc, jednym z najnowocześniej-
szych w  świecie. – Mieli tam  m.in. 
antenę do łączności satelitarnej o śred-
nicy 33 metrów i wadze ponad 300 ton 
– mówi. 

Podczas wyprawy obsługiwał auto-
matycznego GPS, który dzięki bardzo 
dużej dokładności kontrolował prze-
suwanie się kontynentów. Takich 
urządzeń w  świecie było kilka i  były 
rozmieszczone w  różnych punktach.  

Zamienił Słubice na Antarktydę 
Mówi się, że marzenia są początkiem wszystkiego… Słubiczanina Marka Kraszulę marzenia zaprowadziły najpierw  
na Antarktydę, a potem na Spitsbergen. 

Żeby przepłynąć 
do sąsiedniej 
bazy brazy-
lijskiej Marek 
zbudował sobie 
motorówkę. 

Polska Stacja Antarktyczna im. Henryka Arctowskiego. 

Polska baza na Spitsbergenie.
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– W którymś momencie okazało się, że 
laptop, który był pod niego podłączony, 
zamarzł. GPS działał więc kombino-
wałem co zrobić. Wpadłem na pomysł, 
żeby przysłali nam oprogramowanie do 
tego laptopa. Nie było to jednak takie 
proste, bo wtedy na stacjach w  An-
tarktyce nie było jeszcze Internetu. 
Dzięki pomocy brazylijskich krótkofa-
lowców i  meteorologa ze stacji brazy-
lijskiej udało się szybko ściągnąć ten 
program z Instytutu Geodezji i Karto-
grafii z Warszawy na brazylijską stację 
FERRAZ. I to nas uratowało. 

Psychotesty NASA 
i kapitan Baranowski

Marek opowiada, że Polacy podczas 
tej wyprawy brali też udział w  psy-
choteście prowadzonym przez NASA, 
który miał dostarczyć informacji do 
badań związanych z  izolacją małych 
grup. - Co kilka tygodni musieliśmy 
udzielać odpowiedzi na kilkaset pytań 
testowych. W tych badaniach chodziło 
o długotrwałe loty w kosmos i to, które 
narody są do tego predysponowane. 
Udział w tym eksperymencie brali pra-
cownicy 5 stacji z całej Antarktydy: Po-
lacy, Amerykanie, Rosjanie, Chińczycy 
i  Hindusi. Ponoć wypadliśmy nawet 
dobrze- wspomina słubiczanin. 

Podczas wypraw Marek utrzymywał 
też stałą łączność ze statkami rybac-
kimi i handlowymi z rejonu Antarktyki 
i Atlantyku. Przekazywał im. teleksem 
m.in gazetę Głos Marynarza i Rybaka, 
którą dostawał z  Polski. Często łączył 
się wtedy z  kapitanem Krzysztofem 
Baranowskim, który na jachcie Lady B 
opływał świat. 

Kolej na Spitsbergen 
Gdy na początku 2001 roku Marek 

wrócił do Polski czuł, że apetyt na An-
tarktydę w  jakimś stopniu zaspokoił. 
Wtedy pomyślał, że warto by było po-
jechać na północ, na Spitsbergen. To 
marzenie udało się zrealizować rok 
później. W czerwcu 2002 roku był już 
członkiem 25. wyprawy na Spitsbergen. 

Tam podobnie jak podczas wcze-
śniejszych wypraw do jego obowiązków 
należało utrzymanie łączności radiowej 
z Polską, ale też obsługiwanie riometru, 
który sprawdza  promieniowanie ko-
smiczne. Obsługiwał też radar jonosfe-
ryczny. Było to możliwe dzięki temu, że 
wcześniej przeszedł szkolenie w  Cen-
trum Badań Kosmicznych w  War-
szawie. - Pewnego dnia anteny radaru 
zniszczyły nam miśki i  renifery. Poza 
tym większych niespodzianek nie było 
– wspomina. 

Na Spitsbergenie opiekował się 
trzema psami. - Ich rolą było ostrze-
ganie właśnie przed miśkami.  Szcze-
gólnie w okresie nocy polarnej psy były 

bardzo przydatne, bo nie trzeba było 
idąc w  teren non stop się rozglądać 
– opowiada słubiczanin. Pamięta nie-
zwykłą noc polarną. Słońce zaszło 1 
listopada a pojawiło się dopiero 14 lu-
tego. Jak się żyje bez słońca? – Mnie to 
nie przeszkadzało, ale chyba nie każdy 
by to wytrzymał – mówi Marek. Śmieje 
się, że na Spitsbergenie miał nawet 
1/10 etatu norweskiego listonosza. Też 
ciekawe zajęcie. W sierpniu 2003 wrócił 
do Polski. Ale nie zagrzał długo miejsca 
w  domu. W  październiku 2004 roku 
siedział już w samolocie który zabierał 
go na jego trzecią wyprawę. Tym razem 
był uczestnikiem 29. wyprawy na stację 
Arctowskiego. W  kolejnej wziął udział 
w 2007 roku. 

Czterech słubiczan 
na Antarktydzie 

Oprócz Marka Kraszuli na stacji Arc-
towskiego zimowało 4 mieszkańców 
Słubic. W  dwóch wyprawach uczest-
niczył Leszek Wilczyński, a  w  jednej: 
Robert Chruściński i  Przemysław Ku-
kurowski. Wszystkich wcześniej połą-
czyła pasja żeglarska. Byli członkami 
klubu Pasat w  Słubicach, który przez 
wiele lat działał przy Słubickim Miej-
skim Ośrodku Kultury. – W sumie za-
bezpieczyliśmy 7 całorocznych wypraw. 
Drugiego takiego miasta w Polce nie ma 
– mówi Marek.         (beb)

Palma z odpadów, 
pod którą Marek 
usiadł z koleżankami 
z bazy amerykań-
skiej, to też jego 
dzieło. 

Na Spitsbergenie 
Marek m.in. badał 
opady i przesuwanie 
się lodowców. 

Zorza polarna na Spitsbergenie zapewnia niesamowite widoki. 

Ten drogowskaz pokazywał Markowi jak daleko jest od domu. 

Pingwiny to nieod-
łączny element kra-
jobrazu Antarktydy.

Pingwin na 
Antarktydzie sfo-

tografowany przez 
Marka z zabawką, 

którą dostał na 
szczęście od syna 

przyjaciela. 
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Impreza odbyła się 7 marca na terenie wokół 
Słubickiego Ośrodka Sportu i  Rekreacji. For-
muła podobna była jak rok temu – najpierw 
uczestniczki solidnie się rozgrzały pod okiem in-
struktorki zumby Sylwii Bąkowskiej, a następnie 
wzięły udział w bieganiu wokół parku. Wcześniej 
życzenia w formie wiersza złożył im Ryszard Chu-
stecki, prezes Lubusza Słubice.

W  tym roku, głównie ze względu na ob-
ostrzenia, organizatorzy rozdzielili biegające 
panie na kilka grup – wg kategorii wiekowych od 
przedszkolaków po seniorki (trasa liczyła od 0,6 
do 2,5 km). Energii dodawał im przez mikrofon 
prowadzący imprezę Piotr Kiedrowicz ze Słubic-
kiej Akademii Biegowej, pomysłodawca imprezy. 
Choć wynik do końca nie miał znaczenia i  bie-
gano głównie dla frajdy, nie zabrakło kilku zacię-
tych pojedynków, które rozstrzygnęły się dopiero 
na mecie. 

A tuż za nią na biegaczki czekali prezes SOSiR 
Krzysztof Murdza oraz burmistrz Słubic Mariusz 
Olejniczak, który objął to wydarzenie swoim 
patronatem. Oprócz gratulacji każda z  pań 
otrzymała od nich okolicznościowego kwiatka. 
A chwilę później najlepszym biegaczkom w każdej 
kategorii wręczono pamiątkowe statuetki.

Warto dodać, że w gronie startujących pojawiła 
się także Adriana Dydyna-Marycka. Zastępczyni 
burmistrz Słubic dała dobry przykład i pojawiła 
się na trasie razem ze swoją mamą. Obie poko-
nały trasę liczącą 2,5 km.

Wszystkie biegi w  ramach „Dnia Kobiet na 
sportowo” będą zaliczone do cyklu Grand Prix 
w biegach pod nazwą „Biegowe Słubice” (o tym 
więcej w  kolejnym numerze gazety). A  kolejną 
imprezą, na której będzie można sprawdzić swoją 
kondycję, będzie test Coopera. Wiosenną edycję 
zaplanowano 20 kwietnia.      (MK)

Impreza odbyła się w  dniach 
5-6 marca w  Żerkowie w  woj. 
wielkopolskim.

- Na trudnej technicznie trasie 
nie wystarczyło zaprezentować 
czysto sportowych umiejętności, 
potrzebny był także charakter. 
I  tego nie zabrakło naszym za-
wodniczkom – opowiada trener 
Piotr Kiedrowicz.

W  kategorii dziewcząt star-
szych (U14) 2 miejsce i  srebrny 
medal wywalczyła Zuzanna Smo-
lińska, ale tuż za jej plecami były 
kolejne z biegaczek Lubusza - Kla-
rysa Baca Chomicz (6 miejsce), 
Amelka Smolarczyk (7), Iga Mi-

zerska (8) i  Lena Drozdowska 
(19).

- Warto podkreślić, że to był 
najliczniej obsadzony bieg. Na 
starcie stanęło 80 osób, a  nasze 
dziewczęta na dodatek rywalizo-
wały z rok starszymi koleżankami 
– mówi z dumą P. Kiedrowicz.

Powody do zadowolenia mie-
liśmy także w  biegu młodziczek 
(U16). Tu brązowy medal wybie-
gała Wiktoria Smolarczyk. W kla-
syfikacji drużynowej Lubusz 
Słubice zajął 16 miejsce na 63 
sklasyfikowanych klubów.
Poniżej komplet wyników.
młodzik K
• 3. Smolarczyk Wiktoria
• 31. Podruczny Helena
• 63. Kielar Anna

młodzik M
• 34. Jurgiewicz Jakub
• 43. Choina Mateusz
junior mł. K
• 23. Smolarczyk Maja
bieg otwarty dziewcząt
• 2. Smolińska Zuzanna
• 6. Chomicz Baca Klarysa
• 7. Smolarczyk Amelia
• 8. Mizerska Iga
• 28. Drozdowska Lena
• 41. Dunajska Marlena
• 47. Piróg Sara
• 69. Garczyk Karina
bieg otwarty chłopców
• 27. Gumóła Dominik
• 31. Haręża Fabian
• 35. Bobkiewicz Kacper

(MK)

Biegaczki Lubusza Słubice z medalami mistrzostw 
Polski LZS w przełajach

Pandemia mocno dała się 
we znaki także wędkarzom, 
którzy w minionym roku byli 
zmuszeni zrezygnować z wie-
lu zaplanowanych wcześniej 
wydarzeń. Czy w 2021 roku 
będzie lepiej? Taką nadzieję 
mają członkowie koła PZW nr 
2 w Słubicach, którzy opubli-
kowali kalendarz imprez na 
najbliższe miesiące. 

Blisko 500 osób z całej Polski wzięło udział w przełajowych 
mistrzostwach Polski LZS. W tym gronie udanie zaprezento-
wała się reprezentacja LKS Lubusz Słubice. Medale zdobyły 
Zuzanna Smolińska i Wiktoria Smolarczyk.

Dzień Kobiet 
na sportowo 
po raz drugi 
w Słubicach

Mimo trwającej pandemii uda-
ło się zorganizować drugą edy-
cję „Dnia Kobiet na sportowo”. Do 
aktywnego spędzania czasu na 
świeżym powietrzu udało się na-
mówić blisko 150 kobiet. 

Wędkarze 
opublikowali 
kalendarz 
imprez 
na 2021

Kalendarz zapowiada się dość intensywnie, bo 
od marca do listopada zaplanowano 21 rozma-
itych imprez. Wśród nich m.in. festyny wędkarskie 
z okazji Dnia Dziecka czy Narodowego Święta Nie-
podległości. Nie zabraknie także mistrzostw koła 
(spinningowych i spławikowo-gruntowych), a także 
Memoriału Krzysztofa Gancarza.

Szczegółowy wykaz wszystkich zawodów znaj-
duje się na stronie internetowej www.pzwslubice.
pl. Należy jednak pamiętać, że kalendarz może ulec 
zmianie ze względu na sytuację pandemiczną.

(MK)

Zuzanna  Smolińska  na  drugim 
stopniu podium mistrzostw Polski 
LZS w przełajach Fo
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PODSTAWOWY 
RACHUNEK  
PŁATNICZY

BEZPIECZNIE

ZDROWO

BEZGOTÓWKOWO

Otrzymuj
świadczenia
na konto
i bądź bezpieczny!

+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
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