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30 budek dla jerzyków 
i kilka dla nietoperzy 
zostało zawieszonych 
na remontowanym 
przez gminę budynku 
Słubickiego Centrum 
Organizacji Pozarządowych. 
Budki pojawiły się na 
wyremontowanej już ścianie 
budynku SCOP, od strony 
Zakładu Administracji 
Mieniem Komunalnym. 
Skąd pomysł budek dla 
jerzyków?    str. 4
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Z pomocą gminy najpierw 
przy przedszkolu 
samorządowym Krasnal 
Hałabała,a potem na placu 
Bohaterów, stanęły zielone 
altany. Gdy altany się 
zazielenią dadzą cień. Tego 
typu mała architektura jest 
coraz bardziej popularna 
w miastach i prywatnych 
ogrodach stając się 
ulubionym miejscem spotkań, 
pikników i relaksu.    str. 6

Blisko 75 tys. zł otrzymają w tym roku od gminy najlepsi spor-
towcy i ich trenerzy. Podczas marcowej sesji, radni jednogłośnie 
opowiedzieli się za przyznaniem im nagród i stypendiów 
sportowych. Burmistrz Mariusz Olejniczak podkreślał,  
że w ostatnim czasie sukcesów sportowych było tak wiele,  
że trzeba było zwiększyć znacznie pulę pieniędzy zarezer-
wowaną w budżecie na stypendia sportowe. – Wszystkim 
serdecznie gratuluję- mówił podczas sesji...    str. 3

– Mamy powody do radości, bo w ramach kolejnego 
konkursu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 
dostaniemy 300 tys. zł bezzwrotnego wsparcia na 
termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 2 w Słubicach 
– informuje burmistrz Mariusz Olejniczak. Przypomina 
też, że z tego samego programu, gmina dostała ponad  
2,9 mln zł, za co właśnie buduje halę sportową przy 
Szkole Podstawowej  nr 3 w Słubicach.    str. 5

To miejsce dzieciom  
na pewno się spodoba

Na 380 mkw powierzchni znajdują się nowoczesne 
sale, gdzie popołudniami będą prowadzone różnorodne 
zajęcia dla uczniów potrzebujących wsparcia. Pod okiem 
pedagogów dzieci będą mogły nadrabiać szkolne zale-
głości, terapeuci poradzą jak sprostać różnym trudnym 
sytuacjom życiowym, psychologowie prowadzić będą 
różnorodne terapie. Więcej str.2  
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Burmistrz Mariusz Olejniczak mówi, 
że czekał na ten moment z  wielką nie-
cierpliwością obawiając się, czy pan-
demia nie pokrzyżuje planów gminy. 
– Na szczęście tak się nie stało i  wy-
konawca, zgodnie z  harmonogramem 
rozpoczął prace budowlane – nie kryje 
radości  burmistrz.

Sołtys Kunowic Paweł Sokołowski 
mówi wprost: Rozpiera mnie duma i je-
stem przeszczęśliwy, że będziemy mieli 
nową szkołę! Kunowice to największe 
sołectwo w gminie, z roku na rok przy-
bywa nam mieszkańców. Świetnie, że 
będą mogli posłać swoje dzieci do nowo-
czesnej szkoły. 

Podobnie jak wielu mieszkańców 
sołtys z  sentymentem patrzy, jak roz-
bierana jest stara szkoła. Gros osób tu 
właśnie rozpoczynało swoją edukację 
i ze starą szkołą wiążą ich wspomnienia 
z  dzieciństwa. Przedwojenny budynek, 
w  którym uczyły się przez ostatnie 
dziesięciolecia dzieci z  Kunowic był już 
jednak za ciasny, a jego stan techniczny 
pozostawiał wiele do życzenia. Wiadomo 
było od dawna, że Kunowice potrzebują 
nowej szkoły. – To się właśnie dzieje! – 
podkreśla burmistrz. 

Pierwsza taka inwestycja
Firma MW Technic z  Michałowic, 

która wygrała przetarg, realizację inwe-

stycji rozpoczęła od prac rozbiórkowych. 
Ten etap ma potrwać do końca kwietnia. 
Następnie rozpoczną się roboty zwią-
zane z  przygotowaniem fundamentów 
pod nową szkołę. Jest ona budowana 
w  technologii modułowej. To pierwsza 
inwestycja realizowana tą metodą przez 
gminę Słubice i  najprawdopodobniej 
pierwsza tego typu w  regionie przy-
granicznym. Budownictwo modułowe 
cieszy się, nie tylko w Polsce, coraz więk-
szym zainteresowaniem bo ma wiele 
zalet: krótszy o  połowę czas realizacji 
inwestycji, lepsze o 30 proc. współczyn-
niki izolacyjności cieplnej, niższe zużycie 
energii, możliwość szybkiej  rozbudowy. 
W  takiej technologii budowany był 
choćby szpital wojewódzki w Gorzowie, 
a  także szkoły, przedszkola i  żłobki 
w  wielu miastach w  Polsce. Można je 
obejrzeć na stronie firmy Climatic, która 
jest podwykonawcą firmy MW Technic 
realizującej inwestycję w Kunowicach. 

Wewnętrzne patio i nowe 
boisko

Budynek szkoły został zaprojekto-
wany jako prostokątna bryła w kształcie 
zbliżonym do litery L. Połączony zo-
stanie z  istniejącą halą sportową, two-
rząc układ budynków w kształcie litery 
U, z  wewnętrznym patio pomiędzy 
szkołą a  halą. – Ponadto udało nam 

się pozyskać za darmo od Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, blisko 44 
arową działkę, którą przeznaczymy na 
boisko sportowe, plac zabaw dla dzieci 
przedszkolnych i  teren rekreacyjny – 
mówi burmistrz, który 19 kwietnia pod-
pisał umowę z KOWR.  

Szkoła w Kunowicach ma być gotowa 
do 31 lipca 2021 roku. Na realizację in-
westycji gmina przeznaczyła 12 mln 
zł. O  tym, jak wyglądały ostatnie dni 
w  starej szkole w  Kunowicach, wspo-
mnienia związane z  tym miejscem,  
str. 7-10           (beb)

Przytulnie urządzone wnę-
trza sprzyjać będą integracji 

dzieci i ich opiekunów

7 kwietnia rozpoczęła się rozbiórka przedwojennego budynku, w którym przez 
dziesięciolecia uczyły się dzieci z Kunowic. W sąsiedztwie gmina buduje no-
woczesną szkołę. Jej próg uczniowie przestąpią już w nowym roku szkolnym.

Stara szkoła w Kunowicach znika. 
Będzie nowa!

To historyczny moment w dziejach słubickiej oświaty

Szkoła w Kunowicach będzie się 
mieścić w dwukondygnacyjnym 

budynku przeznaczonym dla uczniów 
od zerówki do 8 klasy o powierzchni 

użytkowej  1500 mkw.  Oprócz sal 
lekcyjnych znajdzie się tam też punkt 

przedszkolny i kuchnia cateringowa.

Prace rozbiórkowe rozpoczęły się 
tuż po świętach wielkanocnych 

i potrwają do końca kwietnia. 

Czekaliśmy na ten moment 
z niecierpliwością i już ją 
mamy. Jedna z najnowocze-
śniejszych w Polsce świetlic 
socjoterapeutycznych powsta-
ła w naszej gminie. 
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Nowoczesne sale 
do terapii i różne-
go rodzaju zajęć, 
wielka kuchnia do 
wspólnych posił-
ków, sala spotkań, 
sanitariaty także 
dla osób niepeł-
nosprawnych… to 
już nie jest projekt, 
który prezentowa-
liśmy w ub. roku 
gdy burmistrz 
Mariusz Olejniczak 
podjął decyzję, 
żeby na osiedlu 
Świerkowym urzą-
dzić świetlicę so-
cjoterapeutyczną. 
To miejsce jest już 
gotowe i w połowie 
kwietnia rozpoczęło 
się kompletowanie 
kadry i nabór dzieci.

Świetlica na os. Świerkowym gotowa!  
Dzieci będą zachwycone Pod koniec marca, podczas sesji 

Rady Miejskiej w  Słubicach, podjęta 
została uchwała o  utworzeniu Pla-
cówki Wsparcia Dziennego na os. 
Świerkowym, która będzie działać 
w  strukturze Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej. Placówka skupi się na dwóch 
formach działalności: opiekuńczo-wy-
chowawczej i  specjalistycznej, czyli 
terapii psychologicznej, pedagogicznej 
i socjoterapii. Utworzone zostaną dwie 
grupy wiekowe, w sumie dla 45 dzieci: 
młodsza- od 12 do 15 lat i starsza- po-
wyżej 15 lat. Z każdą pracować będzie 
2-3 terapeutów i pedagogów. 

Burmistrz Mariusz Olejniczak jest 
przekonany, że udało się stworzyć 
jedną z najnowocześniejszych tego typu 
placówek w Polsce. Sabina Matkowska, 
kierowniczka Biura Spraw Społecznych 
w  słubickim Urzędzie Miejskim, która 
współtworzyła projekt działania Pla-
cówki Wsparcia Dziennego, opowiada, 
że prowadzone tam będą różnorodne 
zajęcia wychowawcze, terapeutyczne 
i  artystyczne. – Będą wspomagać ro-
dziców w  rozwiązywaniu indywidu-
alnych problemów ich dzieci – mówi.  
Na utworzenie świetlicy, z  Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
problemów Alkoholowych oraz Prze-
ciwdziałania Narkomanii, gmina prze-
znaczyła 900 tys. zł.

(beb)
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Blisko 75 tys. zł otrzymają w tym roku od gmi-
ny najlepsi sportowcy i ich trenerzy. Podczas 
marcowej sesji, radni jednogłośnie opowie-
dzieli się za przyznaniem im nagród i stypen-
diów sportowych.

Mamy supersportowców! 
Gmina właśnie ich nagrodziła

Reklama

Burmistrz Mariusz Olejniczak pod-
kreślał, że w ostatnim czasie sukcesów 
sportowych było tak wiele, że trzeba 
było zwiększyć znacznie pulę pie-
niędzy zarezerwowaną w  budżecie na 
stypendia sportowe. – Wszystkim ser-
decznie gratuluję- mówił podczas sesji.

Wśród nagrodzonych znalazł się 
Adrian Gasiewicz, siatkarz, który wraz 
ze swoją drużyną wywalczył trzecie 
miejsce podczas Mistrzostw Polski 
Niesłyszących, a  także Małgorzata 
Krzyżan, złota medalistka Mistrzostw 
Polski Masters w pchnięciu kulą. Oboje 
dostali po 3 tys. zł nagrody. Gmina 
doceniła też pracę trenerów naszych 
lekkoatletów. Wśród nagrodzonych są: 
Oleg Pachol, Jacek Grześkowiak, Piotr 
Kiedrowicz i  Łukasz Horoszkiewicz. 
Oni otrzymali po 1 tys. zł.

Aż 36 osobom radni przyznali sty-
pendia, na łączną kwotę blisko 65 tys. 
zł. Młodzi sportowcy przez 9 miesięcy 
dostawać będą po 200 zł brutto. W tym 
gronie są m.in. piłkarki ręczne z  UKS 
JEDYNKA, które wywalczyły pierwsze 
miejsce w  Lubuskiej Lidze Juniorek 
Młodszych: Natasza Tańczak, Julia 
Sadowska, Natalia Radkiewicz,    Pau-
lina Kliszczak, Julia Sterenczak, Oliwia 
Oleksyn, Joanna Skrzypińska, Vennesa 
Dajnowicz i Patrycja Mizerska.

Nie tylko juniorki młodsze z UKS JE-
DYNKA mają na swoim koncie wysokie 
osiągnięcia. Za zajęcie trzeciego miejsca 
w  Lubuskiej Lidze Młodziczek sty-
pendia przyznano także młodszym pił-
karkom ręcznym. Wśród nagrodzonych 
są: Iga Rajda, Klaudia Gancarz,    Julia 
Różańska, Gabriela Nawotczyńska, 
Noemi Woźniak, Izabella Matusiak, 
Julia Matkowska, Oliwia Pomes, Na-
talia Terlecka, Aleksandra Wroniewicz 
i Inga Białkowska.

Stypendium przyznano również 
zawodniczce UKS JEDYNKA Słu-
bice  Marcie Wroniewicz (obecnie SMS 
Płock), która w ubiegłym roku była wie-
lokrotnie powoływana do kadry naro-
dowej juniorek.

Na tym jednak nie koniec. Stypen-
dystami zostali także inni medaliście 
Mistrzostw Województwa: Klarysa 
Baca- Chomicz, Mateusz Choina, Anna 
Kielar, Iga Mizerska, Zuzanna Smo-
lińska, Julia Horoszkiewicz, Wiktoria 
Przybylska, Zuzanna Mierzejewska, 
Seweryn Stań, Paulina Polańska i   Zu-
zanna Piskunowicz.

W  gronie stypendystów znaleźli się 

także: Natalia Kiedrowicz, zwycięż-
czyni Lubuskiej Olimpiady Młodzieży, 
Jakub Czak, wicemistrz Polski w  bie-
gach przez płotki, a  także siatkarz 
Patryk Cichosz-Dzyga (srebrny meda-
lista Mistrzostw Polski) i Emilia Kulas, 
reprezentująca klub StreetFighter’s 
Słubice, za 1. miejsce w Superpucharze 
Polski.

(beb)

Słubiczanin 
Patryk Cichosz-
Dzyga to wycho-
wanek Akademii 
Talentów 
Jastrzębskiego 
Węgla, który 
gra w PlusLidze 
polskiej piłki 
siatkowej.
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Radni przyznali też nagrodę siatkarzowi Adrianowi 
Gasiewiczowi, który ze swoją drużyną wywalczył 
3.miejsce podczas Mistrzostw Polski Niesłyszących

Piłkarka ręczna Marta 
Wroniewicz, która wywodzi 
się z klubu UKS JEDYNKA 
Słubice, gra m.in. w kadrze 
narodowej juniorek 
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Wśród nagrodzo-
nych przez gminę 

jest m.in. trener 
Piotr Kiedrowicz
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Jakub Czak (z lewej), 
wicemistrz Polski 
w biegach przez płotki 
dostał stypendium 
kolejny rok z rzędu
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Biegaczka Natalia Kiedrowicz, 
zwyciężczyni Lubuskiej Olim-
piady Młodzieży i dyskobolka 
Paulina Polańska także są 
w gronie stypendystek gminy
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To zostało wykonane i  nie ma już 
żadnych przeszkód, żeby maluchy 
mogły się już tam bawić. 

Przypominamy. Place zabaw zostały 
doposażone z unijnego projektu w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. Umowę 
podpisali prezes stowarzyszenia po 
PROstu Joanna Sierżant- Rekret, wi-
ceprezes Lokalnej Grupy Działania 

Zielona Dolina Odry i Warty Leonard 
Pietrow i wicemarszałek województwa 
Stanisław Tomczyszyn. 

Dofinansowanie wyniosło ponad 
203 tys. zł, a 50 tys. zł dorzuciła gmina, 
m.in. na przygotowania terenu pod in-
westycję.     (beb)

Skąd pomysł budek dla jerzyków? – 
Ptaki te są bardzo przydatne w walce 
z komarami. Jeden jerzyk w ciągu doby 
może zjeść nawet 20 tysięcy owadów, 
m.in. komarów oraz meszek – mówi 
burmistrz Mariusz Olejniczak. Przy-
tacza też opinie ornitologów, którzy są 
zgodni, że gdyby w miastach na wyż-
szych budynkach zamontować budki 
dla jerzyków to problem komarów, 
które latem potrafią być zmorą, roz-
wiązałby się sam.

  – Jestem przeciwnikiem chemicz-
nego odkomarzania, bo opryski nie 
tylko są mało skuteczne, ale też sta-
nowią zagrożenie dla wielu gatunków 
pożytecznych owadów – podkreśla 
burmistrz i  dodaje, że chciałby, żeby 
w przyszłości także na innych budyn-
kach użyteczności publicznej mon-
tować budki dla jerzyków.

Budki poja-
wiły się na wy-
remontowanej już 
ścianie budynku SCOP, od strony Za-
kładu Administracji Mieniem Komu-
nalnym. Miejsca pomogła wskazać 
Natalia Duer ze słubickiej Fundacji 
Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych, za 
co bardzo dziękujemy. Teraz firma, 
która wygrała przetarg remontuje 
frontową elewację od strony ul. Piłsud-
skiego. Cała inwestycja ma być gotowa 
do końca maja.

Na termomodernizację budynku 
gmina przeznaczyła 590 tys. zł. Nowa 
elewacja to tylko część zaplanowanych 
prac. Wcześniej wymienione zostały 
grzejniki w  budynku i  drzwi, docie-
plone ściany i strop pod dachem.

(beb)

Z nowych placów zabaw 
można już korzystać!

30 budek dla jerzyków i kil-
ka dla nietoperzy zostało 
zawieszonych na remon-
towanym przez gminę bu-
dynku Słubickiego Centrum 
Organizacji Pozarządowych.

Niedawno prosili-
śmy, żeby dzieci nie 
bawiły się jeszcze 
na nowych placach 
zabaw przy ul. Reja 
i Kochanowskiego, 
bo choć wszyst-
kie urządzenia do 
zabawy już stały, 
trzeba było jeszcze 
m.in. dowieźć tam 
piasku. 

Będzie przegląd grobów 
na słubickim cmentarzu

Gmina przeprowadzi przegląd nagrobków na cmentarzu komunal-
nym. Opuszczone i nieopłacone groby zostaną przeznaczone do li-
kwidacji.

W związku z tym prosimy opiekunów 
grobów i  rodziny osób pochowanych 
w  Słubicach o  uregulowanie zaległych 
opłat związanych z grobem lub zarezer-
wowanym miejscem lub powiadomienie  
o  chęci likwidacji grobu.  Nieopłacone 
groby i  rezerwacje uznawane będą za 
miejsca wolne, na których można doko-
nywać pochówków. 

W razie pytań można się kontaktować 
z  Urzędem Miejskim w  Słubicach,   ul. 
Akademicka 1, Wydział ds. Komunal-
nych i  Ochrony Środowiska   – pok. nr 

202, tel. 95 737 20 32, od poniedziałku 
do piątku w godzinach 8:00-16:00.

JAKIE W SŁUBICACH 
OBOWIĄZUJĄ CENY?
• Grób o wymiarach 1 m x 2 m na 20 lat 
– 200 zł
• Grób dla zwłok dziecka do lat 6 na 
20 lat – 150 zł 
• Rezerwacja jednego miejsca przy grobie 
na 20 lat – 1 tys. zł 
• Rezerwacja każdego następnego miejsca 
(dwa i więcej) na 20 lat – 1,4 tys. zł

• Rezerwacja miejsca głębinowego – 170 zł
• Opłata za grób na kolejne 20 lat – 200 zł
• Opłata za grób na kolejne 20 lat – 
dziecko do lat 6- 150 zł 
• Udostępnienie na 50 lat niszy urnowej 
w kolumbarium – 3 tys. zł
• Odnowienie opłaty za niszę urnową 
w kolumbarium na kolejne 50 lat - 3 tys. zł 

Są to ceny netto, do których na-
leży doliczyć podatek VAT. Wysokości 
opłat zostały ustalone Uchwałą NR 
L/387/2018 Rady Miejskiej   w  Słubi-
cach z dnia 22 marca 2018 r.       (red)

Do recyklomatów 
wrzucamy tylko 
puste plastikowe 
butelki!

Coraz częściej mieszkańcy skarżą się,  
że dwa recyklomaty, które mamy w mie-
ście, są nieczynne. Przyczyną awarii jest to, 
że niektórzy niewłaściwie z nich korzystają.

Dlatego przypominamy, że do recy-
klomatów wrzucać można tylko puste 
plastikowe butelki po napojach. Tym-
czasem notorycznie znajdujemy tam 
m.in. butelki z  resztkami napojów, 
butelki szklane, ostatnio wyjęliśmy 3 
litrową butelkę po oleju! Właśnie takie 
sytuacje doprowadzają do awarii recy-
klomatów i  zniechęcają wiele osób do 
korzystania z nich.

(beb)
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Już są. Budki dla jerzyków i nietoperzy
Budki pojawiły się na 
wyremontowanej ścianie 
budynku SCOP, od strony 
Zakładu Administracji 
Mieniem Komunalnym.

Frontowa ściana budynku, od ulicy Piłsudskiego ma już też 
nową elewację. 
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Nowe urzą-
dzenia do 

zabaw stoją 
już tez na 

placu przy  
ul. Kochanow-

skiego.

Na placu przy ul. Reja spotkaliśmy m.in. 
Szymona, który „testował” wszystkie nowe 

sprzęty do zabawy. Bardzo mu się podobały. 
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Kto jest zwolniony z kwarantanny?
✔ osoby posiadające negatywny wynik testu wy-
konanego do 48 godzin przed przekroczeniem 
granicy (w  języku polskim albo w  języku angiel-
skim)
✔ osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 
(wymagane jest zaświadczenie o  wykonaniu 
szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 
szczepionką, która została dopuszczona do obrotu 
w Unii Europejskiej)
✔ pracownicy trangraniczni oraz inne osoby prze-
kraczające granicę w ramach wykonywania czyn-

ności zawodowych, służbowych lub zarobkowych 
w Polsce lub w państwie sąsiadującym
✔ ozdrowieńcy (czyli osoby, które zakończyły 
izolację albo hospitalizację z  powodu zakażenia 
wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy 
przed dniem przekroczenia granicy Polski) oraz 
osoby po izolacji w warunkach domowych
✔ kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ra-
mach międzynarodowego transportu drogowego 
lub międzynarodowego transportu kombinowa-
nego
✔ kierowcy powracający z  zagranicy innymi 
środkami transportu niż pojazd, którym jest wy-
konywany transport drogowy w celu odbioru od-
poczynku
✔ kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojaz-
dami samochodowymi lub zespołami pojazdów 

o  dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekracza-
jącej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz 
niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy
✔ kierowcy wykonujących przewóz drogowy po-
jazdami samochodowymi przeznaczonymi kon-
strukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 
9 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym między-
narodowym transporcie drogowym osób.

(red)

30 marca 2021 r. weszły w życie przepisy, które nakładają 
obowiązek kwarantanny również dla podróżnych przyjeż-
dżających do Polski z innych krajów strefy Schengen. 

Dostaniemy 300 tys. zł 
na termomodernizację 
„dwójki”

Znaki namalowane  
na drogach poprawiają 
bezpieczeństwo 

W końcówce ub. 
roku wiele gmin-
nych dróg zostało 
wyremontowa-
nych, a niedawno 
na zlecenie gminy 
malowane były 
pasy, które popra-
wiają bezpieczeń-
stwo jazdy. 

– Mamy powody do radości, bo w ramach kolejnego konkursu 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, dostaniemy 300 tys. zł 
bezzwrotnego wsparcia na termomodernizację Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Słubicach – informuje burmistrz Mariusz Olejniczak.

Obowiązek 
rejestracji dla 
pracowników 
transgranicznych

Od 30 marca 2021 r. pracownicy transgra-
niczni, którzy regularnie (codziennie albo 
przynajmniej raz na tydzień) przyjeżdżają do 
Niemiec do pracy albo wyjeżdżają do pracy 
z Niemiec do Polski, mają obowiązek reje-
strować raz na tydzień swój wjazd do Niemiec 
na stronie: www.einreiseanmeldung.de

Zaproszenie do udziału 
w polsko-niemickim 
konkursie malarskim: 
„Odra. Nasza rzeka!”
Lubisz malować, mieszkasz na 
niemiecko-polskim pograni-
czu nad Odrą i jesteś uczniem 
szkoły, liceum czy gimnazium? 
Świetnie się składa!  Zaprasza-
my do udziału w naszym kon-
kursie malarskim!

Zadanie jest bardzo proste: 
namaluj Odrę taką, jak ją widzisz
albo jaką sobie wyobrażasz – jako 
ważną rzekę dla handlu w śred-
niowieczu, jako piękny zakątek 
przyrody, jako miejsce dla turys-
tów, czy też jako rzekę, łączącą 
trzy kraje europejskie. Z nami 
możesz wyrażić swój talent! 

20 najpiękniejszych prac 
zostanie zaprezentowanych 

publiczności w Muzeum 
Viadrina w "Dzień Rzeki" 
26 września. Dodatkowo, 
najlepsze dzieła otrzymają 
nagrodę w wysokości 25,00 
euro. 

Prace należy przesłać 
pocztą na poniższy adres do 
30 czerwca – nie zapomnij o 
wskazaniu swoich kontaktów 
oraz wieku i klasy szkolnej:

MUSEUM VIADRINA
c/o Konkurs malarski
Carl-Philipp-Emanuel-
Bach-Straße 11
15230 Frankfurt nad Odrą
Niemcy

Czekamy na twoje 
zgłoszenia!
W razie pytań prośimy 
kontaktować: 
verwaltung@museum-viadrina.de

MUSEUM 
VIADRINA

KONKURS 
MALARSKI

ODRA.

Jako adres pobytu należy podać 
adres zamieszkania w  czasie tygo-
dnia. Natomiast przy jednodniowych 
wyjazdach - adres zakładu pracy, do 
którego się przyjeżdża. Zmiana wy-
nika z aktualizacji rozporządzenia fe-

deralnego ministra zdrowia w sprawie 
przyjazdów (Corona-Einreise-VO) 
z dnia 26 marca 2021, która wchodzi 
w życie 30 marca 2021 r. i obowiązuje 
do 12 maja 2021 r.

(red)

Przypomina też, że z tego samego 
programu, w ramach pierwszego kon-
kursu gmina dostała ponad 2,9 mln 
zł, za co właśnie buduje halę spor-
tową przy Szkole Podstawowej  nr 3 
w Słubicach.  

Jak podkreśla dyrektorka „dwójki” 
Katarzyna Leśniak- Werwińska ter-
momodernizacja szkoły to kolejny 
etap prac, które znacząco podniosą 
standard placówki. Wcześniej gmina 

sfinansowała m.in. modernizację 
sieci elektrycznej w  całej szkole, 
wyremontowała sale lekcyjne i  ko-
rytarze, postawiła nowoczesną halę 
sportową, rozbudowała system mo-
nitoringu i urządziła nowoczesny ga-
binet do terapii dla dzieci.

W  ramach termomodernizacji bu-
dynek zostanie docieplony i  zyska 
nową elewację. Kolory będą nawią-
zywać właśnie do nowej hali sportowej.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lo-
kalnych to program pomocowy dla 
samorządów, których przychody zo-
stały uszczuplone przez pandemię.

To nie jedyna dotacja, na którą 
liczyła gmina. – Wystąpiliśmy też 
do Banku Gospodarstwa Krajowego 
o  premię termomodernizacyjną, 
która może wynieść ok. 200 tys. zł – 
mówi burmistrz. 

(beb)

W kilku miejscach pojawiły się też 
malowane znaki na drogach. Przy 
dawnym "rolniczaku", piktogram 
przypomina kierowcom, że w  tym 
miejscu powinni zachować szczególną 
ostrożność i nie przekraczać 40 km na 
godzinę.  Z  kolei przy skrzyżowaniu 
ul. Rzepińskiej i  Narutowicza, obok 
Lewiatana, na jezdni jest piktogram 
informujący, że w  tym miejscu mo-
żemy jechać nie więcej niż 30 km na 
godzinę.

(beb)

Kto na kwarantannę w Polsce? 

Znaki informujące 
o ograniczeniu 

prędkości nama-
lowano m.in.  

przy szkole na  
al. Niepodległości 
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UWAGA! Uczniowie uczący się 
za granicą nie są zwolnieni 
z obowiązku posiadania nega-
tywnego wyniku testu, podob-
nie jak i rodzice dowożący dzieci 
do szkół i przedszkoli. Brak testu 
oznacza w tym wypadku obo-
wiązek kwarantanny.
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Pozytywnie przyjęli m.in. inicjatywę 
Wojciecha Obremskiego, który zebrał 
385 podpisów pod petycją, żeby uliczkę 
prowadzącą od ul. Sienkiewicza do placu 
Czerwonej Torebki nazwać imieniem, 
zmarłego niedawno twórcy kultowych 
komiksów o przygodach Tytusa, Romka 

i A’Tomka, Henryka Jerzego Chmielew-
skiego. W. Obremski to wielki fan twór-
czości rysownika i autor książki „Krótka 
historia sztuki komiksu w Polsce (1945-
2003)”.

Nazwę zyskało też rondo, u  zbiegu 
ulic Kunowickiej i  Obozowej. Zarząd 

Oddziału Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego w Słubicach zaproponował, żeby 
nazwać je rondem Tajnej Organizacji 
Nauczycielskiej. W  2019 roku minęło 
80 lat od jej powstania.

Jak podkreślali pomysłodawcy w   cza-
sach okupacji wielu nauczycieli organi-
zowało m. in.tajne nauczanie,ukrywali 
też poszukiwanych przedstawicieli in-
teligencji, pomagali osadzonym w obo-
zach koncentracyjnych i  więzieniach. 
Dlatego należy im się nasza pamięć.

(beb)

W Słubicach 
stanęły altany 
z wierzby 

Z pomocą gminy najpierw przy przedszkolu 
samorządowym Krasnal Hałabała,a potem 
na placu Bohaterów, stanęły zielone altany. 

Rosną mury 
hali sportowej 
przy "trójce"

- Mimo pandemii udaje się prowadzić pra-
ce zgodnie z harmonogramem i jak nic nie 
stanie na przeszkodzie w grudniu inwesty-
cja będzie gotowa - mówi burmistrz Mariusz 
Olejniczak. 

Mamy w Słubicach 
rondo Tajnej Organizacji 
Nauczycielskiej 
i ulicę Papcia Chmiela

Podczas marcowej sesji Rady Miejskiej w Słu-
bicach przegłosowano dwie uchwały, na 
mocy których radni nadali nazwy dwóm uli-
com w mieście.

Zbudowała je grupa mieszkańców, 
których namówił do tego słubiczanin 
Jacek Kotuła. Gdy altany się zazielenią 
dadzą cień. Tego typu mała architek-
tura jest coraz bardziej popularna 

w  miastach i  prywatnych ogrodach 
stając się ulubionym  miejscem spo-
tkań, pikników i relaksu.

(beb)

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 
3 będą mieć do dyspozycji nie tylko 
salę sportową o  powierzchni 600 
mkw, ale też zaplecze sanitarne z na-
tryskami i salę do zajęć korekcyjnych. 
Cały obiekt będzie miał 900 mkw. Halę 
sportową na zlecenie gminy buduje 

zielonogórski oddział firmy Exalo 
Drilling z  Piły. Inwestycja kosztować 
będzie 4,8 mln zł, ale 60 proc. kosztów 
gmina pokryje z  dotacji, którą dosta-
liśmy z  rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych.

(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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Na placu Bohaterów altana już wzbudza zainteresowanie mieszkańców. Gdy pędy 
wierzby wypuszczą liście stanie się zielonym azylem chroniącym przed słońcem. 

Tę altanę pomysłodawcy zbudowali na placu przed przedszkolem Krasnal Hałabała. 

Fo
t. 

Be
at

a 
Bi

el
ec

ka
  

Fo
t. 

A
rc

hi
w

um
 J.

 K
ot

uł
y

Fo
t. 

A
rie

l P
aw

el
cz

yk



7gazeta Słubicka   04/2021   23 kwietnia

Kilka dni po świętach wielkanocnych rozpoczęło się wyburzanie sta-
rej szkoły w Kunowicach. Po pochodzącym z przełomu XIX i XX wie-
ku budynku zostało już tylko trochę gruzu do wywiezienia. Ale za to 
w sąsiedztwie będzie nowa szkoła! 

We wrześniu będzie tu 
nowa szkoła!

Patrząc na plac budowy trudno 
uwierzyć, że po wakacjach uczniowie 
zaczną nowy rok szkolny w nowocze-
snej placówce jak na zdjęciu poniżej. 
Nowa szkoła jest już właściwie go-
towa. W  odpowiednim momencie, 
gdy grunt pod nią zostanie właściwie 

przygotowany, trzeba ją będzie tylko 
przewieźć do Kunowic. Została zbu-
dowana w technologii modułowej i te 
moduły, jeden po drugim, będą latem 
montowane. 

Tymczasem porządkowany jest 
teren po rozbiórce starego budynku, 

który był już w kiepskim stanie, żeby 
w  ogóle myśleć o  jego przebudowie 
i  modernizacji. Oprócz tego stara 
szkoła była już za mała. W  nowym 
budynku będzie miejsce dla blisko 250 
dzieci. 

(beb)
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Gdy 16 września 2016 roku w Szkole 
Podstawowej w  Kunowicach święto-
wano 70-lecie istnienia placówki oraz 
nadanie jej imienia Kornela Maku-
szyńskiego, wspominano, że do tego 
momentu mury szkoły opuściło ok. 
1500 uczniów. Po raz pierwszy dzieci 
zasiadły w szkolnych ławkach w 1946 
roku. Nie ma się więc co dziwić, że 
gdy zaczęto burzyć starą szkołę wielu 
mieszkańcom zakręciła się łezka 
w  oku… Kilka osób podzieliło się 
swoimi wspomnieniami związanymi 
zarówno z tym miejscem, jak również 
osiedlaniem się na tym terenie…

Teresa Andrzejewska, 
nauczycielka 

Powstanie szkoły na terenie wsi 
związane jest z zasiedleniem Kunowic 
przez repatriantów ze Wschodu (około 
40 polskich rodzin), którzy przybyli tu 
wiosną 1946 r. z Uherec Zapłatyńskich 
koło Sambora (ZSRR). 

Zajęli oni poniemieckie gospodar-
stwa rolne. Uporządkowali je, odre-
montowali i  zaczęli uprawiać ziemię. 
Jesienią 1946 r. pan Łukasiewicz 
pierwszy kierownik szkoły, zorga-
nizował nabór uczniów do szkoły. 
Chodził po wsi i  namawiał dzieci 
i starszych do nauki. Jego następcą był 
pan Jan Kreski. W  1952 r. na ziemię 
słubicką przybył z Poznania pan Zyg-
munt Miernik. Jako nauczyciel zor-
ganizował też szkoły w  Rybocicach 
i  Pamięcinie. Do Kunowic przybył 
w 1955 r. z panem Grzesiakiem, który 
został kierownikiem placówki. Po 
nim kierownictwo objął Z. Miernik. 
Szkoła zaczęła się rozrastać i stała się 
prężnym ośrodkiem nauki i kultury. 

Kadrę nauczycielską stanowili: Z. 
Miernik (matematyka, fizyka, chemia), 
pani Bocheńska, pani Procherowa, Mi-
rosława Kapińska (j. polski), pan Piet-
kiewicz (plastyka), pan Sowiński (w-f), 
pani Sowińska, Janina Ilnicka (ma-
tematyka), Aniela Stembalska, Zofia 
Ślęzak (geografia), Leokadia Heniec (j. 
rosyjski), Aleksander Jadziewicz, An-
drzej Kisłowski (technika, biologia), 
Jadwiga Kisłowska.

W  latach 1965 – 1973 przy szkole 
prężnie działało harcerstwo pod opieką 
Wojsk Ochrony Pogranicza. Organi-
zowano wspólne wycieczki, zabawy 
w  podchody, zajęcia na strzelnicy…
Rozwijała się również współpraca 
z  nadleśnictwem oraz ze spółdzielnią 
produkcyjną. Pan Miernik był rów-
nież prekursorem współpracy polsko 
– niemieckiej, ponieważ w  latach 
70. nawiązał współpracę kulturalną 
z  emerytami Zakładu Komunikacji 
Miejskiej we Frankfurcie nad Odra. 

W  latach 70. ośmioklasowa szkoła 
liczyła ponad 100 uczniów, pracowało 
w niej sześcioro nauczycieli. Stary po-
niemiecki budynek przy ulicy Szkolnej 
wymagał ciągłych remontów i napraw, 
których dokonywał Z. Miernik no-
sząc zawsze przy sobie odpowiednie 
przybory (zamiast książek). Szkoła 
posiadała dużo ciekawych pomocy na-
ukowych. Świetnie była zaopatrzona 
pracownia fizyczna prowadzona przez 
Z. Miernika. Na stanie był nawet oscy-
loskop katodowy. W  szkole mieściła 
się również biblioteka. W  latach 70., 
ze względu na zły stan techniczny 
budynku i obniżenie liczby oddziałów 
do 6, szkołę przeniesiono do budynku 

przy ul. Słubickiej (tego, który został 
niedawno zburzony – przyp. red.). 

Maria Koniuszkiewicz,  
jedna z pierwszych 
mieszkanek Kunowic 

Po zakończeniu działań wojennych 
w 1946 roku, my Polacy, zamieszkujący 
tereny zaburzańskie zostaliśmy wysie-
dleni. W  dniu wysiedlenia miałam 22 
lata i dokładnie pamiętam te trudne dla 
nas wszystkich chwile związane z opusz-
czeniem moich rodzinnych stron. 

Opuszczaliśmy nasze domy 
w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych, 
dla nas ludzi wierzących było to do-
datkowo smutne doświadczenie, gdyż 
zgodnie z naszą chrześcijańską wiarą są 
to dla nas najważniejsze święta i zawsze 
obchodziliśmy je w  wielkim skupieniu 
i  modlitwie. Tym razem jednak było 
inaczej. Zostaliśmy zmuszeni do na-
tychmiastowego przeniesienia naszego 
dobytku oraz podręcznych rzeczy do 
podstawionych przez Rosjan wagonów 
towarowych. Ściśnięci w  wagonach 
razem ze zwierzętami rozpoczęliśmy 
naszą podróż w nieznane, z pieśnią wiel-
kanocną na ustach. Nie podobało się to 
sowietom i  za karę skonfiskowali kilku 
osobom rzeczy osobiste. Podróż trwała 
8 dni, ponieważ były postoje pociągu 
w celu nakarmienia i napojenia zwierząt. 
Tak naprawdę nikt z  nas nie wiedział 
dokąd jedziemy. Wyjechało 80 rodzin 
ze wsi Uherce i  był to trzeci transport 
(ostatni) z  naszej wsi. W  późniejszym 
czasie dowiedzieliśmy się, że mieszkańcy 
którzy wyjechali wcześniej osiedlili się 
na Śląsku. Te osiem dni podróży były dla 
nas jak wieczność. Brak wiedzy dokąd 
jedziemy, brak wody, sanitariatów, jazda 
w jednym wagonie ze zwierzętami, dziś 
trudno sobie to wszystko wyobrazić. 
Wyjeżdżaliśmy ostatni, bo nie mogliśmy 
uwierzyć, że te ziemie już nie są polskie. 
Sambor – miasto gdzie chodziliśmy do 
kościoła na różnego rodzaju uroczy-
stości i  zakupy, nagle stał się miastem 
Ukraińców. Lwów – Cmentarz Orląt, 
Cmentarz Łyczakowski, banki, sklepy, 
zabytki, atmosfera Lwowa – nagle prze-
stały być nasze.

Kilkanaście rodzin pozostało na 
tamtych terenach, ponieważ były to 
małżeństwa mieszane, polsko – ukraiń-
skie, bądź też Polacy, którzy wierzyli, że 
Polska tam powróci, że ten nasz wyjazd 
jest tylko czasowy, że za miesiąc, dwa, 
najpóźniej za rok wrócimy na swoje. 
Tak się jednak nie stało, poumierali 
z nadzieją, do końca wspominając kresy 
i spędzone tam lata dzieciństwa i mło-
dości jako najpiękniejsze w ich życiu. 

Kiedy przekraczaliśmy granicę 
w Przemyślu, pierwszy raz od sześciu 
lat ujrzeliśmy polskiego żołnierza. 
Radość nasza była ogromna, ludzie 
pokazywali sobie palcami, mówiąc: 
„polski żołnierz”, patrzcie tam „polski 
żołnierz”. Przyjechaliśmy do miej-
scowości Kunowice, które pierwotnie 
miały nazwę Kunowsko. Po przy-
jeździe ludzie zobaczyli teren, przez 
który przeszedł front, a więc nie było 
domów, wszędzie gruzy, miny i pełno 
szczurów. Dla nas ludzi wierzących 
najważniejszy był kościół, a więc kilku 
mężczyzn wyszło z transportu spraw-
dzić, czy jest we wsi kościół – nie było. 
Ludzie nie chcieli wysiadać z  trans-
portu mówiąc: „Nie ma kościoła – nie 
chcemy tu żyć”.

Ze Słubic przyjechali starosta i  wójt 
i potwierdzili, że kościół jest sześć kilo-
metrów stąd, jednak ludzie nie wierzyli 
władzy, zażądali przyjazdu księdza. 
Przyjechał ksiądz, nazywał się Ło-
wiński, imienia nie pamiętam i potwier-
dził, że kościół jest. Wówczas zaczęto 
wyładowywać dobytek i szukać miejsca 
do zamieszkania. Początkowo miesz-
kano po kilka rodzin w  jednym domu, 
z  czasem remontowano następne i  ro-
dziny zaczęły się osiedlać. Życie tutaj 
było trudne, teren był zaminowany, 
pod minami ginęły dzieci, osoby do-
rosłe i zwierzęta. Z czasem wszystko się 
unormowało.

Arkadiusz Kokociński, 
dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Kunowicach

Na  tym stanowisku pracuję od 1 
września 2011 roku. Od tego mo-
mentu do dziś sytuacja szkoły bardzo 
się zmieniła. W  roku 2011 byliśmy 
6-klasową placówką, dziś jesteśmy 
8-klasową, co znacząco wpłynęło na 
liczbę uczniów. Mamy 151 uczniów 
w szkole i 23 dzieci  w Punkcie Przed-
szkolnym i Oddziale Przedszkolnym. 

W  szkole pracuje 16 nauczycieli na 
pełnym etacie, 3 na niepełnym, mamy 
też  2 pracowników obsługi. Większość 
nauczycieli ma kwalifikacje do na-
uczania 2, a  nawet 3 przedmiotów. Są 
bardzo aktywni. Włączyliśmy naszych 
uczniów m.in. do programu “Lubuscy 
poszukiwacze talentów”, a od ubiegłego 
roku działa w szkole koło wolontariatu. 
Nasi uczniowie  uzyskują wysokie wy-
niki w  niezliczonej ilości konkursów 
na poziomie gminnym, powiatowym 
czy też wojewódzkim. Zajęli m.in. 3. 
miejsce w  ogólnopolskim konkursie 
“Kreatywnie myślę i  twórczo działam” 
(2019), uzyskali tytuł finalisty w  kon-
kursie z języka polskiego (2018), co roku 
uczestniczą w Międzynarodowym Kon-
kursie Matematycznym “Kangurek”,  
otrzymując wyróżnienia. Osiągają też 
sukcesy na arenach sportowych, na 
szczeblu gminnym, powiatowym i  wo-
jewódzkim, w  turniejach szachowych, 
minikoszykówki, piłki nożnej czy LA. 
W  szkole funkcjonuje świetlica opie-
kuńczo-wychowawcza, nasi uczniowie 
biorą udział w  wielu kampaniach pro-
mujących zdrowy i aktywny styl życia, 
m.in. "Trzymaj formę",  "Szkoła bez 
przemocy", "Zachowaj trzeźwy umysł", 
"Góra grosza" czy “Śniadanie daje moc”.

W  roku 2018 nasza szkoła przystą-
piła do Lubuskiej Sieci Szkół Promu-
jących Zdrowie. Mamy bardzo dobrą 
współpracę z  Radą Rodziców czy 
Samorządem Uczniowskim,  współ-
pracujemy z organizacjami pozaszkol-
nymi m.in. z Radą Sołecką, Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej, Gminną Komisją 
ds. Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych czy Stowarzyszeniem 
"Razem dla dzieci". Rezultatem tej 
współpracy są wspólnie organizowane 
szkolenia, warsztaty, festyny…. 

Znaczącym wydarzeniem było nadanie 
szkole imienia. 16 września 2016 roku 
w obecności władz gminnych, związków 
zawodowych, rodziców i  uczniów oraz 
lokalnych mediów, naszej szkole nadano 
imię Kornela Makuszyńskiego. Od tej 
pory szkoła ma sztandar. Poczet sztan-
darowy uczestniczy w różnych uroczysto-
ściach na terenie szkoły i gminy.  

(red)

We wrześniu tego roku kunowicka szkoła obchodzić będzie swo-
je 75-lecie. Mieszkańcy nie mogli spodziewać się od gminy lepszego 
prezentu. Dostaną nową szkołę! 

Szkoła w Kunowicach 
pisze nowy rozdział 
w historii gminy

W szkole zachowało się 
trochę archiwalnych zdjęć, 
jak choćby to z lekcji muzyki

W kronikach szkolnych znajdują się też stare fotografie przedstawiające Kunowice i ich 
mieszkańców

„Mądrym być, to wielka sztuka, ale dobrym - jeszcze większa” – te słowa Kor-
nela Makuszyńskiego, znajdujące się na sztandarze szkoły stały się mottem dla 
uczniów i nauczycieli

W budynku, w którym później urządzono szkołę, za czasów niemieckich 
mieściła się gospoda
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16 września 2016 w Szkole Podstawowej w Kunowicach odbyła się uroczystość nadania placówce imienia Kornela Makuszyńskiego.
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5 marca uczniowie po raz ostatni mieli tu lekcje. Gdy wychodzili z bu-
dynku przy drzwiach czekał na nich, z koszem pełnym słodyczy, dy-
rektor Arkadiusz Kokociński. Z aparatem zajrzeliśmy też do klas… nie-
które były już puste, w sali gimnastycznej leżały rzeczy, które zostaną 
przeniesione do nowej szkoły, pracownicy porządkowali pomiesz-
czenia… Radości, że w Kunowicach będzie nowa szkoła towarzyszyło 
wzruszenie nauczycieli, bo niektórzy przepracowali tu wiele lat.

W szkole w Kunowicach 
zabrzmiał ostatni dzwonek 
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To już szósty rok z rzędu Słubice są organizatorem testu Coopera. Każdej 
wiosny i jesieni mieszkańcy zbierają się, by sprawdzić poziom swojej 
kondycji. Nie inaczej było 20 kwietnia podczas 11. edycji imprezy.

Słubiczanie sprawdzili swoją kondycję 

Na stadionie Słubickiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji pojawiło się blisko 80 
osób w różnych wieku.  – Ze względów na 
przepisy i  dla bezpieczeństwa zdrowot-
nego, puszczaliśmy uczestników w gru-
pach do 25 osób – wyjaśnia Ryszard 
Chustecki, dyrektor ds. sportu SOSiR 
oraz prezes Lubusza Słubice, kolejnego 
ze współorganizatorów testu.

Przypomnijmy, sam test polega na 
przebiegnięciu przez 12 minut jak naj-
dłuższego dystansu. Następnie, w odnie-
sienie do wieku i płci uczestnika, sprawdza 
się poziom wydolności na podstawie 
specjalnych tabel. Test opracował w 1968 
roku Kenneth H. Cooper na potrzeby 
armii USA. Obecnie jest powszechnie sto-
sowany na całym świecie w celu określenia 
aktualnej kondycji fizycznej.

Jak tym razem wypadli słubiczanie? 
- Widać, że nasi mieszkańcy dbali o kon-
dycję w okresie zimowym. Zdecydowana 
większość uczestników testu uzyskała 
ocenę bardzo dobrą, cześć dobrą, a tylko 
kilka średnią. Po raz pierwszy od dawno 
nie było nikogo, kto miałby ocenę „źle” 
lub „bardzo źle” według norm Coopera 
– wyjaśnia Piotr Kiedrowicz ze Słubickiej 
Akademii Biegowej, pomysłodawca testu.

Najwięcej przebiegli dotychczasowi 
rekordziści słubickiego testu Coopera. 
Utalentowany triathlonowiec Szymon 
Łyżwiński ustanowił nowy rekord Słubic 
uzyskując dystans 3620 m (wcześniej 
to było 3400), natomiast nastoletnia 
Natalia Kiedrowicz zaliczyła 3050 m (je-
sienią miała 3150).

Choć nie były to typowe zawody 
sportowe, a  chodziło przede wszystkim 

o  sprawdzenie się, to organizatorzy po-
stanowili wyróżnić najlepszych biegaczy 
w  poszczególnych kategoriach wieko-
wych. Otrzymali oni pamiątkowe statu-
etki ufundowane przez SOSiR.
• 2012 i młodsi: Amelia Marciniak 2900 
m i Aleksander Łobaczewski 2815 m
• 2010-11: Malwina Haściło 2750m 
i Brian Pelc 2900 m
• 2008-09: Iga Mizerska 3015 m i Wiktor 
Łobaczewski 3055 m
• 2006-07: Helena Podruczny 2950 m 
i Jakub Jurgiewicz 3050 m
• 2001-05: Natalia Kiedrowicz 3050 m 
i Dymitr Łazdowski 3240 m
• K/M20: Ewelina Michnowicz 2750 m 
i Szymon Łyżwiński 3620 m
• K/M30: Monika Matla 2790 m i Maciej 
Konczyński 3360 m
• K/M40: Justyna Kowalska 2750 m 
i Maciej Kowalski 3255 m

Komplet wyników można znaleźć na 
stronie www.sosirslubice.pl

(MK)
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Test Coopera jest części pro-
jektu Biegowe Słubice 2021 
i odbywa się pod patrona-
tem burmistrza Słubic Ma-
riusza Olejniczaka. Wkrótce 
kolejne wydarzenia.
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Na murawę jako pierwsi wybiegli IV-ligowcy. Taką 
decyzją podjął 6 kwietnia Lubuski Związek Piłki 
Nożnej. Już cztery dni później swój pierwszy mecz po 
przerwie zagrała Polonia Słubice. I spisała się bardzo 
dobrze, bo wygrała u siebie z Syreną Zbąszynek 2:1. 
W następnej kolejce padł identyczny wynik, ale tym 
razem na wyjeździe i z Arką Nowa Sól. Dzięki zwycię-
stwom poloniści umocnili się na czwartym miejscu 
w tabeli i tylko punkt dzieli ich od podium.

A co z pozostałymi rozgrywkami, w tym A klasą, 
w której występuje SKP Słubice? Tutaj piłkarze na 

decyzję LZPN musieli poczekać nieco dłużej. 16 
kwietnia związek zakomunikował, że w  weekend 
24-25 kwietnia zostaną wznowione rozgrywki we 
wszystkich klasach rozgrywkowych seniorów, ko-
biet oraz dzieci i młodzieży.

SKP Słubice, które – przypomnijmy – jest liderem 
A klasy po rundzie wiosennej, zmierzy się na dobry 
początek z Zorzą Kowalów. Mecz odbędzie się 24 
kwietnia na wyjeździe, oczywiście także bez udziału 
publiczności.

(MK)

- Wracamy zmęczeni, ale ogromnie 
zadowoleni. To była najważniejsza im-
preza w  naszym życiu – powiedział po 
powrocie z  mistrzostw S. Świtoński. 

Zdobył dwa złote medale w wyciskaniu 
sztangi leżąc w  kategorii osób niepeł-
nosprawnych open do 75 kg. W  tzw. 
wyciskaniu sprzętowym uzyskał 170 
kg, a w klasycznym aż 152.5 kg, co jest 
nowym rekordem świata.

O  rekord świata pokusiła się także 
Zuza Buchowiecka, która od niedawna 
stawia pierwsze kroki w świecie sportów 
siłowych. Startowała w  martwym 
ciągu w  kategorii amatorek do 44 kg. 
W swoim debiucie osiągnęła aż 102,5 kg 
zostawiając w  tyle wiele mocniejszych 
rywalek. Warto zaznaczyć, że to był jej 
debiut na tego typu zawodach.

- Od razu zauważyłem, że to jest 
ogromny talent i da radę. Do zawodów 
szykowała się ledwie dwa miesiące 
i od razu taki wynik – cieszy się S. Świ-
toński, który od początku jest jej szko-
leniowcem. Podobnie jak kolejnego 
medalisty, Mateusza Leśniewskiego.

Jeżdżący na wózku Mateusz star-
tował w  kategorii osób niepełnospraw-

nych do 17 lat.  Wziął „na klatę” aż 80 
kg. To o 2.5 kg więcej niż jego dotych-
czasowy rekord życiowy, co dało mu 
upragniony złoty medal. – Jako rodzice 
jesteśmy z niego bardzo dumni – mówi 
o  swoim synu Agnieszka Leśniewska. 
– Mati trenuje dopiero dwa lata, jest 
jeszcze młody, musi nabrać więcej sił 
i dopracować technikę, ale kto wie, może 
jeszcze nas zaskoczy i  kiedyś zostanie 
paraolimpijczykiem – dodaje.

Do kolekcji medali dla Słubic swoją 
cegiełkę dołożył Kacper Uszakiewicz, 
który zmierzył się w  najtrudniejszej 
i  najbardziej wymagającej konkurencji 
na mistrzostwach – trójboju siłowym. 
Słubiczanin, który startował w  kate-

gorii open do 100 kg, podniósł łącznie  
735 kg (!). W  poszczególnych konku-
rencjach zanotował: przysiad – 275 kg, 
martwy ciąg – 300 kg, wyciskanie – 160 
kg.

- To było duże wyzwanie, ale się udało. 
Cieszę się oczywiście z medalu, ale przede 
wszystkim liczy się wynik, to moja nowa 
życiówka – powiedział po zawodach.

Mistrzostwa świata federacji WPA 
to jedna z najważniejszych imprez tego 
sezonu dla naszych siłaczy. Ale nie 
ostatnia. Przed nimi jeszcze Mistrzostw 
Polski Polskiej Unii Trójboju Siłowego 
w Zalesiu oraz mistrzostwa świata fede-
racji WPC. O ich występach będziemy in-
formować w kolejnych numerach gazety.

(MK)

Poloniści od początku ruszyli do ataku 
co potwierdzili golem strzelonym przez 
Patryka Nowaczewskiego w  11 minu-
ciew. Więcej bramek w tej części gry nie 
było, za to na początku drugiej połowy 
Polonia urządziła prawdziwą kanonadę. 
W  ciągu 7 minut padły trzy bramki, 
a strzelali je kolejno: P. Nowaczewski (46 
min.), Maciej Kawecki (50 min.) i  po-
nownie P. Nowaczewski (53 min.). Ho-
norowe trafienie dla gospodarzy zdobył 
w 76 minucie Volodymyr Shved.

Dzięki zwycięstwu Polonia awanso-
wała do 1/4 finału. W nim zmierzy się 

z  innym czwartoligowcem, Arką Nowa 
Sól. Pojedynek odbędzie się 21 kwietnia 
o godz. 17. Dobra wiadomość jest taka, 
że poloniści zagrają ten mecz u  siebie, 
czyli na stadionie Słubickiego Ośrodka 
Sportu i  Rekreacji. Zła, że niestety bez 
udziału publiczności – ze względu na 
pandemiczne obostrzenia.

Jak wypadną podopieczni trenera 
Andrzeja Wypycha? Przypomnijmy, 
w  poprzedniej edycji pucharu Polonia 
Słubice doszła do półfinału, w  którym 
po zaciętym meczu odpadła z  Wartą  
Gorzów Wlkp.        (MK)

Ważne konsultacje
1 kwietnia odbyło się spotkanie 

(w  formule online) przedstawicieli 
gmin powiatu słubickiego z firmą Mo-
bile MS, opracowującą mapy. 

Gminę Słubice reprezentowała Ad-
riana Dydna-Marycka, zastępczyni 
burmistrza. – To były konsultacje 
w sprawie już istniejących tras rowe-
rowych i tych, które mogą niebawem 
powstać - powiedziała po spotkaniu. 
W  mapie znajdą się nie tylko infor-
macje o trasach, ale także o miejscach, 
które warto odwiedzić po drodze. 
- W  naszej gminie poleciliśmy obej-
rzeć m.in. nasz zabytkowy stadion, 
rezerwat Łęgi Słubickie czy zajrzeć na 
pole golfowe przy ośrodku sportu – 
podkreśla A. Dydyna-Marycka.

Na razie nie wiadomo jeszcze, któ-
rędy miałyby biec planowane trasy ro-
werowe. Na obecnym etapie dopiero 
trwa analiza możliwości i zbierane są 
odpowiednie dane od lokalnych sa-
morządów.

Najpierw koncepcja potem projekty
Celem samego projektu jest przede 

wszystkim stworzenie odpowied-
niej bazy do dalszego rozwoju sieci 
szlaków turystyki rowerowej na 
pograniczu polsko-niemieckim. Co 
ważne, z  uwzględnieniem już istnie-
jących ścieżek w powiatach i gminach 
oraz tych po drugiej strony Odry 
i ościennych województwach. 

Sam projekt nie obejmuje dużych 
działań infrastrukturalnych, ale ma 
służyć wypracowaniu odpowiedniej 

koncepcji, która dopiero ma skłonić 
lokalne samorządy do wspólnych pro-
jektów. Ważnym aspektem jest także 
inwentaryzacja już istniejących tras. 
Dodatkowo wdrażana będzie apli-
kacja mobilna, powstaną infokioski, 
itd.

Partnerzy projektu
Projekt realizują m.in. Urząd 

Marszałkowski Województwa Lubu-
skiego, Związek Turystyczny Seen-
land Oder-Spree e. V. z  Bad Saarow 
i Nadleśnictwa ze Szczecina i Zielonej 
Góry. Porozumienie w  sprawie reali-
zacji projektu zostało zawarto jeszcze 
w czerwcu 2020 roku, podczas Forum 
Regionów Partnerskich "Rowerem po 
regionach".

(MK)

Ruszyły ligowe rozgrywki w piłkę nożną

Za nami mistrzostwa Polski federacji WPA w Pa-
bianicach. Czworo reprezentujących nas słubi-
czan przywiozło z imprezy aż 5 medali, w tym  
4 złote. Nie zawiódł nasz niepełnosprawny 
czempion Sebastian Świtoński, który zgarnął 
dwa krążki i pobił rekord świata – podobnie jak 
debiutantka Zuza Buchowiecka.

Polonia rozpoczęła 
wiosenną przygodę 
z Pucharem Polski

Projekt Odra Velo nabrał 
rozpędu - będzie mapa

Dobre wieści dla fanów jazdy na rowerze. Gmina Słubice włączyła się 
w projekt Odra Velo - Oder Velo, w ramach którego powstaje interak-
tywna mapa ścieżek rowerowych na pograniczu polsko-niemieckim. 

Wróciła rywalizacja w Fortuna Pucharze Pol-
ski 2020/2021 w piłce nożnej na szczeblu 
wojewódzkim. Polonia Słubice zaczęła od 
mocnego uderzenia i 14 kwietnia wygrała na 
wyjeździe z Syreną Zbąszynek 4:1.

Dobra wiadomość dla 
sympatyków piłki nożnej. 
Po wcześniejszym zawie-
szeniu z powodu pan-
demicznych obostrzeń, 
wróciły ligowe rozgrywki 
na terenie województwa 
lubuskiego. 

Po wznowieniu rozgrywek SKP Słubice zagra swój 
pierwszy mecz z Zorzą Kowalów
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Słubiczanie z medalami 
mistrzostw świata 
w sportach siłowych
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Strzałem w  dziesiątkę okazały się 
kreatywne pakiety z  materiałami do 
stworzenia „jaja niespodzianki”. Zna-
lazły się w nich wzorzyste papiery, ko-
lorowe paski, drewniane stojące jajo, 
piórka, szablony i  kilka innych atrak-
cyjnych dekoracji do wykorzystania. 
Zainteresowanie pakietami przeszły 
najśmielsze oczekiwania organiza-
torów. Z oferty skorzystali mieszkańcy 
Słubic, a  Szkoła Podstawowa nr 3 
zorganizowała warsztaty dla swoich 
uczniów. Okazało się, że dziecięca wy-
obraźnia jest nieograniczona. Z  przy-
gotowanych materiałów powstały 
prawdziwe cuda, nie tylko barwne 
jaja, ale również zajączki, kurczaki, 
a  nawet smoki, dlatego organizatorzy 
podjęli decyzję o ogłoszeniu konkursu 
na najbardziej „kreatywne jajo”. Jury 
stanęło przed nie lada wyzwaniem. 
W  rezultacie podjęto decyzje o  przy-
znaniu 5 nagród głównych i 16 wyróż-
nień. Zwycięzcy otrzymali wielki kosz 
wielkanocny, w  którym znalazły się 
przysmaki zarówno dla dzieci - za kre-
atywność i  pomysłowość wykonania,  
jak również dla  rodziców, którzy wyśle-
dzili ofertę, wykupili pakiety i  wysłali 
zdjęcia. To ich wspólna wygrana. Bez-
cenny był też rodzinnie spędzony czas 
i  wyczarowane ozdoby. Niektóre stały 
się wyjątkowym prezentem dla mamy, 
babci czy koleżanki. 

Zwycięzcy: 
Aleksandra (10 lat), 
Iga (9 lat), 
Michał (6 lat),
Pola (9 lat),
Rodzina Mirończuk! 
Wyróżnieni: 
Nadia (8), Aleksandra (10), Sandra 

(10), Tymon (9), Kacper (9), Krystian 
(9), Lena (8), Zosia (9), Tosia (4), Filip 
(12), Kaja (11), Zuzanna (2), Nina (12), 
Kinga (12), rodzina Dzierniejko, ro-
dzina Słomka.

Wszystkim serdecznie Gratulujemy 
i  zapraszamy do naszych kolejnych 
akcji. 

Anna Panek-Kusz

Galeria OKNO Słubickiego Miejskiego Ośrod-
ka Kultury, zgodnie z tradycją i wbrew pan-
demii, przygotowała ofertę warsztatów 
wielkanocnych dla starszych i młodszych, 
angażując dzieci i całe rodziny. 

Wyjątkowe jaja 
niespodzianki
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Jeśli jesteś:
✔ obywatelem polskim o nieposzlakowanej opinii
✔ nie byłeś skazany prawomocnym wyrokiem sądu za 
przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
✔ korzystasz z pełni praw publicznych
✔ posiadasz wykształcenie min. Średnie
✔ masz uregulowany stosunek do służby wojskowej 
(mężczyźni)
✔ posiadasz fizyczną i psychiczną zdolność do służby
✔ jesteś gotowy podporządkować się dyscyplinie
✔ dajesz rękojmię zachowania tajemnicy 

Wymagane dokumenty:

• podanie o przyjęcie do służby w SG
• wypełniony kwestionariusz osobowy
• dwie aktualne kolorowe fotografie
• kserokopie nw. dokumentów:
– dowodu osobistego, książeczki wojskowej, 
– świadectw pracy z  poprzedniego zatrudnienia, za-
świadczenie o niekaralności,
– dokumenty potwierdzające wykształcenie, odpis 
skróconego aktu urodzenia, 
– odpisu skróconego aktu małżeństwa (jeśli dotyczy), 
paszportu (jeśli posiadasz)

Chcesz wiedzieć więcej?
Skontaktuj się z nami lub odwiedź naszą stronę in-

ternetową:
nadodrzański.strazgraniczna.pl
Placówka Straży Granicznej w Świecku
skr. pocztowa 63
69-100 Słubice
Tel. 95 759 0202
e-mail: nabor.noosg@strazgraniczna.pl

Twój zakres obowiązków;
– przygotowanie inwestycji do re-
alizacji od strony wykonawczej; 
organizacja placu budowy, sprawy for-
malno– prawne,
– nadzór nad podwykonawcami, do-
stawcami i pracownikami firmy,
odpowiedzialność za zakontrakto-
wanie robót budowlanych,
– nadzór nad realizacją robót 
w  oparciu o  wymagania kontraktu, 
dokumentację techniczną , harmono-
gramy i plany organizacji robót,
– kierowanie i rozliczanie budowy,
koordynacja zamówień materiałów,
przygotowanie dokumentacji odbio-
rowej,
– nadzór nad dokumentacją wyko-
nawczą,
– raportowanie z  postępów prac na 
budowie,

– współpraca z  inwestorem, inspek-
torem nadzoru inwestorskiego, pod-
wykonawcami i dostawcami,
– podjęcie działań niezbędnych do 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie 
we współpracy z inwestorem,
– przygotowanie nieruchomości do prze-
kazania Inwestorowi i Najemcom lokali.

Nasze wymagania
✘ wykształcenie wyższe o profilu bu-
dowlanym,
✘ uprawnienia budowlane bez ogra-
niczeń do kierowania robotami w spe-
cjalności konstrukcyjno – budowlanej,
✘ mile widziane doświadczenie na sta-
nowisku kierownika budowy przy reali-
zacji obiektów handlowo – usługowych,
✘ bardzo dobra znajomość MS Office,
✘ praktyczna znajomość prawa bu-
dowlanego,

✘ prawo jazdy kat. B.

Oferujemy
✔ pracę w młodym, ambitnym zespole
stabilne zatrudnienie w firmie o ugrun-
towanej pozycji na rynku
✔ wieloletnią współpracę z  wybranym 
kandydatem (po zakończeniu kon-
traktu, oferujemy stałą pracę przy re-
alizacjach inwestycji mieszkaniowych 
i hotelowych we Wrocławiu).
✔ praktycznie wykorzystanie nabytej 
wiedzy i możliwość jej pogłębienia
✔ szanse awansu i  dalszego rozwoju 
kompetencji
✔ atrakcyjne wynagrodzenie
✔ premię za terminową realizację inwe-
stycji

CV  prosimy przesyłać na adres 
e-mailowy kadry@dexpol.com.pl

DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH

Komendant 
Nadodrzańskiego 
Oddziału SG poszukuje 
kandydatów do służby 
w Straży Granicznej

ETAPY POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:

I ETAP składa się z :
Złożenia podania o przyjęcie do służby
Wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej
Weryfikacji danych kandydata
Badań psychologicznych
Badań psychofizjologicznych (wariograf)
II ETAP składa się z:
Testów pisemnych: wiedza ogólna, język obcy
Testu sprawności fizycznej
Rozmowy kwalifikacyjnej

Silkbau sp. z o. o.- Jesteśmy dobrze prospe-
rującym, posiadającym duże doświadcze-
nie i kadrę wyspecjalizowanych fachowców, 
przedsiębiorstwem budowlanym, specja-
lizującym się w budownictwie mieszka-
niowym oraz rewitalizacji zabytkowych 
budynków. Na naszym koncie mamy kil-
ka osiedli mieszkaniowych we Wrocławiu 
i w Warszawie, m. in. Partynice House, 
Kępa Mieszczańska i Wybrzeże Reymonta.  
Możemy pochwalić się także wykonaniem  
gruntownych remontów zabytkowych  
hoteli w centrum stolicy Dolnego Śląska 
(m.in. Hotel Piast, Europejski, Polonia).  
Aktualnie realizujemy modernizację Hotelu 
Grand. Jako Generalny Wykonawca do dnia 
dzisiejszego wybudowaliśmy i wyremon-
towaliśmy w systemie podwykonawczym 
ponad 100.000 mkw. powierzchni użytko-
wej. Jesteśmy spółką ze stabilną sytuacją 
finansową i planem realizacji inwestycji  
na najbliższe kilka lat.

W związku z planowanym rozpoczęciem nowej inwestycji,  
galerii handlowo – usługowej w Słubicach poszukujemy  
Kandydata na stanowisko: Kierownik Budowy / Kierownik  
Kontraktu obiektu handlowo-usługowego (Galeria Handlowa)

Reklama

mailto:kadry@dexpol.com.pl
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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

OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU  
DO INWENTARYZACJI WYROBÓW 

ZAWIERAJĄCYCH AZBEST  
W TYM ZNAJDUJĄCYCH SIĘ  

NA BUDYNKACH I ZALEGAJĄCYCH 
NA POSESJACH

15 kwietnia rozpoczęła się inwentaryzacja wyrobów azbestowych występują-
cych na terenie gminy Słubice. 

Przeprowadzenie inwentaryzacji jest niezbędne dla opracowania dokumentu  
„Aktualizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na lata  
2013-2032 dla gminy Słubice” oraz zweryfikowania ilości wyrobów azbesto-
wych.

Informujemy, że inwentaryzację przeprowadzają upoważnieni przez 
Burmistrza Słubice przedstawiciele firmy EKO-TEAM Sebastian Ku-
likowski ze Zgorzelca. Pracownicy EKO-TEAM mają ze sobą oryginał 
upoważnienia do przeprowadzenia inwentaryzacji, podpisany przez 
Burmistrza Słubic. Ponadto posiadają identyfikatory z imieniem i na-
zwiskiem.

Jednocześnie zwracamy się do wszystkich mieszkańców  z  prośbą o udzie-
lanie pełnych informacji ankieterowi i udostępnienie swoich posesji do spisu 
z  natury. Przypominamy, że zgodnie z  § 10 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2010 r. 
w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz 
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest 
wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr. 8, poz. 31) na właścicielu spoczywa obo-
wiązek inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie 
spisu z natury.

SZKODLIWOŚĆ AZBESTU

AZBEST – zaliczany jest do najgroźniejszych zanieczyszczeń na ziemi, a jego 
włókna wdychane z powietrzem do płuc stanowią ryzyko poważnych chorób.

UWAGA!!! Wszystkie wyroby azbestowe muszą być usunięte do  
2032 r. Usunięcie azbestu może dokonać tylko wyspecjalizowana  
firma nie narażając Twoich bliskich i sąsiadów.

Więcej szczegółów uzyskacie Państwo kontaktując się z ankieterami,
 w godz. od 7.30 do 18.00 

KONTAKT Z ANKIETERAMI:

KULIKOWSKI SEBASTIAN TEL. 691 015 026

Prosimy o  właściwą współprace z  ankieterami, rzetelne przekazy-
wanie informacji oraz pomoc w lokalizacji azbestu.
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