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– Była to największa w historii Słubic inwestycja związana z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej – podkreślali 6 września, podczas
konferencji prasowej w Urzędzie Miejskim w Słubicach, prezes Zakładu Usług Wodno-Ściekowych Kazimierz Góra i burmistrz Mariusz Olejniczak.
Spotkanie było podsumowaniem 4-letniego projektu o wartości ponad 68 mln zł, który realizował Zakład Usług Wodno-Ściekowych. W tym
czasie wymieniono odcinki sieci wodociągowej w ponad dwudziestu ulicach, o łącznej długości 8 km, wymieniono hydranty przeciwpożarowe,
zamontowano też nowe hydranty podziemne, wymieniono zasuwy i zainstalowano nowe, które – co zaznacza prezes K. Góra- pozwalają na
zamykanie poszczególnych fragmentów wodociągu bez konieczności zakręcania przysłowiowego „kurka z wodą” w całym mieście. Ponadto
uszczelniono 21,5 km sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowano oczyszczalnię ścieków, doposażono spółkę w specjalistyczne samochody oraz
system informacji przestrzennej GIS. Dodatkowo objęto monitoringiem infrastrukturę spółki i zautomatyzowano część procesów technologicznych.

Hanna Samelska, Julia
Niewiadomska, Fabian
Zwierzchaczewski, Igor
Wiencek, Michał Kryński,
Borys Drzewiecki i Marietta
Anna Grelka – to oni
gościli wraz z rodzicami
na sierpniowej sesji Rady
Miejskiej w Słubicach, podczas
której, burmistrz Mariusz
Olejniczak wręczył stypendia
i nagrody najlepszym
uczniom. Str.4

Do końca listopada,
na placu koło Urzędu
Miejskiego w Słubicach, ma powstać
skatepark. O tym,
jak będzie wyglądał
zdecydowali miłośnicy jazdy na deskorolkach i BMXach,
których burmistrz
Mariusz Olejniczak
zapytał o zdanie.
Co dokładnie powstanie w ramach
tej inwestycji? – Modułowy pumptrack
o długości toru 60 metrów oraz skatepark z nawierzchnią z betonu szlifowanego, wyposażony w takie urządzenia
jak: bank ramp, quarter pipe, funbox
z grindboxem, poręcze… – wylicza
naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa w słubickim magistracie
Marek Żurek. – Zostanie również zamontowana mała architektura: ławki,
kosze na śmieci, stojaki na rowery oraz
stacja naprawy rowerów – dodaje.
Wartość inwestycji to 674 tys. zł.
Skatepark powstanie na terenie, który
w ramach użyczenia gmina pozyskała
od Uniwersytetu im. A. Mickiewicza.
(beb)
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Podwójna feta w szkole
w Kunowicach
Uczniowie i nauczyciele nie mogli dostać
lepszego prezentu na 75.urodziny kunowickiej podstawówki niż…nową szkołę!

1 września 2021 roku zapisze się
w kronice Szkoły Podstawowej im.
Kornela Makuszyńskiego w Kunowicach jako dzień wyjątkowy. Burmistrz
Mariusz Olejniczak uroczyście otworzył wówczas, wspólnie z dyrektorem
placówki Arkadiuszem Kokocińskim
i przewodniczącym Rady Miejskiej
Grzegorzem Cholewczyńskim, nową
siedzibę szkoły. Burmistrz szczególnie przywitał dzieci, które po raz
pierwszy przekroczyły mury szkoły.
Najmłodszych uczniów obdarował rożkami pełnymi słodyczy. – Były pyszne
– wspominali niedawno uczniowie
pierwszej klasy.
O tym, że gmina podejmie się budowy nowej szkoły w Kunowicach burmistrz i radni zdecydowali w końcówce
ub. roku. W grudniu podpisano umowę
z wykonawcą, wiosną ruszyły prace,
a latem szkoła już stała. - Jeszcze pół
roku temu oglądaliśmy rozbiórkę starego budynku szkoły, a dziś mamy
okazję „zwiedzać” nowy budynek. To
niesamowite. To naprawdę się udało!mówiła szczęśliwa mama pierwszoklasisty.

- Faktycznie, pół roku temu gdy
rozpoczynaliśmy etap rozbiórki, trzymałem mocno kciuki za realizację inwestycji zgodnie z terminem – mówił
burmistrz. - Cieszę się, że stara szkoła
to już tylko wspomnienie. Dziś mamy
nowoczesny obiekt- funkcjonalny
i przede wszystkim bezpieczny. Nie pozostaje mi nic innego jak tylko życzyć
naszym uczniom wytrwałości w dążeniu do wiedzy!– dodał burmistrz Symboliczną wstęgę przecięli burmistrz Słubic Mariusz Olejniczak, dyrektor szkoły Arw trakcie inauguracji nowego roku kadiusz Kokociński, przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Cholewczyński oraz Kamil
szkolnego. 		
(beb) Kowalczyk, dyrektor firmy MW Technik, która była głównym wykonawcą tej inwestycji.

Na urodzinach szkoły nie mogło zabraknąć tortu. Był to prezent od sołtysa
Kunowic Pawła Sokołowskiego.

Odłóż telefon i żyj!

Obwodnica musi powstać!

(beb)

Fot. Beata Bielecka

Przechodzenie
przez jezdnię
w czasie rozmowy
telefonicznej to
nagminne zachowanie wśród młodzieży. I bardzo
niebezpieczne.
Dlatego strażnicy miejscy, przy
gminnych drogach, namalowali
hasła ostrzegawcze. Pojawiły się
m.in. w sąsiedztwie szkół, przy
placu Bohaterów i w innych miejscach na terenie miasta.

Fot. Dariusz Śmielewicz

Budujemy
skatepark!

nr 09/2021

- Kunowice zasługują dziś
na miano wsi XXI wieku,
a nowa szkoła jest jej
wizytówką – napisała w liście
do redakcji Gazety Słubickiej,
emerytowana nauczycielka
szkoły w Kunowicach Aniela
Stembalska, z żalem
stwierdzając, że nie
mogła uczestniczyć
w otwarciu nowej
placówki. Jej list
publikujemy
na str.14

2 września 2021 roku na
stronie internetowej Urzędu
Marszałkowskiego
pojawiła
się informacja pt. Obwodnica
Słubic musi powstać. Tytuł
bardzo mnie ucieszył, bo zabiegam o tę inwestycję od kiedy
jestem burmistrzem.
Robiłem to także wcześniej
będąc przewodniczącym rady
miejskiej. Niestety dalszą
część informacji przyjąłem już
z dużym rozgoryczeniem. Wynika z niej, że organizatorzy
spotkania,
prowadzonego
przez wicemarszałka województwa lubuskiego, Marcina
Jabłońskiego, zaprosili do
Urzędu
Marszałkowskiego

przedstawicieli władz Słubic,
ale nikt z nas nie przyjechał. To
nie jest prawda! Dlatego czuję
się w obowiązku poinformować
mieszkańców, że nikt z władz
miasta nie został zaproszony
na spotkanie w sprawie obwodnicy Słubic, ani nawet o nim
poinformowany.
Obwodnica to temat trudny,
z którym, mimo wysiłków,
nie poradził sobie dotychczas
żaden burmistrz Słubic. Nie poradził z nim sobie także Marcin
Jabłoński, w przeszłości wiceburmistrz Słubic, a następnie
wojewoda lubuski i marszałek
województwa, mimo, że miał
w rękach więcej narzędzi

do negocjacji niż obecni czy
poprzedni włodarze naszej
gminy. Nie jestem w stanie
zapewnić mieszkańców, że za
mojej kadencji obwodnica powstanie. Ale zapewniam, że
robię i będę robił wszystko,
żeby ta inwestycja w bliższej
lub dalszej perspektywie stała
się faktem. Bo obwodnica musi
powstać! Doskonale wiemy,
że siła tkwi w jedności, a nie
podziałach. Dlatego zachęcam
i proszę wszystkich, którzy
mogą pomóc w realizacji tego
trudnego zadania: działajmy
wspólnie!
Burmistrz Słubic
Mariusz Olejniczak
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Tak wygląda nowa
szkoła w Kunowicach
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Pierwszaki są zachwycone nową szkołą. Pamiątkowe
zdjęcie zrobiliśmy im z nauczycielką angielskiego Niną
Krawczyk i dyrektorem Arkadiuszem Kokocińskim.

Jest tu nowocześnie, przestronnie i co najważ-rozmawiam z uczniami, rodziniejsze bezpiecznie. Z aparatem zajrzeliśmy docami i nauczycielami to nie mam
że była to słuszna denowej szkoły w Kunowicach, którą wybudo-wątpliwości,
cyzja – mówi burmistrz Mariusz
wała Gmina Słubice.
Olejniczak. W szkole, oprócz sal

Przypomnijmy. 1 września zabrzmiał tu pierwszy dzwonek.
Uczniowie, którzy przenieśli się
z ciasnych sal, w małym powo-

jennym budynku, kiedyś domku
jednorodzinnym, byli zachwyceni.
– Inwestycja kosztowała gminę 12
mln zł, ale gdy patrzę na tę szkołę,

dla uczniów klas I-VIII wydzielono też pomieszczenia na oddział
przedszkolny. Jest tu też świetlica,
biblioteka i duże szatnie.
(beb)

W nowej szkole każde dziecko
ma do dyspozycji szafkę.

Szkołę w Kunowicach zbudowano zaledwie w pięć miesięcy, dzięki temu, że gmina zdecydowała się na zabudowę modułową. Jednym z argumentów było to, że jak zabraknie w niej miejsca, w każdej chwili szkołę będzie można rozbudować.
Szerokie korytarze to też nowość w kunowickiej szkole.

Łazienki dla przedszkolaków? Musi
być kolorowo!

Uczniowie z kl. VII jeszcze w ubiegłym roku
szkolnym mieli lekcje w powojennym budynku.
Dziś mają zajęcia w przestronnych klasach. Tu
podczas lekcji języka polskiego z nauczycielką
tego przedmiotu Irminą Marycką.

Fot. Beata Bielecka

Uczniowie kl. V lekcje techniki, z dyrektorem szkoły Arkadiuszem
Kokocińskim, mają teraz w przestronnej klasie, która niczym nie
przypomina tej, w której się uczyli w ubiegłym roku szkolnym.

W budynku znalazło się też miejsce na oddział
przedszkolny. Nauczycielka Daria Stanicka ma
pod opieką maluchy od 2,5 do 6 lat.

Edukacyjny dywan w sali
dla starszych przedszkolaków to tylko jedna z nowych rzeczy, w którą została
zaopatrzona placówka.

Reklama
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W „Misiu Uszatku” dzieci
mają kosmiczną łazienkę

Gminne jednostki oświatowe jak co roku wykorzystały czas wakacji na
remonty. W „Misiu Uszatku” zmodernizowano łazienki dla dzieci, w Szkole Podstawowej nr 3 przebudowano m.in. instalację przeciwpożarową,
a w Golicach powstała ścieżka sensoryczna.
pojawi się…rakieta – zdradziła dyrektorka. Gdy po wakacjach dzieci wróciły
do przedszkola na własne oczy mogły
to wszystko zobaczyć. Na remont obu
pomieszczeń przedszkole dostało
z budżetu gminy 100 tys. zł. Ale to nie
wszystko, bo za 20 tys. zł dyrektorka
mogła jeszcze kupić urządzenia do
zajęć integracji sensorycznej.
Radość w głosie słuchać też było
latem u Moniki Bugielskiej, dyrektorki
Szkoły Podstawowej nr 3, bo w pla-

cówce też wiele się w czasie wakacji
działo. Po przebudowie instalacji przeciwpożarowej, na którą szkoła dostała
93 tys. zł, przyszedł czas na modernizację korytarzy i klatek schodowych
oraz remont niektórych sal i pokoju
nauczycielskiego. Na wypakowanie
czekały już wtedy tylko nowe meble.
Klatki schodowe modernizowane
zostały też w Przedszkolu nr 1 „Jarzębinka” i w podstawówce nr 1. W szkole
zmodernizowano też układ central-

nego ogrzewania, w planach był zakup
urządzeń na plac zabaw, które ułatwiają integrację sensoryczną. Potężna
inwestycja za ponad 200 tys. zł czekała

Fot. Kamila Łopusiewicz

– Na razie to plac budowy, ale oczyma
wyobraźni już widzę motyle i kwiatki
na ścianach – mówiła w sierpniu Kamila Łopusiewicz, dyrektorka Przedszkola nr 3 „Miś Uszatek”, pokazując
remontowaną łazienkę dla 6-latków.
- Ma przypominać wiosenną łąkę.
Dlatego na ścianach będą układane
z kawałków kolorowych kafli kwiaty
i motyle – opowiadała. Tematem
przewodnim w drugiej łazience, dla
5-latków, jest kosmos. – Tam na ścianie

W łazience dla pięciolatków pojawiła się…
rakieta. Kolejną zdobią
mozaiki przypominające wiosenną łąkę.

też przedszkole nr 4 „Krasnal Hałabała”, gdzie zamierzano modernizować
instalację wodną. Z kolei szkoła w Golicach kupiła urządzenia na plac zabaw
i zbudowała ścieżkę sensoryczną.
Ponad 100 tys. zł gmina przeznaczyła
też na modernizację pokrycia dachowego w żłobku samorządowym, a 35
tys. zł na przebudowę rozdzielni prądu.
Mówiąc o inwestycjach w placówkach
oświatowych nie można też zapominać,
że trwa budowa sali gimnastycznej przy
„trójce” (4,4 mln zł), termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr
2 (1,6 mln zł), zakończyła się budowa
Szkoły Podstawowej w Kunowicach
(12 mln zł). Gdy zsumuje się inwestycje
oświatowe realizowane w tym roku
okazuje się, że przeznaczono na nie rekordową kwotę blisko 19 mln zł.
(beb)

Szkoła Podstawowa nr 2 nabierze
wkrótce kolorów
Blisko 1,6 mln zł przeznaczyła gmina na
termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Słubicach. Nie tylko zyska
on nową elewację, ale będzie też tańszy
w utrzymaniu dzięki m.in. dociepleniu
i modernizacji systemu grzewczego.

Gdy obok szkoły gmina zbudowała
nowoczesną salę sportową, burmistrz
Mariusz Olejniczak od razu zapowiedział, że zmieni się też wygląd budynku placówki. Tak też się stanie.
Na początku lipca burmistrz podpisał
umowę z wykonawcą, firmą AMS-BUD
z Zielonej Góry, która do końca roku
ma wywiązać się z zadania. – Obecnie
trwają roboty budowlane na elewacji
od strony ul. Mieszka I i częściowo
od strony ul. Wojska Polskiego. Zakres robót to: modernizacja systemu
grzewczego, stolarki okiennej, docieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych – wylicza naczelnik Wydziału
Inwestycji i Drogownictwa Marek
Żurek.
Inwestycja sporo kosztuje dlatego
gmina starała się o jej dofinansowanie.
– Pozyskaliśmy na to zadanie dofinansowanie z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych w wysokości 300
tys. zł, ponadto zaciągnęliśmy kredyt
w wysokości 1 mln zł, z możliwością
zwrotu premii termomodernizacyjnej
– informuje burmistrz. - Pod koniec
sierpnia z Banku Gospodarstwa Krajowego dostaliśmy dobra wiadomość
o przyznaniu gminie premii termomodernizacyjnej w wysokości blisko
210 tys. zł, w związku z pozytywną
weryfikacją audytu energetycznego na
to przedsięwzięcie. Wypłata tej premii
możliwa będzie po spełnieniu przez

gminę Słubice szeregu warunków,
m.in. po zrealizowaniu przedsięwzięcia
zgodnie z projektem budowlanym oraz
zgodnie z założeniami pozytywnie
zweryfikowanego przez BKG audytu
energetycznego. Ważne jest także, aby
inwestycja została zakończona w tym
roku. Zgodnie z umową roboty budowlane mają się zakończyć z początkiem
grudnia 2021 r. – informuje burmistrz.
(beb)

Ponad 1,1
mln zł na
remonty
gminnych
dróg
W połowie czerwca
burmistrz Mariusz
Olejniczak podpisał, z prezesem
krośnieńskiej firmy Kontrakt Karolem Jankowskim,
umowę na modernizację 15 dróg. Już
dziś mamy nowe
nawierzchnie nie
tylko na drogach
w Słubicach, ale też
w sołectwach.
Po dwie drogi zostały wyremontowane w Kunicach i Lisowie, zmodernizowano też fragmenty ulic: Jeziornej
i Słonecznej w Kunowicach, a w Słubicach: Wschodniej, Truskawkowej,
Figowej i Folwarcznej (przy lądowisku
dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego), Mickiewicza, Krótkiej, Królowej
Jadwigi i Jagiełły. – Wcześniej był tu
piach i zawsze omijałam tę drogę idąc
z dzieckiem na spacer. Teraz po asfalcie to i wózek pcha się dużo łatwiej,
a starsza córka jest zadowolona, jeżdżąc
tu rowerkiem – mówi młoda mama
spotkana na ul. Wschodniej, na os. Zielone Wzgórza.		
(beb)
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Siedmiu wspaniałych odebrało nagrody
i stypendia od gminy Słubice
Podstawą ich przyznania była
uchwała rady nr XIV/106/2019.
- To przyjemne chwile dla mnie
jako burmistrza, gdy mogę uścisnąć
dłoń i pogratulować tak uzdolnionej
młodzieży. Ci uczniowie są przykładem i wzorem dla innych– podkreślił M. Olejniczak.
Jakie osiągnięcia mają na swoim
koncie tegoroczni stypendyści i wyróżnieni uczniowie słubickich szkół?
Hanna Samelska ze Szkoły Podstawowej nr 1 otrzymała nagrodę za
tytuł finalisty konkursu przedmiotowego z języka angielskiego, Julia
Niewiadomska, ze Społecznej Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły
Muzycznej I Stopnia, dostała nagrodę
za tytuł laureata konkursu z języka
niemieckiego, a Fabian Zwierzchaczewski, z tej samej szkoły, to finalista konkursu matematycznego.
Z kolei czterech uczniów otrzymywać będzie, w tym roku szkolnym,
stypendia od gminy. Igor Wiencek,
ze Szkoły Podstawowej nr 1, uzyskał je za tytuł laureata konkursu
z historii, Michał Kryński, ze Szkoły
Podstawowej nr 2, za tytuł finalisty

konkursu z matematyki oraz geografii, Borys Drzewiecki, ze Szkoły
Podstawowej nr 3, za tytuł finalisty
konkursu z języka niemieckiego,
a Marietta Anna Grelka, z Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego, za tytuł laureata olimpiady
języka niemieckiego. Serdecznie
gratulujemy uczniom, rodzicom i nauczycielom.		
(beb)

Fot. Paweł Grudzień

Hanna Samelska, Julia Niewiadomska, Fabian Zwierzchaczewski, Igor Wiencek, Michał
Kryński, Borys Drzewiecki i Marietta Anna
Grelka – to oni gościli wraz z rodzicami na
sierpniowej sesji Rady Miejskiej w Słubicach,
podczas której, burmistrz Mariusz Olejniczak
wręczył stypendia i nagrody najlepszym
uczniom.
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Idą razem przez życie już 50 lat.
Gratulujemy!

16 par małżeńskich z naszej gminy odebrało 10 września z rąk burmistrza Mariusza Olejniczaka Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznawane przez prezydenta RP.

Uroczystość w Słubickim
Miejskim Ośrodku Kultury
była pełna wzruszeń i wspomnień. Z zaproszonymi parami
burmistrz miał się już spotkać
w ubiegłym roku, gdy jubilaci
obchodzili swoje Złote Gody,
jednak z powodu pandemii uroczystość trzeba było przesunąć.
– Chylę czoła przed Wami,
całym swoim życiem zasłużyliście sobie na uznanie i szacunek – gratulował jubilatom
burmistrz. – Pół wieku nieprzerwanego pożycia małżeńskiego, wzajemnego szacunku
i zaufania, to czas dla każdego
z Was wyjątkowy, zapewne
przynoszący dziś, w tej uroczystej chwili, liczne i wzruszające
wspomnienia. Świat wokół nas

tak szybko się zmienia, wpływając na losy każdego z nas,
wystawiając na próbę także miłość pomiędzy dwojgiem ludzi.
Niektórzy nie potrafią obronić
tego uczucia. Wy, dostojni jubilaci jednak nieprzerwanie,
od 50 lat, trwacie w miłości,
poszanowaniu, wzajemnej adoracji. Wasza miłość potrafiła wytrzymać różne, czasem bardzo
ciężkie i dramatyczne chwile
– dodał burmistrz i serdecznie
pogratulował wszystkim. W uroczystości wzięli też udział m.in.
przewodniczący Rady Miejskiej
w Słubicach Grzegorz Cholewczyński, zastępca burmistrza
Adriana Dydyna-Marycka oraz
rodziny jubilatów.
(red)
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Słubiczanie i frankfurtczycy uczcili razem pamięć ofiar II wojny światowej podczas
uroczystości w Świecku.

Burmistrz podkreślił, że 17 września
1939 roku to jedna z tragicznych dat
w historii naszego narodu. – Tego dnia
zło przekroczyło próg wielu polskich
domów – mówił.
Sowieci, bez wypowiedzenia wojny, łamiąc postanowienia paktu o nieagresji,
dokonali wówczas zbrojnej napaści,
realizując tajny pakt Ribbentrop–Mołotow, podziału Polski między ZSRR
a III Rzeszę. Po tej napaści do aresztów
trafiło ponad 200 tys. Polaków, głównie
oficerów, urzędników państwowych,
przedstawicieli inteligenckich zawodów.
Zaczęły się też zsyłki na Syberię. Los ten
spotkał około 1 mln 350 tys. Polaków,
a ponad 22 tys. oficerów, policjantów
oraz urzędników państwowych zostało
zamordowanych.
– Dziś są wśród nas osoby, które
przeżyły koszmar Syberii i z nimi szczególnie łączę się myślami. Pamiętam jak
wstrząsające były ich opowieści, którymi podzielili się z nami w październiku 2019 roku, podczas obchodów
30-lecie powstania słubickiego Koła
Związku Sybiraków – mówił burmistrz.
Dodał, że opowieści o tym, co Sybiracy
przeżyli na rosyjskiej ziemi to dla nas
wszystkich żywa lekcja historii. Niesie
ona przesłanie, że wartości takie, jak
wiara, honor, nadzieja, miłość, rodzina,
ojczyzna pozwalają człowiekowi przetrwać nawet najtrudniejsze chwile.

Nie można usprawiedliwiać zła

Burmistrz przywołał też słowa Alek-

Mieszkańcy Słubic
i Frankfurtu dyskutowali
o przyszłości dwumiasta
80 osób, z obu stron Odry, wzięło udział w dwudniowej SłubickoFrankfurckiej Konferencji Przyszłości na rzecz transgranicznego rozwoju miejskiego do roku 2030.
Debatę zorganizowało SłubickoFrankfurckie Centrum Kooperacji. We
frankfurckiej hali koncertowej można
było przez te dwa dni obserwować
prawdziwą burzę mózgów. Punktem
wyjścia były wystąpienia burmistrzów
Słubic i Frankfurtu: Mariusza Olejniczaka i Rene Wilke, którzy opowiedzieli o tym, co wspólnie udało
się zrobić przez ostatnie 10 lat i jakie
wyzwania na przyszłość czekają dwumiasto.
Mieszkańcy, podzieleni na kilka
grup, zajmowali się m.in. komunikacją, transportem, przestrzenią
miejską,
kulturą,
kształceniem,

sportem i rekreacją. Ich pomysły będą
poddane dyskusji i wzięte pod uwagę

przy tworzeniu koncepcji rozwoju
dwumiasta do 2030 roku.
(beb)

W przedszkolu „Jarzębinka”
powstał „Zdrowy zakątek”

Fot. Archiwum przedszkola

– Celem projektu było przekazanie
dzieciom wiedzy i umiejętności z zakresu szeroko pojętego zdrowia. Sku-

piliśmy się na tym , aby uzyskać jak
najwięcej odpowiedzi na temat tego,
co to znaczy być zdrowym i jak o to
zadbać – mówi dyrektorka przedszkola
nr 1 Jadwiga Grabowska.
Projekt, realizowany był przez cały
lipiec, obejmował tematykę piramidy
zdrowego żywienia i aktywności fizycznej, higieny oraz budowania odporności. Zajęcia przeprowadzane były
w formie zabawy. – Dzieci budowały
według własnego pomysłu piramidy
zdrowego żywienia, zorganizowane zostały gry i zabawy oraz turniej zdrowej
rywalizacji, robiliśmy owocowe lody

oraz uczyliśmy się tego, jak w naturalny sposób budować odporność –
opowiada J. Grabowska.
Ważne też było, żeby do aktywnego
uczestnictwa włączyli się również rodzice. W każdym tygodniu otrzymywali zadanie do wykonania w domu,
razem z dzieckiem, które było zgodne
z tematyką zajęć w przedszkolu.
– Cieszymy się, że projekt został
pozytywnie odebrany zarówno przez
przedszkolaków jak i ich rodziców. Zapewniamy, że to nie ostatni taka akcja.
Kolejne działania już we wrześniu – zapowiadały w czasie wakacji.
(beb)

sandra Sołżenicyna, autora głośnego,
„Archipelagu Gułag”, skazanego na łagry
za krytykę stalinizmu, które aktualne są
także w dzisiejszych czasach i stanowią
rodzaj przestrogi:
„Aby uczynić zło, człowiek musi najpierw uznać je za dobro albo za rzecz
rozumną i zgodną z prawem. Ideologia
– to ona dostarcza upragnionego usprawiedliwienia łotrostwu i koniecznej,
wieloletniej odporności zbrodniarzowi.
Potrzebna mu jest teoria społeczna,
która pomoże mu – przed sobą samym
i przed innymi – wybielić własne postępki i słyszeć – nie wyrzuty, nie
przekleństwa, tylko pienia pochwalne
i wyrazy czci. W ten sposób inkwizytorzy szukali oparcia i usprawiedliwienia
w chrześcijaństwie, konkwistadorzy –
w chwale ojczyzny, kolonizatorzy – cywilizacji, hitlerowcy – w rasie, jakobini
i bolszewicy – w równości, braterstwie
i szczęściu przyszłych pokoleń”. Po tych
słowach M. Olejniczak zaapelował o to,
żeby nie być obojętnym na zło i nie
usprawiedliwiać go w żaden sposób.

Odpowiedzialność za pokój

Władze gminy, na czele z burmistrzem i przewodniczącym Rady
Miejskiej w Słubicach, Grzegorzem
Cholewczyńskim wzięły też udział w obchodach 82. rocznicy wybuchu II wojny
światowej. Gmina zorganizowała je
w symbolicznym miejscu - na terenie hitlerowskiego obozu pracy przymusowej
w Świecku. Oprócz wielu mieszkańców,

Hołd ofiarom sowieckiej napaści na Polskę
oddali słubiccy Sybiracy, przedstawiciele
samorządu, uczniowie słubickich szkół
i wielu mieszkańców.

w spotkaniu uczestniczył nadburmistrz
Frankfurtu Rene Wilke i przewodniczący frankfurckiej rady miejskiej Wolfgang Neumann.
- Obecnie w dobie ciągłych konfliktów
zbrojnych, jesteśmy odpowiedzialni za
przekazywanie światła pokoju, braterstwa, przyjaźni obecnym i przyszłym
pokoleniom – mówił burmistrz Mariusz
Olejniczak. - Oby nigdy mieszkańców
naszego kraju- i żadnego innego, nie
budziło wycie syren, huk eskadry samolotów i odgłosy spadających bomb. Oby
nigdy nienawiść, nacjonalizm, faszyzm
nie zdominowały współpracy między
narodami– apelował.
(beb)

Wieża widokowa
coraz wyższa

Budowana w sąsiedztwie Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wieża widokowa ma już
25 metrów, czyli wysokość pierwszej galerii.
Wkrótce budowlańcy mają przystąpić do budowy drugiej galerii, na wysokości 30 m.

Obok wieży powstanie kompleks
rekreacyjny. z wieżą widokową Trwają
prace konstrukcyjne związane z pierwszym stropem galerii widokowej – wylewany jest pierwszy strop galerii Potem
do prac związanych z konstrukcja drugiego stropu Ok. 25 metrów Aneks Do
30 kwietnia W. Jej wysokość to 30 m,
ale ze względu na to, że jest ona budowana na wzgórzu, okolicę będzie można
podziwiać z wysokości ok. 90 m n.p.m.
Mniej więcej taką samą wysokość ma
frankfurcki Oderturm.
Na wieży znajdować się będą dwie
platformy widokowe: pierwsza na
ponad 25 metrach wysokości składać się
będzie z części przeszklonej i zewnętrznego tarasu, druga na 30 m będzie częściowo zadaszoną galerią widokową.
Do punktów widokowych dostaniemy
się schodami lub, na pierwszy poziom,
wjedziemy windą. Na obu platformach
będą miejsca do wypoczynku, a na dole
wieży m.in. sanitariaty. Atrakcją dla turystów będzie nie tylko wieżą, ale też
teren wokół niej, gdzie gmina planuję
budowę miejsc do rekreacji, placu zabaw
i wiat piknikowych. W sąsiedztwie znajdować się też będzie parking z miejscami
dla osób niepełnosprawnych. Dojechać
tu będzie można od ul. Sportowej. Natomiast z myślą o pieszych i rowerzystach
gmina zbuduje oświetloną ścieżkę, przy
której będą ławki i stojaki na rowery.
Cały teren zostanie oświetlony więc będzie atrakcyjny także podczas wieczornego spaceru.
W sąsiedztwie, w miejscu ruin dawnej
Wieży Kleista, stanie lapidarium, gdzie

w ciekawy sposób wyeksponujemy historyczne fragmenty dawnej budowli
i przypomnimy krótko jej historię.
Umowa na zaprojektowanie i wykonanie wieży widokowej została
podpisana w grudniu 2019 r. Wieża
widokowa powinna stanąć do końca
roku, jednak zagospodarowanie terenu
wokół potrwa do 30 kwietnia 2022 r.
Łącznie zostanie zagospodarowany
teren o powierzchni blisko 4400 mkw.
Budowa wieży to element projektu
transgranicznego, realizowanego przez
Gminę Słubice wspólnie z Frankfurtem
nad Odrą. Zadaniem niemieckiej strony
jest wykonanie podświetlenia mostu
łączącego nasze miasta (efekty będzie
można podziwiać wkrótce).
(beb)

Fot. Piotr Pytel

- Aby uczynić zło, człowiek musi najpierw
uznać je za dobro albo za rzecz rozumną
i zgodną z prawem. Ideologia – to ona dostarcza upragnionego usprawiedliwienia łotrostwu
i koniecznej, wieloletniej odporności zbrodniarzowi – te słowa Aleksandra Sołżenicyna przypominał burmistrz Mariusz Olejniczak podczas
obchodów 82. rocznicy zbrojnej napaści Armii
Czerwonej na wschodnie tereny Polski.

Fot. Ariel Pawelczyk

To są żywe lekcje naszej historii
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Ich prace obejrzymy podczas festiwalu
lAbiRynT

Od początku czerwca trwają warsztaty artystyczne w ramach Akademii Fotografii i Multimediów lAbiRynT. Prowadzi je 5 artystów
z Polski i Niemiec. Oferta jest bogata i daje
możliwość poznania różnych technik.
sami uczestnicy warsztatów. Wszystko
zależało kto jaką opowieść chciał przedstawić. Na warsztacie powstały efektowne, wielkoformatowe realizacje.
Takim działaniem uczestnicy doświadczają magii tradycyjnej, pionierskiej fotografii.
Skrajnie innym przykładem jest
warsztat zaproponowany przez Macieja
Sperskiego pt. „Grywalizacja”. Uczestnicy starają się przenieść do fotografii,
zasady gier wideo, ich estetykę, jak również używają samych gier komputerowych do robienia w ich światach zdjęć
w postaci zrzutów z ekranów. Warsztaty
prowadzone są zdalnie, a uczestnicy
spotykają się na wykładach online.
Stale też sieciowo konsultują projekty
swoich prac i urządzają wspólne plenery fotograficzne w sieciowych grach.

- Umiejętnie dostosowana i wykorzystana gra jest świetnym materiałem dydaktycznym- przekonali się uczestnicy
warsztatów Macieja Sperskiego.
Inne działania wykorzystuje Katrin
Kamrau, która pracuje ze swoją grupą
zarówno wirtualnie jak i podczas spotkań w Galerii OKNO. Pierwsze zadanie
było dość proste: każdego dnia wybieraj,
wycinaj lub wydzieraj z gazet po dziesięć
obrazów i słów - usłyszeli uczestnicy. To
był wstęp do rozpoczęcia warsztatów
polegających na stworzeniu własnego
plakatu lub książki artystycznej w konwencji kolażu.
Są też bardziej fotograficzne warsztaty. Te prowadzone przez Michaella
Kurzwellego wymagają konceptualnej
refleksji na temat hasła: „wibracje”
i zilustrowania go formie zestawu fotografii. Każdy pomysł jest omawiany
i konsultowany na wspólnych spotkaniach.

•
•
•
•

Anna Panek - Kusz zaprosiła natomiast uczestników do gry w kolory.
Znacie powiedzenia takie jak… czerwony
jak burak, albo patrzeć przez różowe
okulary, czy np. myśleć o niebieskich
migdałach? Uczestnicy nie tylko wyszukali ponad 30 tego typu powiedzeń,
rozpoczęli również próby ich fotograficznego zinterpretowania. Warsztaty
trwają do października, a podczas Festi-

Dermatologia
Dermatologia pediatryczna
Dermatologia estetyczna
Medycyna regeneracyjna
i anti– aging
• Dermatochirurgia

•
•
•
•
•

walu lAbiRynT będzie można zobaczyć
ich efekty w formie wystawy i spotkania
się z twórcami. Zapowiada się interesująco i inspirująco.
Organizatorem Akademii jest Słubicki Miejski Ośrodek kultury / Galeria
OKNO oraz Stowarzyszenie Słubfurt.
Przypominamy datę festiwalu 22-24
października. Zarezerwujcie sobie ten
weekend – zachęcają organizatorzy.(red)

Dermatoskopia
Trichoskopia
Chirurgia naczyniowa
USG Doppler
Małoinwazyjne metody
leczenia żylaków

tel.: 506 501 515
ul. Transportowa 6 | 2 piętro | 69-100 Słubice
www.dermaestetica.pl | info@dermaestetica.pl

Reklama

- Akademia LAbiRynT to sposób zarówno na przeniesienie się w przeszłość
dzięki tradycyjnym technikom fotograficznym, ale i na spróbowanie czegoś nowatorskiego. Jest bardzo różnorodnie,
gdyż można uczestniczyć w kilku warsztatach, które pokazują różne podejście
do tematu i inne sposoby realizacji –
mówi jedna z uczestniczek.
Potwierdzają to organizatorzy. Ute
Lindner zaproponowała starą metodę
fotograficzną jaką jest cyjanotypia technikę fotograficzną charakteryzującą się obrazem w kolorze niebieskim.
Na specjalnie przygotowywanym podczas warsztatów podłożu, w tym przypadku papierze i tkaninie układane
były elementy, które złożyły się na całość kompozycji. Były to rośliny, przedmioty codziennego użytku, a nawet

gazeta Słubicka

8

09/2021

24 września

Czekają nas spore zmiany w o
JAK JEST OBECNIE?

DOCHODY
Wpływy

z nieruchomości zamieszkałych - 4.522.500 zł
7725 (gospodarstw domowych) x 49 zł x 12 miesięcy = 4.542.300 zł
Kwota utraconych dochodów w skutek zwolnienia „kompostowego”
550 (gospodarstw domowych) x 3 zł x 12 miesięcy = 19.800 zł
4.542.300 zł - 19.800 zł = 4.522.500 zł
Wpływy

z nieruchomości niezamieszkałych – 1.258.176 zł

Łączne dochody z opłaty wynoszą 5.780.676 zł
PROGNOZOWANE KOSZTY SYSTEMU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI NA KONIEC 2021 r.
8 693 543 zł

Rozmowa
z burmistrzem
Mariuszem
Olejniczakiem
- Od nowego roku czekają nas
podwyżki stawek za odbiór odpadów komunalnych, co już dziś
budzi niezadowolenie mieszkańców i jest to zrozumiałe. Dlaczego trzeba będzie podnieść
opłaty?
- To, z czym się obecnie borykamy
jest skutkiem narzuconych nam rozwiązań prawnych przyjętych przez
rząd. Od 2020 roku gminy w całej
Polsce muszą prowadzić segregację
odpadów na 5 frakcji. To powoduje, że
system odbioru odpadów stał się dużo
droższy. Ponad dwukrotnie wzrosła
liczba kursów, jakie musi wykonać
firma zawożąca odpady na wysypisko,
a paliwa ciągle drożeją. W ciągu 5 lat
cena skoczyła o 40 proc. Tak samo jest
z energią elektryczną. Podrożała o 67
proc. Ponadto drastycznie wzrosła
tzw. opłata środowiskowa, którą musi
ponieść nasze Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych za umieszczenie odpadów na składowisku. W 2017 roku
za tonę płaciło się 24,15 zł, a dziś 301,84 zł! Trzeba jasno powiedzieć
– gmina nie zarabia na surowcach
i recyklingu. Na rynku gospodarki
odpadami jest coraz więcej surowców,
których nikt nie kupuje lub kupuje po
bardzo niskich cenach. Dla przykładu
ceny papieru czy plastiku spadły poniżej zera. Kiedyś surowce wtórne
można było sprzedać, dziś gmina
musi zapłacić za ich odbiór. Sprzedaż
tylko niektórych frakcji surowców jest
możliwa i to tylko po dokładnym ich
oczyszczeniu w miejscu sortowania.
- Jakie mamy doświadczenia
po wprowadzeniu obowiązkowego systemu segregacji w naszej
gminie?
- Koszty systemu gospodarowania
odpadami w 2021 roku oszacowaliśmy
na ponad 5, 7 mln zł. Okazało się, że to
nie wystarcza, żeby pokryć wszystkie
koszty, bo potrzeba ok. 8, 7 mln zł.
Dlatego stajemy przed koniecznością
zmiany wysokości opłat. Zastanawiamy się też nad nową metodą naliczania opłat. Wspólnie z radą miejską
chcemy to skonsultować z mieszkańcami.

1.
2.
3.
4.
5.

Koszty odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów - 7 845 504 zł
PSZOK - 428 588 zł
Koszty administracyjne - 309 278 zł
Likwidacja dzikich wysypisk - 98 673 zł
Kampanie edukacyjne - 11 500 zł

- Dotychczasowa metoda naliczania opłat spotkała się z ostrą
krytyką osób samotnych, które za
wywóz śmieci muszą płacić tyle,
ile płaci czteroosobowa czy nawet
większa rodzina, która rzecz jasna
produkuje dużo więcej odpadów.
- Nie ma dobrej metody naliczania
opłat i niezależnie od tego, jaką decyzję podejmie rada miejska, zawsze
ktoś będzie niezadowolony. Dlatego
zależy nam, żeby poznać zdanie jak
największej liczby mieszkańców.

BILANS GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA KONIEC 2021 ROKU:

!

5 780 676 zł - 8 693 543 zł = - 2 912 867 zł
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opłatach za śmieci. Dlaczego?
OPŁATA
OD LICZBY
MIESZKAŃCÓW
od liczby
mieszkańców
(82%)

Jaką metodę opłat dotychczas
najczęściej wybierały gminy

ZALETY

WADY



Prosta zależność między liczbą osób i
ilością wytwarzanych odpadów – zasada
„zanieczyszczający płaci”



Trudność w ustaleniu faktycznej liczby
osób zamieszkujących, sprzyja zaniżaniu
ilości faktycznie zamieszkujących osób



Teoretycznie łatwy dostęp do danych





Korzystna dla gospodarstw
jednoosobowych

Bardzo duża zmienność danych (ruch
naturalny, migracje, wynajem)



Wysokie koszty obsługi systemu



Konieczność pokrycia deficytu,



Wysokie koszty dla rodzin wielodzietnych

od gospodarstwa
domowego
(12%)
OPŁATA
OD GOSPODARSTWA
DOMOWEGO
(stosowana obecnie)
ZALETY

Gdy od stycznia 2021 roku rząd wprowadził obowiązek segregacji odpadów, w Słubicach, podobnie
jak we wszystkich gminach w Polsce, trzeba było
znacznie podnieść opłaty za wywóz śmieci. Wynikało to ze wzrostu utrzymania systemu – przede
wszystkim kosztów odbioru i zagospodarowania
odpadów. Przymiarki do wprowadzenia w życie
nowych przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w gminach trwały od 2012 roku. – Intencje
może były dobre, ale do dziś brak jest „złotego środka”. Koszty całego systemu, niestety przerzucane
są na mieszkańców poszczególnych gmin – mówi
burmistrz Mariusz Olejniczak.

WADY



Brak zmienności danych przy
założeniu opłaty ryczałtowej



Wszyscy płacą tak samo za różną
usługę



Prosty sposób naliczania opłaty





Łatwy sposób weryfikacji należności –
wszyscy płacą za produkowane
odpady

Wysokie koszty dla jednoosobowych
gospodarstw domowych



Brak możliwości ustalenia faktycznej
ilości gospodarstw domowych w
danym lokalu mieszkalnym



Niższe koszty administracyjne
systemu



Korzystna dla rodzin wielodzietnych i
wielopokoleniowych

OPŁATA OD ILOŚCI ZUŻYTEJ WODY

od ilości zużytej wody (4%)

ZALETY
W listopadzie 2020 roku Rada Miejska
w Słubicach zmuszona była uchwalić nowe
stawki opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Zdecydowano wówczas, że
miesięczna opłata wyniesie 49 zł od gospodarstwa domowego. Wcześniej opłata za śmieci
naliczana była od mieszkańca. Jednak system
okazał się „dziurawy”. Według ewidencji ludności w naszej gminie mieszka ponad 20 tys.
osób. Tymczasem deklaracje złożyło 17 tys.
osób. Nie wszyscy zgłaszali rzeczywistą liczbę
osób zamieszkujących daną nieruchomość
i w systemie zabrakło ok. 3 tys. osób, które
produkowały śmieci, ale nie płaciły za ich
wywóz.

Przyjęta w 2020 roku stawka – 49 zł - stanowiła niespełna 50 proc. maksymalnej stawki,
określonej przepisami prawa ponieważ gmina
podeszła do podwyżek z wielką ostrożnością. Niestety, w gminie Słubice, podobnie jak
w całej Polsce okazało się, że z powodu większego niż się spodziewano wzrostu kosztów
systemu, opłaty są obecnie mocno niedoszacowane.
Zgodnie z przepisami gminy mogą korzystać
z 4 wariantów naliczania opłat: od mieszkańca,
od gospodarstwa, od 1 m sześć. zużytej wody
i od powierzchni nieruchomości. Żaden z tych
wariantów nie jest doskonały. Radni staną
więc kolejny raz przed niełatwym wyborem.



Istnieje statystyczny związek między
zużyciem wody i ilością wytwarzanych
odpadów



Indywidualne szacowanie ilości
wytwarzanych odpadów



Najlepsza możliwość uchwycenia
zmienności wytwarzania odpadów

PRZYCZYNY WZROSTU KOSZTÓW


Ceny energii, paliwa, koszty pracy



Drastyczny wzrost opłaty środowiskowej



Zmiany przepisów



Brak odpowiedzialności producentów za opakowania



Miasta nie zarabiają na surowcach i recyklingu



Napływ odpadów z zagranicy do Polski



Kosztowne wymogi dla firm zajmujących się odbiorem
odpadów



System gospodarki odpadami musiał się bilansować

WADY


Wyższe koszty administracyjne systemu –
częste zmiany deklaracji



Brak opomiarowania wszystkich lokali
mieszkalnych



Wysokie koszty dla niewielkich
gospodarstw domowych zużywających
relatywnie dużo wody



Potencjalne awarie mogą znacząco
wpłynąć na wysokość opłaty

OPŁATA OD POWIERZCHNI LOKALU MIESZKALNEGO
od
powierzchni lokalu mieszkalnego (2%)
ZALETY




Łatwy dostęp do danych wyjściowych,
urząd posiada dane konieczne do
naliczenia opłaty
Stosunkowo niewielka zmienność
danych



Łatwy sposób weryfikacji należności –
wszyscy płacą za produkowane
odpady



Niższe koszty administracyjne
systemu

WADY


Brak związku pomiędzy wysokością
opłaty, a ilością odpadów
produkowanych przez mieszkańca



Wysokie koszty dla właścicieli dużych
nieruchomości
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Zarządca nieruchomości Mariusz
Dubacki zdecydowanie skłania
się ku metodzie
„od osoby”, nie
wyklucza też metody „od wody”
pod warunkiem, że gmina
wyeliminowałyby problemy
z rozliczeniami,
o których mówili
zarządcy.

To będzie bardzo trudna decyzja

Opłaty za śmieci?
Dyskutujemy o tym
z mieszkańcami

Wśród zaproszonych
osób był prezes ZUWŚ
Kazimierz Góra.

– Nie ma dobrej metody naliczania opłat za odpady komunalne, bo zawsze
jakaś grupa będzie się czuła pokrzywdzona – stwierdzili zgodnie uczestnicy spotkania zorganizowanego 13 września przez burmistrza Mariusza
Olejniczaka. Mimo to staniemy wkrótce przed tym trudnym wyborem.
Ten niedobór trzeba pokryć.
W jaki sposób?
O tym dyskutowali uczestnicy spotkania. Burmistrz M. Olejniczak zaprosił
na nie wszystkich słubickich zarządców
nieruchomości (obecni byli: Bartosz Lutycz, Mariusz Dubacki, Andrzej Siebert),
przedsiębiorców (w spotkaniu uczestniczył Dariusz Krzeptowski), radnych na
czele z przewodniczącym Grzegorzem
Cholewczyńskim, a także prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Artura
Smoleńskiego, prezesa Zakładu Usług
Wodno-Ściekowych Kazimierza Górę
oraz dyrektorkę ZUO International Ewę
Bury. Z ramienia Urzędu Miejskiego
w Słubicach w spotkaniu wzięli udział
oprócz burmistrza, jego zastępczyni Adriana Dydyna-Marycka, skarbnik Rafał
Dydak, sekretarz gminy Katarzyna
Mintus-Trojan, a także naczelnik Wydziału ds. Komunalnych i Ochrony Śro-

dowiska Bartosz Sianożęcki i naczelnik
Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
Marcin Wołowicz, którzy przygotowali
prezentację na temat m.in. wad i zalet
proponowanych metod naliczania opłat
za odpady komunalne.
Wyjaśnili też jakie są przyczyny
wzrostu kosztów odbioru odpadów. Najważniejsze to: wzrost cen energii, paliwa, kosztów pracy, drastyczny wzrost
opłaty środowiskowej z 24, 15 zł za tonę
w 2017 roku do 301,84 zł obecnie. Inne
to m.in.: zmiana przepisów, brak odpowiedzialności producentów za opakowania, napływ odpadów zza granicy,
kosztowne wymogi dla firm zajmujących się odbiorem odpadów! – wyliczał
M. Wołowicz.
Po roku funkcjonowania systemu
gmina zastanawia się też, nad wyborem
metody naliczania opłat. Prawo określa,
że można je naliczać od:

Zaproszenie do udziału w spotkaniu przyjął też zarządca
nieruchomości Andrzej Siebert.

– od gospodarstwa domowego
– od powierzchni lokalu mieszkalnego
– od ilości zużytej wody w danej nieruchomości
– od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

Uczestnicy spotkania byli zgodni, że
nie warto brać pod uwagę kryterium
naliczania opłat od powierzchni lokalu
mieszkalnego. Inne metody będą nadal
analizowane i poddawane dyskusji.
(beb)

Prezes PUK Artur Smoleński tłumaczył, czym spowodowany jest wzrost kosztów odbioru odpadów.

Fot. Beata Bielecka

Jak już wcześniej informowaliśmy
gmina przymierza się do nowych
stawek opłat za wywóz śmieci i wyboru metody ich naliczania. Wynika to
z tego, że rząd wprowadził od stycznia
2021 roku obowiązek segregacji śmieci
na 5 frakcji, co spowodowało bardzo
duży wzrost kosztów funkcjonowania
systemu odbioru odpadów i ich unieszkodliwiania.
Po pierwszym roku funkcjonowania
systemu, okazało się, że w całej Polsce
gminy stają dziś przed koniecznością
wprowadzenia zmian w opłatach, bo
zostały one niedoszacowane. W przypadku naszej gminy wygląda to tak:
• obecnie łączne dochody z opłat za odpady w naszej gminie wynoszą ponad
5,7 mln zł
• prognozowane koszty systemu
w 2021 roku szacowane są na blisko 8,7
mln zł.
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Nauczyciele będą
rozmawiać z uczniami
o empatii, bo wszyscy
jesteśmy tacy sami
Dzięki współpracy gminy z Czepczyński Family Foundation do uczniów
naszych szkół trafią książki " ABC empatii, bo wszyscy jesteśmy tacy
sami", a nauczyciele zostaną wyposażeni w materiały edukacyjne, które
będą mogli wykorzystać w czasie lekcji wychowawczych. Fundacja prowadzić też będzie szkolenia metodyczne dla pedagogów.
na budowanie pozytywnych postaw
u najmłodszych, przez co nasz świat
może stawać się lepszy - podkreśla A.
Czepczyński. Gmina Słubice jest jedną
z tysiąca gmin w Polsce, która dostała

Prawdziwe
czary mary
w słubickiej
bibliotece

książki i materiały dydaktyczne. Jako
pierwsza odebrała je od nas dyrektorka
Szkoły Podstawowej nr 3 w Słubicach
Monika Bugielska.

(beb)

Magia, czary i fantastyczna atmosfera towarzyszyły spotkaniu z iluzjonistą Piotrem
Szumnym, który od ponad dwudziestu
lat zadziwia i czaruje widzów w całej Polsce. Pokaz „Czytanie to magia” miał miejsce
15 września w ogrodzie słubickiej biblioteki.

Fot. Beata Bielecka

Projekt ABC - Empatii skupia się na
likwidacji barier i stereotypów związanych z osobami niepełnosprawnymi.
Ma też kształtować empatyczne i świadome postawy wśród najmłodszych,
tak by wyczulić ich na potrzeby ich
kolegów i koleżanek, którzy mierzą się
z niepełnosprawnościami i schorzeniami.
Jak wyjaśniają kierowniczka Biura
Spraw Społecznych w słubickim Urzędzie Miejskim Sabina Matkowska
i dyrektorka Zespołu Administracyjnego Oświaty Jolanta Skręty, na podstawie przygód bohaterów książki :
Zosi, i Maksa, a także ich przyjaciół,
nauczyciele będą uwrażliwiać dzieci
na to, że mimo różnic w wyglądzie zewnętrznym czy zachowaniu, wszyscy
jesteśmy tacy sami.
- Uważam, że o empatii należy rozmawiać z dziećmi od najmłodszych
lat - napisał we wstępie do książki
prezes fundacji Artur Czepczyński,
tato niepełnosprawnego syna, który
jak przyznaje, przez wiele lat walczył
z żoną o życzliwość i zrozumienie
dla ich dziecka. Stąd pomysł, żeby do
szkół w Polsce przekazać materiały na
ten temat. - Szkoła ma realny wpływ

Sabina Matkowska (od lewej), Monika Bugielska i Jolanta Skręty są zgodne, że książka
„ABC empatii, bo wszyscy jesteśmy tacy sami”, autorstwa Wiktora Czepczyńskiego, Żanety Kupczyk i Katarzyny Muzyki-Jacheć, to gotowe narzędzie dla rodziców i nauczycieli
do mówienia o relacjach między dziećmi zdrowymi i cierpiącymi na różne schorzenia.

Tak przemysł inspirował
sztukę
Brandenburskie Muzeum Krajowe
Sztuki Współczesnej zaprasza na
polsko-niemiecką wystawę „Aura
hutników”. Będzie ją można obejrzeć w hali ratuszowej przy Marktplatz 1 we Frankfurcie, od 3 października do 28 listopada br.

Wystawa zatytułowana „Aura hutników“ objaśnia, w jaki
sposób po roku 1945 przedsiębiorstwa przemysłowe inspirowały sztukę, wielkie zakłady wspomagały kształtowanie
koncepcji artystycznych, technologie zagrzewały fantazje
estetyczne, a obiekty produkcyjne stawały się skarbnicami
niezwykłych motywów. Dzieła sztuki z kolekcji huty stali
Maxhütte w Unterwellenborn zaprezentowano tu wraz
z pracami ze zbiorów Brandenburskiego Muzeum Krajowego Sztuki Współczesnej (BLMK). Wytwory kultury
industrialnej zgromadzono licznie w BLMK – ciekawym
motywem dla wielu artystów i artystek stały się wielkie
place budowy, elektrownie, kopalnie odkrywkowe i przemysłowe krajobrazy Brandenburgii. Stare zakłady pracy, które
w znacznej mierze ukształtowały przemysłowy wizerunek
Brandenburgii, ponownie znalazły się w centrum uwagi.
Kolekcja sztuki Maxhütte wzorcowo ukazuje, w jaki
sposób piętno dawnej industrializacji, obecne w peryferyjnej miejscowości, kształtowało sztukę. Stalowy gigant
Maxhütte w turyńskim Unterwellenborn był swego czasu
priorytetowym przedsięwzięciem metalurgicznym NRD.
Utworzona tam galeria stała się w ciągu 18 lat swego istnienia jedną z najważniejszych galerii zakładowych w kraju.
Na prowincji powstała tym samym oaza artystyczna, która
w latach 1986/1987 zaowocowała konkursem plastycznym

„Max potrzebuje sztuki!” Dzieła powstałe u kresu upadającego państwa, stanowią rdzeń kolekcji sztuki Maxhütte,
która jest jedną z niewielu zachowanych kolekcji fabrycznych, zgromadzonych w zamkniętych od lat przedsiębiorstwach dawnej NRD.
Wystawa łączy prace ze zbiorów obu instytucji, co pozwala
porównać dzieła i ujawnić ich podobieństwa artystyczne.
Obie kolekcje powstawały w podobnym okresie, przeważnie
w tym samym systemie społecznym – w NRD – i są nadal
uzupełniane sztuką powstającą współcześnie, którą również
zaprezentowano na wystawie. Otwarcie wystawy zaplanowano na niedzielę, 3 października o godz. 11:30. Projekt
finansowany przez Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr i Stahlwerk Thüringen GmbH. Realizacja we współpracy ze Stowarzyszeniem Piktogram, Warszawa. 		
(red)

Oto relacja przygotowana przez zespół bibliotekarek.
Licznie zgromadzona widownia
miała niepowtarzalną okazję obejrzeć
i czynnie uczestniczyć w podróży do
krainy magii. Przedstawienie oprócz
walorów rozrywkowych i humorystycznych zawierało również przekaz edukacyjny, dotyczący ogromnej wartości
jaką jest czytanie książek. Magiczne
sztuczki były związane z książkami,
a sam iluzjonista wielokrotnie przypominał, że czytanie rozbudza naszą
wyobraźnię i zachęcał do odwiedzania
bibliotek. Poznaliśmy profesora Alfa,

który rozpoznawał książki po zapachu,
dowiedzieliśmy się co to jest chochlik
drukarski i jak ważną rolę w budowie
zdania odgrywa kropka.
Po pokazie odbyły się warsztaty iluzjonistyczne, podczas których mali
uczestnicy poznali kilka tajników magicznych sztuczek.
Mamy nadzieję, że to spotkanie
rozbudziło w uczestnikach chęć pogłębiania tajemnej wiedzy, o której można
poczytać w książkach.
Wszystkim dziękujemy za spotkanie
i zapraszamy do słubickiej biblioteki.
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Narodowy Dzień Tenisa w Zielonej
Górze. Młodzi słubiczanie na podium

Możemy pochwalić się sukcesami lekkoatletów, piłkarek ręcznych czy triathlonistów. Ale
w Słubicach rosną nam także talenty w tenisie ziemnym. Próbkę ich możliwości mieliśmy
okazję podziwiać podczas niedawnego Narodowego Dnia Tenisa w Zielonej Górze.

mu 3 miejsce – opowiada z dumą G.
Koźlakowski.
Młodzi sportowcy dopiero zaczynają
przygodę z tenisem ziemnym, a ich
gra już napawa optymizmem i daje nadzieję na jeszcze lepsze wyniki w przyszłości. Grupa trenująca pod okiem
G. Koźlakowskiego jest coraz szersza
i niewykluczone, że niebawem usłyszymy o sukcesach kolejnych zawodników.
(MK)

Fot. archiwum Grzegorz Koźlakowskiego

„ProTennis” pod okiem Grzegorza
Koźlakowskiego. – Spośród wszystkich
startujących najlepiej wypadli 6-letnia
Nela Regulska i 7-letni Danil Barysenka – relacjonuje trener.
Oboje stanęli na najniższym stopniu
podium rozgrywanego w ramach wydarzenia turnieju Tenis 10 o puchar
firmy Lotos, rywalizując w tzw. kategorii czerwonej do 8 lat.
- Dla Neli był to pierwszy start w tak
dużym wydarzeniu i osiągnęła bardzo
dobry wynik będąc najmłodszą dziewczynką w swojej grupie wiekowej.
Danil po wielkich trudach w pierwszym meczu nie poddał się, pokazał
hart ducha i walczył do końca wygrywając dwa kolejne spotkania, co dało

Małgorzata Krzyżan
rekordzistką Polski i świata
w rzutach nietypowych

Bieg bez granic
we Frankfurcie
Za nami druga w tym roku odsłona „Biegu bez
granic / Lauf ohne Grenzen”. Tym razem biegacze
spotkali się po niemieckiej stronie Odry. W rywalizacji na 10 km najszybszy okazał się Hannes
Hähnel reprezentujący barwy S.C. Frankfurt.

Małgorzata Krzyżan nie tylko startuje w swoim ulubionym rzucie dyskiem, ale stara się urozmaicać sezon startowy udziałem w nietypowych
konkurencjach. Stąd pomysł, aby wziąć udział w mityngu rzutowym
w Tczewie, z którego wróciła z rekordami Polski i świata.
niczkę Lubusza Słubice.
• Schockorama - 59,43 m (rekord
Polski)
• Młot szkocki 5kg - 18,62 m (rekord
Polski, 7cm zabrakło do rekordu świata)

• Kombinacja 3-bój dysk grecki 54,96 m (rekord świata)
• Rzut kamieniem 25 kg - 2,47 m (rekord życiowy)
(MK)

Fot. archiwum prywatne zawodniczki

Masters Meeting w Tczewie to
przede wszystkim rywalizacja w tzw.
rzutach nietypowych, jak dysk antyczny czy młot szkocki. Słubiczanka
jest w nich jedną z najlepszych zawodniczek w Polsce i na świecie w swojej
kategorii wiekowej (obecnie W50). Potwierdziła to 5 września podczas 10.
edycji tych zawodów.
- Uzyskałam kilka wartościowych
wyników, dwa rekordy Polski i jeden rekord świata – opowiada lekkoatletka. –
Ten ostatni padł w kombinacji rzutowej
dyskiem antycznym wśród kobiet. Jest
to suma trzech odległości uzyskanych
w rzucie dyskami o wagach 2 kg, 2,5 kg
i 3 kg. Normalnie na stadionie rzucam
dyskiem o wadze 1 kg – dodaje.
Swój potencjał siłowy zademonstrowała w… rzucie kamieniem o wadze 25
kg, który posłała na odległość 2,47 m,
co jest jej nowym rekordem życiowym.
Zaimponowała również w schockoramie, czyli rzutach kulami o wadze 2
kg, 2,5 kg i 3 kg sposobem dyskowym.
W tej konkurencji poprawiła rekord
Polski uzyskując 59,43 m. Poniżej komplet wyników uzyskanych przez zawod-

To wielokrotny zwycięzca „Biegu
bez granic” i jego najbardziej utytułowany uczestnik. Trasę biegu pokonał
w 32 minuty i 26 sekund. Wśród pań
w kategorii open bezkonkurencyjna
była Doreen Düring (Bohlig Laufteam)
z czasem 48:08.
A jak wypadli słubiczanie? Wśród
mężczyzn cały dystans najszybciej
przebiegł Arkadiusz Tomczyk (Ekipa
z boicha), któremu na mecie zmierzono 42:51 (w open był 5). W stawce
pań najszybsza była Monika Wojciechowska (Słubicka Akademia Biegowa). Jej rezultat to 48:18. Łącznie
rywalizację na dystansie 9,8 km ukoń-

Małgorzata Krzyżan podczas rzutu kamieniem ważącym 25 kg

czyło 30 osób. Organizatorem zawodów był Miejski Związek Sportowy
we Frankfurcie we współpracy ze Słubickim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.
W tym roku bieg po raz pierwszy nie
poprowadził przez most graniczny, lecz
odbył się osobno w dwóch miastach.
W Słubicach odbył się 9 lipca, o czym
pisaliśmy w poprzednim numerze.
Powodów takiego podziału było kilka,
głównie chodziło o kwestie związane
z pandemią koronawirusa i obowiązującymi ograniczeniami sanitarnymi.
Był także problem z organizacją ruchu
po niemieckiej stronie i ewentualnym
zamknięciem mostu.		
MK

Fot. Sławomir Tomusiak

Impreza to jedno z najważniejszych
wydarzeń na tenisowej mapie woj.
lubuskiego. W tym roku na kortach
MOSiR przy ul. Sulechowskiej zgromadzili się nie tylko młodzi zawodnicy, ale
również politycy i znane osobistości
świata sportu i kultury (łącznie ponad
200 osób).
W tenisowym pojedynku zmierzyli
się m.in. prezydent Zielonej Góry
Janusz Kubicki i senator Władysław
Komarnicki. Na kort wybiegli także
kabareciarz Przemysław Żejmo, żużlowiec Piotr Protasiewicz i legenda tenisa, ale stołowego, Lucjan Błaszczyk.
W tym gronie z dobrej strony pokazali się młodzi słubiczanie, którzy
na co dzień trenują w Szkółce Tenisa
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Słubice z oficjalną
Lekkoatleci Lubusza
nominacją
Słubice z medalami
mistrzostw makroregionu gospodarza
W poprzednich numerach pisaliśmy,
że gmina Słubice będzie gospodarzem
Ogólnopolskich Igrzysk Ludowych Zespołów Sportowych w 2022 roku. W ostatni
weekend sierpnia włodarze naszego miasta
otrzymali oficjalną nominację.

Lekkoatleci
Lubusza Słubice
z medalami Międzywojewódzkich Mistrzostw
Młodzików

Uroczyste wręczenie nominacji odbyło się podczas tegorocznych igrzysk
w Spale. Z rąk zastępcy przewodniczącego Rady Głównej Zrzeszenia LZS,
Marka Mazura odebrali ją burmistrz
Mariusz Olejniczak Słubice oraz przewodniczący rady miejskiej Grzegorz
Cholewczyński. Towarzyszyli im m.in.
prezes Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Krzysztof Murdza oraz prezes
Lubusza Słubice Ryszard Chustecki.

Piotr Kiedrowicz, Łukasz Horoszkiewicz, Grzegorz Kaczmarek i Oleg Pachol.
Medale z mistrzostw makroregionu
cieszą, ale to jeszcze nie wszystko.
Zwieńczeniem sezonu będą mistrzostwa Polski U16, które w dniach 25-26
września zaplanowano w Karpaczu.
Impreza odbywa się pod egidą Polskiego
Związku Lekkiej Atletyki.
- Do udziału w imprezie zakwalifikowało się aż 10 zawodników Lubusza.
Dawno już nie mieliśmy tylu naszych
lekkoatletów w najważniejszej imprezie
sezonu jaką są mistrzostwa Polski –
podkreśla Piotr Kiedrowicz. O występach młodych sportowców napiszemy
w kolejnym numerze.
MK

Dobra wiadomość dla fanów gier komputerowych. Po dłuższej przerwie
w Słubicach odbędzie się kolejny, trzeci już turniej e-sportowy w piłkę nożną.
Dla najlepszych będą puchary i nagrody.

Fot. Marcin Kiedrowicz
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przez Facebooka, obowiązuje zasada
kto pierwszy, ten lepszy. Limit miejsc
to 24, a wpisowe wynosi 40 zł.
Rozgrywki będą odbywać się za po-

Uczestnicy poprzedniej edycji turnieju e-sportowego

Fot. SOSiR Słubice

32,25). Kolejne dwa medale z tego samego kruszcu wywalczyli biegacze: na
300 m Dawid Musztyfaga (38,99) i na
1000 m Jakub Jurgiewicz (2:51,77).
Łupem Lubusza padły też lokaty
w ścisłych finałach. Dwa szóste miejsca
zdobył Seweryn Stań (pchnięcie kulą
10,53 i rzut dyskiem 42,37). Również
szósty na 100 m był Błażej Rudnik
(12,23). A na czwartej pozycji z czasem
60,64 uplasowała się kobieca sztafeta
4x100 m (J. Kińska, G. Weryk, A. Kielar
i Z. Rękawiecka).
W klasyfikacji drużynowej Lubusz
Słubice zajął 9 miejsce na 33 startujące
kluby. Warto w tym miejscu wymienić
również trenerów, których praca przyczyniła się do takich sukcesów. Są to:
Grzegorz Noga, Jacek Grześkowiak,

Przed nami turniej
„Euro 2020 - PES 2021”
Tak jak w przypadku wcześniejszych
turniejów, za jego organizacją stoi duet
Robert Kubica i Michał Gołębiowski.
Chętni powinni zgłaszać się do nich

Przypomnijmy, w sierpniu przyszłego roku do Słubic przyjedzie około
1500 sportowców, którzy zmierzą się
w rozmaitych dyscyplinach, nie tylko
typowo sportowych, ale także rekreacyjnych i integracyjnych. Dodając trenerów i działaczy to będzie razem około
2000 osób. Słubice będą gospodarzem
tej imprezy już po raz trzeci w historii
(wcześniej w 2009 i 2014 roku).

Fot. archiwum prywatne zawodnika

Nie raz pisaliśmy o sukcesach młodego pokolenia słubickich lekkoatletów,
którzy wiosną pozytywnie zaskoczyli
wysoką formą. W wakacje również nie
próżnowali. Wielu, mimo wakacyjnego
wypoczynku, regularnie trenowało,
a w sierpniu duża grupa udała się
w góry, do Szklarskiej Poręby, na „tradycyjny” już obóz przygotowawczy do
drugiej części sezonu.
Ta zaczęła się 28 sierpnia od ogólnopolskich zawodów w Szczecinie. Następnie, 3 września, lekkoatleci wzięli
udział w mityngu powakacyjnym w Słubicach. - Pierwsze starty po obozowej
pracy wypadły bardzo dobrze. Zanotowaliśmy wiele wartościowych wyników
i kilka rekordów życiowych – opowiada
trener Lubusza Piotr Kiedrowicz.
Kolejny start miał już dużo ważniejszą
rangę. To były Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Zgorzelcu (tzw.
mistrzostwa makroregionu), które odbyły się 11 września. Jak wypadli w nich
lekkoatleci ze Słubic?
Wiktoria Przybylska pobiła życiówkę
w rzucie dyskiem osiągając 39,19,
co dało jej złoty medal i drugi wynik
w Polsce. Srebro wybiegała na 2000 m
Wiktoria Smolarczyk (6:13,52), a piąta
była Helena Podruczny (8:18,82).
Po podwójny brąz sięgnęła Julia
Horoszkiewicz (dysk 31,12 i oszczep

igrzysk LZS

Fot. Marcin Kiedrowicz

Młodzicy Lubusza
Słubice mają za sobą
kilka tygodni udanych startów zwieńczonych zdobyciem
6 medali na mistrzostwach międzywojewódzkich w Zgorzelcu. Ale przed nimi
najważniejsza impreza sezonu – mistrzostwa Polski U16.

średnictwem gry PES 2021 (Pro Evolution Soccer) na platformie Play Station
4. W turnieju będzie można zagrać
tylko reprezentacjami narodowymi,
które startowały na Euro 2020. Wybór
odbędzie się poprzez losowanie.
Losowanie drużyn odbędzie się 2
października, a sam turniej zaplanowano w dniach 9-10 października.
Pierwszego dnia będą rozgrywki grupowe, a drugiego faza finałowa. Podobnie jak podczas poprzednich edycji,
miejscem rozgrywania turnieju będzie
sala kinowa Słubickiego Miejskiego
Ośrodka Kultury.
Imprezę wspiera burmistrz Słubic
Mariusz Olejniczak, który ufundował
główne trofea. Oprócz pucharów na
najlepszych czekają nagrody finansowe. Za 1 miejsce 350 zł, za 2 – 250 zł,
a za 3 – 120 zł.
		
MK

Rafał Borowiak
mistrzem Polski
w Ironmanie

Słubiczanin wywalczył tytuł mistrza Polski Ironman podczas Castle Malbork Triathlon, który
odbył się w dniach 4-5 września. To jak dotychczas jego największe sportowe osiągnięcie.

Impreza miała rangę mistrzostw
Polski na dystansie pełnego Ironmana
i to właśnie w tej rywalizacji wziął
udział R. Borowiak. W ogólnej stawce
open był 10, a w swojej kategorii wiekowej (M35) zajął 3 miejsce. Startował
jednak razem z zawodowcami (PRO),
więc po korekcie okazało się, że jest najlepszy w kategorii amatorów (a bardziej
precyzyjnie w gronie tzw. age-grouper).
Słubiczanin otrzymał w nagrodę oka-

zały puchar. W mediach społecznościowych napisał z dumą, że „mistrzostwo
Polski na dystansie Ironman jedzie do
Słubic”.
Rywalizacja na trasie w Malborku nie
należała do łatwych. Zawodnicy mieli
do pokonania łącznie 226 km – 3,8 km
pływania, 180 km jazdy na rowerze
i 42,2 km biegu. R. Borowiak zameldował się na mecie z czasem 9 godzin
14 minut i 31 sekund.
MK
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Sport pochłonął
uczniów w „trójce”

15 września uczniowie wszystkich klas Szkoły Podstawowej nr 3
w Słubicach mieli lekcje przeplatane zajęciami sprawnościowymi, bo
placówka kolejny raz zorganizowała Dzień Sportu. Partnerem była
Fundacja Orły Sportu.

- Po pandemii uczniowie są tak spragnieni ruchu, że nikogo nie trzeba było
namawiać do wzięcia udziału w zajęciach – mówiła dyrektorka szkoły Monika Bugielska.
Co było w programie?
- Rozpoczęliśmy zumbą z Panią
Sylwią Bąkowską, potem był trening
z mistrzem, absolwentem naszej szkoły
Kubą Czakiem, medalistą mistrzostw
Polski w biegach na 110 m przez płotki,
różnego rodzaju gry, m.in. nowa gra,
która wprowadzamy - frisbee, czyli rzucanie talerzykiem, pokonywanie torów
przeszkód, kącik szachowy, przeciąganie liny a na koniec mecz w palanta
uczniowie kontra nauczyciele – wyliczał
nauczyciel wuefu Mirosław Dębiec,
jeden z organizatorów imprezy. Do
udziału nauczyciele namówili burmistrza Mariusza Olejniczaka, który też
chwycił za kija do palanta i pomógł im
w rywalizacji z uczniami.

Fot. Beata Bielecka

(beb)

Tak wspomina
dawną szkołę
- Kunowice zasługują dziś na miano wsi XXI wieku, a nowa
szkoła jest jej wizytówką – napisała w liście do redakcji Gazety
Słubickiej, emerytowana nauczycielka szkoły w Kunowicach
Aniela Stembalska, z żalem stwierdzając, że nie mogła
uczestniczyć w otwarciu nowej placówki.
„W lutowym wydaniu Waszej Gazety ukazał się mój artykuł mówiący
o rozpoczęciu pracy w Szkole Podstawowej w Kunowicach przeze mnie,
a przesłany do Was przez obecnego
dyrektora szkoły pana Arkadiusza
Kokocińskiego. Wspominam w nim
o warunkach pracy nauczycieli
i uczniów w latach 1972-1984. Byłam
prekursorką zmian przenosząc szkołę
z ul. Szkolnej na ul. Słubicką – polepszając w ten sposób warunki pracy
nauczycieli i uczniów. Był to pierwszy
„szczebel drabiny” ku lepszemu.
Kunowice w owym czasie były małą
wioską, w której mieszkali wopiści,
kolejarze i kilku rolników. Kiedy znajomi pytali mnie gdzie mieszkam, zawsze żartowałam, że w Kunowicach
City. Czyżby to miało się sprawdzić?
Dziś Kunowice zasługują na miano

wsi XXI wieku. Na łamach Waszej
Gazety chciałam wyrazić wielkie
uznanie panu dyrektorowi Kokocińskiemu za doprowadzenie do rozwoju
szkoły, zbudowanie „szczebelków
do drabiny”. Doceniam wkład władz
szkolnych i samorządowych w tej
dziedzinie.
Odwiedzam co kilka lat Kunowice, obserwuję zmiany, podziwiam
je, a zarazem przeżywam rozstanie
z Kunowicami. Zmieniłam miejsce
zamieszkania ciałem, ale serce pozostało tam, na ul. Szkolnej.
1 września byłam zaproszona na
uroczystość otwarcia nowej szkoły,
za co serdecznie dziękuję dyrektorowi
panu Kokocińskiemu i burmistrzowi
panu Olejniczakowi. Nie mogłam
w tym dniu być uczestniczką, ale 3
września przejeżdżałam przez Ku-

nowice i mogłam podziwiać
budynek szkoły od zewnątrz.
Jest naprawdę wizytówką
wsi, obrazem pracy dyrekcji
i władz i prawdziwą kolebką
dla uczniów oraz pracowników szkoły.
Życzę całej Rodzinie
Pedagogicznej i Dyrekcji
zdrowia, wytrwałości i spokojnej pracy w nowym
budynku. Byście uniknęli
nauczania zdalnego i szczęśliwie przetrwali cały rok
szkolny 2021/2022.Cenię
sobie solidarność nauczycielską, bo każdy emeryt
jest nauczycielem do
śmierci. Tacy już jesteśmy.
Dziękuję – Aniela Stembalska”

gazeta Słubicka

09/2021

24 września

15

We Frankfurcie
powstaje
polskojęzyczne
Centrum
Chrześcijańskie

3 października we Frankfurcie nad Odrą odbędzie się inauguracja nowopowstałego
Centrum Chrześcijańskiego WINNICA. Zespół
prowadzący Centrum serdecznie zaprasza
wszystkich zainteresowanych na godz. 18:00
(adres: Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde, Lindenstraße 17, Frankfurt nad Odrą).
Centrum jest placówką Kościoła o charakterze protestanckim.

Reklama

• Implanty
• Ortodoncja
• Kompleksowe
leczenie

CENTRUM CHRZEŚCIJAŃSKIE
Adres:
Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde
Lindenstraße 17
15230 Frankfurt nad Odrą

INAUGURACJA:
3 października 2021, godz. 18:00
�

winnicaﬀo@gmail.com

�

Adres:
Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde
Lindenstraße 17
15230 Frankfurt nad Odrą

• Leczenie pod
mikroskopem
• Kosztorysy do AOK

+48 570 158 158

ul. Transportowa 6, 69-100 Słubice

(galeria handlowa, w której znajduje się Travel Free)

Reklama
Reklama

winnicaﬀo@gmail.com

INAUGURACJA:
3 października 2021, godz. 18:00

WINNICA

CENTRUM CHRZEŚCIJAŃSKIE

WINNICA
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Tak w miejscu dawnej szkoły
budowaliśmy nową

Fot. Urząd Miejski w Słubicach
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