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Gmina wybuduje drogę i ścieżkę rowerową do
Drzecina – zapowiada burmistrz Mariusz Olejniczak.
Dostaliśmy na ten cel ponad 4,7 mln zł, w ramach
programu Polski Ład. Droga i biegnąca obok niej
ścieżka będzie miała długość 3 km, biec będzie od
ul. Sportowej w Słubicach do rancza w Drzecinie.
Wartość tej inwestycji szacowana jest na 5 mln zł,
kwota dofinansowania to 4 750 000 zł. Str.4

– To ludzie tworzą szkołę.
Są jej bohaterami – mówiła
12 listopada, podczas 60-lecia
Szkoły Podstawowej nr 2
w Słubicach, jej dyrektorka
Katarzyna LeśniakWerwińska. Z powodu
pandemii w uroczystościach
wzięła udział tylko nieduża
część uczniów. Przygotowała
bardzo ciekawy program
prezentując swoje artystyczne
pasje. Str.2

Gmina Słubice, wraz ze Społeczną Inicjatywą
Mieszkaniową spółką „KZN- Zachodni”,
przymierza się do budowy mieszkań
na wynajem o umiarkowanym czynszu.
Mieszkańców zachęcamy do wypełnienia
ankiety, która pozwoli nam optymalnie
zaplanować tę inwestycję.
Szczegóły str.16.

Zajęliśmy pierwsze miejsce,
wśród małych gmin, w rządowym konkursie „Najbardziej
Odporna Gmina” oraz trzecie
miejsce w konkursie „Rosnąca
odporność”. W nagrodę dostaniemy w sumie ponad 1,2 mln zł!
– To nasz wspólny sukces.
Dziękuję mieszkańcom, którzy
rozumieli, że szczepienia to
najlepsza broń w walce z pandemią koronawirusa – mówi
burmistrz Mariusz Olejniczak. Str.3
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Od stycznia nowe stawki opłat
za śmieci
28 zł od gospodarstwa domowego, liczącego 1 osobę, 59zł – w przypadku dwóch
osób, a 105 zł dla gospodarstw domowych,
liczących powyżej 2 osób – takie miesięczne stawki opłat za odpady komunalne uchwaliła w październiku Rada Miejska
w Słubicach.

Uchwała w sprawie nowych opłat,
które będą obowiązywały od 1 stycznia
2022 roku, określa także, ile zapłaci
osoba, która nie wypełnia obowiązku
segregowania śmieci.

powyżej 2 os.

kosztów systemu gospodarowania
odpadami. Podwyżki cen prądu, paliwa, kosztów pracy, drastyczny wzrost
opłaty środowiskowej, konieczność
wysłania w teren dodatkowych śmieciarek, żeby odebrać posegregowane
odpady – to m.in. spowodowało, że
Kto nie segreguje
w naszej
gminie, podobnie jak w całej
płaci podwójnie
Jednoosobowe
Dwuosobowe
W przypadku gospodarstw jedno- Polsce, pobierane dotychczas opłaty
osobowych będzie to 56 zł, w gospodar- 21,9
okazały się mocno niedoszacowane.
stwach liczących 2 osoby – 118 zł, a 210
zł w gospodarstwach liczących powyżej Skąd te zmiany?
2 osób.
– Obecnie łączne, roczne dochody
Od
dłuższego
czasu
burmistrz
Maz
opłat
za odpady wynoszą 5 780 676
Jednoosobowe
Dwuosobowe
riusz Olejniczak i radni konsultowali zł, natomiast prognozowane koszty
się z mieszkańcami, chcąc poznać 21,9
systemu w 2021 roku to 8 693 543 zł.
ich zdanie na temat metod ustalania Brakuje nam blisko 3 mln zł – mówi
opłat za gospodarowanie odpadami burmistrz Mariusz Olejniczak. Stąd
komunalnymi. Oprócz wielu indywi- konieczność zmian. Ich kierunek wskadualnych rozmów odbyły się także dwa zali mieszkańcy. Podczas spotkań,
spotkania, podczas których wyjaśnia- większość była zdania, że najsprawieliśmy mieszkańcom przyczyny wzrostu dliwiej by było, żeby płacić za śmieci

28 zł 59 zł 105 zł

w zależności od liczby osób zamiesz- dzone zostały licznymi analizami. Wykujących daną nieruchomość. To jedna nika z nich m.in, że Gmina Słubice liczy
z czterech metod obliczania opłat na- ok. 20 tys. mieszkańców, którzy prorzuconych gminom przez prawo. Inne wadzą 7850 gospodarstw domowych:
metody to: od gospodarstwa domo- 21,9 proc. stanowią gospodarstwa jedSheet1
wego, od powierzchni
lokalu mieszkal- noosobowe, 34 proc. – dwuosobowe,
nego lub od ilości zużytej wody w danej a 44,1 proc. gospodarstwa składające
nieruchomości.więcej jak dwuosobowe
się z większej ilości osób.
Jak podkreślali także podczas sesji
burmistrz34
M. Olejniczak i przewodni- Ta metoda chroni
44,1
czący rady G. Cholewczyński, a także rodziny wielodzietne
Sheet1
inni radni, często
zgłaszały się do nich
– Metoda naliczania opłat, na którą
osoby samotne, które dotychczas pła- się zdecydowaliśmy, na pewno nie jest
ciły za odbiór więcej
odpadów tyle
co doskonała. Żadna z metod, które są
jaksamo,
dwuosobowe
wieloosobowe rodziny, co uważały za nam narzucone prawem, taka nie jest.
krzywdzące.
i zalety- podkreśla
34– Wiele z tych osób to Każda ma wady
44,1
starsi ludzie, którzy żyją z niewielkich burmistrz. – Ta, na którą się zdecydoemerytur. Dlatego nie mieliśmy wątpli- waliśmy z jednej strony uwzględnia,
wości, że ich uwagi musimy uwzględnić w pewnym stopniu, ilość osób zamiesz– mówi burmistrz.
kujących daną nieruchomość, ale też
Tematowi nowych stawek poświęcił chroni rodziny wielodzietne i wielopoz radnymi wiele spotkań, które poprze- koleniowe. Staraliśmy się wybrać taką

metodę, której wady dotkną jak najmniejszą liczbę mieszkańców – mówi
burmistrz.
Październikowa uchwała Rady Miejskiej w Słubicach ustala też stawkę
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi z nieruchomości niezamieszkałej, na terenie której powstają
odpady. Za jednorazowe opróżnienie
worka o pojemności 60 litrów trzeba
będzie zapłacić 11 zł, worka o pojemności 120 l – 21 zł, 39 zł za opróżnienie
worka 240 l, 112 zł – za opróżnienie pojemnika 1 100 l, a 531 zł w przypadku
pojemnika 7 tys. litrów. Jeśli śmieci nie
będą posegregowane opłaty wzrosną
do: 22 zł za worek 60-litrowy, 42 zł –
120-litrowy, 78 zł za pojemnik 120- litrowy, 78 zł – 240-litrowy, 224 zł – 1
100 litrowy, a 1062 zł za opróżnienie
pojemnika 7 tys. litrów.
(beb)

Zestawienie róźnorodności 7850 gospodarstw domowych gminy Słubice:

powyżej 2 os.
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„Dwójka” świętowała 60-lecie szkoły
– Historię tej szkoły tworzą od
60 lat wszyscy, którzy pozostawili
w szkole jakiś ślad, cząstkę siebie, byli
uczniami tej szkoły, pracownikami,
nauczycielami- podkreśliła Katarzyna
Leśniak-Werwińska dodając, że obraz
szkoły budują wspomnienia czasów
nabywania nowych umiejętności, ale
przede wszystkim zdobywania wiedzy.
– Jednak najpiękniejsze wspomnienia
to te, które związane są z ludźmi, których spotykamy na szkolnej drodze,
z którymi nawiązaliśmy relacje, a może
i trwałe przyjaźnie – dodała.
Burmistrz Mariusz Olejniczak i Przewodniczący Rady Miejskiej w Słubicach Grzegorz Cholewczyński w liście
gratulacyjnym wyrazili wdzięczność
i uznanie dla wszystkich pracowników
szkoły, która tak wspaniale zapisuje się
w historii Gminy Słubice.
– Przez 60 lat mury szkoły opuściło
wielu uczniów, którzy odebrali tu nie
tylko bardzo dobre wykształcenie, ale
też znaleźli w swoich nauczycielach
przyjaciół, mentorów, osoby, które
kształtowały ich osobowość – podkreślili.
Burmistrz Mariusz Olejniczak nie
mógł być obecny na uroczystościach
w szkole. W jego imieniu, oraz własnym, gratulacje złożyła zastępca burmistrza Adriana Dydyna-Marycka.
Mimo to, burmistrz zabrał głos
online. Podczas wywiadu, który przeprowadzili z nim uczniowie szkoły
wspominał swoją edukację w tej placówce, a także swoich bliskich. Absol-

wentem SP 2 jest także przewodniczący
rady Grzegorz Cholewczyński.
Wśród osób wspominających historię „dwójki” była też radna Krystyna
Baczyńska, która w przeszłości przez
10 lat kierowała tą placówką.
Z powodu pandemii w uroczystościach wzięła udział tylko nieduża część
uczniów. Przygotowała bardzo ciekawy
program prezentując swoje artystyczne
pasje.			
(beb)

Fot. Beata Bielecka

– To ludzie tworzą szkołę. Są jej bohaterami – mówiła 12 listopada,
podczas urodzin Szkoły Podstawowej nr 2 w Słubicach, jej dyrektorka Katarzyna Leśniak-Werwińska. Gratulacje wszystkim, którzy zapisali się w historii tej placówki złożyli m.in. burmistrz Mariusz Olejniczak i Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Cholewczyński.

Reklama
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Zdobywcy Dyplomów Europejskich
odebrali gratulacje od burmistrza i radnych
Podczas sesji Rady Miejskiej w Słubicach, 28
października 2021 r., gościliśmy mieszkańców
dwumiasta Słubice-Frankfurt, którzy zostali
uhonorowani Dyplomem Europejskim nadawanym przez Kraj Związkowy Brandenburgia.

Burmistrz Mariusz Olejniczak i Przewodniczący Rady Miejskiej w Słubicach
Grzegorz Cholewczyński pogratulowali
m.in. czwórce pracowników SłubickoFrankfurckiego Centrum Kooperacji:
dr Magdzie Brzeskot, Natalii Majchrzak, Marcie Rusek i dr. Marcinowi
Krzymuskiemu, którzy podczas pierwszej fali pandemii Covid-19, utworzyli
dwujęzyczną infolinię i udzielali informacji o obostrzeniach obowiązujących
w Polsce i w Niemczech. – Dziękujemy
za zaangażowanie w pomoc tym, którzy
najdotkliwiej odczuwali skutki zamknięcia granicy z powodu pandemii.
Dla pracowników transgranicznych,
osób leczących się w Niemczech czy
rodziców dzieci, które uczą się za Odrą,
możliwość skorzystania z infolinii Słubicko-Frankfurckiego Centrum Kooperacji była ogromnym ułatwieniem
w dotarciu do informacji – podkreślano.
W gronie nagrodzonych znaleźli się
też: Maria Jaworska, dyrektorka słubickiego Liceum Ogólnokształcącego
im. Zbigniewa Herberta i Torsten Kleefeld, dyrektor Gimnazjum im. Karla
Liebknechta we Frankfurcie nad Odrą.
To dzięki ich staraniom, gdy wybuchła
pandemia, polscy uczniowie, którzy
chodzą do gimnazjum we Frankfurcie,
zostali zakwaterowani w internacie po
niemieckiej stronie i mogli kontynuować naukę mimo zamknięcia granicy.
Było to ogromnie ważne szczególnie dla
uczniów, którzy przygotowywali się do
matury. – Przytaczając słowa filozofa
Martina Bubera, że świat, w którym żyjemy, powstaje z jakości naszych relacji,
dziękujemy Państwu właśnie za budowanie relacji przepełnionych troską
o innych – podkreślili burmistrz i przewodniczący rady.
Podczas sesji gościliśmy także Prokurator Rejonową w Słubicach Małgorzatę
Filę oraz Udrum Ruthenberg i Tomasza

Do pamiątkowego zdjęcia osoby uhonorowane Dyplomami Europejskimi
stanęli razem z burmistrzem i radnymi.

Stefańskiego ze Stowarzyszenia transVOCALE, których Dyplomem Europejskim Brandenburgia uhonorowała
w ubiegłym roku, ale z powodu pandemii mogli odebrać wyróżnienia dopiero w październiku tego roku.
Prokurator M. Fila została nagrodzona za wprowadzenie praktycznych
rozwiązań w transgranicznym ściganiu
przestępstw, a Stowarzyszenie transVOCALE za organizację Europejskiego
Festiwalu Piosenki i Muzyki Świata.
– Ta rozpoznawalna marka budowana
wspólnie przez Słubice i Frankfurt od
2004 roku, to muzyczny tygiel kultur,
dzięki któremu łatwiej nam zrozumieć
otaczający świat. Muzyka przemawia
zrozumiałym dla wszystkich uniwersalnym językiem emocji i doznań dlatego ma ogromną siłę zbliżenia i jest
odporna na działania jakiejkolwiek ideologii – gratulowali wyróżnionym burmistrz M. Olejniczak i przewodniczący
rady G. Cholewczyński.
(beb)

Gratulacje od burmistrza Mariusza Olejniczaka i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słubicach Grzegorza
Cholewczyńskiego odebrali: Maria Jaworska, dyrektorka słubickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta i Torsten Kleefeld, dyrektor Gimnazjum
im. Karla Liebknechta we Frankfurcie nad Odrą.

Podczas sesji gościliśmy także Prokurator
Rejonową w Słubicach Małgorzatę Filę oraz
W gronie zaproszonych gości znaleźli się także pracownicy SłubickoUdrum Ruthenberg i Tomasza Stefańskiego
ze Stowarzyszenia transVOCALE, zdobywców Frankfurckiego Centrum Kooperacji: dr Magda Brzeskot, Natalia Majchrzak,
Marta Rusek i dr Marcin Krzymuski.
Dyplomów Europejskich za ubiegły rok.

Mamy 57 proc. zaszczepionych.
Dostaniemy ponad 1,2 mln zł!
– To nasz wspólny
sukces. Dziękuję mieszkańcom,
którzy rozumieli, że
szczepienia to najlepsza broń w walce
z pandemią koronawirusa – mówi
burmistrz Mariusz
Olejniczak.

W propagowanie szczepień gmina włączyła się także w inny sposób. We wrześniu,
w czterech sołectwach zorganizowaliśmy pikniki prozdrowotne, podczas których także
się można było zaszczepić.

Gdy szczepienia stały się powszechnie dostępne burmistrz robił co
mógł, żeby zapewnić mieszkańcom jak
najlepszy dostęp do nich. To właśnie
w Słubicach, przy Urzędzie Miejskim,
stanął w czerwcu pierwszy w województwie lubuskim Mobilny Punkt Szczepień, a we wrześniu, w Kunowicach,
Rybocicach, Świecku i Golicach, zorganizowaliśmy pikniki prozdrowotne połączone ze szczepieniami. Szczepienia
promujemy też od wielu miesięcy m.in.

Mobilny Punkt Szczepień, który 9 czerwca otworzyli wspólnie burmistrz Mariusz
Olejniczak i wicewojewoda lubuski Wojciech Perczak, działał przy Urzędzie Miejskim
w Słubicach do końca lipca 2021 r.

w samorządowej „Gazecie Słubickiej”,
na stronie internetowej gminy i w mediach społecznościowych.
Pierwsze miejsce w konkursie „ Najbardziej Odporna Gmina” zawdzięczamy temu, że zaszczepiło się u nas 57
proc. mieszkańców.
Uczestnicy konkursu byli podzieleni
na trzy kategorie: duże, średnie i małe
gminy. Dla zwycięzców (gminy z najwyższym odsetkiem zaszczepionych
osób) była nagroda – 1 mln zł! Mamy ją!

Ale to nie wszystko. Trzecia nagroda przypadła nam też w konkursie
„Rosnąca Odporność” – na najwyższy
wzrost poziomu zaszczepienia mieszkańców od 1 sierpnia do 31 października 2021 r. W tym wypadku nagroda
wynosi 250 tys. zł.
Zwycięskie gminy, które aktywnie
promują szczepienia, nagrody mogą
przeznaczyć na działania związane
z przeciwdziałaniem COVID-19.
(beb)
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Collegium Polonicum świętuje 30.urodziny
– W historię każdego miasta wpisane są wydarzenia, które okazały się przełomowe i całkowicie zmieniły sposób postrzegania danego
miejsca, a nawet regionu. Takim wydarzeniem
dla nas w Słubicach było bez wątpienia utworzenie Collegium Polonicum – mówił 22 października burmistrz Mariusz Olejniczak podczas uroczystości w Collegium Polonicum.
– Nie mogło nas spotkać nic lepszego
jak to, że 30 lat temu znaleźli się wizjonerzy, którzy w małym przygranicznym
mieście dostrzegli potencjał i podjęli
decyzję, że właśnie tu powstanie Collegium Polonicum, co uczyniło Słubice
najmniejszym ośrodkiem akademickim
w Europie – podkreślił burmistrz podczas inauguracji roku akademickiego
w Collegium Polonicum, która miała
w tym roku szczególny charakter, bo
uczelnia świętuje swoje 30-lecie.
– Pan dyrektor Krzysztof Wojciechowski nazwał to kiedyś pierwszym
cudem, który zdarzył się nad Odrą. Miał
rację. W miejscu, gdzie w przeszłości
stał bar piwny, wyrosła nowoczesna
placówka
dydaktyczno-naukowa,
dwóch partnerskich uniwersytetów:
poznańskiego Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza i Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą,
która przyciągnęła do Słubic młodych
ludzi z całego świata.
W murach słubickiej uczelni, od początku mieszały się języki młodych
ludzi z różnych krajów, którzy obcując
ze sobą na co dzień przekonywali się, że
ich różne tożsamości – czy to lokalne,
regionalne, czy narodowe – mogą
wzajemnie się uzupełniać, wzbogacać
i wzmacniać. – Ta wielokulturowość,
której doświadczaliśmy w Słubicach na
co dzień, sprawiła, że nad Odrą zdarzył
się drugi cud – cud pojednania – dodał
burmistrz.
Mówił też o tym, jak ogromną rolę
w polsko-niemieckim pojednaniu odegrało Collegium Polonicum, a także
mieszkańcy Słubic i Frankfurtu, którzy

rozpoczęli współpracę na wielu płaszczyznach doprowadzając do tego, że
mamy dziś na pograniczu silne i aktywne społeczeństwo obywatelskie.
Składając życzenia pracownikom Collegium Polonicum burmistrz zachęcał,
żeby nadal nie bali się realizować nowatorskich projektów i nie ustawali
w pracy na rzecz polsko-niemieckiego
pojednania. – Bo jak mówił podczas
swojej wizyty w Słubicach i Frankfurcie
premier Tadeusz Mazowiecki, praca na
rzecz pojednania jest zawsze potrzebna
ponieważ pojednanie jest procesem,
a nie jednorazowym aktem – przypomniał te słowa M. Olejniczak.
W uroczystości wzięło udział wielu
gości, wśród których był m.in. dr Andrzej Byrt, były ambasador Polski
w Niemczech. Podczas wykładu inaugurującego nowy rok akademicki także
podkreślał potrzebę pracy na rzecz pojednania.
Do groma studentów Collegium Polonicum dołączyło 400 młodych ludzi,
połowę z nich stanowią obcokrajowcy.
Prorektor Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu prof. Tadeusz
Wallas mówił, że radość z rozpoczęcia
nowego roku akademickiego jest tym
większa, że można już dziś wrócić do
stacjonarnych zajęć. Studentów powitała także prezydent Europejskiego
Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie
prof. Julia von Blumenthal.
Z okazji 30-lecia Collegium Polonicum powstała niecodzienna wystawa
portretów osób związanych z uczelnią,
którą otworzył dr Krzysztof Wojciechowski, dyrektor wspólnej placówki

Po oficjalnych uroczystościach goście zwiedzili m.in. odbudowaną po pożarze aulę Collegium Polonicum. Na zdjęciu (od lewej): dyrektor Collegium Polonicum dr Krzysztof Wojciechowski, były rektor UAM prof. Andrzej Lesicki, burmistrz Słubic Mariusz Olejniczak,
prezydentka Viadriny prof. Julia von Blumenthal, były ambasador Polski w Niemczech dr Andrzej Byrt z żoną oraz kanclerz Viadriny
Niels Helle-Meyer.

Z powodu pandemii w inauguracji nowego roku akademickiego Przed dużą aulą zawisła wystawa portretów osób związanych z Colwzięli udział jedynie przedstawiciele pierwszego roku, których legium Polonicum, którą w czasie urodzin słubickiej uczelni otworzył
do grona studentów przyjął prof. Tadeusz Wallas.
dr Krzysztof Wojciechowski.

dwóch partnerskich uniwersytetów:
UAM i Viadriny. Goście dostali też prezent w postaci albumu z fotografiami

Adama Czerneńko, pracownika Collegium Polonicum, a z zamiłowania fotografika, który od początku istnienia

uczelni uwiecznia ważne dla niej chwile.
(beb)

Zdobądź pieniądze
z Programu Czyste Powietrze.
Pomożemy Ci w tym!

Przypominamy, że od połowy października działa w Urzędzie
Miejskim w Słubicach punkt konsultacyjny dla osób, które chcą
się starać o dofinansowanie m.in. kupna ekologicznego pieca do
domu jednorodzinnego.

W ramach rządowego Programu
Czyste Powietrze można otrzymać dotację – maksymalnie do 37 tys. zł na:
✔ wymianę starych źródeł ciepła
(pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz
zakup i montaż nowych źródeł ciepła,
spełniających wymagania programu
✔ docieplenie przegród budynku
✔ wymianę
stolarki
okiennej
i drzwiowej
✔ instalację odnawialnych źródeł
energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)
✔ montaż wentylacji mechanicznej
z odzyskiem ciepła
Dotacja może wynieść do 30 tys. zł
dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 tys. zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania. – Żeby
ułatwić mieszkańcom sięgnięcie po te
pieniądze uruchomiliśmy punkt konsultacyjny. Pracownicy gminy pomogą

przy składaniu wniosku i rozliczeniu
dotacji – mówi burmistrz Mariusz
Olejniczak.
Punkt konsultacyjny znajduje się
na parterze Urzędu Miejskiego (pokój
nr 001) i jest czynny od poniedziałku
do piątku, w godzinach 14.00 -16.00.
Kontakt telefoniczny z osobą odpowiedzialną za prowadzenie punktu:
512 966 464.
Celem programu Czyste Powietrze
jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę
efektywności energetycznej budynków
mieszkalnych jednorodzinnych.
W celu pobrania i wypełnienia aktualnego formularza wniosku należy
zarejestrować konto na portalu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej
Górze i się zalogować.

Link do strony głównej programu
https://czystepowietrze.gov.pl
Przypominamy, że Gmina Słubice uruchomiła też własny program
wsparcia dla osób, które chcą pozbyć się tzw. kopciuchów i wymienić
je na ekologiczne piece. Adresatem
gminnego programu są właściciele
mieszkań, rządowy program skierowany jest do właścicieli domów.
(beb)

Gmina wybuduje
drogę i ścieżkę
rowerową do Drzecina

- Dostaliśmy ponad 4,7 mln zł, w ramach
programu Polski Ład – informuje burmistrz
Mariusz Olejniczak choć przyznaje, że apetyty były dużo większe.

W ramach programu gmina złożyła
trzy wnioski o dofinansowanie, na
łączną kwotę ponad 24 mln zł. - Staraliśmy się o pieniądze na kompleksową
przebudowę drogi ul. Kopernika (wartość inwestycji 11,7 mln zł), budowę
przedszkola przy ul. Klonowej (wartość

inwestycji prawie 11 mln zł), a także
o pieniądze na budowę drogi o długości 3 km wraz ze ścieżką rowerową,
od ul. Sportowej w Słubicach do rancza
w Drzecinie. Wartość tej inwestycji szacowana jest na 5 mln zł, kwota dofinansowania to 4 750 000 zł.
(beb)
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Dwumiasto „odpaliło”
iluminację mostu!
2 listopada mieszkańcy dwumiasta
spotkali się na moście łączącym Słubice i Frankfurt, który od tego dnia, codziennie wieczorem jest podświetlany
na niebiesko i zielono, w barwach naszej
wspólnej marki.
Tego dnia w nowej aranżacji zaprezentował się nie tylko most na Odrze.
Po frankfurckiej stronie, a także w Słubicach, podświetlone zostały niektóre
budynki nad Odrą, co dało niesamowity efekt.
W spotkaniu z mieszkańcami wzięli
udział burmistrzowie obu miast:Rene
Wilke i Mariusz Olejniczak, minister ds. infrastruktury i planowania
przestrzennego Brandenburgii Guido
Beermann, a także Radosław Brodzik, dyrektor Biura Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy
Terytorialnej w lubuskim Urzędzie
Marszałkowskim.
Iluminacja mostu to część unijnego
projektu, który realizują wspólnie
miasta Słubice i Frankfurt. W ramach
projektu, nasi sąsiedzi zza Odry, którzy
są administratorem mostu, dostali
z Brukseli pieniądze na jego podświetlenie, a Słubice budują wieżę widokową, przy której zagospodarowane
zostaną tereny zielone.
(beb)

•
•
•
•
•

Dermatoskopia
Trichoskopia
Chirurgia naczyniowa
USG Doppler
Małoinwazyjne metody
leczenia żylaków

Fot. Artur Kozłowski

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

tel.: 506 501 515
ul. Transportowa 6 | 2 piętro | 69-100 Słubice
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Kolejne szczątki polskich więźniów
hitlerowskiego obozu znalezione w Świecku
Trzech archeologów, antropolog i dwóch historyków z poznańskiego Instytutu Pamięci Narodowej przeszukiwali w połowie października teren dawnego ewangelickiego cmentarza, gdzie Niemcy
w czasie wojny grzebali ofiary obozu w Świecku.

czak i zadeklarował wszelką pomoc
ze strony gminy w poszukiwaniu
szczątków Polaków zamordowanych
przez nazistów w obozie w Świecku

lub zmarłych wskutek tortur i wyniszczającej pracy.

(beb)

Gmina sadzi nowe drzewa!
W okolicy pojawia
się coraz więcej
zieleni. Laurowiśnie, lipy, klony,
platany, brzozy,
kasztany… w wielu
miejscach w mieście oraz w Golicach posadzimy w sumie 150
drzew!

Wzdłuż ulicy Północnej, do ziemi
trafiły już klony, przy ul. Mieszka I sadzone będą lipy. Sześć platanów pojawi się przy placu Bohaterów, a przy
placu Wolności posadzonych zostało
pięć platanów i pięć lip. Zazielenił się
też deptak przy ul. Kochanowskiego.
W pasie między chodnikami posadzono
brzozy, a wzdłuż deptaka wiśniowe
śliwy. Przy placu Przyjaźni zaplanowano 10 kasztanów, a w okolicy kościoła w Golicach posadzonych zostanie
10 lip. Nasadzenia planowane są także
w sąsiedztwie wiat śmietnikowych,
żeby uniemożliwić tam składanie odpadów. 			
(beb)

Fot. IPN

Jak mówi Tomasz Śnieżek, inspektor Biura Poszukiwań i Identyfikacji
poznańskiego
IPN,
poszukiwania miejsc pochówku
ofiar Niemieckiego Obozu Karnego
„Arbeitserziehungslager Oderblick”
trwają już od kilku lat. – Prowadzimy obecnie czwarty etap prac.
Dotychczas znaleźliśmy szczątki
ok. 60 osób. Przewożone są następnie do Warszawy i w laboratorium poddawane szczegółowym
badaniom. Potem rozpoczyna się
bardzo żmudny proces poszukiwań
krewnych tych ofiar. Niestety udało
się to tylko w kilku przypadkach –
przyznaje.
To dzięki relacjom osób, które
przeżyły obóz w Świecku, historycy IPN wiedzą, że ofiarami byli
głównie młodzi Polacy. Martwych
rozbierano do naga i kładziono na
drewniany wózek. Następnie inni
więźniowie zmuszeni byli grzebać
ciała w płytkich jamach na terenie
ewangelickiego cmentarza. Znajdował się on ok. kilometr od obozu.
– W jamach grzebano po dwie,
trzy osoby, a nawet pięć – mówi T.
Śnieżek. – Gdy znajdujemy szczątki
tych osób nie ma żadnych śladów
ubioru i obuwia, co potwierdza, że
ciała były nagie – dodaje. Podkreśla
też, że potrzeba wielu lat, żeby przebadać cały teren cmentarza. – Na
pewno nie jest to nasza ostatnia wizyta w Świecku – podkreśla.
T. Śnieżek chwali też współpracę
z Zakładem Gospodarki Komunalnej z Górzycy, który uczestniczy
w pracach i dziękuje za pomoc lokalnej społeczności.
Z przedstawicielami IPN spotkał się burmistrz Mariusz Olejni-

Mieszkańcy
Drzecina czekali
na te inwestycje.
Prace już trwają!
Wiosną informowaliśmy, że gmina otrzymała dotację na remont dwóch dróg
w Drzecinie. 20 października burmistrz
Mariusz Olejniczak podpisał umowę
z wykonawcą.
Jako pierwsza modernizowana
jest droga, która prowadzi od budowanego właśnie w Drzecinie wału
przeciwpowodziowego do terenów
rolnych. Została ona wzmocniona
kruszywem, dzięki czemu rolnikom
będzie łatwiej dojechać do pól.
Koszt tej inwestycji to 329 tys. zł,
ale 144 tys. zł dotacji gmina pozyskała z Urzędu Marszałkowskiego.
Prace dobiegają już końca.
Druga z dróg w Drzecinie także
będzie modernizowana dzięki
pozyskaniu dotacji, tym razem

od Wojewody Lubuskiego, z Funduszu Przeciwdziałania COVID19. Chodzi o drogę od świetlicy
wiejskiej w kierunku rancza. Na
odcinku 1,2 km powstanie 5-metrowej szerokości asfaltowa droga
na podbudowie tłucznia. Koszt
inwestycji to 690 tys. zł, z czego
ponad 200 tys. zł pochodzi spoza
budżetu gminy. Prace mają potrwać
do końca roku. Wykonawcą obu
dróg jest firma Eurokop-Invest,
która wygrała przetarg.
(beb)
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Tak słubiczanie świętowali 11 listopada

Narodowe Święto Niepodległości
było okazją do refleksji i radosnego
świętowania. Robiliśmy to na wiele
sposobów.

Już dzień wcześniej, 10 listopada,
na placu Bohaterów odbyły się jak co
roku Narodowe Uliczne Biegi Niepodległości. Wiele się też działo następnego
dnia. Po mszy świętej w intencji Ojczyzny, w kościele pw. Świętego Ducha
złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą polskich bohaterów, a zaraz potem
odbył się patriotyczny koncert w wykonaniu Katarzyny Jaracz i Michała
Kwaśniaka. Były też akcenty sportowe
i artystyczne. Słubicki Ośrodek Sportu
i Rekreacji zorganizował biegi, a wieczór przyniósł emocjonujące spotkanie
na placu Bohaterów z muzyką i tańcem.
Przygotowała je słubicka Bohema pod
przewodnictwem Henryka Lechelta.
Nie zabrakło też gorącej herbaty, kawy
i ciasta oraz wspólnych rozmów. – Dziękujemy, że byliśmy w tym dniu razem!mówi burmistrz Mariusz Olejniczak.
(red)

Wycieczka do Parku Mużakowskiego
Słubickie koło Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych kolejny raz zorganizowało ciekawą wycieczkę dla swoich
członków. Tym razem wybrali się wspólnie
do Parku Mużakowskiego w Łęknicy/ Bad
Muskau i Parku Głazów w Nochten.

Zorganizowanie dwudniowej wycieczki było możliwe dzięki finansowemu wsparciu ze strony Gminy
Słubice, za co emeryci składają serdeczne podziękowanie.
Park Mużakowski to przepiękny
XIX wieczny park w stylu angielskim,
położony na terenie województwa lubuskiego i landu Saksonii, połączony
dwoma historycznymi mostami nad
Nysą Łużycką. Wpisany jest na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Park Głazów to największy ogród
skalny Europy z roślinami alpejskimi,
irlandzkimi wrzosowiskami i szemrzącymi strumykami . Na jego lekko pagórkowatym terenie umieszczono około
7000 głazów i 100 000 roślin. Po całym
dniu zwiedzania uczestnicy wycieczki,
w miejscu zakwaterowania spotkali się
na wieczorku integracyjnym przy własnej muzyce. Zadowoleni i pełni wrażeń
wrócili do Słubic.
Krystyna i Ryszard Baczyńscy
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To był niezwykły, energetyczny weekend (22-24.10.2021). Wystawy, performance, spektakle, wykłady, prezentacje, filmy artystyczne, spotkania
artystów i widowni. 15 miejsc wystawienniczych w Słubicach i Frankfurcie
nad Odrą, w każdym po kilka, kilkanaście prezentacji. Wystawy indywidualne i zbiorowe. Prawdziwa przygoda ze sztuką współczesną. Na te trzy dni
do Słubic i Frankfurtu przybyło wielu artystów, miłośników i pasjonatów
sztuki. Na trasie do wystaw spotkać można było wielu mieszkańców Słubic
i Frankfurtu nad Odrą, w tym wiele młodzieży i dzieci z rodzicami.
Większość wystaw można było zobaczyć tylko przez trzy festiwalowe dni, są
jednak dwa miejsca, w których jeszcze
można poczuć atmosferę festiwalu i poobcować ze sztuką.
Jedno z nich znajduje się we Frankfurcie nad Odrą - to Volkschochschule
(Gartenstrasse 1). Tam można zobaczyć wystawę prezentującą prace
uczestników akademii lAbiRynT. Kto
jeszcze nie widział namawiamy, bo
opinie, które napływają są bardzo pozytywne. Tak o tej prezentacji napisał
artysta, architekt, krytyk sztuki Tadeusz Sawa-Borysławski: „Prezentacje
w Volkschochschule na Gartenstrasse
były w całości bardzo interesujące, niekiedy zabawne, czasem - nieoczywiste.
Tu widać było dobrą opiekę nad uczestnikami, mądre prowadzenie tematów
w grupie. Wśród wielu odkryciem dla
mnie były prace z warsztatu „Gra w kolory”. I tu być może jest gdzieś nadzieja
na pojawienie się „młodej sztuki”.
Drugie miejsce to nasza Słubicka Galeria OKNO mieszcząca się w Słubickim
Miejskim Ośrodku Kultury. Tutaj
można jeszcze zobaczyć wystawę zbiorową artystów z Polski, Niemiec i Czech
pod wspólnym tytułem „Spadanie”.
Zapraszam do przeczytania tekstu
o festiwalu prof. Jerzego Olka, który
zapoznaje nas z geneza projektu i podejściem do tematu niektórych artystów.
Anna Panek-Kusz

W labiryncie spadań

„Spadanie” to tytuł poematu Tadeusza Różewicza napisanego w 1963

roku. Po latach zaprosiłem poetę do
udziału w warsztacie o tym samym
tytule. Temat przedstawił zdjęciem,
na którym został uchwycony w momencie uderzenia siekierą w klocek
drewna. Wizualizacja zaprezentowana przez Różewicza to oczywiście
jedna z wielu możliwych interpretacji.
„Spadanie”, podobnie jak wiele innych pojęć, ma ogromną znaczeniową
pojemność. Jako tytuł festiwalowej
wystawy, tu, w Słubicach, wyzwoliło
„Spadanie” zaskakujące zobrazowania
zadanego tematu.
Szeroką perspektywę przed artystami i poetami uczestniczącymi
w wystawie eksponowanej w galerii
OKNO otworzył Tadeusz Różewicz
słowami: „człowiek współczesny
spada we wszystkich kierunkach jednocześnie”. Dało to asumpt do sformułowania mocno zróżnicowanych
wypowiedzi. Stąd spektrum pokazanych w OKNIE propozycji odczytania
sensu hasła jest tak bogate. Janusz
Drzewucki pokazuje wspinaczy zawieszonych na ścianie wieżowca o niewiadomej liczbie pięter. Ze zdjęcia
nie wynika, czy się wspinają, czy
zjeżdżają. Niejednoznaczny jest również rysunek autorstwa Marka Abramowicza. Przedstawia wieżę w Pizie,
z której spada kula wyrzucona przez
Galileusza. Odnotowany na nim został dodatkowo Einstein, co pozwala
domniemywać, że ruch kuli może
odbywać się w kompletnie innym kierunku. Zagadkowe są powody ruchu

postaci przedstawionej na fotografii
przez Zdenka Stuchlíka. Bogusław
Michnik masywnością konstrukcji
zapraszającej patrzącego do wirtualnego wspinania odwołuje się do kompozycyjnych doświadczeń Aleksandra
Rodczenki. Mirosław Koch zdjęciem
pustego terenu, zatytułowanym „Po
sezonie”, uzmysławia, jak nieodwołalnie przychodzi każdemu przemieszczać się w obrębie następujących po
sobie pór roku. Janusz Musiał, eksponując puste ramki, zaprasza do ich indywidualnego wypełnienia. Wojciech
Sternak wszelkie spadanie, spadanie
jako takie, oznacza symbolem drogi.
Gisela Weimann sugeruje swobodne
lewitowanie w kosmosie.
Różnorodność typów obrazowań
pokazanych na wystawie pointuje
optymistycznym akcentem Anna Panek-Kusz. Pokazuje lecącą filiżankę,
obok której znajdują się w ruchu skorupy rozbitej innej filiżanki. Artystka
zdaje się proponować, by odczytać
tę scenę jako zapis konstrukcji, a nie
destrukcji. Wszak lot skorup może
doprowadzić do scalenia ich w kompletne naczynie. Jest to w końcu
sprawa wyboru kierunku następstw
wydarzeń. Piękna idea, oby jeszcze
mogła mieć realne spełnienie.
W młodzieżowym slangu pojawiło
się przed laty polecenie „spadaj!”.
Kwestią otwartą pozostaje: jak
i gdzie? Czy jednak możliwy jest dowolny wybór?
Jerzy Olek

Festiwal Now
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Narodowe
Uliczne Biegi
Niepodległości
o Puchar Słubic

19 listopada

Fot. archiwum Rafała Borowiaka

Rafał Borowiak na
podium maratonu
w Toruniu

Skoro obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości, to nie mogło z tej okazji zabraknąć tradycyjnych biegów ulicznych. 10 listopada na ulicach Słubic rywalizowały dzieci
i młodzież.

Narodowe Uliczne Biegi Niepodległości o Puchar Słubic odbyły się w naszym mieście już po raz 32. Na trasie
wokół placów Bohaterów i Wolności rozegrano 24 biegi w kategoriach wiekowych od przedszkolaków do młodzieży
szkolnej.
Pogoda dopisała, frekwencja również
(wystartowało prawie 500 osób), a na
trasie – szczególnie w trakcie biegów
najmłodszych – nie brakowało emocji
wśród samych uczestników, jak i kibicujących im rodziców. Było radośnie
i biało-czerwono.
Poniżej lista zwycięzców w poszczególnych biegach.
• Dziewczęta (2016 i młodsze) - Ugorska
Oliwia (PS4 Krasnal Hałabała)
• Chłopcy (2016 i młodsi) - Makówka
Gniewko (PS4 Krasnal Hałabała)
• Dziewczęta (2015) - Galaś Emilia (PS1
Jarzębinka)
• Chłopcy (2015) - Janowczyk Adam
(PS4 Krasnal Hałabała)
• Dziewczęta (2014) - Jasińska Lidia
(SP1 Słubice)
• Chłopcy (2014) - Janiak Borys (SP3
Słubice)
• Dziewczęta (2013) - Janiszewska Elżbieta (SP2 Słubice)
• Chłopcy (2013) - Symonowicz Maksymilian (SP3 Słubice)
• Dziewczęta (2012) - Marciniak Amelia
(SP2 Słubice)
• Chłopcy (2012) - Kraska Szymon (SP2
Słubice)
• Dziewczęta (2011) - Haściło Malwina
(SP3 Słubice)
• Chłopcy (2011) - Przybylski Patryk
(SP1 Słubice)
• Dziewczęta (2010) - Bejenka Aleksandra (SP1 Słubice)
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Rekordowy
maraton
Rafała
Borowiaka

• Chłopcy (2010) - Pelc Brian (SP2 Słubice)
• Dziewczęta (2009) - Smolarczyk
Amelia (SP2 Słubice)
• Chłopcy (2009) - Duer Kamil (SP Kunowice)
• Dziewczęta (2008) - Sejnik Nina (SP
Kunowice)
• Chłopcy (2008) - Komejsza Oliwier
(SP1 Słubice)
• Dziewczęta (2006-2007) - Smolarczyk
Wiktoria (LKS Lubusz Słubice)
• Chłopcy (2006-2007) - Jurgiewicz
Jakub (ZSO Słubice)
• Dziewczęta (2004-2005) - Smolarczyk
Maja (ZSO Słubice)
• Chłopcy (2004-2005) - Łazdowski Dymitr (I LO Zielona Góra)
• Dziewczęta (2002-2003) - Kunicka Joanna (CKZiU Słubice)
• Chłopcy (2002-2003) - Polozun Denys
(CKZiU Słubice)		
MK

Po rekordzie życiowym w pełnym
Ironmanie i historycznym medalu
z mistrzostw Polski
w triathlonie, Rafał
Borowiak ma za sobą
kolejne ważne osiągnięcie – najszybszy
maraton w karierze.
Dystans 42 km i 195
m przebiegł w czasie
2:46:56.
24 października słubiczanin wziął
udział w 38. edycji maratonu w Toruniu.
Do rywalizacji przystępował z nadzieją
na dobry wynik, bo w ostatnich miesiącach jego forma była wysoka.
Biegowy „sprawdzian” wypadł okazale, bo 38-letni sportowiec pobił kolejny w tym sezonie rekord życiowy. Na
mecie zmierzono mu czas 2:46:56, co
dało mu 6. miejsce open oraz 2. miejsce
w kat. wiekowej 30-39.
MK

Lekkoatletyczna ekstraliga dla Słubic
W rozgrywkach Drużynowych Mistrzostwach Polski U16 uczestniczyło
119 klubów z całego kraju. Przez
cały sezon młodzi sportowcy zbierali
punkty za uzyskane wyniki w poszczególnych startach. Na koniec sezonu
Polski Związek Lekkiej Atletyki podsumował rywalizację.
Lubusz Słubice został sklasyfikowany na 14. miejscu, a 24 najlepsze
kluby zostały premiowane awansem
do tzw. ekstraligi, czyli ścisłej czołówki
kraju w lekkiej atletyce.
Z sukcesu cieszy się prezes klubu
Ryszard Chustecki. - Młodzi sportowcy
ciężko zapracowali na ten sukces - podkreśla. Przypomnijmy, że na przełomie
maja i czerwca zdobyli 47 medali mistrzostw woj. lubuskiego – najwięcej
w 40-letniej historii Lubusza.

Kim są młodzi lekkoatleci? Na sukces
pracowała
kilkudziesięcioosobowa
grupa sportowców, ale do ostatecznej
punktacji DMP liczyła się najlepsza
dwudziestka. Poniżej lista członków
zespołu, którzy wywalczyli historyczny
awans.
• Wiktoria Przybylska dysk /39,19/
162 pkt
• Julia Horoszkiewicz dysk /33,15/
140 pkt
• Jakub Jurgiewicz 1000 m /2:48,60/
137 pkt
• Dawid Musztyfaga 300 m /38,99/
137 pkt
• Błażej Rudnik 100 m /12,06/ 135 pkt
• Wiktoria Smolarczyk 1000 m
/3:14,82/ 129 pkt
• Zuzanna Smolińska 1000 m
/3:15,17/ 129 pkt

• Olga Zygarowicz 2000 m /7:20,07/
128 pkt
• Seweryn Stań dysk /42,61/ 127 pkt
• Iga Mizerska 1000 m /3:22,45/ 116 pkt
• Amelia Smolarczyk 1000 m /3:22,51/
116 pkt
• Nina Sejnik 100 m /13,82/ 116 pkt
• Maja Walczak dysk /26,23/ 114 pkt
• Zuzanna Rękawiecka 100 m /13,86/
112 pkt
• Julia Kińska 80 m ppł /14,62/ 105 pkt
• Gabriela Weryk 100 m /14,20/
100 pkt
• Helena Podruczny 2000 m /7:58,73/
100 pkt
• Amelia Piróg 100 m /14,25/ 98 pkt
• Antoni Horoszkiewicz dysk /32,70/
95 pkt
• Klarysa Baca Chomicz 600 m
/1:51,99/ 94 pkt

Fot. Marcin Kiedrowicz

Sezon lekkoatletyczny 2021 już za nami. Na jego zakończenie mamy
dobre wieści dla kibiców. Reprezentacja LKS Lubusz Słubice znalazła
się w gronie najlepszych klubów w Polsce w kategorii U16 i zakwalifikowała się do lekkoatletycznej ekstraligi.

Młode pokolenie lekkoatletów Lubusza coraz mocniej nawiązuje do
złotych lat 90., kiedy to zawodnicy
słubickiego klubu plasowali się na 5 i 6.
miejscu w lidze juniorów, a w gronie naszych reprezentantów był m.in. Paweł
Czapiewski. Czy nowe pokolenie ma
szansę powtórzyć ten sukces? Awans
do ekstraligi to duży krok w tym kierunku. Sam wicemistrz świata Marcin
Lewandowski, który gościł niedawno
na Teście Coopera, zauważył, że tylu

sportowych talentów nie widział w Słubicach od czasów, gdy sam tu startował.
Nie byłoby tego sukcesu, gdyby nie
kadra trenerska. Jacek Grześkowiak,
Piotr Kiedrowicz, Grzegorz Kaczmarek
i Oleg Pachol wychowali już wielu mistrzów, rekordzistów i reprezentantów
Polski. Z powodzeniem do tej doświadczonej grupy dołączyli Grzegorz Noga
i „świeżo upieczony” trener miotaczy
Łukasz Horoszkiewicz.
(MK)
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Narodowy Bieg Stulecia od Bałtyku do Tatr 2021
11 listopada 2021 roku, już
po raz czwarty, w Słubicach odbył się Narodowy
Bieg Stulecia od Bałtyku
do Tatr. Ulicami naszego
miasta pobiegło blisko
100 osób, aby w ten sposób uczcić 103. rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości.

musieli się zmierzyć z dużym wysiłkiem, to nie brakowało uśmiechów,
miłych gestów i pozdrowień. Wielu
przywdziało biało-czerwone barwy,
a nawet biegło z flagami.
Otuchy na trasie dodawali im
również kibice, wśród których byli
zastępczyni burmistrza Adriana
Dydyna-Marycka i prezes szef SOSiR-u Krzysztof Murdza. Z ich rąk
biegacze otrzymali na mecie pamiątkowe medale, a następnie odbyła się
dekoracja - open i w poszczególnych
kategoriach wiekowych.
Najlepsi okazali się Jakub Gocal
z Sulęcina wśród mężczyzn (35:38)
i Betty Weiß z Frankfurtu wśród
kobiet (42:52). Wśród mieszkańców
Słubic najszybsi byli Szymon Łyżwiński (37:15) i Katarzyna Ulińska
(46:47).Komplet wyników dostępny
jest na stronie sosirslubice.pl.

Biegacze z „dwójki”
wicemistrzem woj.lubuskiego
Biegowa reprezentacja Szkoły Podstawowej
nr 2 w Słubicach wywalczyła srebrny medal w finale Lubuskiej Olimpiadzie Młodzieży
w sztafetowych biegach przełajowych.

MK

Przełajowcy ze
Słubic z medalami
Żagań był gospodarzem mistrzostw województwa lubuskiego oraz mistrzostw międzywojewódzkich młodzików w biegach przełajowych. Zawodnicy Lubusza Słubice przywieźli
z obu imprez aż 4 medali, w tym 3 złote.
z mistrzostw województwa. To historyczny wynik i piękny prezent na
jubileusz 40-lecia słubickiego klubu cieszy się P. Kiedrowicz
Wśród młodzików startujących
w mistrzostwach międzywojewódzkich (U16) najlepiej spisała się Wiktoria Smolarczyk, która sięgnęła po
złoto na dystansie 2500 m. 2 sekund
do brązu zabrakło czwartej na mecie
Oldze Zygarowicz w biegu na 1500
m, a tylko o 4 sek. więcej Jakubowi
Jurgiewiczowi, który uplasował się
ostatecznie na siódmej lokacie w rywalizacji na 2000 m.
Opiekunami startujących sportowców byli trenerzy: Piotr Kiedrowicz i Grzegorz Noga.

Przełajowcy Lubusza Słubice na zawodach w Żaganiu

MK

Drużyna SP2 Słubice na podium Lubuskiej Olimpiady Młodzieży

Mistrzostwa świata federacji GPC w trójboju siłowym

Słubiczanie z medalami
i rekordami
Troje słubiczan: Zuza Buchowiecka, Mateusz
Leśniewski i Sebastian Świtoński, wzięło udział
w mistrzostwach świata federacji GPC w trójboju siłowym. Z Pabianic wrócili z medalami
i rekordami, choć nie zabrakło kontrowersji.

MK

Fot. Marcin Kiedrowicz

Zawody rozegrano 6 listopada. Rywalizacja wojewódzka odbywała się
w ramach ogólnopolskiej akcji „Lekkoatletyka dla każdego”, natomiast
mistrzostwa
międzywojewódzkie
obejmowały swoim zasięgiem woj. lubuskie i dolnośląskie.
Słubice reprezentowała kilkunastoosobowa grupa biegaczy. W rywalizacji wojewódzkiej na podium stanęło
troje podopiecznych trenera Piotra
Kiedrowicza. Złote medale „wybiegali” Amelia Marciniak (U10), Klarysa
Baca-Chomicz (U14), a srebro wywalczył Brajan Pelc (U12). O krok od podium była także Iga Mizerska (U14).
- Te trzy zdobyte na przełajach
krążki spowodowały, że Lubusz ma
w tym roku już równe 50 medali

wakowski.
A jak wypadły pozostałe drużyny
SP2? Chłopcy młodsi (rocznik 2008
i młodsi) oraz dziewczęta starsze (20062007) zajęli 9. miejsce w swoich biegach,
a chłopcy starsi (2006-2007) uplasowali
się na 10. pozycji. Wspólnie z A. Nowa-

Fot. Archiwum SP2 Słubice

Ośmioosobowa drużyna dziewcząt
z rocznika 2008 i młodsze pobiegła odważnie i bez kompleksów zajmując drugie
miejsce i zdobywając srebrny medal. – Do
złota zabrakło nam niespełna 30 metrów.
Jestem dumny z postawy naszej drużyny
i osiągniętego sukcesu – przekazał Andrzej Nowakowski, nauczyciel w-f w SP2
i opiekun zespołu.
W składzie medalowej sztafety pobiegły: Lena Łukaszewicz, Amelia
Marciniak, Vira Pshenychna, Amelia
Wojtłowska, Amelia Smolarczyk, Marta
Ossowska, Zuzanna Kwiecińska i Alicja
Gajda. Każda z dziewcząt miała do pokonania 800 metrów, razem to było niespełna 6,5 km.
Trzy zawodniczki z całego składu trenują na co dzień lekkoatletykę (biegają
w Słubickiej Akademii Biegowej pod
okiem Piotra Kiedrowicza). Pozostałe
członkinie sztafety pozostają również
aktywne. – Przychodzą do mnie na sportowe zajęcia pozalekcyjne i ćwiczymy
2-3 razy w tygodniu – opowiada A. No-

kowskim biegającą młodzieżą opiekowała się również Regina Wieczorek.
Swoich reprezentantów mieliśmy
także w starszych kategoriach, w tzw.
Licealiadzie (rocznik 2001 i młodsi).
Niewiele brakowało, aby do Słubic powędrował medal w kat. chłopców. Zespół Szkół Licealnych zajął bowiem 4.
miejsce. W kat. dziewcząt uprawniona
do startu reprezentacja Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego nie
wzięła niestety udziału w rywalizacji.

Zacznijmy od występu Mateusza Leśniewskiego, który startował w kategorii
osób niepełnosprawnych o wadze do
82.5 kg. Młody sportowiec pobił swój rekord życiowy w wyciskaniu sztangi leżąc
aż o 10 kg. Wynik 90 kg dał mu srebrny
medal i tytuł wicemistrzowski.
Z. Buchowiecka była bezkonkurencyjna w martwym ciągu w kategorii wagowej do 48 kg. Podniosła ciężar o wadze
120.5 kg, co dało jej nie tylko pierwsze
miejsce, ale i nowy (już oficjalny) rekord
świata. Ponadto zajęła drugie miejsce
w łączonej kategorii teen+junior (13-23
lata).
O medal walczył także nasz najbardziej utytułowany i doświadczony ciężarowiec Sebastian Świtoński. Choć jest
niepełnosprawny, postanowił zmierzyć
się z pełnosprawnymi rywalami. W kat.

wagowej do 67.5 kg wycisnął 137.5 kg,
co również pozwoliło mu na zajęcie
pierwszego miejsca.
W drugim podejściu chciał zmierzyć
się ze sztangą o wadze 150.5 kg, co
byłoby nowym, oficjalnym rekordem
świata (ten ciężar już podnosił, ale na
zawodach rangi mistrzostw Polski).
Sędziowie jednak uznali za niezgodne
z przepisami, że osoba pomagająca mu
w trakcie próby staje na jego nodze (aby
ta nie podniosła się w trakcie wysiłku).
Co ciekawe, pierwsza, zaliczona próba,
również była wykonana w ten sam
sposób.
- Wywiązała się wielominutowa dyskusja, po której już nie byłem w stanie
ponownie się skoncentrować i wykonać
dobrej próby – wspomina S. Świtoński. –
Ostatecznie sędziowie zezwolili na poło-

Fot. archiwum Sebastiana Świtońskiego

Trasa biegu liczyła 10 km i prowadziła od stadionu Słubickiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji aż do
centrum miasta. Choć biegacze

Reprezentacja Słubic na mistrzostwach
świata federacji GPC

żenie na mojej nodze talerza o wadze 25
kg, co jednak spowodowało duży ucisk.
W ramach protestu nie wyszedłem na
dekorację. Nie czuję się godny tego medalu i nie wiem czy mogę tytułować się
tytułem mistrzowskim - dodał.
Formalnie złoty medal został jednak
odebrany. Za S. Świtońskiego zrobiła to
Z. Buchowiecka. Sportowiec zapowiada,
że wystosuje do federacji GPC pismo
w tej sprawie z prośbą o oficjalną interpretację jego osiągnięcia.
MK
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W Gdańsku dyskutowano
o 30-leciu polskoniemieckiej współpracy
W Gdańsku odbyły się 45. obrady Komisji ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej. Wziął w nich udział m.in. burmistrz Słubic
Mariusz Olejniczak i pracownicy Słubicko-Frankfurckiego Centrum Kooperacji.
Dwudniowe spotkanie z przedstawicielami polskich i niemieckich regionów,
które rozpoczęło się 14 października,
stanowiło platformę dialogu, wymiany
doświadczeń i było okazją do otwartej
dyskusji. Toczyła się ona wokół aktualnych zagadnień, ważnych w sąsiedzkich relacjach: Europejskiego Zielonego
Ładu, 30-lecia „Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy”, pakietu legislacyjnego „Fit for 55” Komisji
Europejskiej oraz projektów regionalnych na rzecz zrównoważonej Europy.
W obradach, którym współprzewodniczyła Marszałek Województwa

Lubuskiego Elżbieta Anna Polak,
uczestniczyli m.in. dr Joanna Pyrgiel
i Soeren Bollmann ze Słubicko-Frankfurckiego Centrum Kooperacji, którzy
podzielili się doświadczeniami związanymi z realizację wspólnych projektów
w naszym dwumieście.
Uczestnicy obrad, podczas wizyty
w Gdańsku, mieli okazję zwiedzić Europejskie Centrum Solidarności, miejsce
niezwykle ważne dla stosunków
polsko-niemieckich ponieważ bez polskiego Okrągłego Stołu, który poprzedził pierwsze wolne wybory w Polsce,
nie runąłby mur berliński. Towarzyszyli

Warsztaty
mikołajkowe
w Galerii OKNO
Serdecznie zapraszamy dzieci od 6
lat na warsztaty mikołajkowe do galerii
OKNO Słubickiego Miejskiego Ośrodka
Kultury. Już szykujemy prawdziwe pracownie Mikołaja, gdzie będzie można
samodzielnie przygotować świąteczne
prezenty lub dekoracje. Będzie kreatywnie i wyjątkowo. Warsztaty przeznaczone są dla dzieci, młodzieży ale
również dla rodzin czy np. dziadków
z wnukami. Całość warsztatów zostanie zakończona wystawą, po której
każdy zabierze swoje „cuda” do domu.

Warsztaty zaplanowaliśmy od 6 do
10 grudnia od godz. 16.00. Można
uczestniczyć w wybranym warsztacie
lub skorzystać ze wszystkich propozycji. Zapewniamy wszystkie materiały.
Liczba miejsc ograniczona, konieczne
wcześniejsze zapisy:
Anna Panek-Kusz tel. 604 588 465
lub e-mail: anna@galeriaokno.pl.
Każde zgłoszenie musi zostać potwierdzone przez organizatorów. Koszt
jednego warsztatu 35 zł; dziecko+rodzic 50 zł.

im prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oraz prezydent Sopotu Jacek
Karnowski.
Polsko-Niemiecka Komisja Międzyrządowa ds. Współpracy Regionalnej
i Przygranicznej utworzona została
w 1991 roku przez rządy Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Federalnej
Niemiec na mocy postanowień „Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej
współpracy”. Zadaniem Komisji jest
koordynacja i określanie kierunków
polsko-niemieckiej współpracy.
(red)

Placówki Pomocy dla Osób Bezdomnych
BEZPŁATNA INFOLINIA 800 109 160
ZIMA 2021/2022
GORZÓW WLKP.

NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI

1. Koło Gorzowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, ul. Strażacka 66,
tel. 95 723 97 47, noclegi - 52 miejsca (całodobowo), 10 miejsc ogrzewalnia - ul. Walczaka 27,
(w godz. 17.00 - 9.00); ciepły napój, odzież, poradnictwo.
2. Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna,
ul. Słoneczna 62 A, tel. 507 025 983,
noclegi - 67 miejsc w schronisku, 40 miejsc (ogrzewalnia - w godz. 18.00 - 8.00),
odzież, posiłek, środki czystości,
jadłodajnia - 150 posiłków (w godz. 8.00 - 13.00).

1. Fundacja Wzajemnej Pomocy ARKA, schronisko, ul. Krzywa 1, tel. 517 920 376, 68 324 28 71,
noclegi - 35 miejsc (całodobowo), żywność, odzież.

SULECHÓW
1. Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Jana Pawła II, tel. 68 478 22 44,
jadłodajnia ul. Zwycięstwa 8 - posiłek - 30 sztuk (poniedziałek - piątek w godz. 14.30-15.00).

ŚWIEBODZIN
GUBIN
1. Noclegownia Żarska Spółdzielnia Socjalna, ul. Gdańska 17, tel. 601 188 649, 507 850 871,
noclegi - 14 miejsc w godz. 18.00-8.00, żywienie (suchy prowiant).
2. Jadłodajnia, ul. Królewska 1, tel. 68 359 44 01, gorący posiłek - 50 sztuk (w godz. 10.30 - 12.30).
3. Żywienie, odzież, ul. Wyspiańskiego 25, tel. 68 359 32 85 - wydawanie żywności dla 3 osób.

MIĘDZYRZECZ
1. Ośrodek Pomocy Społecznej. Noclegownia, Pl. Powstańców Wlkp. 1, tel. 95 742 78 27,
noclegi - 19 miejsc w godz. 16.00-9.00, posiłek, odzież (listopad - marzec całodobowo).

SKWIERZYNA
1. Bar “ADRIA”, ul. 9 Maja 1, tel. 95 717 24 24,
posiłek - 40 sztuk (w godz. 7.00 - 15.00, poniedziałek - piątek).

1. Noclegownia dla Osób Bezdomnych, ul. Wałowa 7, tel. 728 378 459,
noclegi - 30 miejsc (w godz. 19.00 - 8.00), posiłek, odzież, środki czystości.

SIEDLISKO
1. Ośrodek Pomocy Społecznej, Siedlisko, ul. Plac Zamkowy 6, tel. 68 388 32 30,
stołówka- 3 posiłki (w godz. 12.30 - 14.00).

NOWA SÓL
1. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Nowosolskie, ul. Topolowa 4, tel. 68 387 37 65,
noclegownia - 34 miejsca, odzież, (październik - marzec w godz. 18.00-8.00),
jadłodajnia - 90 posiłków (w godz. 12.00 - 14.00).

KOŻUCHÓW
1. Punkt Wydawania Żywności, ul. Anny Haller 1, tel. 792 958 343,
posiłki - 50 sztuk (poniedziałek - piątek w godz. 12.30 - 13.30, sobota i niedziela suchy prowiant).

KOSTRZYN n/ODRĄ
1. Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Niepodległości 17, tel. 95 752 30 33,
ogrzewalnia - 12 miejsc przy ul. Dworcowej 2 (całodobowo),

DREZDENKO
1. Fundacja Dom Wspólnoty “BARKA”, ul. Chrobrego 10, tel. 95 762 07 80,
noclegi - 32 miejsca (całodobowo), posiłki - 80 sztuk.

STRZELCE KRAJEŃSKIE
1. Długie, ul. Turystyczna 14, tel. 95 763 68 88,
schronisko noclegi - 15 miejsc (całodobowo), żywienie, odzież, środki czystości.

ŻAGAŃ
1. Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Włókniarzy 3, tel. 68 478 14 54,
stołówka - 150 posiłków (poniedziałek - piątek w godz. 11.00 - 13.00),
ogrzewalnia, ul. Rybacka 9, tel. 68 478 14 54, noclegi - 8 miejsc,
(październik - kwiecień w godz. 18.00 - 8.00),
Dwa mieszkania readaptacyjne, ul. Rybacka 39, tel. 68 478 14 54,
noclegi - 6 miejsc dla mężczyzn (całodobowo),
Mieszkanie readaptacyjne, ul. Rybacka 39a, tel. 68 478 14 54,
noclegi - 3 miejsca dla kobiet (całodobowo).
2. Parafia Wniebowzięcia NMP, Plac Klasztorny 8, tel. 660 063 918,
jadłodajnia - 80 posiłków (poniedziałek -piątek w godz. 12.00 - 13.30).

IŁOWA

SULĘCIN
1. Ośrodek Pomocy Społecznej, Sulęcin, ul. Emilii Plater 14, tel. 95 755 20 82,
noclegi - 6 miejsc, posiłki - 136 sztuk, (w godz. 7.00 - 15.00).

1. Ośrodek Pomocy Społecznej, ogrzewalnia ul. Piaskowa 1a, tel. 68 377 49 48,
noclegi - 10 miejsc (całodobowo), posiłki, odzież, środki higieniczne.

WYMIARKI
GÓRZYCA
1. Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kostrzyńska 13a, tel. 95 759 15 27,
łaźnia - 8 osób (w godz. 7.00 - 15.30), żywność, środki higieniczne.

ZIELONA GÓRA
1. Noclegownia dla Bezdomnych Osób, ul. Bema 38, tel. 68 324 15 86,
noclegi - 100 miejsc (całodobowo), suchy prowiant, odzież.
2. Stołówka Caritas, ul. Bema 32-34, tel. 600 987 546,
posiłek - 150 sztuk - (poniedziałek - piątek w godz. 11:30 - 13:30),
suchy prowiant (sobota i niedziela).
3. Łaźnia i ogrzewalnia Caritas, ul. Dworcowa 21, tel. 604 568 980,
ogrzewalnia - 15 miejsc (październik - kwiecień w godz. 18.00 - 8.00),
łaźnia - czynna cały rok (poniedziałek - piątek w godz. 9.30 - 14.30).
4. Schronisko dla Osób w trudnej sytuacji życiowej - ul. Maleczewskiego 27, tel. 502 450 083,
noclegi - 20 miejsc (całodobowo), posiłki (wyżywienie).
5. Schronisko samopomocowe Wsparcia “Dom Wspólnoty w Chynowie”,
ul. Truskawkowa 16, tel. 517 920 376, 68 324 28 71,
noclegi - 30 miejsc (całodobowo), żywność, odzież.
6. Schronisko Aktywizujące dla Bezdomnych mężczyzn - ul. Jana z Kolna 10, tel. 533 329 677,
noclegi - 25 miejsc, żywność.

1. Stowarzyszenie MONAR - schronisko, Lutynka 19, tel. 68 360 45 15,
noclegi - 30 miejsc (całodobowo), posiłki, odzież, środki higieniczne.

WSCHOWA
1. Klasztor Ojców Franciszkanów, ul. Klasztorna 2, tel. 65 540 73 45,
stołówka - 20 posiłków, (w godz. 12.30 - 13.00).

LUBSKO
1. Żarska Spółdzielnia Socjalna, ul. Tkacka 4, tel. 601 188 649,
ogrzewalnia - 20 miejsc (poniedziałek - piątek w godz. 18.00 - 8.00, sobota - niedziela całodobowo).
2. Mała Gastronomia “U Zosi”, ul. E. Plater 30, tel. 510 908 557,
stołówka - 80 posiłków (poniedziałek - piątek w godz. 11.00 - 13.00).

ŻARY

.

1. Fundacja “Pogodna Jesień Seniora”, ul. Bohaterów Getta 9, tel. 502 128 818, 518 335 023,
noclegownia - 20 miejsc (poniedziałek - piątek w godz. 18.00-8.00,
sobota w godz. 18.00 - 11.00, niedziela w godz. 16.00 - 8.00).
2. Chrześcijańskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn , Mirostowice Górne 78, tel. 602 337 188,
noclegi - 25 miejsc (całodobowo), żywność, odzież.

800 109 160
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Seniorzy ze Słubic świętowali piękny jubileusz
To bez wątpienia najliczniejsze i jedno z najbardziej aktywnych stowarzyszeń w naszej gminie. Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Słubicach, który skupia ponad 500 osób, 16 października,
obchodził swoje 60-lecie.
nowska otrzymała, na wniosek Powiatowej Rady Kobiet, tytuł Człowiek
w Służbie Powiatu. Wyróżnienie wręczył starosta słubicki Leszek Bajon.
Sabina Matkowska, kierowniczka
Biura Spraw Społecznych w Urzędzie
Miejskim w Słubicach, która na co dzień
współpracuje ze stowarzyszeniami,
gratulując związkowcom podkreślała,
że takiej energii, jaką mają członkowie
tego stowarzyszenia, można tylko pozazdrościć.
Życzenia płynęły z różnych stron, od
przedstawicieli związku z całego powiatu słubickiego, a także zaprzyjaźnionych Niemców. Obecna na uroczystości
była m.in. Christa Moritz, prezes spółki

ARLE. To właśnie ARLE utworzyło
we Frankfurcie centrum spotkań dla
seniorów z obu stron granicy, którzy
wspólnie realizują wiele projektów służących lepszemu poznaniu sąsiada zza
rzeki.
Gratulacje złożył też prezes Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
Krzysztof Murdza. Jego obecność
na jubileuszu nie była przypadkowa.
SOSiR organizuje wiele imprez dedykowanych seniorom, w tym także transgranicznych, które cieszą się dużym
zainteresowaniem. – Nasze obiekty są
zawsze dla Państwa otwarte – podkreślił K. Murdza.
(beb)

Fot. Beata Bielecka

Z tej okazji w klubie Witkacy odbyła
się urodzinowa impreza. Burmistrz
Mariusz Olejniczak i Przewodniczący
Rady Miejskiej Grzegorz Cholewczyński na tę uroczystość przyszli nie
tylko z kwiatami i życzeniami, ale też
z urodzinowym tortem.
Pogratulowali wszystkim osobom,
które na co dzień angażują się w służbę
społeczną. – Pomagacie sobie nawzajem, kierujecie się wiarą w to, że
miarą człowieczeństwa jest wielkość
troski o drugiego człowieka i za to serdecznie dziękujemy – mówił burmistrz.
Jubileusz był okazją do wyróżnienia
najbardziej aktywnych społeczników,
a prezes Związku Kazimiera Chrza-
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"Każdy inny - wszyscy równi"

15
Reklama

Obchody Międzynarodowego
Dnia Osób Niepełnosprawnych
KONKURS PLASTYCZNY:
TEMAT: KAŻDY INNY – WSZYSCY RÓWNI
TERMIN: 23 listopada 2021 r.
(prosimy o dostarczenie do biura przy ul. Szamarzewskiego 6/35
w godzinach pracy biura - poniedziałek – czwartek godz. 9.00 – 15.00)
Wiek: bez ograniczeń
Technika: kolaż ( z min. 3 elementów:
coś wyciętego+ tkaniny +rysowanie/malowanie)
Format: A3- tylko poziomo
Do pracy prosimy dołączyć informację:
imię i nazwisko, wiek, nr telefonu do kontaktu (z tyłu pracy)
Uwaga! Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
Przystępując do Konkursu Uczestnik (jego opiekun ustawowy) wyraża zgodę
na pokazywanie jego pracy na wystawach, w siedzibie stowarzyszenia
oraz na stornach internetowych stowarzyszenia i mediów promujących wydarzenie.
Uczestnik wyraża nieodwołalnie zgodę na to,
że jego imię i nazwisko będą używane,
jako identyfikacja autora w Konkursie.

WYSTAWA PRAC: 3.12.- 30.12.2021
Stowarzyszenie po PROstu,
ul. Szamarzewskiego 6/35 w Słubicach
3 GRUDNIA 2021
MARSZ INTEGRACYJNY ULICAMI MIASTA
z kolorowymi balonami, kolorowymi kwiatami i transparentami
Start: godz. 10.00 (spod siedziby stowarzyszenia po PROstu,ul. Kilińskiego 9L)
Finał: Plac Bohaterów - tym razem kolorowe balony
rozdamy przechodniom i uczestnikom

• Implanty
• Ortodoncja
• Kompleksowe
leczenie

HAPPENING NA PLACU BOHATERÓW
Start: około 10.20 (po przyjściu uczestników marszu)
Program:
„Nasze kolorowe serce bije dla wszystkich”
– symboliczne przyczepianie
kolorowych kwiatów z bibuły
do wielkiego styropianowego serca
– kolorowe i różne kwiaty jako symbol różnorodności ludzi
– serce – symbol miłości

Uwrażliwiający tor przeszkód: przekonaj się na własnej skórze,
na jakie problemy narażone są osoby z niepełnosprawnościami w domu i w mieście
godz. 10.45- wspólnie odśpiewanie piosenki „Kochaj Różnym Być”

• Leczenie pod
mikroskopem
• Kosztorysy do AOK

Poczęstunek: przepyszne babeczki i gorące kakao

+48 570 158 158
UWAGA! Prosimy o przygotowanie i przyniesienie
kolorowych kwiatów z bibuły umieszczonych na długim patyczku

Działania realizowane są w ramach projektu „Każdy inny – wszyscy równi”
dofinansowanego ze środków Gminy Słubice

ul. Transportowa 6, 69-100 Słubice

(galeria handlowa, w której znajduje się Travel Free)
Reklama

Reklama
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Burmistrz robi kolejny krok
w kierunku tanich mieszkań

Gmina Słubice, wraz ze Społeczną Inicjatywą Mieszkaniową spółką „KZNZachodni”, przymierza się do budowy mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu. Mieszkańców zachęcamy do wypełnienia ankiety, która
pozwoli nam optymalnie zaplanować tę inwestycję.
W kwietniu tego roku burmistrz Mariusz Olejniczak, wspólnie z włodarzami
13 innych gmin z woj. wielkopolskiego
i lubuskiego, podpisał w Poznaniu
umowę o utworzeniu spółki SIM – „KZN
– Zachodni”. Była to pierwsza taka inicjatywa mieszkaniowa w zachodniej
Polsce. SIMy to pomysł rządu, który
chce powszechnego dostępu Polaków do
mieszkań w dobrej cenie.
– Mieszkania, które zamierzamy
budować „pod klucz”, czyli gotowe do

zamieszkania, będą dostępne w formule długoterminowego najmu – wyjaśnia burmistrz. – Najemcy muszą
spełnić kilka warunków, które wynikają
z ustawy o SIM. Nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego mieszkania
na terenie gminy, a dochód z gospodarstwa domowego wszystkich osób
mieszkających razem, bez względu na
pokrewieństwo, nie może być wyższy niż
przewiduje ustawa. Obecnie jest to ok. 4
tys. zł netto w przypadku gospodarstwa

1. Czy obecnie mieszkają Państwo na terenie
Gminy/Miasta?
TAK / NIE
2. Z ilu osób składa się Państwa gospodarstwo
domowe?
a) dorośli, w tym dzieci powyżej 18 roku życia
b) dzieci do 18 roku życia
c) razem liczba osób w gospodarstwie domowym
3. Jaka jest Państwa obecna sytuacja
mieszkaniowa?
☐ wynajmuję mieszkanie od prywatnego
właściciela
☐ mieszkam u rodziców
☐ wynajmuję lokal komunalny
☐ wynajmuję lokal socjalny

jednoosobowego, ok. 5,5 tys. zł netto
w przypadku dwóch osób, ok. 7,6 tys.
zł netto w przypadku trzech osób i ok. 9
tys. zł netto w przypadku czterech osób.
Przyszły najemca musi też wpłacić tzw.
zwrotną partycypację – wkład własny
w wysokości ok. 15 proc. kosztów budowy, który jest zwracany w momencie
wyprowadzki z mieszkania, a także
kaucję. W momencie zamieszkania płaci
czynsz, na który składają się opłaty stałe
oraz media.

☐ inne, proszę opisać jakie
...
4. Jakie są Państwa miesięczne dochody netto
(suma dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego, świadczenie 500+ nie wlicza się)?
☐ do 3 000 zł
☐ od 3 001 do 4 500 zł
☐ od 4 501 do 6 000 zł
☐ od 6 001 zł do 7 500 zł
☐ od 7 501 do 10 000 zł
☐ powyżej 10 000 zł
5. Jaką kwotę możecie Państwo wnieść w ramach
zwrotnej partycypacji (wkładu własnego) w kosztach budowy mieszkania?
☐ do 20 000 zł
☐ do 35 000 zł
☐ do 45 000 zł

Wstępna kalkulacja dla mieszkania
50- metrowego, przy założeniu kosztów
budowy na poziomie 5600 zł za mkw
wygląda następująco:
– partycypacja: ok. 42 tys. zł
– kaucja: 3 miesięczny czynsz
– czynsz: ok. 800 zł miesięcznie plus
zużyte media (obliczony na podstawie
maksymalnej stawki dopuszczonej
w ustawie o SIM).
– Ważne jest to, że najemca może
skorzystać z dopłaty do czynszu w wysokości nawet 350 zł w przypadku 3
i więcej osób zamieszkujących w mieszkaniu o powierzchni 50 mkw – podkreśla
burmistrz Mariusz Olejniczak. Wysokość dopłaty zależy od metrażu i ilości
osób zamieszkujących dane mieszkanie.

☐ do 55 000 zł
☐ do 65 000 zł
☐ do 75 000 zł
☐ powyżej 75 000 zł
☐ inną, proszę podać jaką
...
6. Jaki metraż mieszkania interesuje Państwa
najbardziej?
☐ 25 – 30 m2
☐ 31 – 40 m2
☐ 41 – 50 m2
☐ 51 – 60 m2
☐ 61 – 70 m2
☐ 71 – 80 m2
☐ ponad 81 m2
7. Jaki rozkład pomieszczeń Państwo preferujecie?
☐ osobna kuchnia

Warunki dofinansowania określa
ustawa z 20 lipca 2018 roku o pomocy
państwa w ponoszeniu wydatków
mieszkaniowych w pierwszych latach
najmu.
Wszelkie pytania związane z inwestycją, planowaną wstępnie przy ul.
Konstytucji 3 Maja (działka nr 281/157)
prosimy kierować wyłącznie droga mailową na adres: sim@slubice.pl
Ankietę, która pozwoli gminie oszacować potrzeby mieszkańców można
wypełnić online na stronie internetowej
gminy: www.slubice.pl lub wyciąć z gazety i przynieść do Urzędu Miejskiego
w Słubicach (Biuro Obsługi Interesantów- parter).Na ankiety czekamy do
połowy grudnia 2021 roku.
(beb)

☐ aneks kuchenny
☐ liczba pokoi, proszę podać ...
8. Jakie inne cechy mieszkania i osiedla są
dla Państwa istotne? Proszę zaznaczyć:
☐ balkon
☐ ogródek
☐ piętro, proszę wskazać
☐ komórka lokatorska
☐ wspólna wózkarnia
☐ plac zabaw
☐ stojaki rowerowe
☐ przynależne miejsce postojowe
☐ ułatwienia dla osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich
☐ inne, proszę podać jakie
...

