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Do końca stycznia trzeba złożyć
nowe deklaracje związane
z opłatami za śmieci. Ma
to związek z tym, że od 1
stycznia 2022 r. obowiązuje
w naszej gminie nowa
metoda ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Właścicieli
nieruchomości zamieszkałych
i niezamieszkałych prosimy
o złożenie w Urzędzie Miejskim
w Słubicach nowych deklaracji
o wysokości opłaty.
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Trzeci rok z rzędu gmina udzielać będzie mieszkańcom dotacji na wymianę
starych pieców na ekologiczne źródła ciepła. Kto pozbędzie się tzw. kopciucha dostanie do 70 proc. poniesionych kosztów, maksymalnie 5 tys. zł.
Gminny program jest skierowany do osób, które mieszkają w zabudowie
wielorodzinnej ponieważ właściciele domów jednorodzinnych mogą
korzystać z rządowego programu Czyste powietrze. Przypominamy, że
w Urzędzie Miejskim w Słubicach uruchomiliśmy punkt konsultacyjny dla
osób, które chcą się starać o dofinansowanie z tego programu.
str.2

W 2021 roku, mimo, że zmagaliśmy się z pandemią, w gminie
sporo się wydarzyło. W Kunowicach powstała nowa szkoła,
uczniowie „trójki” mają nową halę sportową, Słubice wraz z 6
innymi gminami podpisały porozumienie o stworzeniu grupy
G-7, żeby wspólnie realizować unijne projekty o znaczeniu
ponadlokalnym. Posadziliśmy 160 drzew na terenie miasta
i gminy, pozyskaliśmy 4,7 mln zł na budowę ścieżki rowerowej
od ulicy Sportowej do Drzecina. Podsumowanie roku
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Od 8 listopada 2021 roku
obowiązują nowe dowody
osobiste, które zawierają
dodatkowo odciski palców.
U niektórych osób, z różnych
powodów, trudno je pobrać, co
powoduje dłuższy czas obsługi
interesantów. Przypominamy,
że obsługa interesantów
Wydziału Urząd Stanu Cywilnego
i Spraw Obywatelskich odbywa
się wyłącznie po wcześniejszym
telefonicznym umówieniu
wizyty w urzędzie.
str.11

Radni przyjęli budżet jednomyślnie!
– Nie zwalniamy tempa i w 2022 roku zrealizujemy inwestycje, na które
wiem, że bardzo czekają mieszkańcy. Jest to m.in. przebudowa ulicy Kopernika, zagospodarowanie 2,5-hektarowego parku przy al. Niepodległości czy budowa ścieżki rowerowej ze Słubic do Drzecina – mówi burmistrz
Mariusz Olejniczak.

Fot. Ariel Pawelczyk

- Szykuje się
kolejny dobry rok
w samorządzie –
podkreślali przedstawiciele gminy:
skarbnik Rafał
Dydak (pierwszy z prawej),
zastępca
burmistrza
Adriana
DydynaMarycka,
burmistrz
Mariusz
Olejniczak oraz
prezydium
rady miejskiej:
przewodniczący
Grzegorz
Cholewczyński,
Maria Skalniak
i Ewa Guzik.

Podczas sesji Rady Miejskiej w Słubicach, 23 grudnia 2021 roku, uchwalony został budżet gminy na 2022 rok.
Zakłada dochody w wysokości blisko
113 mln zł, a wydatki na łączną kwotę
137,4 mln zł. Deficyt – 24,5 mln zł pokryty zostanie ze sprzedaży papierów
wartościowych wyemitowanych przez
gminę w wysokości 24,5 mln zł.
Wśród najważniejszych inwestycji
zaplanowanych na 2022 rok są:
✔ Przebudowa drogi przy ul. Kopernika wraz z modernizacją skrzyżowania
ul. Mickiewicza z ul. Kopernika (etap I)
– 5,6 mln zł (połowę pieniędzy gmina
ma otrzymać z budżetu państwa – po
pozytywnej opinii wojewody czekamy
na akceptację wniosku przez premiera)
✔ Przebudowa parku przy al. Niepodległości, na terenie którego powstanie
kilka palców zabaw i miejsce do rekreacji dla całych rodzin – 6,8 mln zł
✔ Modernizacja placówek oświatowych – 1,4 mln zł
✔ Budowa drogi gminnej na odcinku
od ul. Powstańców Wlkp. do Świecka –
1 mln zł
✔ Modernizacja dróg gminnych – 1
mln zł
✔ Projekt energooszczędnego oświetlenia na osiedlu Zielone Wzgórza
w Słubicach – 100 tys. zł
✔ Doposażenie placów zabaw - 200
tys. zł
✔ Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej
przy ul. Akademickiej – 150 tys. zł
✔ Budowa instalacji fotowoltaicznej na
budynkach użyteczności publicznej –

180 tys. zł
✔ Dotacja dla mieszkańców – wymiana
tzw. kopciuchów na ekologiczne piece –
250 tys. zł
✔ Dotacje dla mieszkańców na przydomowe oczyszczalnie ścieków – 200
tys. zł
✔ Dotacja dla szpitala w Słubicach –
200 tys. zł
✔ Dotacja dla OSP w Słubicach na
zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego – 200 tys. zł
✔ Dofinansowanie zakupu ciężkiego
samochodu gaśniczego dla powiatowej
straży pożarnej w Słubicach – 150 tys. zł
✔ Modernizacja mieszkań komunalnych – 350 tys. zł
✔ Budowa i rozbudowa parkingów
miejskich – 200 tys. zł
W sołectwach będą to następujące inwestycje:
✔ Budowa terenu rekreacyjno-sportowego przy szkole w Kunowicach – 1, 6
mln zł
✔ Budowa drogi przy ul. Szkolnej
w Kunowicach – 800 tys. zł
✔ Projekt energooszczędnego oświetlenia na osiedlu Widok w Kunowicach100 tys. zł
✔ Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków na terenie terminala
w Świecku – 600 tys. zł
✔ Modernizacja świetlicy w Lisowie100 tys. zł
✔ Dotacja dla powiatu słubickiego na
przebudowę chodnika przy drodze powiatowej w Kunicach – 130 tys. zł.
(beb)

Hala sportowa przy „trójce” gotowa. Odliczamy dni do
finału WOŚP
Wkrótce uroczyste otwarcie!
– Cieszę się, że w kolejnej gminnej szkole uczniowie będą mieć atrakcyjne warunki do uprawiania sportu – mówi burmistrz Mariusz Olejniczak.
Przetarg na budowę sali sportowej
przy SP 3, wraz z zapleczem sanitarnym, gmina ogłosiła w końcówce
czerwca 2020 roku. Projekt zakładał
budowę sali gimnastycznej o powierzchni 600 mkw, z możliwością
podziału jej na dwie części, za pomocą
kotary, tak by jednocześnie można było
prowadzić lekcje wuefu dla różnych
grup. Oprócz tego w budynku, który
ma powierzchnię ponad 900 mkw,
znajduje się sala do zajęć korekcyjnych
i sanitariaty. Uczniowie będą mogli też
korzystać z natrysków i szatni. Przy
wejściu głównym zbudowano podjazd, a przy łączniku prowadzącym do

szkoły – platformę ułatwiającą komunikację uczniom niepełnosprawnym.
O niepełnosprawnych dzieciach pamiętano także gdy budowano sanitariaty.
– Cieszę się, że minęły czasy, gdy
lekcje wuefu trzeba było prowadzić
w ciasnych i przestarzałych salach
sportowych – mówi M. Olejniczak.
Duże, nowoczesne i świetnie wyposażone sale mają już teraz wszystkie
słubickie podstawówki. – Rozwój bazy
oświatowej to jeden z moich priorytetów – podkreśla burmistrz. Przypomina, że w 2020 roku gmina oddała
do użytku nowoczesną halę sportową
przy Szkole Podstawowej nr 2, a w ub.

roku wybudowała nową szkołę w Kunowicach. 		
(beb)

Znów czeka nas letnia zadyma w środku
zimy, czyli finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Orkiestra zagra 30 stycznia po raz…
trzydziesty.
Słubicki Miejski Ośrodek Kultury
przygotował wiele atrakcji, żeby wyciągnąć mieszkańców z domów. Zresztą
jesteśmy pewni, że nikogo specjalnie
nie trzeba namawiać, bo słubiczanie
zawsze koncertowo wspierają WOŚP.
W ubiegłym roku uzbieraliśmy
blisko 164 tys. zł i był to trzeci wynik
w całym województwie! Więcej zebrano jedynie w Zielonej Górze
i Gorzowie. W tym roku też na Was
liczymy. Pobijmy własny rekord podczas jubileuszowej zbiorki! WOŚP tym

razem chce wesprzeć polską okulistykę. Wzrok to najważniejszy zmysł
człowieka, a wiele wad można wykryć
bardzo wcześnie dysponując nowoczesnym sprzętem, którego w wielu
placówkach brakuje. Warto też przypomnieć, że w ciągu 29. finałów WOŚP
Orkiestra zebrała i wydała na wsparcie
polskiej medycyny sumę ponad 1,5
mld zł i kupiła ponad 67 300 urządzeń. Szczegóły słubickiego finału
str.16
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Stowarzyszenie będzie nadal prowadzić Środowiskowy Dom Samopomocy
W podpisaniu umowy uczestniczyli: burmistrz Mariusz Olejniczak, Sabina
Matkowska, Joanna Sierżant-Rekret i Monika Dutkiewicz.

W zajęciach odbywających się
w Środowiskowym
Domu Samopomocy
uczestniczy 19 osób.

– Cieszę się, że kolejny rok z rzędu stowarzyszenie po PROstu będzie prowadzić
w imieniu gminy Środowiskowy Dom
Samopomocy, bo robi to znakomicie
– mówił burmistrz Mariusz Olejniczak
podpisując 31 grudnia umowę z prezeską
stowarzyszenia Joanną Sierżant-Rekret
i skarbniczką Moniką Dutkiewicz.

Fot. Beata Bielecka

Oni po PROstu robią
to znakomicie
Stowarzyszenie stanęło do konkursu na prowadzenie ŚDS, ogłoszonego w końcówce ubiegłego roku
przez gminę. – Wpłynęła jedna oferta,
właśnie od stowarzyszenia po PROstu
– informuje Sabina Matkowska, kierowniczka Biura Spraw Społecznych
w słubickim Urzędzie Miejskim. Podobnie jak burmistrz jest zadowolona z rozstrzygnięcia konkursu, bo
słubicki ŚDS to miejsce bardzo przy-

jazne osobom niepełnosprawnym,
a personel wkłada dużo serca w swoją
pracę.
Środowiskowy Dom Samopomocy,
który od września 2017 roku jest
prowadzony przez stowarzyszenie
po PROstu, ukierunkowany jest na
pomoc w przezwyciężeniu trudnych
sytuacji życiowych i rozwiązywaniu codziennych problemów podopiecznych.
– Ważnym elementem w pracy

placówki jest integracja osób niepełnosprawnych
ze
społecznością lokalną przez ich społeczną
aktywizację. Środowiskowy Dom
Samopomocy stanowi bez wątpienia ważne ogniwo w systemie
środowiskowej pomocy społecznej
– podkreśla Sabina Matkowska.
Na prowadzenie ŚDS gmina przekaże ponad 445 tys. zł.
(beb)

Wyrzuć z domu
„kopciucha”. Gmina
Ci w tym pomoże!
Trzeci rok z rzędu gmina udzielać będzie
mieszkańcom dotacji na wymianę starych
pieców na ekologiczne źródła ciepła. Kto pozbędzie się tzw. kopciucha dostanie do 70 proc.
poniesionych kosztów, maksymalnie 5 tys. zł.

To miejsce to studnia
wspomnień
Teresa Rukawisznikow, Halina Eberhardt i Marianna Stupienko ze stowarzyszenia Słubickie
Dzieci Wojny, podczas grudniowego „Wieczorku z biografią” w Collegium Polonicum, czytały
swoje życiorysy, spisane w ramach projektu
dofinansowanego przez gminę Słubice.
Od wielu lat stowarzyszenie My
life spisuje biografie mieszkańców
pogranicza i gromadzi je w Archiwum
Ludzkich Losów. Jak mówią jego organizatorzy, „Archiwum stanowi głęboką studnię, z której można czerpać,
np. w celu opracowania wystawy bądź
książki. Za zgodą bohaterów biografii
studnia ta pozostaje otwarta również
dla zainteresowanych – studentów,
badaczy czy dziennikarzy”. Aby tak pozostało również w przyszłości, Stowa-

rzyszenie zawarło umowę z Archiwum
Miejskim we Frankfurcie nad Odrą:
gdyby My Life, Collegium Polonicum
bądź Europejski Uniwersytet Viadrina
przestały istnieć – Archiwum zadeklarowało się przejąć wszystkie dokumenty, by ludzkie losy naszych czasów
także w przyszłości nie poszły w zapomnienie.
7 grudnia 2021 r. o swoim życiu czytało trzech członków stowarzyszenia
Słubickie Dzieci Wojny. W swoich ży-

ciorysach wspominali dzieciństwo,
które było szczególne, bo naznaczone
wojną, głodem, strachem, ucieczką
czy przesiedleniem. A nierzadko walką
o życie. „Wieczorek z biografią” prowadził dr Krzysztof Wojciechowski,
pomysłodawca Archiwum Ludzkich
Losów.
(red)

Gminny program jest skierowany
do osób, które mieszkają w zabudowie
wielorodzinnej ponieważ właściciele
domów jednorodzinnych mogą korzystać z rządowego programu Czyste powietrze. Przypominamy, że w Urzędzie
Miejskim w Słubicach uruchomiliśmy
punkt konsultacyjny dla osób, które
chcą się starać o dofinansowanie z tego
programu. Kto chce skorzystać z gminnego programu może to zrobić w każdej
chwili. Zasady udzielenia dotacji dla
osób mieszkających w zabudowie wielorodzinnej wynikają z uchwały Rady
Miejskiej w Słubicach z 28 maja 2020
roku. Wynika z niej, że wysokość dotacji
wynieść do 70 proc. wartości inwestycji,
jednak nie więcej niż 5 tys. zł. Co ważne,
dotacja nie może być przeznaczona
na refundację kosztów poniesionych
przed datą zawarcia umowy z gminą.
Wsparcie od gminy dotyczy trwałej
zmiany systemu ogrzewania: z systemu
opartego na paliwie stałym klasy 3 lub
niższej (według normy PN-EN 303-52012) na system oparty na montażu
nowych źródeł ciepła.
Wnioski o dofinansowanie prosimy
składać na odpowiednim formularzu
(wzór można znaleźć na stronie internetowej gminy: www.slubice.pl) w Urzędzie Miejskim w Słubicach, w Biurze
Obsługi Interesanta. W przypadku
pytań prosimy się kontaktować z pra-

cownicą Wydziału ds. komunalnych
i ochrony środowiska Elżbietą Głębowską, pokój nr 202, tel. 95 737 2032.
- Zachęcam mieszkańców do korzystania z dopłat bo zanieczyszczone
środowisko jest zagrożeniem dla nas
wszystkich – mówi burmistrz Mariusz
Olejniczak. Liczne badania naukowe
potwierdzają wpływ zanieczyszczeń
powietrza na zwiększoną zachorowalność na choroby układu oddechowego,
ale także na choroby układu krążenia,
zwiększają ryzyko zapadania na różnego rodzaju nowotwory, nie tylko
związane z układem oddechowym,
mają też wpływ na układ nerwowy oraz
zwiększoną umieralność.
Prawdziwymi trucicielami są tzw.
kopciuchy, obecne jeszcze w wielu domach. Straż Miejska nierzadko otrzymuje zgłoszenia od mieszkańców,
którzy są przekonani, że sąsiedzi wrzucają do pieców śmieci, bo z kominów
w ich domach wydobywa się czarny
dym. – Po kontrolach prawie zawsze
okazuje się jednak, że mieszkańcy prawa
nie łamią, ale mają w domach kopciuchy
i używają na przykład słabej jakości
węgla brunatnego, miału węglowego
czy wilgotnego drewna. To są materiały
opałowe prawem dopuszczalne, ale środowisku nie służą – mówi komendant
Straży Miejskiej w Słubicach Wiesław
Zackiewicz. 		
(beb)
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SIM – o to pytali mieszkańcy Gmina pozyskała
Gmina Słubice wraz ze Społeczną Inicjatywą Mieszkaniową spółką
„KZN- Zachodni” przymierza się do budowy mieszkań na wynajem
o umiarkowanym czynszu. Poniżej odpowiedzi na pytania, które
zadali nam mieszkańcy zainteresowani tą inwestycją.
– W jakich terminach jest przewidziana budowa bloku oraz czy
będzie winda?
– Zgodnie z przyjętym planem inwestycyjnym, SIM „KZN-Zachodni” sp.
z o.o. planuje zlecić, na początku 2022
roku, wykonanie koncepcji rozwiązań
planistyczno-projektowych,
dzięki
której będziemy mogli uzyskać pozwolenie na budowę oraz rozpocząć prace
budowlane w pierwszej połowie 2024
roku. Inwestycja powinna zakończyć
się w drugiej połowie 2025 r. Budynki
wyższe niż 2 kondygnacje będą wyposażone w windy, jednak na tym etapie
nie ustalono ostatecznej liczby budynków i ich wysokości. Należy jednak
pamiętać, że ze względu na złożony
charakter inwestycji, zarówno pod
względem projektowo-budowlanym
oraz finansowym, terminy realizacji
mogą ulec zmianie.
– Czy można się czegoś dowiedzieć na temat ustawy dotyczącej
mieszkań. Jakie kryteria trzeba
spełnić, gdzie składać wnioski?
– Ustawa z dnia 26 października
1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego reguluje zasady działalności
SIM, a także kryteria jakie powinien
spełniać przyszły najemca lokalu
mieszkalnego z zasobu takiej spółki.
Równocześnie ze względu na planowane pozyskanie bezzwrotnych
środków z Funduszu Dopłat, konieczne jest zastosowanie zapisów
ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali
mieszkalnych na wynajem, mieszkań
chronionych, noclegowni, schronisk
dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (w zakresie
kryteriów dochodowych i standardu
wyposażenia budynków). Biorąc pod
uwagę możliwość skorzystania przez
przyszłych najemców z dopłat do
czynszów, konieczne jest także zastosowanie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych
latach najmu mieszkania (kryteria
pierwszeństwa).
Termin i miejsce składania wniosków zostaną wskazane po spełnieniu
szeregu wymogów, w tym: uzyskania
pozwolenia na budowę, podjęcia przez
Radę Miejską uchwały dotyczącej kryteriów naboru, pozyskania przez SIM
(przy współpracy z władzami Gminy)
finansowania dla planowanej inwestycji, a także określenia kosztów budowy.
– Jakie kryteria, oprócz tych
wymienionych na stronie internetowej, będą brane pod uwagę
Reklama

oraz kiedy będzie można składać
wnioski na te mieszkania?
– Ustawa z dnia 26 października
1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego – reguluje zasady działalności
SIM, a także kryteria jakie powinien
spełniać przyszły najemca lokalu
mieszkalnego z zasobu takiej spółki.
Równocześnie ze względu na planowane pozyskanie bezzwrotnych
środków z Funduszu Dopłat, konieczne jest zastosowanie zapisów
ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali
mieszkalnych na wynajem, mieszkań
chronionych, noclegowni, schronisk
dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (w zakresie
kryteriów dochodowych i standardu
wyposażenia budynków). Biorąc pod
uwagę możliwość skorzystania przez
przyszłych najemców z dopłat do
czynszów, konieczne jest także zastosowanie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych
latach najmu mieszkania (kryteria
pierwszeństwa).

Kryterium dochodowe

Najemca nie może przekraczać określonego w ustawie kryterium dochodowego określonego w tabeli poniżej
(stan na dzień 01.12.2021 r.)
Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego –
progi dochodowe:
✔
✔
✔
✔
✔

1 osoba - 6 246,27
2 osoby - 9 220,68
3 osoby - 11 302,77
4 osoby - 13 384,86
5 osób - 15 466,95

W przypadku korzystania z bezzwrotnego grantu z Funduszu Dopłat
najemcę obowiązują niższe kryteria
dochodowe przedstawione poniższej.
✔
✔
✔
✔
✔
✔

1 osoba - 4 118,42
2 osoby - 5 765,79
3 osoby - 7 962,27
4 osoby - 9 335,08
5 osób - 11 257,01
6 osób - 13 178,94

Pozostałe kryteria
– Brak tytułu prawnego do lokalu
mieszkalnego na terenie tej samej
miejscowości na dzień podpisania
umowy najmu lokalu z zasobu Spółki.
Przez tytuł prawny rozumie się własność, umowę najmu, lokal komunalny, itp. Ewentualne umowy należy
wypowiedzieć ze skutkiem na dzień

poprzedzający podpisanie umowy
najmu lokalu SIM. Kryterium tym
objęty jest najemca wraz z wszystkimi
osobami zgłoszonymi do wspólnego
zamieszkiwania.
– Oprócz tego Rada Miejska może
ustalić dodatkowe kryteria pierwszeństwa oraz zasady przeprowadzania
oceny punktowej wniosków na przykład za: posiadanie co najmniej jednego
dziecka, ukończone 65 lat, legitymowanie się orzeczeniem o znacznym
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności itd. (art. 8 ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. o pomocy państwa
w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu
mieszkania).
Termin i miejsce składania wniosków zostaną wskazane po spełnieniu
szeregu uwarunkowań, w tym: uzyskaniu pozwolenia na budowę, podjęciu przez Radę Miejską uchwały
dotyczącej kryteriów naboru, pozyskania przez SIM (przy współpracy
z władzami Gminy) finansowania dla
planowanej inwestycji, a także określenia kosztów budowy.
Zgodnie z przyjętym planem inwestycyjnym SIM „KZN-Zachodni” sp.
z o.o. planuje rozpoczęcie prac budowlanych w pierwszej połowie 2024 roku.
Inwestycja powinna zakończyć w drugiej połowie 2025 r.
Przypomnijmy. W kwietniu ubiegłego 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”.
– 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 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.
(red)

kolejne 2 mln zł
na wieżę widokową

– W końcówce roku dotarła do nas bardzo dobra wiadomość związana z finansowaniem
budowy wieży widokowej i zagospodarowaniem terenu wokół niej – informuje burmistrz
Mariusz Olejniczak.

– Przez ostatnie 8 miesięcy czyniliśmy starania, żeby zwiększyć kwotę
dofinansowania projektu Wieża
Kleista/Dom Bolfrasa i to się udało!
– cieszy się burmistrz. Przypomina,
że w pierwotnej wersji całkowity budżet w części inwestycyjnej wynosił
niewiele ponad milion euro. Po rozstrzygnięciu przetargu okazało się,
że po podwyżce cen m.in. materiałów
budowlanych i usług, na realizację projektu potrzebujemy ponad 7 mln zł.
– Bardzo się cieszę, że nasze starania, żeby otrzymać 85 proc. obecnych kosztów inwestycji, przyniosły
wymierny efekt i Komitet Monitorujący, na swoim ostatnim posiedzeniu
w końcówce ubiegłego roku, zdecydował o zwiększeniu dofinansowania
naszego projektu o 425 tys. euro, czyli
prawie o 2 mln złotych – mówi burmistrz Mariusz Olejniczak.

Oznacza to, że z Programu INTERREG V A Brandenburgia -Polska
otrzymamy w sumie prawie 6 mln zł.
Wkład gminy wyniesie ok. 1 mln zł,
czyli 15 proc. kosztów.
Burmistrz podkreśla też, że starania
gminy wsparło wiele osób zaangażowanych we współpracę transgraniczną.
– Podziękowania należą się
członkom całego Komitetu Monitorującego program INTERREG,
między innymi członkowi zarządu
województwa lubuskiego Tadeuszowi
Jędrzejczakowi oraz dyrektorowi biura
euroregionu Pro Europa Viadrina
Krzysztofowi Szydłakowi, a także pani
Minister Katrin Lange z Ministerstwa
ds. Finansów i Spraw Europejskich
Kraju Związkowego Brandenburgia,
które zarządza Programem.
(beb)
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Bożonarodzeniowy jarmark wprowadził
W grudniowy weekend, poprzedzający
święta, mieszkańcy gminy, a także nasi
goście, spędzili magiczny czas podczas jarmarku i Preludium Bożonarodzeniowego,
na które zaprosiła Gmina Słubice wraz ze
Słubickim Miejskim Ośrodkiem Kultury. Ten
piękny czas przypomina fotogaleria SMOK.
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W Galerii OKNO
Słubickiego Miejskiego Ośrodka
Kultury, do końca
stycznia, można
oglądać wystawę
„Gra w kolory”,
której wernisaż połączony ze zbiórką
pieniędzy na słubickie hospicjum
domowe, odbył się
14 stycznia.

21 stycznia

Kupując kalendarz
wspierasz hospicjum
fotograficzny. Liczył się koncept i pomysł, który w konsekwencji ujawnił
się za pomocą fotografii - opowiada A.
Panek-Kusz.
Uczestnicy spotkań fotograficznych
w roku 2021:
Witold Cholewa, Tomasz Fedyszyn,
Małgorzata Goroch, Magda Grochoła,
Natalia Janczycka, Gudrun Kissinger,

Pola Klimaszewska, Karolina Konczyńska, Emilia Kusz, Anna Łysiak,
Beata Łysiak, Kamil Mazur - Czerniecki, Kaja Mierzejewska, Dariusz
Olechno, Kacper Przywoźny, Jörg Sägebarth, Nina Skrzypacz, Katarzyna Skubisz, Eberhard Staar.
Prowadzenie i inspirowanie: Anna
Panek-Kusz. 		
(beb)

Fot. Galeria OKNO

Podczas wernisażu zaprezentowane
zostały fotografie, które ozdobiły tegoroczny kalendarz Galerii OKNO.
Można go było dostać na wernisażu za
dowolny datek na Hospicjum Domowe
Św. Wincentego a Paulo w Słubicach.
– Wystawa trwa, kalendarze nadal są
dostępne, więc zbiórka trwa – zachęca
Anna Panek-Kusz, kuratorka Galerii
OKNO.
Na wystawę składają się dwa projekty
będące efektem spotkań artystycznych
grupy AKFA odbywających się w Galerii
OKNO w 2021r. Oba projekty realizowane były pod hasłem „Gra w kolory”.
- Znacie takie powiedzenia jak: „patrzeć przez różowe okulary” czy „myśleć o niebieskich migdałach”? Ten
projekt to zilustrowane związki frazeologiczne, ale tylko te, w których występuje określony kolor. Nie chodziło
jednak o ładne sfotografowanie niebieskich migdałów, czy różowych okularów, lecz o zilustrowanie znaczenia,
o odszyfrowanie kontekstu, w jakim
dane wyrażenie stosujemy. Określiliśmy rodzaj stylistyki, w obrębie której
powstał spójny, ujednolicony zestaw

01/2022
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Podsumowanie roku 2021
netu gmina wydała blisko 80 tys. zł.
Znajduje się w nim m.in. interaktywny
magiczny dywan, który poprzez gry
i zabawy ruchowe wspomaga rozwój
psychofizyczny dziecka.

realizować unijne projekty o znaczeniu
ponadlokalnym. Gminy stawiają na budowę ścieżek rowerowych, odnawialne
źródła energii, projekty z dziedziny
edukacji, kultury, turystyki, poprawy
infrastruktury społecznej i zdrowotnej,
a o pieniądze będą się ubiegać w ramach
nowej perspektywy finansowej UE na
lata 2021-2027. Rolę lidera między
partnerami powierzono Gminie Słubice, która będzie koordynowała działania w ramach Grupy G-7.
Kwiecień

Marzec

!

W starym budynku szkoły w Kunowicach, 5 marca, po raz ostatni
zabrzmiał dzwonek. Wkrótce rozpoczęła się rozbiórka domu, który od
czasów powojennych służył do nauki.
Wszystko po to, żeby zrobić miejsce na
nową szkołę, którą zdecydowała się wybudować gmina.

Styczeń

!

Kolejny rok z rzędu Słubice znalazły się w ścisłej czołówce w województwie lubuskim kwestując i grając
dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W 2021 roku zebraliśmy blisko
164 zł. Słubice wyprzedziła tylko Zielona Góra i Gorzów Wlkp.

!

Prawie 400 tys. zł przeznaczyła
gmina na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, w którym
pomoc otrzymują osoby przewlekle
chore z różnymi upośledzeniami. – To
nasz drugi dom – mówią podopieczni,
którzy na co dzień korzystają z różnych
terapii i spędzają wspólnie czas, często
dobrze się przy tym bawiąc.

!

Początek roku przyniósł nam kolejne unijne wsparcie. Tym razem
na realizację projektu „Doświadczyć
Dwumiasta - włączenie tematyki Dwumiasta Słubice – Frankfurt nad Odrą
do procesu kształcenia”. Projekt trwać
będzie do końca czerwca 2022 roku,
dofinansowanie, które dostaliśmy to
ponad 170 tys. euro. Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z gminy Słubice i Frankfurtu nad
Odrą, a także do nauczycieli i przedstawicieli nieformalnych instytucji kształcenia. Uczestnicy poszerzają wiedzę
o dwumieście związaną z historią, polityką, kulturą, przyrodą i Unią Europejską.
Luty

!

Burmistrz Mariusz Olejniczak
spotkał się z wojewodą lubuskim
Władysławem Dajczakiem i nowym
dyrektorem zielonogórskiego oddziału
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad Jarosławem Brzeczką,
żeby lobbować za budową obwodnicy
Słubic. – Zależało mi, żeby nowemu
dyrektorowi Generalnej Dyrekcji Dróg

Krajowych i Autostrad przedstawić sytuację naszego miasta i zwrócić uwagę
na to, że strategiczne położenie Słubic,
na skrzyżowaniu wielu szlaków komunikacyjnych i związane z tym natężenie
ruchu, przemawiają za tym, żeby Słubice doczekały się obwodnicy – mówi
burmistrz.

!

Biblioteka miejska uruchomiła
tzw. wrzutnię, czyli całodobowe
urządzenie do samodzielnego zwrotu
książek. Wrzutnia umożliwia wygodny
sposób oddania książek w dniach
i godzinach, kiedy biblioteka jest nieczynna. Szczególnie, w okresie pandemii, jest to bezpieczna i wygodna
forma zwrotu książek.

!

W Szkole Podstawowej nr 3 w Słubicach powstał nowy gabinet do
terapii dla dzieci, które korzystają
z kształcenia specjalnego lub pomocy
psychologa, pedagoga, logopedy. To
kolejna po SP1 i SP2 oraz szkole w Golicach, gminna placówka, która posiada nowoczesny gabinet do terapii
dzieci z różnego rodzaju potrzebami
edukacyjnymi. Na urządzenie gabi-

370 tys. zł przeznaczyła gmina na
działalność organizacji pozarządowych, które służą naszym mieszkańcom. Najwięcej, bo aż 290 tys. zł
przeznaczono na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
dotacje otrzymały też stowarzyszenia
działające na rzecz ochrony i promocji
zdrowia wśród osób niepełnosprawnych i starszych, organizacje pracujące
na rzecz ekologii i ochrony zwierząt
a także realizujące projekty związane
z kulturą, sztuką oraz ochroną dóbr
kultury i tradycji.

!

Obwodnica Słubic to temat, który
zdominował spotkanie burmistrza
Mariusza Olejniczaka z Wadimem
Tyszkiewiczem. Senator z Ziemi Lubuskiej gościł w Urzędzie Miejskim
w Słubicach 3 marca. – Bardzo zabiegam o wsparcie lubuskich polityków
w sprawie obwodnicy ponieważ oni
wiedza najlepiej, że ta inwestycja jest po
prostu konieczna ze względu na położenie naszego miasta na styku ważnych
transgranicznych korytarzy transportowych – mówi burmistrz.
Słubice, Kostrzyn nad Odrą, Rzepin,
Ośno Lubuskie, Cybinka, Górzyca
i Słońsk podpisały porozumienie
o stworzeniu grupy G-7, żeby wspólnie

400 tys. zł znalazło się w budżecie
Słubic na kontynuację gminnego
programu, którego celem jest pozbycie się tzw. kopciuchów. Kto wstawi
w mieszkaniu ekologiczny piec dostanie
zwrot do 70 proc. wartości inwestycji.
– Nie wszystkich stać na wymianę starego pieca dlatego w 2020 roku gmina
ruszyła z własnym programem, dzięki
któremu można otrzymać dotację na
ten cel– mówi burmistrz Mariusz Olejniczak i zachęca do składania wniosków, bo program jest kontynuowany.
O dofinansowanie mogą się ubiegać
osoby, które mieszkają w zabudowie
wielorodzinnej (właściciele domów jednorodzinnych mogą korzystać z rządowego programu Czyste powietrze).

To historyczny moment w dziejach słubickiej oświaty – mówił
7 kwietnia burmistrz Mariusz Olejniczak, gdy rozpoczęła się rozbiórka
przedwojennego budynku, w którym
przez dziesięciolecia uczyły się dzieci
z Kunowic. Wielu mieszkańcom zakręciła się łezka w oku, bo do tej szkoły
chodzili oni sami, a potem ich dzieci.
Przeważała jednak radość, że w Kunowicach powstanie nowa szkoła. Sołtys
Paweł Sokołowski mówił, że rozpiera go
duma. - Jestem przeszczęśliwy. Kunowice to największe sołectwo w gminie,
z roku na rok przybywa nam mieszkańców. Świetnie, że będą mogli posłać
swoje dzieci do nowoczesnej szkoły.

!

!
!

!

!

Dzieci mieszkające w okolicach ul.
Reja i Kochanowskiego zyskały
atrakcyjne miejsca do zabawy. Znajdujące się tam place zabaw zostały doposażone z unijnego projektu, w którym
partnerami byli: stowarzyszenie po
PROstu i Lokalna Grupa Działania
Zielona Dolina Odry i Warty. Dofinansowanie wyniosło ponad 203 tys.
zł, a pieniądze pochodziły z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020. 50 tys. zł dorzuciła też
gmina m.in. na przygotowania terenu
pod inwestycję.
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Burmistrz Mariusz Olejniczak
wspólnie z włodarzami 13 innych
gmin z woj. wielkopolskiego i lubuskiego, podpisał 26 kwietnia 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”, będą dostępne
w formule długoterminowego najmu
– wyjaśnia burmistrz. Najemcy będą
musieli spełnić kilka warunków, które
wynikają z ustawy o SIM, m.in. nie
mogą posiadać tytułu prawnego do
innego mieszkania na terenie gminy,
muszą spełnić określone w ustawie
kryterium dochodowe, wpłacić wkład
własny w wysokości ok. 15 proc.
kosztów budowy, który będzie zwracany w momencie wyprowadzki, a także
kaucję. Spółka chce zlecić, na początku
2022 roku, wykonanie koncepcji, dzięki
której będzie mogła uzyskać pozwolenie na budowę oraz rozpocząć prace
budowlane w pierwszej połowie 2024
roku. Inwestycja powinna zakończyć
się w drugiej połowie 2025 r.

!

Na parkingu przed Urzędem Miejskim w Słubicach gmina uruchomiła punkt ładowania samochodów
elektrycznych. Znajdują się tu dwie
wiaty pokryte 45 panelami fotowoltaicznymi o łącznej mocy 14,85 kW.

!

Gmina wyremontowała budynek
Słubickiego Centrum Organizacji
Pozarządowych, przeznaczając na jego
termomodernizację 590 tys. zł. Przy
realizacji tej inwestycji na budynku
SCOP zawieszono 30 budek dla jerzyków. – Jerzyki są bardzo przydatne
w walce z komarami – mówi burmistrz
Mariusz Olejniczak.– Jestem przeciwnikiem chemicznego odkomarzania,
bo opryski nie tylko są mało skuteczne,
ale też stanowią zagrożenie dla wielu
gatunków pożytecznych owadów –
podkreśla i dodaje, że chciałby, żeby
w przyszłości także na innych budynkach użyteczności publicznej montować budki dla jerzyków.
Maj

!

Burmistrz Mariusz Olejniczak
i przewodniczący rady miejskiej
Grzegorz Cholewczyński otworzyli
14 maja nowoczesną świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci i młodzieży.
Mieści się ona w budynku na os. Świerkowym. Na 380 mkw urządzono wiele
przestronnych sal, gdzie dzieci znajdują
wsparcie terapeutów i opiekunów. –

Dotychczas tego typu świetlice znajdowały się w szkołach, gdzie nie było
możliwości stworzenia uczniom takich
warunków jakbyśmy chcieli – mówi
burmistrz. – Bardzo mi zależało, żeby
dzieci, które potrzebują różnego rodzaju terapii, mogły korzystać z pomocy specjalistów w przyjaznych
wnętrzach – dodaje. Świetlica działa
w strukturach OPS. Na stworzenie
placówki gmina przeznaczyła 900 tys.
zł z Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozmowy koncentrowały się wokół
restrospekcji przebiegu pandemii
i jej wpływu na region przygraniczny.
Efektem spotkania był apel do rządów
Polski i Niemiec oraz instytucji europejskich o wypracowanie regulacji
prawnych, które pozwolą zapobiec sytuacjom, z którymi przyszło się mierzyć mieszkańcom pogranicza podczas
pierwszego roku pandemii.

!

!
!

Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji
pozyskał z Ministerstwa Kultury
Dziedzictwa Narodowego i Sportu 350
tys. zł na pierwszy etap prac remontowych, dzięki którym chce przywrócić
dawny blask zabytkowym arkadom na
słubickim stadionie. Na remont arkad,
SOSiR pozyskał też wcześniej 27 tys. zł
z budżetu województwa lubuskiego.

!

Dostaliśmy kolejne dofinansowanie
do budowy sali sportowej przy
Szkole Podstawowej nr 3 w Słubicach.
W konkursie Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego, w ramach programu
Lubuska Baza Sportowa, do zdobycia
było maksymalnie 100 tys. zł. Dostaliśmy 70 proc. tej kwoty. Wcześniej, na
budowę sali gmina pozyskała 2,9 mln
zł z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych.

Kolejny rok z rzędu gmina zadbała
o to, żeby 1 czerwca był prawdziwym
świętem dla naszych najmłodszych
mieszkańców. Na słubickim stadionie
nie można się było tego dnia nudzić!

!

Przy Urzędzie Miejskim w Słubicach stanął pierwszy w województwie lubuskim Mobilny Punkt
Szczepień. Latem można się tu było za
darmo zaszczepić, a z możliwości tej
skorzystali nie tylko słubiczanie, ale
także pracujący w Polsce cudzoziemcy.

!

!

16 czerwca, wspólnie z przedstawicielami samorządów z całego
polsko-niemieckiego
pogranicza,
świętowaliśmy w Urzędzie Miejskim
w Słubicach 30-lecie Traktatu między
Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie
i przyjaznej współpracy. Wśród gości
byli m.in. Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak i Premier
Brandenburgii dr Dietmar Woidke.

„Letnie granie” – tak zatytułowany
był cykl imprez przygotowanych, na
zlecenie gminy, przez Słubicki Miejski
Ośrodek Kultury. - Biesiada w stylu
country, ustanawianie rekordu w gotowaniu zupy z Mateuszem Gesslerem,
koncerty, plenerowe kino, Bieg bez
granic, performance słubickiej Bohemy
i artystyczny projekt „Novum” kolektywu Between_us… - to tylko niektóre
atrakcje, z których mogli latem skorzystać mieszkańcy i nasi goście.
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Podstawowej nr 3 przebudowano m.in.
instalację przeciwpożarową (93 tys. zł),
w przedszkolu „Krasnal Hałabała” za
ponad 200 tys. zł zmodernizowano instalację wodną. Ponad 100 tys. zł gmina
przeznaczyła na modernizację pokrycia
dachowego w żłobku samorządowym,
w „Jarzębince” wyremontowano klatki
schodowe, w SP1 zmodernizowano
układ centralnego ogrzewania. Szkoła
w Golicach kupiła urządzenia na plac
zabaw i zbudowała ścieżkę sensoryczną.
- 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), budujemy szkołę w Kunowicach (12 mln zł) – przypomniał
burmistrz Mariusz Olejniczak. – Na
wszystkie inwestycje oświatowe realizowane w 2021 roku przeznaczyliśmy
rekordową kwotę blisko 19 mln zł.

!

Tradycyjnie na sierpniowej sesji
burmistrz M. Olejniczak i przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz
Cholewczyński wręczyli stypendia
i nagrody najlepszym uczniom. Otrzymali je: Hanna Samelska, Julia Niewiadomska, Fabian Zwierzchaczewski,
Igor Wiencek, Michał Kryński, Borys
Drzewiecki i Marietta Anna Grelka.
Uczniowie gościli na sesji razem z rodzicami, którzy także otrzymali gratulacje.
Wrzesień

Czerwiec
To był trudny, ale dobry rok. Cieszę
się, że pomimo pandemii COVID-19
utrzymaliśmy nie tylko dyscyplinę finansową, ale też naprawdę sporo zrobiliśmy – mówił burmistrz Mariusz
Olejniczak, któremu 24 czerwca radni
udzielili wotum zaufania i absolutorium za 2020 rok. Przypomniał, że
w 2020 roku, sparaliżowanym przez
COVID-19, gmina zrealizowała inwestycje na łączną kwotę ponad 15 mln zł.
Wprawdzie plan był dużo ambitniejszy
(ponad 21 mln zł), ale gdy powstawał
nikt nie wiedział, że przyjdzie nam się
mierzyć z pandemią.

zację budynku Szkoły Podstawowej nr
2 w Słubicach (inwestycja jest już gotowa). Gmina przeznaczyła na to blisko
1,6 mln zł. Budynek szkoły nie tylko zyskał nową elewację, ale będzie też tańszy
w utrzymaniu dzięki m.in. dociepleniu
i modernizacji systemu grzewczego.
Gmina zdobyła na to zadanie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 300 tys.
zł, przyznano jej też ponad 200 tys. zł
tzw. premii termomodernizacyjnej.
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Blisko 278 tys. zł z unijnej puli,
którą dysponował Urząd Marszałkowski, trafiło do Słubic, dzięki czemu
Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji
wzbogacił się o komorę hiperbaryczną
i kriogeniczną w centrum odnowy
biologicznej. Pomogła w tym Lokalna
Grupa Działania „Zielona Dolina Odry
i Warty”, która była partnerem SOSiRu.

!

!

W połowie czerwca burmistrz Mariusz Olejniczak podpisał umowę
na modernizację 15 gminnych dróg
przeznaczając na to z budżetu 1,1 mln
zł. Dzięki temu poprawiła się jakość
dróg w Słubicach, Kunicach, Lisowie
i Kunowicach.
Lipiec

!

Zakład Usług Wodno-Ściekowych
zakończył 4-letni projekt o wartości
ponad 68 mln zł! Była to największa
w historii Słubic inwestycja związana
z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej. Wymieniono m.in. odcinki sieci
wodociągowej w ponad dwudziestu ulicach, o łącznej długości 8 km, hydranty
przeciwpożarowe, wymieniono zasuwy,
które pozwalają na zamykanie poszczególnych fragmentów wodociągu
bez konieczności zakręcania „kurka
z wodą” w całym mieście, uszczelniono
21,5 km sieci kanalizacji sanitarnej,
rozbudowano oczyszczalnię ścieków,
doposażono spółkę w specjalistyczne
samochody oraz system informacji
przestrzennej GIS. Dodatkowo zautomatyzowano część procesów technologicznych.

!

Na początku lipca burmistrz podpisał umowę z firmą AMS-BUD
z Zielonej Góry, która do końca 2021
roku miała wykonać termomoderni-

Nie lada gratka czekała latem na
miłośników muzyki klasycznej po
obu stronach Odry. Od połowy lipca
do początku września, w ramach cyklu
„Brzmienie lata”, w Słubicach i Frankfurcie można było słuchać w plenerze
darmowych koncertów muzyki klasycznej. Organizatorem cyklu była
spółka Messe und Veranstaltungs
Frankfurt (Oder) i Słubicki Miejski
Ośrodek Kultury.

!

Kolejny rok z rzędu około 400
uczniów słubickich szkół i 300 ich
rówieśników zza Odry brało udział
w dwuletnim projekcie „Język sąsiada
w Dwumieście”, na który pozyskaliśmy
z Unii Europejskiej blisko 700 tys.
euro dotacji. Dzięki temu uczniowie
mają dodatkowe lekcje języka sąsiada,
a także wspólnie spędzają czas na różnego rodzaju warsztatach.

Sierpień

!

Lato to zawsze czas remontów
w
placówkach
oświatowych.
W „Misiu Uszatku” zmodernizowano
łazienki dla dzieci (100 tys. zł), w Szkole

!

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. Powody do świętowania były tego dnia dwa, bo szkoła obchodziła też swoje 75.urodziny. 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.
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We wrześniu odbyło się pierwsze
spotkanie, na które burmistrz
i radni zaprosili mieszkańców, żeby
przedyskutować wybór metody naliczania opłat za śmieci. Gmina, podobnie jak inne samorządy w Polsce
musiała się do tego przymierzyć, bo po
wprowadzeniu przez rząd obowiązku
segregacji odpadów na 5 frakcji, bardzo
mocno wzrosły koszty funkcjonowania
systemu odbioru odpadów i ich unieszkodliwiania. Podwyżki były nieuniknione. Pytanie brzmiało natomiast,
którą z 4 narzuconych prawem metod
naliczania opłat przyjąć i na jakim poziomie je ustalić.

!

Słubicko-Frankfurckie
Centrum
Kooperacji zaprosiło mieszkańców
na dwudniową konferencję na temat
przyszłości naszego dwumiasta. Wzięło
w niej udział ok. 80 osób, które podzieliły się swoimi przemyśleniami
na temat transgranicznego rozwoju
miejskiego do roku 2030 w takich dziedzinach jak: komunikacja, transport,
przestrzeń miejska, kultura, kształcenie, sport i rekreacja. Ich pomysły
będą poddane dyskusji przy tworzeniu
koncepcji rozwoju dwumiasta do 2030
roku.

!

Odłóż telefon i żyj – tej treści napisy pojawiły się w wielu miejscach
w mieście, szczególnie w sąsiedztwie
szkół. Hasła ostrzegawcze namalowali
strażnicy miejscy, którzy zauważyli, że
szczególnie młodzi ludzie przechodząc
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przez ulicę często rozmawiają przez telefon, co jest bardzo niebezpieczne.

śnego w Rzepinie, Maria Bajko i Maria
Kwaśniewska ze Szkoły Podstawowej
w Górzycy oraz Zygmunt Kownas pedagog z Liceum Ogólnokształcącego
w Rzepinie.

!

Gmina włączyła się w walkę z pandemią i we wrześniu zorganizowała
cztery pikniki prozdrowotne: w Kunowicach, Rybocicach, Świecku i Golicach.
Połączone były ze szczepieniami przeciwko COVID-19.

!

16 par małżeńskich z naszej gminy
odebrało 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.
Październik

!

Ponad 75 tys. zł przeznaczyła gmina
na zajęcia pozalekcyjne dla ok. 350
uczniów, którzy za darmo mogą m.in.
doskonalić język obcy, poznać tajniki
gry w szachy, uczyć się gry w tenisa
ziemnego lub tańca, a także poznawać
nowe techniki plastyczne.

!
!

1 października 2021 r., w ratuszu
w Lipsku, odbyła się uroczystość
nadania nagrody Fundacji Carla i Annelise Goedeler samorządom, które służą
rozwojowi pokojowej współpracy w Europie. W tym roku współpracę oceniano
przez pryzmat działań podejmowanych
w czasie pandemii koronawirusa. Słubice i Frankfurt nad Odrą otrzymały
nagrodę specjalną kuratorium fundacji
za współdziałanie w czasie zamknięcia
granicy. Wspólnie uruchomiliśmy
wtedy infolinię dla Polaków i Niemców,
m.in. dla osób dojeżdżających do pracy,
podjęliśmy działania na rzecz polskich
uczniów chodzących do szkół we Frankfurcie, a burmistrzowie Słubic i Frankfurtu: Mariusz Olejniczak i René Wilke
wymieniali się informacjami, ważnymi
dla mieszkańców, podczas cyklicznych
wideokonferencji.

!

Rondo przy ul. Obozowej otrzymało nazwę Tajnej Organizacji
Nauczycielskiej. Była to inicjatywa
Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Słubicach, którą
poparła Rada Miejska. Tajna Organizacja Nauczycielska (TON) powstała
w październiku 1939 roku. Szacuje się,
że tajnym nauczaniem objęto ok.1,5
mln uczniów. W TON działali m.in.
Józefa Doniec, więźniarka obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu i Eugenia
Degórska, uczestniczka Powstania
Warszawskiego, które uczyły w Szkole
Podstawowej nr 1 w Słubicach, Marian
Szatkowski, nauczyciel Technikum Le-

Programu Czyste Powietrze. Jest on
skierowany do właścicieli domów jednorodzinnych, którzy mogą otrzymać
dotację – maksymalnie do 37 tys. zł
m.in. na wymianę starych źródeł ciepła
(pieców i kotłów na paliwa stałe), zakup
i montaż nowych źródeł ciepła, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej czy
instalację odnawialnych źródeł energii.
Pracownicy gminy pomagają przy składaniu wniosków i rozliczeniu dotacji.

!

W połowie października w Urzędzie
Miejskim w Słubicach uruchomiony
został punkt konsultacyjny dla osób,
które chcą skorzystać z rządowego

20 października burmistrz Mariusz Olejniczak podpisał umowę
na modernizację dwóch dróg w Drzecinie. Pierwsza prowadzi od budowanego właśnie w tej miejscowości wału
przeciwpowodziowego do terenów
rolnych (koszt 329 tys. zł, z czego 144
tys. zł gmina pozyskała z Urzędu Marszałkowskiego), druga - od świetlicy
wiejskiej w kierunku rancza (dofinansowana z Urzędu Wojewódzkiego,
z Funduszu Przeciwdziałania COVID19. Koszt inwestycji to 690 tys. zł,
z czego ponad 200 tys. zł pochodzi
spoza budżetu gminy).

o wodoprzepuszczalnej nawierzchni
mineralno-epoksydowej, przybędzie
też zieleni. Stanie tu też nowoczesna,
samoczyszcząca się toaleta. Teren zostanie oświetlony, będzie też monitorowany.

!

Gmina Słubice dostanie 4,7 mln
zł z programu Polski Ład. Za te
pieniądze planuje wybudować drogę
i ścieżkę rowerową od ulicy Sportowej
do Drzecina. 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 – mówi
burmistrz.

!

Po raz 12. odbył się w Słubicach
i we Frankfurcie nad Odrą Festiwal
Nowej Sztuki lAbiRynT. Przez trzy dni
odbyło się kilkadziesiąt akcji artystycznych, wystaw, pokazów filmowych,
spotkań z artystami, wykładów i happeningów z udziałem artystów z wielu
krajów.
Listopad

!

Takiego miejsca do rekreacji dla rodzin z dziećmi dotychczas w Słubicach nie było. To ogromna inwestycja,
na którą przeznaczamy ponad 6,6 mln
zł, ale jestem przekonany, że warto
to zrobić – mówił burmistrz Mariusz
Olejniczak, który 22 listopada podpisał
umowę na zagospodarowanie parku
przy al. Niepodległości. Do końca lipca
2022 roku powstanie tam m.in. kilka
placów zabaw, dla dzieci w różnym
wieku, także niepełnosprawnych maluchów. Będzie tu też można pojeździć po torze rolkowym o nawierzchni
bitumicznej, poćwiczyć na siłowni
pod chmurką, skorzystać z miejsca
do wypoczynku dla rodzin. W parku
zaprojektowano alejki spacerowe

!

2 listopada mieszkańcy dwumiasta
Słubice-Frankfurt 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. 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.
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z pewnością turystów, którzy często odwiedzają teren obozu. Na tę inwestycję
gmina pozyskała z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwotę 197,5 tys.
zł, połowę potrzebnych pieniędzy.

!

!

Zajęliśmy pierwsze miejsce, wśród
małych gmin w rządowym konkursie „ Najbardziej Odporna Gmina”
oraz trzecie miejsce w konkursie „Rosnąca odporność”. Gdy rozstrzygano
konkurs w gminie Słubice zaszczepionych było 57 proc. mieszkańców. To
jeden z lepszych wyników, za co w nagrodę dostaniemy w sumie ponad 1,2
mln zł.

!

Posadziliśmy 160 drzew w różnych
miejscach w gminie. Wzdłuż ulicy
Północnej w Słubicach rosną klony, przy
ul. Mieszka I posadzone zostały lipy, na
placu Bohaterów i placu Wolności posadzono platany i lipy. Zazielenił się również deptak przy ul. Kochanowskiego.
W pasie między chodnikami rosną
brzozy, a wzdłuż deptaka wiśniowe
śliwy. Przy placu Przyjaźni przybyło
kasztanów, a w okolicy kościoła w Golicach posadziliśmy 10 lip. Nasadzenia
pojawiły się także w sąsiedztwie wiat
śmietnikowych, żeby uniemożliwić
składanie tam odpadów.

Reprezentacja LKS Lubusz Słubice znalazła się w gronie najlepszych
klubów w Polsce w kategorii U16 i zakwalifikowała się do lekkoatletycznej
ekstraligi, czyli ścisłej czołówki kraju
w lekkiej atletyce. Autorzy tego sukcesu
to: Wiktoria Przybylska (dysk), Julia
Horoszkiewicz (dysk), Antoni Horoszkiewicz (dysk), Seweryn Stań (dysk),
Maja Walczak (dysk) oraz biegaczeJakub Jurgiewicz, Dawid Musztyfaga,
Błażej Rudnik, Wiktoria Smolarczyk,
Zuzanna Smolińska, Olga Zygarowicz,
Iga Mizerska, Amelia Smolarczyk,
Nina Sejnik, Zuzanna Rękawiecka,
Julia Kińska, Gabriela Weryk, Helena
Podruczna, Amelia Piróg, Klarysa Baca
Chomicz.

!

Burmistrz Mariusz Olejniczak
i przewodniczący rady miejskiej
Grzegorz Cholewczyński zaprosili do
Urzędu Miejskiego w Słubicach, młodych sportowców z Lubusza Słubice
i ich trenerów, żeby podziękować za historyczny sukces klubu.

!

Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Słubicach, który skupia
ponad 500 osób, 16 października, obchodził swoje 60-lecie. To bez wątpienia
najliczniejsze i jedno z najbardziej aktywnych stowarzyszeń w naszej gminie.
Z tej okazji w klubie Witkacy odbyła się
urodzinowa impreza. Burmistrz Mariusz Olejniczak i Przewodniczący Rady
Miejskiej Grzegorz Cholewczyński pogratulowali wszystkim osobom, które
na co dzień angażują się w służbę społeczną.
Grudzień

!

!

Szkoła Podstawowa nr 2 świętowała swoje 60.urodziny. – To ludzie
tworzą szkołę. Są jej bohaterami – mówiła 12 listopada, podczas uroczystego
spotkania dyrektorka SP2 Katarzyna
Leśniak-Werwińska. 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.

Po raz 17. dwumiasto SłubiceFrankfurt zaprosiło w listopadzie
na Festiwalu Piosenki Autorskiej i Muzyki Świata transVOCALE. Podobnie
jak w ubiegłych latach koncert inauguracyjny był muzycznym projektem
przygotowanym m.in. przez artystów
ze Słubic i Frankfurtu. Tym razem na
scenie Forum Kleista królował hip- hop.
W projekcie wzięli udział m.in. Abel,
Akin, As36k, Gonix i wielu innych muzyków z obu stron Odry. W kolejnych
dniach, w Słubickim Miejskim Ośrodku
Kultury oraz w Forum Kleista, mogliśmy posłuchać m.in. Igora Herbuta
z zespołu Lemon, duetu Linia Nocna,
Natalii Iwaniec, zespołu Brevki, duetu
Dorota Miśkiewicz / Henryk Miśkiewicz i Cheap Tobacco.

!

Gmina zakończyła w końcówce listopada budowę ścieżki rowerowej
w Świecku, na którą czekali mieszkańcy. Ścieżka ma 1 km długości i prowadzi do pomnika upamiętniającego
więźniów hitlerowskiego obozu „Oderblick” . Powstała wzdłuż drogi gminnej,
od drogi powiatowej nr 1252F. Ucieszy

W końcówce grudnia rada miejska
uchwaliła budżet na 2022 rok. Na
inwestycje gmina przeznaczyła ponad
29 mln zł! – Nie zwalniamy tempa
i w przyszłym roku mamy w planach
inwestycje, na które wiem, że bardzo
czekają mieszkańcy. Jest to m.in. przebudowa ulicy Kopernika, zagospodarowanie 2,5-hektarowego parku przy al.
Niepodległości czy budowa ścieżki rowerowej ze Słubic do Drzecina – mówił
po sesji burmistrz Mariusz Olejniczak.
Uchwalony przez Radę Miejską budżet
zakłada dochody w wysokości blisko
113 mln zł, a wydatki na łączną kwotę
137,4 mln zł. Deficyt – 24,5 mln zł pokryty zostanie ze sprzedaży papierów
wartościowych wyemitowanych przez
gminę w wysokości 24,5 mln zł. Najważniejsze inwestycje to: przebudowa
drogi przy ul. Kopernika wraz z modernizacją skrzyżowania ul. Mickiewicza
z ul. Kopernika (etap I) – 5,6 mln zł
(połowę pieniędzy gmina ma otrzymać
z budżetu państwa – po pozytywnej
opinii wojewody czekamy na akceptację
wniosku przez premiera), przebudowa
parku przy al. Niepodległości, na terenie którego powstanie kilka palców
zabaw i miejsce do rekreacji dla całych
rodzin – 6,6 mln zł, modernizacja placówek oświatowych – 1,4 mln zł, budowa drogi gminnej na odcinku od ul.
Powstańców Wlkp. do Świecka – 1 mln
zł, modernizacja dróg gminnych – 1
mln, doposażenie placów zabaw- 200
tys. zł, dotacja dla mieszkańców – wymiana tzw. kopciuchów na ekologiczne
piece – 250 tys. zł, dotacja dla szpitala
w Słubicach – 200 tys. zł.

!

Na placu przed Urzędem Miejskim
gmina zbudowała skatepark i pumptrack. Na tę inwestycję czekali miłośnicy
rowerów, hulajnog i deskorolek. Powstała tu też pierwsza w mieście stacja
naprawy rowerów i hulajnóg. To, jak
skatepark ma wyglądać, podpowiedzieli
burmistrzowi miłośnicy rowerowych
i deskorolkowych akrobacji, których
Mariusz Olejniczak zapytał o zdanie.
Inwestycja kosztowała 736 tys. zł.

!

Dobiegła końca budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3

w Słubicach. Budynek ma powierzchnię
ponad 900 mkw. Oprócz sali sportowej
jest tam też sala do zajęć korekcyjnych,
sanitariaty. Przy wejściu głównym
znajduje się podjazd, a przy łączniku
prowadzącym do szkoły – platforma
ułatwiającą komunikację uczniom niepełnosprawnym. Sala przy „trójce” to
kolejna tego typu gminna inwestycja
w przeciągu ostatnich lat. Wcześniej
nowoczesny obiekt stanął przy SP nr 2.

!

Kolejny rok z rzędu gmina zorganizowała jarmark bożonarodze-

niowy połączony z miejską Wigilią.
Przez trzy dni poprzedzające święta,
na placu Bohaterów, można było spotkać Mikołaja, który częstował dzieci
słodyczami, spróbować różnych smakołyków, kupić upominki bliskim
i celebrować przedświąteczny czas
śpiewając wspólnie kolędy i oglądając
występy artystyczne. Jak co roku pięknych wrażeń dostarczyli nam lokalni
artyści, którzy wzięli udział w Preludium Bożonarodzeniowym.
(beb)
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Burmistrz Słubic ogłasza przetarg
ustny ograniczony na sprzedaż
nieruchomości gruntowej stanowiącej
własność Gminy Słubice”:
Przetarg odbędzie się w dniu 15
marca 2022 r. (wtorek) o godz. 11.00
w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu
Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1. Ogłoszenie o przetargu
podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy

ul. Akademickiej 1 oraz na stronie bip.
slubice.pl i www.slubice.pl. Informację
o publikacji ogłoszenia o przetargu zamieszczono w Gazecie Słubickiej.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Słubicach
w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami

i Architektury od poniedziałku do
piątku w godzinach urzędowania, telefon 95 737 20 49, mail: beata.nowakowska@slubice.pl.
Przetarg ogłoszono dnia 18 stycznia
2022 r. Sporządziła: Beata Nowakowska, dnia 18 stycznia 2022 r.

Krajowa Mapa Zagrożeń
Bezpieczeństwa – platformą do
kontaktu policji z mieszkańcami
– Za pomocą
Krajowej Mapy
Zagrożeń Bezpieczeństwa można
przekazywać informacje o zagrożeniach występujących w okolicy
– informuje słubicka policja.
W powiecie słubickim z każdym
dniem przybywa nowych zgłoszeń.
Każde z nich jest weryfikowane przez
policjantów.
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to interaktywna mapa, która
pozwala na wymianę informacji o zagrożeniach pomiędzy policją a społeczeństwem. Dzięki zgłoszeniom wiemy,
jakie zagrożenia są dla mieszkańców
najbardziej uciążliwe i w jakiej sferze
należy podjąć współpracę z innymi
podmiotami żeby je wyeliminować.
Za pomocą tego narzędzia, każdy ma
wpływ na to co dzieje się w jego miejscu
zamieszkania, dlatego warto z niego
korzystać. Wystarczy wejść na stronę
internetową komendy wojewódzkiej,
powiatowej czy też miejskiej policji.
Po otwarciu aplikacji, należy wprowadzić zgłoszenie wybierając kategorię

1 lipca ub. roku rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie
wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła
i spalania paliw w budynkach mieszkalnych
i niemieszkalnych.
Każdy budynek, który posiada
źródło ciepła lub spalania paliw do 1
MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można
złożyć samodzielnie, bez wychodzenia
z domu, żeby to zrobić musisz posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny.
Wejdź na stronę www.zone.gunb.
gov.pl ,naciśnij -> złóż deklarację <wypełnij ją i wyślij.
Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, jeżeli Twój dom posiada źródło
ciepła i spalania paliw zainstalowane
przed 1 lipca 2021 r., na złożenie deklaracji masz 12 miesięcy. Jeżeli źródło
ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca deklarację musisz
złożyć w terminie 14 dni.
Nie masz dostępu do Internetu albo
podpisu elektronicznego? Deklarację

w formie papierowi możesz złożyć
w Urzędzie Miejskim w Słubicach.
Deklarację można pobrać i wydrukować ze strony: zone.gunb.gov.pl/
dokumenty-do-pobrania/
Za brak złożenia deklaracji w ustawowym terminie będzie grozić
grzywna (zgodnie z art. 27h ustawy
z dnia 28 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów
oraz o centralnej ewidencji emisyjności
budynków), która jest wymierzana na
zasadach ogólnych Kodeksu wykroczeń.
Wszelkie materiały informacyjne
dotyczące obowiązku składania deklaracji są dostępne i gotowe do pobrania
na stronie internetowej: www.zone.
gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/
(red)

Nowe dowody osobiste?
To warto wiedzieć!
Od 8 listopada 2021 roku obowiązują nowe
dowody osobiste, które zawierają dodatkowo odciski palców. U niektórych osób, z różnych powodów, trudno je pobrać, co powoduje
dłuższy czas obsługi interesantów.
zagrożenia, a następnie zaznaczyć na
mapie miejsce występowania. Warto
także uszczegółowić zgłoszenie, wprowadzając datę, opis zagrożenia, dzień
tygodnia i porę dnia, a także załączyć
plik. To ułatwi weryfikację zgłoszenia.
Pamiętajmy, żeby z narzędzia korzystać rozsądnie. Zawarty w aplikacji katalog dostępnych zgłoszeń jest bardzo
szeroki, a każda otrzymana informacja
jest kilkukrotnie sprawdzana przez policjantów. Znajdziemy w niej między
innymi takie kategorie jak: dzikie wysypiska, akty wandalizmu, nieprawidłowe
parkowanie, przekroczenie dozwolonej

Fot. Pixabay

Pamiętaj o szczepieniu
czworonoga przeciw
wściekliźnie
Powiatowy Lekarz
Weterynarii, ze
względu na coraz
liczniejsze przypadki stwierdzenia
wścieklizny w Polsce, przypomina
o obowiązkowych
szczepieniach psów
przeciwko wściekliźnie.

Centralna Ewidencja
Emisyjności Budynków
– złóż deklarację.
To obowiązek!

Pierwsze szczepienie powinno być
po ukończeniu 12 tygodnia życia,
a następne nie rzadziej niż co 12
miesięcy. . Ze względu na istniejące
zagrożenie, Główny Inspektorat Weterynarii zaleca również szczepienia
przeciw wściekliźnie także dla kotów.

prędkości, nielegalne rajdy samochodowe, czy też spożywanie alkoholu
w miejscach niedozwolonych bądź
grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją. Każda z zawartych
w aplikacji kategorii jest bardzo istotna
i ma duże znaczenie dla zapewnienia
bezpieczeństwa mieszkańcom.
Pamiętaj, że zgłoszenia w ramach
Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa nie zastępują potrzeby pilnej
interwencji policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numeru
alarmowego 112.
(red)

Nowe dowody osobiste zawierają
dodatkowo odciski palców oraz podpis
posiadacza dowodu osobistego co powoduje, że dokument ten jest bardziej
bezpieczny. Jednak czynności z tym
związane znacznie wydłużają czas obsługi interesanta w sprawie przyjęcia
wniosku o wyrobienie nowego dowodu
osobistego oraz jego odbiór. Wydłużenie czasu obsługi spowodowane jest
nie tylko dodatkowymi czynnościami
ale także z występującymi problemami
technicznymi przy pobieraniu odcisków palców. – Dlatego prosimy o wyrozumiałość. Przypominamy też, że

obsługa interesantów Wydziału Urząd
Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich odbywa się wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu
wizyty w urzędzie – mówi kierowniczka wydziału Alicja Cieślak. (red)
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SP Golice z medalem w badmintonie
Dobre wieści z badmintonowych boisk.
W grudniu ubiegłego roku reprezentacja Szkoły Podstawowej w Golicach wystąpiła w aż
trzech finałach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży. Emocji nie brakowało, a szkolną gablotę
wzbogacił jeden, ale niezwykle cenny, medal.
O krok od brązu

Fot. archiwum SP Golice

Najpierw w finale LOM wzięli udział
chłopcy rywalizujący w Igrzyskach
Młodzieży Szkolnej. Turniej odbył
się 1 grudnia w Świebodzinie. Duet
Alan Fronczek i Konrad Wesoły trafił
w grupie na zespoły SP 7 Świebodzin
i SP 2 Sulęcin.
- W drugim meczu byli o włos od
sprawienia niespodzianki i pokonania
teoretycznie silniejszych rywali, jednak
zabrakło nieco determinacji – relacjonuje Elżbieta Mierzejewska, opiekunka
golickich badmintonistów.
W meczu o piąte miejsce chłopcy
z SP Golice spotkali się z uczniami SP
Bobrowice, z którymi przegrali i ostatecznie zajęli szóste miejsce.

Dzień później do rywalizacji w tej
samej kategorii przystąpiły dziewczęta
w składzie: Wiktoria Różańska, Maja
Mazurek, Kornelia Mazurek.
W pierwszym meczu grupowym pokonały SP 2 Sulęcin, by w drugim ulec
nieznacznie szkole z Lipinek Łużyckich.
Ostatni mecz ze szkołą z Nowej Soli był
przepustką do półfinału. Nasze reprezentantki stanęły na wysokości zadania
i wygrały. Niestety, półfinał z faworytkami – uczennicami z Babimostu – nie
był już tak udany i goliczanki przegrały.
W meczu o brąz spotkały się z wcześniejszymi pogromczyniami z Lipinek
Łużyckich.

- Walka była bardzo zacięta, a fakt, że
szkoły są podobnej wielkości dodawał
meczowi sporo emocji. Dziewczęta walczyły o każdą lotkę, jednak decydujący
pojedynek deblowy, a co za tym idzie
cały mecz, wygrały rywalki – opowiada
E. Mierzejewska.

Upragnione srebro

I wreszcie przyszedł 8 grudnia, kiedy
to do Świebodzina przyjechały najlepsze dziewczęce reprezentacje w ra-

mach Igrzysk Dzieci. Golicką szkołę
reprezentowały trzy zawodniczki: Aleksandra Żak, Kaja Mierzejewska i Aleksandra Stań. Nasze badmintonistki
w grupie dość gładko wygrały z Katolicką Szkołą Podstawową z Żar oraz SP
Babimost. Półfinał to już zacięty mecz
z gospodyniami turnieju SP 7 Świebodzin i rywalizacja punkt za punkt.
Jednak dzięki wygranej w deblu to goliczanki zostały finalistkami turnieju.

A w finale czekały już faworytki z SP
1 Sulęcin. - Dziewczęta z obu szkół na
co dzień ćwiczą pod okiem tego samego trenera – Roberta Aleksandrowicza z Sulęcina, więc znają się, „jak
łyse konie”. Kaja, Ola i Ola ostatecznie
musiały uznać wyższość Natalki, Laury
i Hani, ale nie zmienia to faktu, że zostały wicemistrzyniami województwa
lubuskiego – cieszy się E. Mierzejewska.
MK

Paulina Dudek w gronie 100
najlepszych piłkarek świata

Zawodnicy Lubusza podczas olimpiady
LDK w Toruniu. Z prawej A. Marciniak

Lekkoatleci Lubusza Słubice mają za sobą kolejny udany występ, tym razem w Toruniu na
Halowej Olimpiadzie Młodzieży „Lekkoatletyka dla każdego”. W stawce naszych reprezentantów najlepiej spisała się 9-letnia Amelia Marciniak, która uzyskała najlepszy czas
w historii polskiej lekkoatletyki na dystansie
300 metrów w swojej kategorii wiekowej.

Hala sportowa „Arena”, która regularnie gości najlepszych lekkoatletów
świata, tym razem była świadkiem
walki o medale następców polskich
olimpijczyków. 21 listopada do rywalizacji przystąpiło prawie sześciuset
młodych lekkoatletów z całej Polski.
Każde z województw wystawiło
36-osobowe reprezentacje. W lubuskiej drużynie było aż siedmioro słubiczan, a jednym z czterech trenerów
kadry naszego województwa został
szkoleniowiec Lubusza Piotr Kiedrowicz.
W tej stawce najefektowniejszy występ zanotowała Amelia Marciniak. Na
dystansie 300 metrów uzyskała czas
48,69. To nie tylko poprawiony o 2 sekundy dotychczasowy rekord życiowy,
ale najlepszy wynik w historii polskiej
lekkoatletyki w kategorii wiekowej
U10 (w dziecięcych kategoriach nie
notuje się oficjalnych rekordów Polski,
a tylko tzw. najlepsze wyniki). Warto
przy okazji wspomnieć, że w tym roku
podopieczna trenera Kiedrowicza jest
posiadaczką najlepszych wyników

w Polsce aż w sześciu konkurencjach.
A jak wypadli pozostali zawodnicy
Lubusza Słubice? Wiele emocji dostarczył kibicom bieg przez płotki. Ninie
Sejnik (trener Jacek Grześkowiak) zabrakło tylko 0,05 sek. do medalu. Była
czwarta, ale w eliminacjach i finale
ustanowiła rekordy życiowe: 10,13
i 10,03.
Siódme miejsce i rekord życiowy na
300 m (49,39) przywiózł specjalista od
średnich dystansów Brian Pelc. O tę
samą lokatę pokusiła się sztafeta 4 x
200 m z udziałem wspomnianych A.
Marciniak i B. Pelca. Bliska rekordu
życiowego na 60 m była Amelia Piróg.
Uzyskała czas 8,81, co dało jej 23
miejsce.
Nieco słabiej pobiegły tym razem
specjalistki od średnich dystansów,
bohaterki ubiegłorocznych mistrzostw
w biegach przełajowych. W rywalizacji
na dystansie 600 m zaprezentowały
się: Zuzanna Smolińska 1:51,16 (18
m), Iga Mizerska 1:58,23 (33 m) oraz
Klarysa Baca Chomicz 1:59,03 (35 m).
MK

Na polskich boiskach nasza piłkarka
grała najpierw w Stilonie Gorzów, a następnie w Medyku Konin, skąd właśnie
trafiła do Francji. P. Dudek od wielu
lat jest podporą reprezentacji Polski. Z
kadrą U-17 zdobyła mistrzostwo Europy w 2013 roku.
Oprócz niej w rankingu 100. najlepszych piłkarek znalazła się także inna
Polka, Ewa Pajor. Dziennikarze sklasyfikowali ją na 78. lokacie. Wygrała Hiszpanka Alexia Putellas z Barcelony. MK

Ważna nominacja dla Słubic

Ryszard Chustecki w radzie
głównej LZS
Krajowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych, czyli popularne LZS-y, to ważna organizacja na sportowej mapie Polski. Od niedawna
mamy w jej władzach swojego reprezentanta – Ryszard Chustecki został członkiem Rady
Głównej LZS i powierzono mu funkcję sekretarza zarządu.
Ryszard Chustecki od lat związany
jest ze sportem, głównie lekkoatletyką. Obecnie jest dyrektorem ds.
sportu w Słubickim Ośrodku Sportu
i Rekreacji, ale przede wszystkim jest
aktualnym prezesem Lubusza Słubice,
klubu, który od samego początku istnienia należy właśnie do zrzeszenia
LZS.
Jeszcze w październiku tego roku,
podczas zjazdu lubuskiego zrzeszenia
LZS, R. Chustecki został jednogłośnie
wybrany kandydatem do rady głównej.
Następnie 27 listopada, w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie, odbył się zjazd krajowy. Nowym

przewodniczącym Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia LZS wybrano Mieczysława Baszko, posła i trenera słynnego
cyklu „Piłkarska kadra czeka”.
Kilkanaście dni później w Uniejowie
nastąpiło ukonstytuowanie się rady. –
Na tym spotkaniu nowy przewodniczący zaproponował moją osobę do
pełnienia funkcji sekretarza zarządu.
Z wielką przyjemnością podjąłem się
tej ważnej funkcji – opowiada prezes
Lubusza.
W skład rady głównej wchodzi
obecnie 16 osób, działaczy sportowych
z całej Polski, przedstawicieli każdego
z województw. W ośmioosobowym

Fot. Marcin Kiedrowicz

Amelia Marciniak
przechodzi do historii

Dla słubiczanki to jak do tej pory
największe indywidualne osiągnięcie w
tego typu rankingach. W czołowej setce
świata znalazła się po raz pierwszy w
karierze.
Paulina Dudek gra w obronie i właśnie za postawę w defensywie została
doceniona przez piłkarskich ekspertów.
Jest kluczowym elementem obrony w
PSG, w którym występuje od 2018 roku
(pod koniec ubiegłego roku podpisała
przedłużenie kontraktu do 2024 roku).

Fot. oficjalna strona zawodniczki

Fot. Marcin Kiedrowicz

Pochodząca ze Słubic Paulina Dudek została wybrana do grona 100 najlepszych piłkarek
świata. 24-latka, która na co dzień broni barw
Paris Saint-Germain, została sklasyfikowana
na 89. miejscu.

zarządzie słubiczanin pełni funkcję sekretarza.
R. Chustecki już zapowiada, że
najbliższe miesiące będą pracowite. –
Czeka nas wielkie wyzwanie, czyli XXV
Ogólnopolskie Igrzyska LZS, które będziemy organizować w sierpniu w Słubicach. Możemy je dobrze przygotować
tylko razem. Dziękuję wszystkim,
którzy mi zaufali, szczególnie członkom
lubuskiego LZS – podsumowuje.
MK
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Słubice gospodarzem
Pucharu Polski
w kolarstwie przełajowym
Ogólnopolski Wyścig w Kolarstwie
Przełajowym o Puchar Burmistrza
Słubic przyciągnął na start dokładnie
217 osób, które rywalizowały w kategoriach podzielonych wg stopnia zaawansowania i wieku – od żaków po
mastersów.
Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji,

który był organizatorem wydarzenia,
przygotował liczącą 2,8 km trasę
w parku za stadionem (z finiszem na
słynnej brukowej górce przy cmentarzu), dzięki czemu kibice mogli wygodnie śledzić poszczególne wyścigi.
Za jej przygotowanie osobiście odpowiadał prezes SOSiR Krzysztof

Murdza, który sam przecież jest byłym
kolarzem. – To doświadczenie dużo
pomogło. Udało się nam wspólnie z dyrektorem wyścigu Piotrem Zaliszem
przygotować trasę, która odpowiada
wymaganiom imprez rangi nawet
Pucharu Świata – opowiada z dumą.
Dobre przygotowanie trasy podkreślali także ze metą sami zawodnicy, nie
ukrywając jednak, że poziom trudności
był dość wysoki.
Z powrotu zawodów tej rangi do
Słubic ucieszył się burmistrz Mariusz
Olejniczak. – Kibicowałem temu przedsięwzięciu od samego początku, gdy
SOSiR kilka miesięcy temu rozpoczął
przygotowania. Chciałbym, aby była to
cykliczna impreza, ponieważ mamy ku
temu doskonałe warunki – dodaje.
Burmistrz i prezes liczą, że gdy dobra
opinia o imprezie rozejdzie się w środowisku kolarskim, to za rok liczba
uczestników może być nawet dwukrotnie większa. Tym bardziej, że rywalizacja przełajowa zaczyna wracać do
łask i jak podkreślają sami zawodnicy,
jest dobrą formą przygotowania do letniego sezonu.		
MK

Fot. Sławomir Tomusiak

Za nami zawody Pucharu Polski w kolarstwie
przełajowym. 19 grudnia do Słubic zjechali
najlepsi przełajowcy z całego kraju.

Debiut w kadrze Polski i nominacja do 11. jesieni w Ekstralidze Kobiet

Kariera Natalii Radkiewicz nabiera rozpędu
Słubiczanka jest wychowanką akademii bramkarskiej prowadzonej przez
Mirosława Dębca. Trenując w Promet
Keeper Academy, jeszcze jako nastolatka, reprezentowała barwy Stilonu
Gorzów, a następnie w lipcu 2020 roku
przeniosła się do ekstraligowej Olimpii
Szczecin.
- W pierwszym roku głównie zbierała
szlify, ale też doczekała się debiutu w najwyższej klasie rozgrywkowej. Obecny
sezon to już zupełnie inna bajka – opowiada M. Dębiec, który bacznie obser-

wuje swoją byłą podopieczną.
Jego i pozostałych kibiców Natalii
(a tych w Słubicach nie brakuje) szczególnie ucieszyły regularne występy
ligowe. Jej postawa między słupkami
została dostrzeżona przez ekspertów.
- Wybrano ją dwukrotnie do najlepszej
jedenastki kolejki, a także otrzymał
tytuł najlepszej piłkarki października –
dodaje M. Dębiec.
Dobra gra na rodzimych boiskach
często stają się przepustką do występów z orzełkiem na piersi. I tak się

stało w przypadku Natalii. Otrzymała
powołanie do kadry Polski do lat 19 i
zadebiutowała w meczu z Węgierkami
w Budapeszcie. Kolejnym występem był
już wygrany mecz eliminacji mistrzostw
Europy z Azerbejdżanem.
Zwieńczeniem udanego sezonu było
kolejne powołanie, tym razem do najlepszej jedenastki całej rundy jesiennej
Ekstraligi Kobiet. Czekamy na kolejne
udane występy na zielonej murawie i
oczywiście na debiut w seniorskiej reprezentacji.		
MK

Fot. archiwum N. Radkiewicz

Co słychać u słubiczanki Natalii Radkiewicz? Utalentowana bramkarka
Olimpii Szczecin ma za sobą znakomity sezon. Udane występy na murawie zaowocowały debiutem w kadrze Polski U19. Został też wybrana do
najlepszej jedenastki jesieni w Ekstralidze Kobiet.

Natalia Radkiewicz (u góry z lewej) w składzie reprezentacji Polski U19
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Volkshochschule Frankfurt
(Oder), Gartenstr. 1, 15230
Frankfurt (Oder)
Kontakt w języku polskim: tel.:
+49 335 500 800 21 | e-mail:
nowak@vhs-frankfurt-oder.de
Pełna oferta kursów dostępna
jest pod adresem: www.vhsfrankfurt-oder.de

OFERTA KURSÓW i
EGZAMINÓW JĘZYKA
NIEMIECKIEGO NA
SEMESTR WIOSENNY
2022

JĘZYK NIEMIECKI
- KURSY
Przed wyborem kursu
zalecamy wykonanie testu
poziomującego pod:
https://vhs-brb.de/onlinetest
Język niemiecki - poziom
podstawowy A1
Kurs początkujący dla
słuchaczy z zerową lub
minimalną znajomością
niemieckiego. Oprócz
podstaw gramatyki uczymy
słownictwa w zakresach:
rodzina, praca, zakupy,
podróże. Główny nacisk
leży na mówieniu i
słuchaniu ze
zrozumieniem.
Kurs N404.01
- poziom A1.1
(kurs letni)
termin: 11.07.2022 22.07.2022, 60 godz.
dzień/godz.: pon.-pt., 9:0014:00, koszt: 123,00 €
Kurs N404.02
- poziom A1.1
termin: 22.02.2022 07.07.2022, 70 godz.
dzień/godz.: wt., czw.,
17:00 - 18:30, koszt:
143,00 €

Kurs N404.03
- poziom A1.1
(kurs weekendowy)
termin: 26.02.2022 18.06.2022, 60 godz.
dzień/godz.: sob., 09:30 13:30, koszt: 123,00 €

Kurs N404.09
- poziom A2.3
(kurs weekendowy)
termin: 19.02.2021 18.06.2022, 70 godz.
dzień/godz.: sob., 09:00 13:15, koszt: 143,00 €

Kurs N404.04
- poziom A1.2
termin: 15.02.2022 30.06.2022, 70 godz.
dzień/godz.: wt., czw.,
17:00 - 18:30, koszt:
143,00 €

Język niemiecki - poziom
średnio zaawansowany B1
Kursy adresowane do
osób, które opanowały już
podstawową znajomość
języka, tzn. umiejących
rozumieć wypowiedzi na
tematy życia codziennego
w normalnym tempie oraz
analizować teksty, pomimo
pewnej zawartości
nieznanego słownictwa.

Kurs N404.05
- poziom A1.2
(kurs weekendowy)
termin: 12.02.2022 04.06.2022, 70 godz.
dzień/godz.: sob., 09:30 13:30, koszt: 143,00 €
Kurs N404.06
- poziom A1.3
termin: 14.02.2022 13.06.2022,90 godz.
dzień/godz.: pon., śr.,17:30
- 20:00, koszt: 183,00 €
Język niemiecki - poziom
podstawowy A2
Kursy adresowane są do
osób z początkową
znajomością języka, które
potrafią się już
porozumiewać prostymi
zdaniami w typowych,
codziennych sytuacjach.
Kurs N404.07
- poziom A2
(kurs letni)
termin: 11.07.2022 22.07.2022, 70 godz.
dzień/godz.: pon.-pt., 9:0014:15, koszt: 123,00 €
Kurs N404.08 poziom A2.2
termin: 15.02.2022 30.06.2022, 70 godz.
dzień/godz.: wt., czw.,
17:00 - 18:30, koszt:
143,00 €

Kurs N404.10
- poziom B1 (kurs letni)
termin: 25.07.2022 04.08.2022, 48 godz.
dzień/godz.: pon.-czw.,
9:00-14:15, koszt: 118,20 €
Kurs N404.11
- poziom B1.1
termin: 14.02.2022 29.06.2022, 70 godz.
dzień/godz.: pon., śr.,17:00
- 18:30, koszt: 143,00 €
Kurs N404.12
- poziom B1.2
termin: 16.02.2022 29.06.2022, 70 godz.
dzień/godz.: pon., śr.,17:00
- 18:30, koszt: 143,00 €
Kurs N404.13
- poziom B1.2
(kurs weekendowy)
termin: 12.02.2022 21.05.2022, 60 godz.
dzień/godz.: sob., 09:00 13:15, koszt: 123,00 €
Język niemiecki
- poziom średnio
zaawansowany B2
Kursy skierowane do
słuchaczy, którzy uzyskali

certyfikat B1 lub posiadają
umiejętności na tym
poziomie. Oznacza to, że
bez problemu
porozumiewają się w
sytuacjach życia
codziennego, choć jeszcze
z błędami i przy
ograniczonym zasobie
słownictwa.
Kurs N404.15
- poziom B2.1
termin: 14.02.2022 29.06.2022, 70 godz.
dzień/godz.: pon., śr.,17:00
- 18:30, koszt: 143,00 €
Kurs N404.16
- poziom B2.2
termin: 16.02.2022 29.06.2022, 70 godz.
dzień/godz.: pon., śr.,17:00
- 18:30, koszt: 143,00 €
Język niemiecki
- poziom wysoko
zaawansowany C1
Kursy adresowane do
osób, które bez większych
ograniczeń porozumiewają
się w sytuacjach życia
codziennego oraz
zawodowego i nadal
pragną poszerzać swoje
umiejętności.
Kurs N404.18
- poziom C1.1
(kurs weekendowy)
termin: 26.02.2022 11.06.2022, 60 godz.
dzień/godz.: sob., 09:00 13:00, koszt: 147,00 €
Kurs N404.19
- poziom C1.2
termin: 09.02.2022 27.06.2022, 70 godz.
dzień/godz.: pon., śr.,17:30
- 19:00, koszt: 171,00 €

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje
nowa metoda ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych
prosimy o złożenie w Urzędzie Miejskim w Słubicach nowych deklaracji
o wysokości opłaty.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, wynosi :
• 28 zł od jednego gospodarstwa domowego ,liczącego 1 osobę,
• 59 zł od jednego gospodarstwa domowego, liczącego 2 osoby,
• 105 zł od jednego gospodarstwa domowego, liczącego powyżej 2 osób.
W przypadku jeżeli właściciel nieruchomości nie dopełnia obowiązku

selektywnego zbierania odpadów
komunalnych w/w stawka zostanie
dwukrotnie podwyższona.
Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi posiadający przydomowy kompostownik oraz kompostujący bioodpady, będą zwolnieni
w części z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w wysokości 5 zł na miesiąc od gospodarstwa
domowego. Częściowe zwolnienie
przysługiwać będzie właścicielom

21 stycznia

języka niemieckiego na
poziomie B1.
Kurs N404.15
(kurs online)
termin: 28.02.2022 30.06.2022, 90 godz.
dzień/godz.: pon.,
czw.,18:00 - 20:30,
koszt: 273,00 €

TESTY I EGZAMINY
Egzaminy certyfikatowe:
„telc-Zertifikat B1/B2/C1”
Zgłoszenia należy dokonać
najpóźniej na 35 dni przed
terminem egzaminu.
Terminy B1/B2: sob.,
19.03.2022, 9:00 - 15:30,
sob., 11.06.2022,
9:00 - 15:30
koszt: 153,00 € (B1/B2),
195,00 € (C1)
Egzaminy certyfikatowe
Instytutu Goethego:
„Goethe-Zertifikat
Deutsch C1/C2”
Zgłoszenia należy dokonać
najpóźniej na 3 tygodnie
przed terminem egzaminu.
terminy: sob., 12.03.2022,
9:00 - 14:00, sob.,
04.06.2022, 9:00 - 14:00
koszt: poziom B2 200,00/264,00 €, poziom
C1 - 222,00/294,00 €,
C2 - 245,00/324,00 €
Więcej informacji (także w
języku polskim) oraz
możliwość dokonania
zgłoszenia online na kursy
na stronie internetowej
VHS we Frankfurcie nad
Odrą: www.vhs-frankfurtoder.de

Język niemiecki dla
zawodów pielęgniarskich
Od uczestników wymagana
jest co najmniej znajomość

Złożenie tej deklaracji to obowiązek!
Do końca stycznia trzeba złożyć nowe deklaracje związane z opłatami za śmieci.

01/2022

nieruchomości którzy złożą deklarację, w której będzie informacja
o posiadaniu przydomowego kompostownika i kompostowaniu w nim
bioodpadów.
Od dnia 1 stycznia 2022 r.
w Gminie Słubice zmianie ulegają
również przepisy dotyczące odbioru
odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych.
Stawka opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych wynosi:

1) 11 zł za jednorazowe opróżnienie
worka o pojemności 60 litrów,
2) 21 zł za jednorazowe opróżnienie
pojemnika o pojemności 120 litrów,
3) 39 zł za jednorazowe opróżnienie
pojemnika o pojemności 240 litrów,
4) 112 zł za jednorazowe opróżnienie
pojemnika o pojemności 1100 litrów,
5) 531 zł za jednorazowe opróżnienie
pojemnika o pojemności 7000 litrów.
Jeżeli właściciel nieruchomości nie
będzie wypełniać obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny
ustalono podwyższoną stawkę opłaty,
stanowiącą dwukrotność stawki podstawowej.
(beb)
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Komu należy się
dodatek osłonowy?
OPS wyjaśnia
Od 4 stycznia 2022 roku można składać
wnioski o dodatek osłonowy, czyli specjalne świadczenie, które ma łagodzić
negatywne skutki rosnących cen energii elektrycznej, gazu i żywności dla
budżetów domowych.
Z ramienia gminy zajmuje się
tym Ośrodek Pomocy Społecznej.
Więcej informacji znajduje się w załączonym komunikacie przygotowanym przez OPS.

Komu przysługuje
dodatek osłonowy?
✔ osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym
wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art.
3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz
z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105
i 2270) nie przekracza kwoty 2100
zł, oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym
wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art.
3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych
nie przekracza kwoty 1500 zł na
osobę;
✔ osobie, o której mowa w pkt 1,
w przypadku gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu
w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę przekracza kwotę, o której mowa w pkt
1, w wysokości różnicy między
kwotą dodatku osłonowego a kwotą,
o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28
listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych na osobę.

Ile wynosi
dodatek osłonowy ?
✔ 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
✔ 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
✔ 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
✔ 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej
6 osób.
W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe,
kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia,
kuchnia węglowa lub piec kaflowy na
paliwo stałe, zasilane węglem lub pa-

liwami węglopochodnymi, wpisane
do centralnej ewidencji emisyjności
budynków, o której mowa w art. 27a
ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej
ewidencji emisyjności budynków
(Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162
i 1243), wynosi rocznie:

• Implanty
• Ortodoncja
• Kompleksowe
leczenie

✔ 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
✔ 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
✔ 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5
osób;
✔ 1437,50 zł dla gospodarstwa
domowego składającego się z co najmniej 6 osób.
Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostawia się bez
rozpoznania.

Jak i gdzie należy złożyć
wniosek o dodatek
osłonowy ?
✔ Wniosek o wypłatę dodatku
osłonowego składa się w gminie
właściwej ze względu na miejsce
zamieszkania osoby składającej ten
wniosek – w tym przypadku zadanie
zostało zlecone Ośrodkowi Pomocy
Społecznej w Słubicach
✔ Wniosek o wypłatę dodatku
osłonowego składa się na piśmie lub za pomocą środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002
r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
✔ W przypadku złożenia wniosku
o wypłatę dodatku osłonowego za
pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.
Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta dodatku
osłonowego nie wymaga wydania
decyzji. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub
zmiana prawa do tego dodatku oraz
rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

• 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
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