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- To był bardzo trudny czas, ale 
szliśmy naprzód – podsumo-
wał 2022 rok burmistrz Mariusz 
Olejniczak. Jakie inwestycje 
zrealizowała gmina? O jakich 
wydarzeniach warto pamiętać? 
Dla kogo ubiegły rok był wyjątko-
wy? Odpowiedzi na str. 7-10

24 lutego, o 12.00 w dużej auli 
Collegium Polonicum w Słubi-
cach, odbędzie się uroczystość 
wręczenia medali za długoletnie 
pożycie małżeńskie. W imieniu 
prezydenta RP medale wrę-
czy 28 parom burmistrz Słubic 
Mariusz Olejniczak.

– Czeka nas kolejny trudny rok, ale nie zwalniamy tempa – mówił 22 grud-
nia 2022  r. burmistrz Mariusz Olejniczak podczas sesji rady miejskiej, na któ-
rej uchwalono budżet na 2023 rok. – Cieszy mnie, że na dużą część inwestycji 
zdobyliśmy dofinansowanie. Jest to najwyższy, od wielu lat, poziom pozy-
skanych dotacji – podkreślił burmistrz. Priorytetem będą przebudowy i re-
monty gminnych dróg. Jak zaznaczył przewodniczący rady miejskiej Grze-
gorz Cholewczyński gmina zamierza na nie przeznaczyć aż 46 proc. kwoty 
zaplanowanej na inwestycje. Cała pula na inwestycje to 31,5 mln zł. Str.3

Przypominamy o dokonywaniu 
płatności za odpady komunal-
ne do 10. dnia każdego miesiąca 
na dotychczasowy numer konta 
bankowego. Wysokość opłat nie 
uległa zmianie i nie ma obowiązku 
składania nowej deklaracji o wyso-
kości opłaty. Str. 4
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Słubice w górę w rankingu 
lubuskich gmin

– Z dumą odebrałem 
14 grudnia 2022 roku, 
z rąk marszałek woje-
wództwa Elżbiety Anny 
Polak, wicewojewody 
Wojciecha Perczaka 
i dyrektora Urzędu Sta-
tystycznego w Zielonej 
Górze Romana Fedaka 
medal Lidera Powiato-
wego. Słubice zajęły też 
2. miejsce w rankingu 
Liderzy Gmin Miejsko-
-Wiejskich. Poprawili-
śmy wynik o trzy lokaty 
– mówi burmistrz Ma-
riusz Olejniczak

Orkiestra Symfoników Bydgoskich 
pod batutą Marka Czekały, Chór Ka-
meralny Adoramus z  Barbarą Weiser-
-Lada na czele, Chór Eurythm, artyści ze 
Studia Tańca Bohema, soliści i  sala pę-
kająca w szwach – w takim gronie odbył 
się XXIV Koncert Noworoczny zorgani-
zowany przez Słubickie Towarzystwo 
Muzyczne. Wydarzenie, które rozpo-
częły powitania m.in. burmistrza Słubic 
Mariusza Olejniczaka, dyrektorki Col-

legium Polonicum Agnieszki Brończyk, 
starosty słubickiego Leszka Bajona oraz 
Barbary Weiser-Lada, było także okazją 
do zbiórki pieniędzy na rzecz Hospicjum 
Domowego Św. Wincentego a’Paulo.

Koncert poprowadziła Emilia Cze-
kała, konferansjerka, absolwentka 
wokalistyki jazzowej na Akademii Mu-
zycznej w  Bydgoszczy, która zadbała 
zarówno o humorystyczną oprawę wy-
darzenia i jego swobodną atmosferę, jak 

i o atrakcje artystyczne – wystąpiła jako 
solistka w  utworze „Skyfall” z  albumu 
„James Bond Themes”. 

Na koncercie nie zabrakło kolęd 
i  popularnych utworów świątecznych, 
ale tegoroczna edycja Koncertu No-
worocznego zaserwowała słuchaczom 
aranżacje pochodzące z  różnych stylów 
muzycznych – obok „Lambady” i „Feliz 
Navidad” pojawił się „Upiór w  operze” 
czy fragmenty z „Nędzników”. Do części 

utworów artyści ze Studia Tańca Bohema 
przygotowali towarzyszące im insceni-
zacje. Najbardziej spektakularny i pełen 
emocji okazał się taniec obrazujący hi-
storię „Upiora w operze”. - Cieszymy się 
z  tego, że Koncert Noworoczny już na 
stałe wpisał się w kalendarz najbardziej 
wyczekiwanych wydarzeń kulturalnych 
w naszym mieście, i że mógł odbyć się 
dzięki dofinansowaniu Gminy Słubice, 
która przekazała kwotę 10 tys. złotych 
na ten cel ze środków Inicjatywy lokalnej 
– mówi burmistrz Mariusz Olejniczak. 
Fotogaleria str.2          (BO) 

– Cieszy mnie bardzo, że drugi rok 
z  rzędu jesteśmy liderem wśród gmin 
w  powiecie słubickim. Ponadto popra-
wiliśmy naszą lokatę w rankingu gmin 
miejsko-wiejskim – mówi burmistrz. 
– W 2021 roku byliśmy na 5. miejscu, 
obecnie zajmujemy drugie. To przeło-
żyło się też na wysoką pozycję wśród 
wszystkich 80 samorządów, które 
oceniano w  rankingu. Z  12. miejsca 
w ubiegłym roku wskoczyliśmy na piąte 
– podkreśla.

Mowa o  Rankingu Gmin Woje-
wództwa Lubuskiego 2022. Gminy 
wyróżniono w kategoriach: Liderzy Wo-
jewództwa Lubuskiego, Liderzy Gmin 
Miejskich, Liderzy Gmin Wiejskich, 
Liderzy Gmin Miejsko – Wiejskich oraz 
Liderzy Powiatowi. Do jednej gminy 
w Lubuskiem trafiło też wyjątkowe wy-
różnienie: Lider Zmiany.

Organizatorem rankingu, którego 
drugą edycję podsumowano podczas 
Konwentu Zrzeszenia Gmin Woje-
wództwa Lubuskiego w  Słońsku, jest 
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 
Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze, 
a  partnerem merytorycznym Urząd 
Statystyczny w Zielonej Górze.

– Celem jest wyłonienie i  promo-
wanie gmin wyróżniających się pod 
względem rozwoju społeczno-gospo-
darczego oraz najlepszych praktyk 
przez nie stosowanych – wyjaśniają 
organizatorzy. – Mamy nadzieję, że 
przeprowadzane analizy statystyczne 
staną się podstawą ważnej dyskusji za-
równo nad zarządzaniem lokalnym, jak 
i  strategicznymi kierunkami rozwoju 
regionu – dodają.

W  ramach Rankingu ocenie podda-
wane są wszystkie gminy Województwa 

Lubuskiego z  wyłączeniem miast 
na prawach powiatu: Zielonej Góry 
i  Gorzowa Wielkopolskiego. Miejsce 
w rankingu to wynik 16 syntetycznych 
wskaźników obrazujących różne sfery 
życia wspólnot lokalnych w  naszym 
regionie. Wskaźniki te są zróżnicowane 
i  mają w  swoim zamierzeniu poka-
zywać jakość życia w  poszczególnych 
częściach regionu. Czołówkę rankingu 
stanowią te gminy, które sprawnie re-
alizują swoje zadania własne i wykorzy-
stują dane im potencjały rozwojowe.

Pod uwagę brane są: dochody, zadłu-
żenie, wielkość pozyskanych środków 
unijnych, demografia, przyrost natu-
ralny, saldo migracji a  nawet wyniki 
z egzaminu ósmoklasisty.

Laureaci Rankingu Gmin Woje-
wództwa Lubuskiego 2022:

LIDERZY 
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

1. Łęknica
2. Kłodawa
3. Świdnica
4. Zbąszynek
5. Słubice

LIDERZY GMIN MIEJSKICH
1. Łęknica
2. Kostrzyn nad Odrą
3. Nowa Sól

LIDERZY GMIN 
MIEJSKO-WIEJSKICH

1. Zbąszynek
2. Słubice
3. Międzyrzecz

LIDERZY GMIN WIEJSKICH
1. Kłodawa
2. Świdnica
3. Bobrowice

LIDERZY POWIATOWI
1. Powiatu gorzowskiego – Kłodawa
2. Powiatu krośnieńskiego – Bobrowice
3. Powiatu międzyrzeckiego – Międzyrzecz
4. Powiatu nowosolskiego – Gmina 
Miejska Nowa Sól
5. Powiatu słubickiego – Słubice
6. Powiatu strzelecko-drezdeneckiego – 
Dobiegniew
7. Powiatu sulęcińskiego – Sulęcin
8. Powiatu świebodzińskiego – Zbąszynek
9. Powiatu zielonogórskiego – Świdnica
10. Powiatu żagańskiego – Gmina 
Miejska Żagań
11. Powiatu żarskiego – Łęknica
12. Powiatu wschowskiego – Sława
Wyróżnienie
Dobiegniew Lider Zmiany największy 
wzrost w  rankingu gmin rok do roku 
(z  68 miejsca w  2021 na 25 miejsce 
w 2022 - wzrost o 43 pozycje)        (beb)

Fo
t. 

U
rz

ąd
 M

ar
sz

ał
ko

w
sk

i w
 Z

ie
lo

ne
j G

ór
ze

 

Tanecznym krokiem w nowy rok
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„Nędznicy” to najdłużej grany mu-
sical wszech czasów, który nie prze-
staje zachwycać. Podczas koncertu 
noworocznego w  Słubicach usłysze-
liśmy znane utwory tej niezwykłe opo-
wieści. Wrażenie było tym większe, 
że wśród solistów znalazła się grupa 
uchodźców z  Ukrainy. W  partiach so-
lowych usłyszeliśmy m.in. Yevę Liakh 
i  Alinę Andrukhovych, które dołą-
czyły do prowadzonego przez Barbarę 
Weiser-Lada chóru Adoramus. Partie 
solowe wykonał też Kornel Zwierzcha-
czewski. - Już na próbach miałam ciarki 
widząc, jakie emocje towarzyszyły chó-
rzystom gdy śpiewali „Nędzników” – 
wspomina Barbara Weiser-Lada. – To 
był dla nas wszystkich bardzo ważny 
koncert. Cieszę się tym bardziej, bo gdy 

zaczęła się pandemia Adoramus obcho-
dził swoje 30-lecie i nie mogliśmy tego 
świętować. Chcemy to nadrobić w tym 
roku i  planujemy więcej koncertów – 
dodaje. 

Ukraińskich akcentów podczas 
koncertu noworocznego było zresztą 
dużo więcej. Do Adoramusa dołączył 
niedawno także Mykola Lesiv, który 
w przepiękny sposób zaśpiewał „Cham-
page” Andrea Bocellego, a  do Grupy 
Bohema 13-letnia uchodźczyni Daria 
Bazan. W czasie występu towarzyszyła 
Jankowi Jędrzejewskiemu, tworząc 
z  nim wyjątkowy duet. Przepiękna 

i  bardzo wymowna choreografia przy-
gotowana przez Henryka Lechelta była 
pełna odniesień do walki narodu ukra-
ińskiego o wolność, mimo, że tancerze 
opowiadali o  XIX-wiecznej Francji. 
– W dzisiejszych czasach to scena jest 
tym miejscem, gdzie powinna pojawić 
się mądrość podawana w  taki sposób, 
żeby widz mógł ją sam odkrywać – 
uważa Henryk Lechelt. - Wydaje mi 
się, że wspólnie z Basią (B. Weiser-Lada 
– przyp. red.) i Markiem ( M. Czekałą 
kierującym orkiestrą symfoników byd-
goskich) udało nam się coś takiego zbu-
dować.          (beb)

Dużą część koncer-
tu noworocznego 
stanowiły w tym 
roku fragmentu 
musicali „Nędzni-
cy” i „Upiór w ope-
rze”. Szczególnie 
dzieło Claude-Mi-
chela Schönberga 
o rewolucji francu-
skiej, na podstawie 
powieści Victora 
Hugo, wybrzmiało 
w wyjątkowy spo-
sób w kontekście 
trwającej u naszych 
sąsiadów wojny. 

„Nędznicy” zabrali nas do Ukrainy 
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Reklama

Budżet uchwalony jednogłośnie.
Ponad 31 mln zł na inweastycje

– Czeka nas kolejny trudny rok, ale nie zwalniamy tempa – mówił 22 
grudnia 2022 r. burmistrz Mariusz Olejniczak podczas sesji rady miej-
skiej. – Cieszy mnie, że na dużą część inwestycji zdobyliśmy dofinan-
sowanie. Jest to najwyższy, od wielu lat, poziom pozyskanych dotacji. 

Radni miejscy podjęli uchwałę bu-
dżetową na 2023 rok.  Jak mówił pod-
czas sesji burmistrz, w przyszłym roku 
priorytetem będą przebudowy i  re-
monty gminnych dróg. – Zamierzamy 
na nie przeznaczyć aż 46 proc. kwoty 
zaplanowanej na wszystkie inwestycje 
– zapowiedział.

Cała pula na inwestycje to 31,5 mln 
zł. Na poprawę jakości gminnych dróg 
pójdzie ponad 16,1 mln zł. Wśród 
zaplanowanych inwestycji jest m.in. 
budowa 4 km drogi gminnej i  ścieżki 
rowerowej na odcinku od ul. Sportowej 
w Słubicach do Drzecina. To inwestycja 
za 7, 3 mln zł, ale 4,7 mln zł gmina do-
stanie z  Rządowego Funduszu Polski 
Ład Program Inwestycji Strategicz-
nych. W przyszłorocznym budżecie na 
budowę tej drogi przeznaczymy blisko 
5,1 mln zł, reszta zostanie wydana na 
początku 2024 roku, bo wtedy mają za-
kończyć się prace. 

Ponad 5,2 mln zł pójdzie też na II etap 
przebudowy ul. Kopernika. W  sumie 
inwestycja ta ma kosztować 7,5 mln zł. 
I w tym przypadku gmina dostała spore 
dofinansowanie – ponad 4,7 mln zł, 
z Rządowego Funduszu Polski Ład Pro-
gram Inwestycji Strategicznych. Prze-
budowa drugiego odcinka Kopernika, 
od przedszkola „Jarzębinka” do końca 
ulicy, ma się zakończyć w grudniu przy-
szłego roku. W budżecie znalazły się też 
pieniądze na przebudowę ul. Szkolnej 
w  Kunowicach, przy której powstanie 
też ścieżka rowerowa. Wartość inwe-
stycji to ponad 2,4 mln zł. Dofinanso-
wanie – 1,4 mln zł pochodzić będzie 
z Urzędu Marszałkowskiego (Program 
Rozwoju Obszarów Wiejskich). 1,6 mln 
zł zapisano też na przebudowę drogi 
przy ul. Piłsudskiego, a ponad 1 mln zł 
na przebudowę ul. Witosa. Gmina zrobi 
też pierwszy krok w kierunku budowy 
nowej drogi przy ul. Folwarcznej. 80 

tys. zł zapisano w budżecie na projekt.
Gmina pomoże powiatowi
400 tys. zł pójdzie z budżetu Słubic 

na dofinansowanie zadań powiatu. – 
200 tys. zł gmina przekaże w  formie 
dotacji na budowę chodnika przy 
drodze powiatowej w Lisowie, a kolejne 
200 tys. zł stanowić będzie dotacja dla 
szpitala na zakup wieży artroskopowej 
wraz z wyposażeniem. Przekażemy też 
120 tys. zł powiatowej straży pożarnej 
na zakup specjalistycznego sprzętu 
i wyposażenia – wylicza burmistrz. 

Ponadto w  budżecie znalazło się 
ponad 3,3 mln zł na budowę energo-
oszczędnego oświetlenia przy drogach. 
1,9 mln zł planuje się wydać na oświe-
tlenie oś. Widok w Kunowicach, ponad 
1,3 mln zł na oświetlenie os. Zielone 
Wzgórza w Słubicach, a 80 tys. zł na os. 
Krasińskiego.

Ponad 1,8 mln zł na oświatę
Radni zdecydowali, że nadal gmina 

będzie inwestować w  placówki oświa-

towe, mimo, że w ostatnich latach wy-
dano na nie rekordowe kwoty (m.in. na 
budowę nowej szkoły w  Kunowicach 
czy dwóch hal sportowych przy szko-
łach). W przyszłym roku m.in. 1,2 mln 
zł przeznaczone zostanie na termomo-
dernizację przedszkola „Jarzębinka” 
w  Słubicach, a  80 tys. zł na budowę 
terenu rekreacyjnego przy szkole w Go-
licach. Ponadto 280 tys. zł pójdzie na 
modernizację korytarzy i  klatek scho-
dowych w  Szkole Podstawowej nr 3 
w Słubicach, a 95 tys. zł na przebudowę 
instalacji wodnej w „jedynce”.

W sołectwach też aktywnie
Pół miliona złotych zapisano w  bu-

dżecie na budowę lokalnych oczysz-
czalni ścieków wraz z  systemem 
kanalizacji sanitarnej na potrzeby 
mieszkańców Świecka, Rybocic i Kunic. 
Ponad 330 tys. zł przeznaczono na 
przedsięwzięcia realizowane w ramach 
funduszu sołeckiego. Wśród wielu 
z  nich jest m.in. modernizacja ogro-

dzenia świetlicy w Kunowicach, remont 
świetlicy w  Nowych Biskupicach i  Ry-
bocicach, montaż oświetlenia ulicznego 
w  Lisowie (11 tys. zł). Oprócz tego 
w  budżecie znalazły się pieniądze na: 
projekt budowlany boiska w Drzecinie 
(40 tys. zł), zakup harcówki w Starych 
Biskupicach na świetlicę wiejską (150 
tys. zł) czy rozpoczęcie zadania związa-

nego z budową świetlicy wiejskiej w Li-
sowie (100 tys. zł).

Co jeszcze w budżecie?
1 mln zł zamierza wydać samorząd 

na modernizację gminnych dróg, nadal 
realizowany będzie gminny program 
wymiany „kopciuchów” na ekologiczne 
piece. Na dotacje dla mieszkańców za-
rezerwowano w  budżecie 75 tys. zł. 
Ponadto 100 tys. zł pójdzie na dopo-
sażenie placów zabaw, a 150 tys. zł na 
rozbudowę instalacji fotowoltaicznych 
na budynkach użyteczności publicznej. 
300 tys. zł gmina przeznaczy też na 
modernizację mieszkań komunalnych.

Planowane dochody gminy w  2023 
roku mają wynieść 127 mln zł, a  wy-
datki 156, 5 mln zł.

Burmistrz Mariusz Olejniczak mówi, 
że budżet na 2023 rok był jednym 
z trudniejszych do opracowania. – Nie-
przewidywalność poziomu inflacji, 
opóźnień w  łańcuchach dostaw czy 
wzrost kosztów usług świadczonych 
dla jednostek gminy powodują dużo 
większy wzrost wydatków bieżących 
niż w latach poprzednich. Do tego do-
chodzą szczególnie uciążliwe wzrosty 
kosztów energii elektrycznej, które 
samorządy odczuły w  tym roku – tłu-
maczy. 

Skarbnik gminy Rafał Dydak mówi, 
że powoduje to zmniejszenie nadwyżki 
operacyjnej, czyli różnicy między do-
chodami bieżącymi a  wydatkami bie-
żącymi, do najniższego poziomu od 
ponad 10 lat. – Jednak na tle innych 
samorządów jesteśmy jedną z niewielu 
gmin, gdzie planuje się nadwyżkę ope-
racyjną. Większość samorządów nie jest 
w stanie sporządzić budżetów na 2023 
rok z  nadwyżką operacyjną, co prze-
kłada się na zmniejszenie poziomów 
inwestycji ze środków własnych.

(beb)

Fo
t. 

Be
at

a 
Bi

el
ec

ka

Burmistrz 
Mariusz Olejni-

czak i Prze-
wodniczący 

Rady Miejskiej 
Grzegorz Cho-

lewczyński

Burmistrz Mariusz Olejniczak, zastępca burmistrza Adriana Dydyna-Marycka 
i skarbnik gminy Rafał Dydak nie kryli radości  radni jednogłośnie przyjęli budżet.

Radni jednogłośnie przy-
jęli budżet na 2023 rok
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– Najpierw jako zawodnik, a później 
jako trener m.in. kadry Polski udo-
wadnia Pan, że jest tylko jeden sposób, 
żeby osiągnąć sukces praktycznie we 
wszystkim: dać z  siebie wszystko – 
dodał burmistrz Mariusz Olejniczak, 
który wspólnie z  przewodniczącym 
rady Grzegorzem Cholewczyńskim 
postanowili uhonorować słubickiego 
sportowca i działacza.

– Swoją pasją dzieli się Pan też 
z  dziećmi i  młodzieżą, m.in. w  utwo-
rzonej przez siebie Słubickiej Akademii 
Biegowej, ale przede wszystkim, od 
1987 roku trenuje Pan zawodników 
klubu Lubusz Słubice. Jesteśmy nie-
zmiernie dumni, że wychował Pan kil-
kudziesięciu mistrzów Polski, a  także 
medalistów mistrzostw świata i Europy. 
Szczególnie za to dziękujemy, bo sport 
uczy nieustępliwości i  hartu ducha. 
Pięknie wyrażają to słowa Martina 
Luthera Kinga: „Jeśli nie umiesz latać, 
biegnij. Jeśli nie umiesz biegać, chodź. 
Jeśli nie umiesz chodzić, czołgaj się. 
Ale bez względu na wszystko – posuwaj 
się naprzód.” Burmistrz podkreślił też, 
że trener to nierzadko najważniejsza 
osoba w  sportowym życiu zawodnika. 
– Wielkie szczęście mieli i  mają Pana 
podopieczni, że na ich drodze stanął 
nie tylko wspaniały sportowiec, ale też 
człowiek, który jest dla nich niekwe-
stionowanym autorytetem – dodał.

W  imieniu swoim i  radnym bur-
mistrz przekazał Piotrowi Kiedrowi-
czowi życzenia kolejnych sukcesów, 
zdrowia i  siły, ale też nieustającej ra-
dości w rozwijaniu sportowej pasji. 

Trener zapewnił, że będzie wspierał 
słubickich sportowców tak długo, jak to 
tylko będzie możliwe. – Jeszcze nie raz 
o nich Państwo usłyszą – mówił P.Kie-
drowicz.     (beb)

Podczas grudniowej sesji Rady Miejskiej 
w Słubicach, gościliśmy Piotra Kiedrowicza, 
który w 2022 roku obchodził wspaniały 
jubileusz.  – Serdecznie gratulujemy, że od 
50 lat jest Pan wierny swojej pasji, którą jest 
lekkoatletyka – mówił burmistrz Mariusz 
Olejniczak. 

Od 2017 roku Stowarzyszenie po PROstu prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy w Słu-
bicach. Gmina przekazuje dotacje na ten cel ze środków będących w dyspozycji Lubuskiego 
Urzędu Wojewódzkiego. Na 2023 rok została podpisana umowa na kwotę 451 tys. zł.

Przypominamy o do-
konywaniu płatności 
za odpady komunalne 
do 10. dnia każde-
go miesiąca na do-
tychczasowy numer 
konta bankowego. 
Wysokość opłat nie 
uległa zmianie i nie 
ma obowiązku skła-
dania nowej deklaracji 
o wysokości opłaty.

Piękny jubileusz Piotra Kiedrowicza

Umowa na prowadzenie Środowiskowego 
Domu Samopomocy podpisana!

Opłaty za 
odpady 
komunalne 
bez zmian!

Jednocześnie zachęcamy do korzy-
stania z naszych usług elektronicznych 
do obsługi podatków i  opłat – Elek-
troniczne Biuro Obsługi Interesanta 
i Przyjazne Deklaracje.

https://slubice.eboi.pl
https://przyjazne-deklaracje.pl/wi-

tryna

Celem działalności Środowiskowego 
Domu Samopomocy jest stworzenie 
warunków zapewniających dziewięt-
naściorgu uczestnikom programu za-
spokajanie ich indywidualnych potrzeb 
społecznych, potrzeb poznawczych 
i życiowych, ukierunkowanych na pod-
trzymywanie umiejętności niezbęd-
nych do samodzielnego życia tych osób 
oraz na ich rozwój.

Praca z uczestnikami 
skupia się na kilku obszarach:

• treningu funkcjonowania w  co-
dziennym życiu, w  tym na nauce 
dbałości o wygląd zewnętrzny i utrzy-
mywania higieny, na rozwijaniu 
zdolności kulinarnych, treningu 
umiejętności praktycznych, w  tym 
gospodarowania własnymi środkami 
finansowymi,
• treningu umiejętności interperso-
nalnych i  rozwiązywania problemów 
socjalnych i  życiowych, w  tym kształ-
towania pozytywnych relacji uczest-

nika programu z  osobami bliskimi, 
z sąsiadami oraz z innymi osobami np. 
w czasie zakupów, w środkach komuni-
kacji publicznej, w urzędach czy w in-
stytucjach kultury,
• treningu umiejętności spędzania 
czasu wolnego, w  tym rozwijania za-
interesowań, udziału w  spotkaniach 
towarzyskich i  kulturalnych, wsparciu 
i poradnictwie psychologicznym i tera-
peutycznym,
• pomocy w załatwianiu spraw urzędo-
wych,
• pomocy w  dostępie do niezbędnych 
świadczeń zdrowotnych, w  tym na 
uzgadnianiu terminów wizyt u lekarza 
i  pilnowaniu ich, pomocy w  zakupie 
leków, w dotarciu do jednostek ochrony 
zdrowia, rehabilitacji społecznej,
• terapii ruchowej, w tym na zajęciach 
sportowych, turystyce i rekreacji,
• dożywiania uczestników w  formie 
gotowych dań lub produktów żywno-
ściowych do przygotowania posiłków 
przez uczestnika programu.

Cieszymy się z  tego, że Stowarzy-
szenie po PROstu kolejny rok z rzędu 
podejmuje się prowadzenia Środowi-
skowego Domu Samopomocy, bo robi 

to z ogromnym sercem, z zaangażowa-
niem i profesjonalizmem.

(BO)

W 2021 roku reprezentacja LKS Lubusz 
Słubice znalazła się w gronie najlepszych 
klubów w Polsce w kategorii U16 i zakwali-
fikowała się do lekkoatletycznej ekstraligi.

Piotr Kiedrowicz od wielu lat prowadzi wszelkiego rodzaju zawody, m.in. biegi z okazji 
odzyskania przez Polskę niepodległości

Akademia Biegowa, 
która stworzył Piotr 
Kiedrowicz, to coraz 

liczniejsza grupa.

Piotrowi Kiedrowiczowi gratulacje złożył podczas sesji burmistrz Mariusz Olejniczak, a także 
przewodniczący rady miejskiej Grzegorz Cholewczyński i zastępca przewodniczącego Ewa Guzik. 
Na pamiątkę wręczyli trenerowi kolaż zdjęć, które obrazują jego aktywność sportową i sukcesy. 

Wśród licznych 
wychowanków 

Piotra Kiedrowicza 
jest m.in. Marcin 

Lewandowski, 
brązowy medalista 
mistrzostw świata 

z katarskiej Dohy na 
dystansie 1500 m.
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Prezes Joanna Sierżant-Rekret 
i skarbniczka Monika Dutkie-
wicz w imieniu stowarzyszenia 
po PROstu podpisały kolejną 
umowę z burmistrzem Mariu-
szem Olejniczakiem na prowa-
dzenie Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Słubicach.
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Wydarzenie to było okazją zarówno 
do obcowania ze sztuką, jak i  z  dobrymi 
ludźmi, których tego wieczoru nie brako-
wało - w czasie spotkania można było nabyć 
kalendarze z fotografiami członków grupy 
AKFA - Autorskiej Komórki Fotografii Ar-
tystycznej - w  zamian za dowolny datek 
przekazany na rzecz Hospicjum Domo-
wego św. Wincentego a'Paulo w Słubicach. 
Coroczna wystawa grupy fotograficznej 
AKFA jest z  jednej strony prezentacją jej 
najważniejszych projektów, a  z  drugiej 
- czynieniem dobra poprzez wydawanie 
i dystrybucję swojego kalendarza. Każdego 
roku zmieniają się w  nim takie aspekty, 
jak obrazowanie, tematyka i stylistyka, ale 
jeden pozostaje niezmienny - wsparcie ho-
spicjum działającego w Słubicach.

W styczniowym wernisażu wzięli udział 
m.in.: członkowie grupy AKFA, prezes 
słubickiego hospicjum Przemysław Sze-
wieliński, burmistrz Mariusz Olejniczak, 
a  także, pracownicy hospicjum i  wiele in-
nych osób zainteresowanych i sztuką, i nie-
sieniem pomocy potrzebującym.   (BO) 

Galeria OKNO otworzyła swoje progi i serca 
13 stycznia w galerii OKNO odbył się wernisaż wystawy "Fotografia jako wyzwanie", sku-
piającej trzy projekty fotograficzne prowadzone przez Annę Panek-Kusz: "Gesty jako mo-
sty", "Co mi w duszy gra" oraz "Okno" .
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Styczeń 

• Blisko 160 tys. zł zebrali słubiczanie podczas 
30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy. Słubicki Miejski Ośrodek Kultury wspólnie 
z gminą przygotowali wiele atrakcji. Wynik zbiórki 
był imponujący. Słubice znów znalazły się w czo-
łówce lubuskich samorządów, które najhojniej 
wsparły działania Fundacji WOŚP. 

• Trzeci rok z rzędu gmina wydzieliła specjalny 
fundusz przeznaczony na dotacje dla miesz-
kańców, którzy wyrzucą z domów tzw. kopciuchy 
i zamienią je na ekologiczne piece. Można dostać 
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. Z myślą o tych mieszkańcach w Urzę-
dzie Miejskim w Słubicach uruchomiliśmy punkt 
konsultacyjny i pomagamy w zdobyciu dofinanso-
wania z rządowego programu.

• Kolejny rok z rzędu konkurs na prowadzenie 
Środowiskowego Domu Samopomocy wygrało 
stowarzyszenie po PROstu. ŚDS jest miejscem, 
gdzie osobom niepełnosprawnym pomaga się 
rozwiązywać codzienne problemy. Ważnym ele-
mentem w pracy placówki jest też integracja osób 
niepełnosprawnych ze społecznością lokalną 
przez ich społeczną aktywizację. Na prowadzenie 
ŚDS gmina przekazała w  2022 roku ponad 445 
tys. zł.

Luty
• Burmistrz Mariusz Olejniczak podpisał umowę 

na modernizację pierwszego, 400-metrowego od-
cinka ul. Kopernika w  Słubicach. W  ramach tej 
inwestycji, oprócz gruntownej przebudowy na-
wierzchni drogi, zmodernizowano skrzyżowanie 
przy ul. Mickiewicza i Kopernika, przebudowano 
kanalizację deszczową, chodniki, zjazdy na po-
sesje, wymieniono lampy na energooszczędne, 
zbudowano miejsca parkingowe i  bezpieczne 
przejścia dla pieszych. Cała ulica Kopernika ma ok. 
950 metrów. Przebudowa drugiego odcinka drogi 
jest zaplanowana na 2023 rok. Wkrótce po podpi-
saniu umowy z wykonawcą na pierwszy odcinek 
drogi, do gminy dotarła superwiadomość o  tym, 
że pozytywnie rozpatrzony został nasz wniosek 
o  dofinansowanie tej inwestycji. Z  Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg przyznano gminie na ten 
cel ponad 2,2 mln zł. 

• 11 lutego 2022r. burmistrz Mariusz Olejniczak 
podpisał w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej 
Górze, umowę na dofinansowanie budowy drogi 
i ścieżki rowerowej, od ul. Szkolnej w Kunowicach 
w kierunku rancza w Drzecinie (do skrzyżowania 
z ul. Sportową). Kwota dotacji to ponad 897 tys. 
zł. Pieniądze pochodziły z  Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. – Za-
mierzamy przebudować 1 km drogi, która zyska 
nawierzchnię bitumiczną. Będzie miała 5 metrów 
szerokości na terenie zabudowanym, a poza nim – 

3,5 m. Obok drogi powstanie też ścieżka rowerowa 
o szerokości 2 metrów – zapowiedział burmistrz.

• Już kilka dni po napaści Rosji na Ukrainę, 
w  miejskiej hali sportowej przy ul. Piłsudskiego, 
gmina uruchomiła magazyn, do którego można 
było przynosić rzeczy i  produkty zarówno dla 
uchodźców wojennych jak również mieszkańców 
Ukrainy, którzy nie upuścili swoich domów. Na 
stronie internetowej gminy uruchomiliśmy też 
specjalną zakładkę, gdzie do dziś ukazują się 
ważne informacje dla obywateli Ukrainy, także 
w  ich rodzinnym języku. Solidarność z  narodem 
ukraińskim podkreślił burmistrz Mariusz Olej-
niczak i radni, podczas sesji rady miejskiej, która 
odbyła się 24 lutego. – Dziś doszło do hanieb-
nego ataku na naród ukraiński. Agresor w osobie 
Putina rozpoczął długo planowany przez siebie 
atak. Z  doniesień medialnych wiemy, że są już 
pierwsze ofiary śmiertelne tej napaści. Chciałbym, 
żeby Ukraińcy, którzy mieszkają na terenie naszej 
gminy wiedzieli, że my słubiczanie wiemy, kto jest 
agresorem, a  kto ofiarą tej napaści – mówił roz-
poczynając sesję przewodniczący rady Grzegorz 
Cholewczyński.

Marzec

• Przy ul. Akademickiej, w  pierwszy dzień 
wiosny, otwarto skatepark, na budowę którego 
gmina przeznaczyła ponad 736 tys. zł. Dodatkową 
atrakcją tego dnia były warsztaty prowadzone 
przez znanych instruktorów. Pod okiem profesjo-
nalistów można było stawiać swoje pierwsze kroki 
jak i doskonalić już nabyte umiejętności. 

Kwiecień
 • Radni województwa lubuskiego, w  ramach 

konkursu „Lubuska Baza Sportowa”, przyznali 
gminie 90 tys. zł na zagospodarowanie terenu 
wokół nowej szkoły w Kunowicach. Także z Kra-
jowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przyznano 
nam 100 tys. zł na budowę boiska sportowego 
przy szkole. Wcześniej KOWR nieodpłatnie prze-
kazał gminie blisko 44- arowa działkę, położoną 
przy szkole, a miejscowa firma ZUO International 
zadeklarowała, że na budowę boiska sportowego 
przeznaczy 250 tys. zł. W sumie kwota wszystkich 
dotacji wyniosła 440 tys. zł.

• Mieszkańcy Pławidła wybrali nowego sołtysa. 
Został nim Marek Wasilewski. Za dotychczasową 

pracę podziękowano Sylwii Lisiak, która stała 
wcześniej na czele rady sołeckiej.

• Słubiccy radni poparli starania włodarzy 
Frankfurtu nad Odrą, którzy zabiegają o  lokali-
zację w mieście „Centrum Przyszłości dla Europej-
skiej Transformacji i Jedności Niemiec”. Centrum 
ma mieć zasięg ogólnoeuropejski. Będzie miej-
scem badań naukowych nad transformacją w od-
niesieniu do Niemiec oraz Europy Wschodniej 
i  Środkowej, stale zmieniającą się galerią sztuki 
oraz obszerną przestrzenią wymiany i  spotkań. 
– Centrum wzmocniłoby bez wątpienia naszą 
pozycję miasta transgranicznego, świadomie bu-
dującego partnerstwo, które dąży do dalszej trans-
formacji europejskiej – mówił podczas sesji rady 
miejskiej burmistrz Mariusz Olejniczak. Centrum 
Przyszłości byłoby też pozytywnym impulsem dla 
rozwoju gospodarczego, społecznego i  turystycz-
nego obu miast. Rocznie miałoby je odwiedzać ok. 
miliona osób. 

Maj 
• Ponad 14 mln zł dotacji na inwestycje przy-

znano gminie z Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych. Ponad 4, 7 
mln zł pójdzie na II etap przebudowy ul. Koper-
nika, a 9, 5 mln zł na budowę lokalnych oczysz-
czalni ścieków i  systemu kanalizacji sanitarnej 
w Świecku, Rybocicach i Kunicach. 

W ramach 2. edycji tego programu gmina zło-
żyła trzy wnioski o dofinansowanie i dwa zostały 
przyjęte. Nie udało się natomiast zdobyć dotacji 
na przebudowę ul. Folwarcznej, która miałaby łą-
czyć się z drogą krajową nr 31 (odcinek o długości 
5 km). Staraliśmy się o blisko 29,5 mln zł.

• 6 maja odbyła się uroczystość oddania do 
użytku sali sportowej przy Szkole Podstawowej 
nr 3 w  Słubicach. Jak przypomniał burmistrz 
Mariusz Olejniczak budżet tej inwestycji wyniósł 
4,6 mln zł, ale ponad 2,9 mln zł gmina pozyskała 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 70 
tys. zł dotacji przyznał też nam Urząd Marszał-
kowski w ramach programu Lubuska Baza Spor-
towa. Sala ma powierzchnię 600 mkw, a cały obiekt 
ponad 900 mkw. Są tu nie tylko świetne warunki 
do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, ale 
też sala do zajęć korekcyjnych, sanitariaty z natry-
skami i szatnie. Przy wejściu głównym zbudowano 
podjazd dla uczniów niepełnosprawmych, przy-
stosowano też dla nich sanitariaty, a przy łączniku 
prowadzącym do szkoły znajduje się platforma 
ułatwiająca komunikację. 

• – W  obliczu wojny w  Ukrainie musimy za-
cieśnić integrację europejską – mówiła minister 
spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock, 
która wzięła udział w  obchodach Dnia Europy, 
zorganizowanym wspólnie przez dwumiasto Słu-
bice/Frankfurt i Europejski Uniwersytet Viadrina. 

Szefowa niemieckiego ministerstwa, w swoich wy-
stąpieniu, bardzo dużo miejsca poświęciła obecnej 
sytuacji w Europie, która diametralnie zmieniła się 
po wybuchu wojny w Ukrainie. W jej ocenie to, co 
dziś dzieje się w Ukrainie wzmocni europejską jed-
ność, co sprawi, że Europa stanie się silniejsza. An-
nalena Baerbock podkreślała też, że Ukraina już 
dziś jest częścią europejskiego domu. Niemiecka 
minister o  aktualnej sytuacji w  Ukrainie rozma-
wiała m.in. z  burmistrzami Słubic i  Frankfurtu: 
Mariuszem Olejniczakiem i Rene Wilke. 

• Po raz trzeci, w  Nowym Lubuszu odbyła się 
Słubicka Czasówka. Na rowerach ścigały się dzieci 
i całe rodziny, ale jak zawsze, najliczniejsza była ka-
tegoria open. Wydarzenie to przygotował Słubicki 
Ośrodek Sportu i Rekreacji wspólnie z sołectwem 
Nowy Lubusz. Impreza przyciągnęła rowerzystów 
i kibiców, dla których tradycyjnie zorganizowano 
mały piknik. 

Czerwiec

 • Jak co roku, gmina zaprosiła 1 czerwca na moc 
atrakcji z okazji Dnia Dziecka. Na boisku bocznym 
Słubickiego Ośrodka Sportu i  Rekreacji stanęły 
dmuchane zamki, były konkursy, gry i  zabawy 
sportowe, animacje i  festiwal kolorów. Imprezę 
dodatkowo umilili swoimi występami lokalni 
artyści. Nad całością pieczę sprawował Słubicki 
Miejski Ośrodek Kultury. 

• Burmistrz Mariusz Olejniczak, podczas sesji 
rady miejskiej, 23 czerwca 2022 r. dostał od rad-
nych wotum zaufania i absolutorium. – Rok 2021 
był rekordowy pod kątem inwestycyjnym, a  za-

Co przyniósł nam 2022 rok? Jak gmina wywiązała się ze 
swoich planów? Poniżej kalendarium, które jest odpo-
wiedzią na te pytania. 

To był bardzo trudny rok, 
ale szliśmy naprzód
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planowane zadania na kwotę ponad 34 ,7 mln zł 
zrealizowaliśmy w  91, 15 proc. – mówił z  satys-
fakcją burmistrz. Dziękował też radnym za pomoc 
w osiągnięciu tego ambitnego celu. – Było to duże 
wyzwanie, ale razem daliśmy radę – podkreślił. 
Przyznał, że z  jednej inwestycji jest szczególnie 
dumny – chodzi o nową szkołę w Kunowicach na 
budowę której gmina przeznaczyła niebagatelną 
kwotę 12 mln zł. Szkoła wykonana w technologii 
modułowej, w formule zaprojektuj-wybuduj, sta-
nęła w ciągu zaledwie 9 miesięcy!

• Przez kolejne pięć lat placówkami oświa-
towymi w  gminie kierować będą: Teresa Wie-
czorek-Kudryk, dyrektorka Szkoły Podstawowej 
w  Golicach, Kamila Łopusiewicz, dyrektorka 
przedszkola samorządowego nr 3 “Miś Uszatek” 
i  Arkadiusz Kokociński, dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w  Kunowicach. To im burmistrz Mariusz 
Olejniczak powierzył pełnienie tych funkcji i po-
gratulował wygrania konkursów na te stanowiska.

Lipiec 

• – Nigdy wcześniej nie mieliśmy tyle kultury 
i  rozrywki – podkreślili burmistrzowie Słubic 
i Frankfurtu: Mariusz Olejniczak i Rene Wilke za-
praszając mieszkańców na Lato Kulturalne w Dwu-
mieście. Organizatorzy: Słubicki Miejski Ośrodek 
Kultury i  frankfurcka spółka miejska Messe und 
Veranstaltungs GmbH Frankfurt (Oder) przy-
gotowali pięć tematycznie odmiennych imprez, 
które zapełniły każdy weekend lata. Podczas Miej-
skiego Święta Hanzy wystąpiło wiele polskich, nie-
mieckich i międzynarodowych gwiazd, m.in. Golec 
uOrkiestra, Mrozu, Sara James, Fools Garden, Die 
Prinzen, The BossHoss czy Ronnie Ferrari, w ra-
mach festiwalu Brzmienie Lata- klasyka w  par-
kach można było posłuchać muzyki w  plenerze, 
a finałowy koncert symfoniczny muzyki filmowej 
z hitami Johna Williamsa, Hansa Zimmera i Woj-
ciecha Kilara odbił się szerokim echem nie tylko 
w dwumieście, ale w całym regionie. Był też elek-
troniczny weekend z  Between_us i  letnia aka-
demia sztuk performatywnych No Borders oraz 
letnie kino plenerowe. 

• Podobnie jak w  poprzednich latach gmina 
wsparła finansowo organizatorów półkolonii dla 
dzieci. Dotację otrzymały: Lubuski Klub Sportowy 
„Lubusz”, Chorągwie Ziemi Lubuskiej ZHP w Słu-
bicach, Fundcja Grupy Pomagamy i UKS Polonia.

• 40 tys. zł, otrzymali działkowcy z „Zorzy” od 
gminy Słubice i Urzędu Marszałkowskiego na re-

nowację ogrodzenia ogródków działkowych przy 
ul. Wojska Polskiego. O dotację wnioskowało sto-
warzyszenie Rodzinny Ogród Działkowy „Zorza” 
w Słubicach. Dzięki otrzymanym dotacjom można 
było wymienić zniszczone ogrodzenie i  bramę 
wjazdową, co poprawiło nie tylko estetykę, ale też 
bezpieczeństwo. 

• Blisko 2 mln zł dotacji przyznano gminie na 
przebudowę ul. Witosa w Słubicach. – To kolejny 
nasz wniosek, złożony do Rządowego Funduszu 
Polski Ład, który został pozytywnie rozpatrzony 
– poinformował burmistrz Mariusz Olejniczak.   
Jak wyjaśnił chodzi o pierwszy etap przebudowy 
ul. Witosa. Droga przejdzie kompleksową moder-
nizację: przebudowana zostanie jej nawierzchnia, 
zbudowane zostaną chodniki i  przejścia dla pie-
szych, wykonane będzie nowe oświetlenie uliczne. 
Ponieważ wzdłuż drogi znajdują się rowy meliora-
cyjne, będą też wykonane przepusty na tych ro-
wach wraz z kanalizacją deszczową. Dotacja, którą 
przyznano gminie (ponad 1, 9 mln zł) stanowi 98 
proc. szacunkowej kwoty inwestycji.

 • Na zlecenie gminy, specjalistyczna firma prze-
prowadziła zabieg napowietrzenia systemu korze-
niowego 23-metrowego dębu szypułkowego przy 
ul. Wodnej, który jest pomnikiem przyrody. To 
efekt przeprowadzonej wcześniej ekspertyzy den-
drologicznej drzewa, którą także zleciła gmina. 
Dąb znajduje się na prywatnej działce, gdzie trwa 
budowa. Prace te spowodowały zagęszczenie 
ziemi, a to stanowi zagrożenie dla drzewa. Dlatego 
gmina zleciła rozluźnienie gruntu, przez co po-
prawi się napowietrzenie korzeni. 

Sierpień 

• 365 dzieci dostało od gminy komputery i ta-
blety. Zakup komputerów był możliwy dzięki 
temu, że Gmina Słubice znalazła się wśród bene-
ficjentów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
na lata 2014-2020. To efekt startu w  konkursie 
“Granty PPGR – wsparcie dzieci i wnuków byłych 
pracowników PGR w  rozwoju cyfrowym”. Dzięki 
zdobytej dotacji – ponad 1,1 mln zł, gmina kupiła 
292 laptopy, 52 komputery stacjonarne AIO (All 
In One) i  21tabletów oraz oprogramowanie do 
nich. 

Dwa laptopy odebrała w  Urzędzie Miejskim 
w  Słubicach Dorota Wirszuło, mama 12-letniej 
Julii i 14-letniej Wiktorii. – Bardzo się przydadzą 
– mówiła uradowana. Braku tego typu sprzętu 
doświadczyła szczególnie, gdy w czasie pandemii 
lekcje odbywały się online.

 • Burmistrz Mariusz Olejniczak podpisał z pre-
zesem firmy Torakol Rajmundem Zalewskim 
umowę na budowę terenu sportowo-rekreacyj-
nego przy nowej szkole w  Kunowicach. Wartość 
umowy to ponad 2, 2 mln zł. Projekt obejmuje: 
budowę chodników i  drogi dojazdowej, budowę 
wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliureta-
nowej o wymiarach 24,0m x 46,0m, placu zabaw 
dla najmłodszych dzieci, bieżni do skoków w dal 
o  szerokości 2 m wraz z  7- metrową zeskocznią 
piaskową, a  także czteropasmowej bieżni spor-
towej, wykonanie monitoringu terenu połączo-
nego z monitoringiem szkoły, budowę ogrodzenia, 
nawierzchni, elementów małej architektury 
i oświetlenia. Na tę inwestycję gmina zdobyła nie 
tylko działkę o wartości blisko 136 tys. zł. Wsparła 
nas też firma ZUO International z Kunowic prze-
kazując na budowę terenu sportowo-rekreacyj-
nego 250 tys. zł. Ponadto 90 tys. zł otrzymaliśmy 
z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu 
Lubuska Baza Sportowa, a 100 tys. zł z KOWRu.

 • Blisko 1,6 mln zł przeznaczyła gmina na wa-
kacyjne remonty w  placówkach oświatowych. 
W  Przedszkolu Samorządowym nr 1 “Jarzę-
binka” zmodernizowano m.in. łazienki dla dzieci, 
w  przedszkolu „Pinokio” zrobiono rekonstrukcję 
nawierzchni na placu zabaw, a w „czwórce” zbudo-
wano nową instalację wodno-cieplną. Wiele działo 
się też w szkołach. Największym budżetem, blisko 
400 tys. zł, dysponowała Szkoła Podstawowa nr 3. 
Pieniądze przeznaczone zostały na modernizację 
korytarzy i  klatek schodowych, remont dwóch 
wejść ewakuacyjnych, budowę skoczni w dal, ada-
ptację pomieszczenia dla psychologa i  moderni-
zację ogrodzenia boiska sportowego przy szkole. 

Ponad 200 tys. zł dostała “jedynka” na moderni-
zację systemu wywiewnego w kuchni i remont sal 
lekcyjnych, a ponad 175 tys. zł Szkoła Podstawowa 
w  Golicach na modernizację drugiej części ogro-
dzenia, zakup zestawu do integracji sensorycznej 
i dostosowanie oddziału przedszkolnego do obo-
wiązujących przepisów przeciwpożarowych.

• Pozbyliśmy się z  gminy 92 ton azbestu! Co 
roku, w  trosce o  zdrowie mieszkańców, gmina 
zleca demontaż pokryć dachowych zawierają-
cych azbest i  dba o  unieszkodliwienie tego nie-
bezpiecznego materiału. Zadanie to realizujemy 
w ramach gminnego programu usuwania azbestu. 
Każdy mieszkaniec, jako osoba fizyczna lub osoba 
prawna (firmy) może złożyć wniosek o przyznanie 
dofinansowania.

 • W  ramach Lokalnego Programu Wspierania 
Edukacji Uzdolnionych Dzieci i  Młodzieży, co 
roku, burmistrz Słubic przyznaje nagrody i  sty-
pendia uczniom szkół, których siedziba znajduje 
się na terenie gminy Słubice. Jest to 1500 zł jedno-
razowej nagrody lub stypendium w wysokości 150 
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zł miesięcznie wypłacane przez 10 miesięcy. Za 
rok szkolny 2021/2022 nagrody otrzymali ósmo-
klasiści: Natan Nowaczewski, Emilia Kusz, Igor 
Wiencek, Zuzanna Kaliska, Joseph Jan Choina 
oraz Jagoda Martyńska. Stypendystami zostali: 
Dominik Dubacki, Kinga Iwaszkiewicz, Zuzanna 
Iwaszkiewicz, Zuzanna Maria Kostrzewska, 
Michał Kryński, Szymon Rachowiak, Maja We-
rwińska, Lena Kucza, Hanna Mencel i Natalia Kie-
drowicz.

• Słubice zostały organizatorem 25. jubileuszo-
wych Ogólnopolskich Igrzysk LZS. Gościliśmy 
blisko 2 tysiące zawodników, trenerów i działaczy 
sportowych z całej Polski. Głównymi organizato-
rami byli: Krajowe Zrzeszenie LZS, Lubuskie Zrze-
szenie LZS, Słubicki Ośrodek Sportu i  Rekreacji 
oraz Lubuski Klub Sportowy Lubusz Słubice. Było 
to wielkie sportowe święto i wielkie wyróżnienie 
dla naszego miasta. +fot

Wrzesień 
 • Urząd Miejski w Słubicach uruchomił Elektro-

niczne Biuro Obsługi Interesanta. EBOI pozwala 
na przesyłanie różnego rodzaju pism i formularzy 
elektronicznych do urzędu. Za pośrednictwem 
platformy można mieć dostęp do informacji 
o stanie swoich zobowiązań oraz dokonywać płat-
ności elektronicznych za podatki i opłaty lokalne. 
Ponadto EBOI przypomina, wysyłając powiado-
mienia sms i e-email, o zbliżających się terminach 
płatności. Platforma EBOI znajduje się pod ad-

resem: www.slubice.eboi.pl
 • Burmistrz Mariusz Olejniczak podpisał 

umowę z prezesem firmy Kontrakt Karolem Jan-
kowskim na przebudowę dwóch gminnych dróg. 
Od ulicy Sportowej w Słubicach do rancza w Drze-
cinie gmina wybuduje asfaltową drogę i  ścieżkę 
rowerową. Taka sama nawierzchnia i  droga dla 
cyklistów pojawi się też przy ul. Szkolnej w  Ku-
nowicach. Dostaliśmy na obie inwestycje ponad 
50 proc. potrzebnych funduszy. – 3-kilometrowa 
droga prowadząca od ul. Sportowej do rancza 
w  Drzecinie będzie przeznaczona wyłącznie dla 
samochodów osobowych – wyjaśnił burmistrz. 
- Przy niej, wybudowana też zostanie ścieżka 
rowerowa o  szerokości 2 metrów. W  okolicach 
rancza gmina zamierza też zlokalizować Miejsca 
Obsługi Rowerzystów, tak by w  razie potrzeby 
mogli dokonać drobnych napraw. Wartość in-
westycji to blisko 7,4 mln zł. Ponad 4,7 mln zł 
gmina pozyskała z  Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Strategicznych Polski Ład. Inwestycja re-
alizowana będzie przez 17 miesięcy. Umowa na 
przebudowę ul. Szkolnej w  Kunowicach opiewa 
na kwotę przeszło 2,4 mln zł. Zamierzamy prze-
budować 1 km drogi, która zyska nawierzchnię 
bitumiczną. Będzie miała 5 metrów szerokości na 
terenie zabudowanym, a poza nim – 3,5 m. Obok 
drogi powstanie też ścieżka rowerowa o szerokości 
2 metrów. W planach jest także przebudowa ist-
niejących zjazdów do posesji i budowa przy ścieżce 
rowerowej, w  okolicach świetlicy w  Kunowicach, 
Miejsca Obsługi Rowerzystów. Także na tę inwe-
stycję gmina dostała dofinansowanie – ponad 897 
tys. zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. Termin realizacji to 8 miesięcy. 

• Burmistrz Mariusz Olejniczak uruchomił spe-
cjalną skrzynkę mailową do kontaktu z mieszkań-
cami. Na zadane mu pytania odpowiada podczas 
cyklicznych audycji Mieszkańcy pytają – ja odpo-
wiadam, które są emitowane na antenie słubickiej 
telewizji HTS. Jest to nowa platforma komuni-

kacji burmistrza z mieszkańcami. – Staram się wy-
jaśniać mieszkańcom na bieżąco tematy związane 
z gminą, a  jednak zaobserwowałem, choćby czy-
tając komentarze w Internecie, że niektóre sprawy 
są niezrozumiałe. Zawsze stoję na stanowisku, że 
warto rozmawiać, wyjaśniać, tłumaczyć, bo moją 
misją jest praca na rzecz naszej gminy i jej miesz-
kańców – podkreśla burmistrz. I zachęca do kon-
taktu. Pytania można wysyłać na adres: kontakt@
slubice.pl 

Październik 

• Różnymi kanałami docierają do gminy in-
formacje o  dzikich wysypiskach śmieci. Żeby 
sprawnie i szybko reagować, uruchomiliśmy spe-
cjalną skrzynkę mailową: dzikiewysypiska@slu-
bice.pl, gdzie można zgłaszać takie miejsca. 

Żeby usprawnić procedurę ich likwidacji oraz 
szybko namierzyć sprawcę prosimy mieszkańców 
o przesłanie zdjęć miejsca i krótki opis okolicy, jeśli 
to możliwe z nazwą ulicy wraz z numerem domu 
lub wskazanie właściciela zaśmieconego terenu.

• Ponadto uruchomiliśmy specjalny email: 
awaria@slubice.pl, gdzie można zgłaszać za-
uważoną awarię oświetlenia drogowego. W  tym 
wypadku także prosimy o  podanie nazwy ulicy, 
numeru domu i jeśli to możliwe załączenie zdjęcia, 
bo to pomaga służbom dokładnie zlokalizować 
awarię i rozwiązać problem.

 • Gmina kolejny rok z rzędu sfinansuje zajęcia 
pozalekcyjne w  szkołach i  przedszkolach. W  ra-
mach konkursu wybrano 23 kółka zainteresowań, 
dzięki którym uczniowie rozwijają m.in. zaintere-

sowania artystyczne, językowe i sportowe. Wśród 
licznych propozycji jest m.in. nauka języka nie-
mieckiego podczas zabawy, gry w szachy, fitness 
dla młodzieży, zajęcia tenisa ziemnego, zajęcia 
lekkoatletyczne a nawet nauka języka migowego. 
Zajęcia odbywają się od października 2022 roku 
do czerwca 2023 roku. 

 • Dwumiasto Słubice-Frankfurt zorganizowało 
V Forum Kształcenia dla nauczycieli, pedagogów 
i  przedstawicieli stowarzyszeń i  instytucji z  obu 
stron Odry. To świetna okazja do wymiany do-
świadczeń podczas wspólnych warsztatów. 

 • Collegium Polonicum zainaugurowano nowy 
rok akademicki w  auli, którą obudowano po po-
żarze w 2018 roku. Do grona studentów dołączyło 
blisko 100 osób pochodzących m.in. z  Ukrainy, 
Białorusi, Portugalii, Indii, Syrii, Egiptu czy Sri 
Lanki. - Życzę Wam, a  także studentom, którzy 
rozpoczynają kolejny już rok akademicki w  Col-
legium Polonicum, żebyście doświadczali na co 
dzień zalet wielokulturowości – mówił burmistrz 
Mariusz Olejniczak. - Podkreślał też, że w czasach 
gdy retoryka antyglobalistyczna i antyimigracyjna 
przybierają na sile wielokulturowość jest nie-
zwykle cenna. – Ona zawsze wzbogaca, poszerza 
horyzonty i rozbudza ciekawość. 

Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu prof. Bogumiła Kaniewska nie kryła 
radości, że inauguracja 25. roku akademickiego 
w  Collegium Polonicum odbyła się w  odbudo-
wanej dużej auli. Dziękowała burmistrzowi M. 
Olejniczakowi i  Przewodniczącemu Rady Miej-
skiej w Słubicach Grzegorzowi Cholewczyńskiemu 
za finansowe wsparcie miasta. Z budżetu Słubic na 
odbudowę auli przekazaliśmy 730 tys. zł. 

• Tysiąc sadzonek żonkili posadziły dzieci ze 
słubickich przedszkoli i  szkół, przedstawiciele 
służb mundurowych, wielu mieszkańców na czele 
z  burmistrzem Mariuszem Olejniczakiem, w  ra-
mach akcji „Pola nadziei”. Została ona zorganizo-
wana przez Hospicjum Domowe Św. Wincentego 
a’Paulo, w ogrodzie obok kościoła pw. NMP Kró-
lowej Polski. Jak mówił Przemysław Szewieliński, 
prezes stowarzyszenia Hospicjum Domowe Św. 
Wincentego a’Paulo, po dwuletniej przerwie spo-
wodowanej pandemią koronawirusa, słubiczanie 
spotkali się po raz ósmy na Polach nadziei. – Jest 
to wspaniała akcja, w którą angażuje się 40 miast 
w Polsce, w  tym Słubice i  jestem z  tego powodu 
ogromnie szczęśliwy – podkreślał P. Szewieliński. 
Tradycyjnie sadzono żonkile bo są one symbolem 
odrodzenia i zwycięstwa miłości nad nienawiścią. 
Hospicja przyjęły żonkil jako symbol nadziei dla 
umierających. Burmistrz Mariusz Olejniczak, 
który wspólnie ze Strażą Miejską, uczestniczył 
w  sadzeniu kwiatów, dodał, że wiosną zamienią 
się one w monety i banknoty, które trafią do skar-
bonek hospicjum, z którymi w miasto ruszą dzieci 
i uczniowie. – Za symboliczny kwiat mieszkańcy 
wspierają hospicjum, które pomaga ludziom ob-
łożnie chorym – podkreślił burmistrz. 
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• W  Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury za-
inaugurowano Festiwal Nowej Sztuki lAbiRynT. 
Przez kilka dni, po obu stronach Odry, nie tylko 
w  SMOKu, ale także w  Forum Kleista, Uradzie, 
Galerii OKNO i kilku miejscach wystawienniczych 
we Frankfurcie, publiczność kluczyła po labiryncie 
sztuki współczesnej biorąc udział w warsztatach, 
wystawach, pokazach filmowych, performance 
i  prezentacjach. Gościliśmy ponad 80 znakomi-
tych artystów z  Polski, Niemiec i  innych krajów. 
lAbiRynT niezmiennie od 2010 roku przyciąga do 
Słubic artystów z różnych stron świata, co jest do-
skonałą promocją dla naszego miasta. 

Listopad 

• 9 listopada w  Collegium Polonicum, przy 
współudziale gminy, odbyło się X Forum Orga-
nizacji Pozarządowych. Jubileusz stał się okazją 
do podsumowań. 426 – to liczba zrealizowanych 
zadań publicznych w  ostatniej dekadzie, które 
mogły zaistnieć m.in. dzięki dofinansowaniu 
z  budżetu gminy Słubice. Najwięcej było ich 
w  2021 roku, bo aż 57. Kwota dofinansowania 
przekazanego dla organizacji pozarządowych 
wyniosła wtedy 700 tys. złotych. W 2022 roku, 
dzięki dofinansowaniu z  budżetu gminy wy-
noszącemu 780 tys. zł, zrealizowano 51 zadań 
publicznych. Dzięki tym środkom mieszkańcy 
gminy Słubice mogli wspólnie zadziałać na rzecz 
społeczności lokalnej m.in. w  obszarach: edu-
kacji, kultury fizycznej, turystyki, porządku pu-
blicznego czy ochrony środowiska.

 • 21 zespołów z 15 krajów, 10 sal koncertowych 
i muzyczne spotkania z artystami z wielu krajów, 
wśród których będą m.in. Ralph Kaminski, Marla 
Glen, Natalia Przybysz i Natalia Kukulska czy Bar-
bara Thalheim – tak wyglądał w 2022 roku festiwal 
transVOCALE. Koncert inauguracyjny odbył się 
w odbudowanej auli Collegium Polonicum w Słu-
bicach.

 • Na terenie Słubickiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji powstał zespół urządzeń sportowych dla 
mieszkańców gminy Słubice, w  tym klatki OCR 
i  low rig oraz plac do street workoutu, które po-
zwolą na wykonywanie wielopłaszczyznowych 

treningów techniki i  siły. Dzięki nim będzie 
można przygotować się do pokonania większości 
przeszkód spotykanych w  zawodach surwiwa-
lowych. Projekt jest współfinansowany przez 
Lokalną Grupę Działania Zielona Dolina Odry 
i Warty z siedzibą w Górzycy, ze środków Unii Eu-
ropejskiej, w  ramach poddziałania "Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lo-
kalnego kierowanego przez społeczność. Program 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020", 
jakie otrzymał Uczniowski Klub Sportowy "Po-
lonia" Słubice oraz Słubicki Ośrodek Sportu i Re-
kreacji. Całkowity koszt inwestycji wyniesie ok. 
166 tys. złotych.

Grudzień 

 • 1 grudnia na placu Przyjaźni w Słubicach, bur-
mistrz Mariusz Olejniczak i nadburmistrz Frank-
furtu Rene Wilke otworzyli wspólnie Aktywny 
Kalendarz Adwentowy. Tak jak w  przeszłości 
– przez 24 dni, codziennie jedna z  instytucji ze 
Słubic lub z  Frankfurtu nad Odrą, w  czasie ad-
wentu otwierała swoje drzwi, proponując wspólne 
przygotowanie się do Bożego Narodzenia. Dwu-
miasto zaprosiło mieszkańców m.in. na: Adwen-
towe Jam Session, Bieg Mikołajkowy, czytanie 
polskich, ukraińskich i  niemieckich opowieści 
świątecznych, wspólne śpiewanie kolęd, a  nawet 
szycie butów św. Mikołaja. 

• 1 grudnia odbyło się pożegnanie dra Krzysz-
tofa Wojciechowskiego, który po ponad 30 latach 
pracy na stanowisku dyrektora Collegium Polo-
nicum odszedł na emeryturę. – Dziękuję Panu 
za każdą inicjatywę, która wspierała polsko-nie-
miecki dialog i  partnerstwo Słubic i  Frankfurtu. 
Za każdy krok, który pomagał mieszkańcom 
zbliżyć się do siebie i lepiej się zrozumieć – mówił 
burmistrz Mariusz Olejniczak. Podkreślił, że gdy 
prześledzi się 30 lat pracy dra Wojciechowskiego 
w  Collegium Polonicum to dokładnie widać jak 
wiele zrobił, żeby polsko-niemiecka współpraca 
przynosiła efekty nie tylko na polu naukowym 
i dydaktycznym, ale też społecznym. 

– Idea budowy w Słubicach wspólnej placówki 
naukowo-dydaktycznej polskiego i  niemieckiego 
uniwersytetu – tuż po upadku komunizmu – wy-
dawała się szalona i  futurystyczna. Właśnie dla-
tego ten projekt potrzebował wizjonerów. Bez 
wątpienia Pan idealnie pasował do tego grona – 
mówił burmistrz. – Kto Pana zna to wie, że jest 
Pan idealistą, który uwielbia wyzwania, nowator-
skie projekty i głęboko wierzy, że ,, gdzie jest wola, 
tam znajdzie się droga”. Dziś z  wielką radością 
możemy powiedzieć, że Polska i Niemcy są częścią 
pokojowej wspólnoty wraz z  bogactwem swoich 
historii i wzajemnie przenikających się kultur. 

• 16 i 17 grudnia na placu Bohaterów odbył się 
kolejny słubicki jarmark bożonarodzeniowy. Jego 
częścią było m.in. Preludium Bożonarodzeniowe, 
wigilia miejska, na scenie pojawili się lokalni ar-
tyści, a  grupa Locomotora i  Kapela Bajer zaba-
wiała publiczność. Był też Mikołaj z prezentami, 
animacje dla dzieci i wspólne kolędowanie. 

 • W imieniu Dwumiasta Słubice- Frankfurt nad 
Odrą, burmistrz Mariusz Olejniczak i  nadbur-
mistrz René Wilke zaapelowali do mieszkańców 
o przekazywanie darowizn na rzecz miasta part-
nerskiego Szostka (Ukraina) w celu zakupu agre-
gatów prądotwórczych. Nieustające ataki Rosji 
na ukraińską infrastrukturę krytyczną skutkują 
brakiem prądu i  ogrzewania w  kraju. Zimą wa-
runki życia pogorszyły się jeszcze bardziej. Dzięki 
zbiórkom pieniędzy udało się zawieźć na Ukrainę 
11 agregatorów, za które serdecznie podziękował 
mer Szostki Mikolaj Noga. Zbiórka nadal trwa - 
darowizny można wpłacać na następujące konta-
:Fundacja na rzecz Collegium Polonicum (wpłata 
w  PLN) 77 1090 1115 0000 0001 5234 1164, 
IBAN PL77 1090 1115 0000 0001 5234 1164, 
BIC: WBKPPLPP, Tytuł przelewu: Darowizna na 
cele statutowe – Szostka.

• Szkoła Podstawowa nr 2 będzie miała nowy 
sztandar! To efekt festynu połączonego z  au-
kcjami, który 3 grudnia zorganizowała dyrektorka 
placówki, Katarzyna Leśniak-Werwińska wraz 
z radą rodziców i rodzicami uczniów. Na licytację 
trafiły m.in. pakiety na zabiegi kosmetyczne, po-
byty w hotelach i liczne gadżety przekazane na tę 
okazję. - Jesteśmy mile zaskoczeni i bardzo zado-
woleni. Wynik aukcji przerósł nasze oczekiwania. 
Zebraliśmy 12 185 zł i 30 gr oraz 19 euro – tyle 
pieniędzy trafiło do naszej skarbonki. Dzięki tym 
środkom kupimy nie tylko sztandar, ale wystarczy 
nam także na szarfy i rękawiczki. Będziemy mogli 
odświeżyć wygląd całego pocztu sztandarowego 
– przekazali organizatorzy. Wydarzenie odbyło 
się pod patronatem Fundacji Grupy Pomagamy. 
Wzięli w nim udział także przedstawiciele władz 
lokalnych, w  tym burmistrz Mariusz Olejniczak 
i  Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Cho-
lewczyński. Gmina Słubice przekazała na aukcję 
własną cegiełkę – wejściówki do kina w Słubickim 
Miejskim Ośrodku Kultury.

 • Podczas grudniowej sesji Rady Miejskiej w Słu-
bicach, gościliśmy Pana Piotra Kiedrowicza, który 
w 2022 roku obchodził wspaniały jubileusz.  – Ser-
decznie gratulujemy, że od 50 lat jest Pan wierny 
swojej pasji, którą jest lekkoatletyka – mówił 
burmistrz Mariusz Olejniczak. – Najpierw jako 
zawodnik, a później jako trener m.in. kadry Polski 
udowadnia Pan, że jest tylko jeden sposób, żeby 
osiągnąć sukces praktycznie we wszystkim: dać 

z siebie wszystko – dodał burmistrz Mariusz Olej-
niczak, który wspólnie z  przewodniczącym rady 
Grzegorzem Cholewczyńskim postanowili uhono-
rować słubickiego sportowca i  działacza.– Swoją 
pasją dzieli się Pan też z dziećmi i młodzieżą, m.in. 
w  utworzonej przez siebie Słubickiej Akademii 
Biegowej, ale przede wszystkim, od 1987 roku 
trenuje Pan zawodników klubu Lubusz Słubice. 
Jesteśmy niezmiernie dumni, że wychował Pan 
kilkudziesięciu mistrzów Polski, a  także medali-
stów mistrzostw świata i  Europy – przypomniał 
burmistrz. 

• - Czeka nas kolejny trudny rok, ale nie zwal-
niamy tempa – mówił burmistrz Mariusz Olej-
niczak podczas grudniowej sesji rady miejskiej, 
podczas której uchwalono budżet na 2023 rok. 
– Cieszy mnie, że na dużą część inwestycji zdo-
byliśmy dofinansowanie. Jest to najwyższy, od 
wielu lat, poziom pozyskanych dotacji – mówił 
burmistrz. Zdecydowano, że w  przyszłym roku 
priorytetem będą przebudowy i  remonty gmin-
nych dróg. – Zamierzamy na nie przeznaczyć aż 46 
proc. kwoty zaplanowanej na wszystkie inwestycje 
– zapowiedział burmistrz. Cała pula na inwestycje 
to 31,5 mln zł. Na poprawę jakości gminnych dróg 
pójdzie ponad 16,1 mln zł. Wśród zaplanowanych 
inwestycji jest m.in. budowa 4 km drogi gminnej 
i  ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Sportowej 
w Słubicach do Drzecina, II etap przebudowy ul. 
Kopernika, przebudowa ul. Szkolnej w  Kunowi-
cach, przy której powstanie też ścieżka rowerowa, 
przebudowa drogi przy ul. Piłsudskiego i ul. Wi-
tosa. Ponadto w budżecie znalazło się ponad 3,3 
mln zł na budowę energooszczędnego oświetlenia 
przy drogach. 1,9 mln zł planuje się wydać na 
oświetlenie oś. Widok w Kunowicach, ponad 1,3 
mln zł na oświetlenie os. Zielone Wzgórza w Słu-
bicach, a  80 tys. zł na os. Krasińskiego. 1,2 mln 
zł przeznaczone zostanie na termomodernizację 
przedszkola „Jarzębinka” w  Słubicach, a  80 tys. 
zł na budowę terenu rekreacyjnego przy szkole 
w Golicach. Ponadto 280 tys. zł pójdzie na moder-
nizację korytarzy i  klatek schodowych w  Szkole 
Podstawowej nr 3 w  Słubicach. Pół miliona zło-
tych zapisano w  budżecie na budowę lokalnych 
oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji 
sanitarnej na potrzeby mieszkańców Świecka, Ry-
bocic i Kunic. Ponad 330 tys. zł przeznaczono na 
przedsięwzięcia realizowane w  ramach funduszu 
sołeckiego. 

• W  grudniu poznaliśmy wyniki Rankingu 
Gmin Województwa Lubuskiego 2022. – Z dumą 
odebrałem z rąk marszałek województwa Elżbiety 
Anny Polak medal Lidera Powiatowego. Słubice 
zajęły też 2. miejsce w  rankingu Liderzy Gmin 
Miejsko-Wiejskich. Poprawiliśmy wynik o  trzy 
lokaty – mówił w końcówce roku burmistrz Ma-
riusz Olejniczak. - Cieszy mnie bardzo, że drugi 
rok z  rzędu jesteśmy liderem wśród gmin w  po-
wiecie słubickim. Ponadto poprawiliśmy naszą 
lokatę w rankingu gmin miejsko-wiejskim – mówi 
burmistrz. – W 2021 roku byliśmy na 5. miejscu, 
obecnie zajmujemy drugie. To przełożyło się też na 
wysoką pozycję wśród wszystkich 80 samorządów, 
które oceniano w rankingu. Z 12 miejsca w ubie-
głym roku wskoczyliśmy na piąte – podkreślił bur-
mistrz. W ramach Rankingu ocenie poddawane są 
wszystkie gminy Województwa Lubuskiego z wy-
łączeniem miast na prawach powiatu: Zielonej 
Góry i Gorzowa Wielkopolskiego. Miejsce w ran-
kingu to wynik 16 syntetycznych wskaźników ob-
razujących różne sfery życia wspólnot lokalnych 
w naszym regionie. Pod uwagę brane są: dochody, 
zadłużenie, wielkość pozyskanych środków unij-
nych, demografia, przyrost naturalny, saldo mi-
gracji a nawet wyniki z egzaminu ósmoklasisty.

 • W  Słubicach zorganizowano Puchar Polski 
w  kolarstwie przełajowym. Rywalizowało blisko 
300 zawodników, od żaków po seniorów. Krzysztof 
Murdza, Prezes Słubickiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji, który był gospodarzem imprezy, zdradził, 
że nasze miasto zabiega o organizację mistrzostw 
Polski w kolarstwie przełajowym i ma duże szanse 
stać się w przyszłości ich organizatorem.
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7 stycznia jego podopieczni udali się 
do niemieckiego Cottbus, gdzie wzięli 
udział w  mityngu lekkoatletycznym 
organizowanym przez miejscowy klub - 
Leichtathletik Club Cottbus e.V.

- Występy były bardzo udane. Prak-
tycznie każdy z  zawodników wrócił 
z  rekordem życiowym, a  na dodatek 
mieliśmy jedno zwycięstwo. Dawid 
Kujawa wygrał konkurs pchnięcia kulą 
– cieszy się szkoleniowiec. Poniżej kom-
plet wyników.

Pchniecie kulą 3 kg kobiety U16
• 4m Maja Walczak - 9,06
• 6m Gabrysia Polechońska - 8,45
• 10m Anrinna Zaviazalova - 7,24
Pchniecie kulą 4 kg mężczyźni U16
• 1m Dawid Kujawa - 12,71
• 4m Marcel Bieniek - 9,82
• 5 m Antoni Horoszkiewicz - 8,53 
Pchniecie kulą 5 kg mężczyźni U18
• 4m Seweryn Stań - 11.52          MK

Lekkoatleci Lubusza Słubice 
szykują się do kolejnego sezo-
nu. Jedną z form przygotowań 
są starty w hali. Pierwsze za-
wody ma za sobą grupa miota-
czy prowadzona przez trenera 
Łukasza Horoszkiewicza.

Końcówka ubiegłe-
go roku była udana 
dla zawodniczek 
słubickiej szkoły 
tenisa ziemnego 
ProTennis. Z miko-
łajkowego turnie-
ju w Drzonkowie 
pod Zieloną Górą 
przywiozły aż dwa 
miejsca na podium.

Miotacze Lubusza rozpoczęli 
sezon halowy

Słubiczanki na podium 
tenisowego turnieju 
w Drzonkowie

Kibice z  utęsknieniem czekali na 
start tych rozgrywek. Miały rozpo-
cząć się jeszcze 19 listopada 2022, ale 
zostały przełożone na prośbę jednego 
z zespołów.

Przypomnijmy, rozgrywki w tej ka-
tegorii wiekowej (rocznik 2010/2011) 
różnią się nieco od tradycyjnej ligi. 
Rywalizacja odbywa się w  formie 
turniejowej, gdzie gra się systemem 
każdy z każdym.

Pierwszy taki turniej odbył się 8 
stycznia w  Kowalowie. Na parkiecie 
spotkały się cztery zespoły: MUKS 
Lider Świebodzin, GMTS Sparta 
Gubin, UKS Jedynka Słubice i gospo-
dynie, czyli UKS Zorza Iskra Kowalów.

Podopieczne trenera Jerzego 
Grabowskiego w  tym towarzystwie 
okazały się najlepsze. W  pierwszym 
meczu zdecydowanie pokonały Zorzę 
18:4. Drugi mecz z Liderem był bar-
dziej zacięty, ale również zwycięski 
(15:11). Trzeci pojedynek ze Spartą 
także zakończył się wygraną (15:6).

Już kilka dni później, bo 14 stycznia, 
odbył się kolejny turniej, tym razem 
w  Kowalowie. Ponowie rywalizowały 
ze sobą cztery wspomniane drużyny. 
I ponownie słubiczanki były poza za-
sięgiem rywalek. W pierwszym meczu 
z Liderem padł wynik 23:9, w drugim 
pojedynku Jedynka wygrała z  Zorzą 
25:9, a w trzecim ze Spartą 23:8.

Na szczególne wyróżnienie w skła-
dzie Jedynki zasługuje Oliwia Żar-
nowska, która zdobyła łącznie aż 44 
bramki. Skuteczne były także Laura 
Jaworska (22), Nina Żmuda (19) 
i Aleksandra Bejenka (14). Udane de-
biuty zaliczyły młodsze zawodniczki: 
Gabriela Kukiel, Zuzanna Paszkie-
wicz, Nina Cegielska oraz Sandra 
Zmaczyńska.

Teraz słubiczanki czeka kilka ty-
godni przerwy, a trzeci turniej ligowy 
odbędzie się już po feriach zimowych, 
25 lutego w Świebodzinie. 

MK

Początek Lubuskiej 
Ligi Dziewcząt udany 
dla Jedynki Słubice

Dwa turnieje i komplet sześciu zwycięstw. 
Tak efektownie rozpoczęły rozgrywki Lu-
buskiej Ligi Dziewcząt w piłce ręcznej za-
wodniczki UKS Jedynka Słubice.

UKS Jedynka Słubice wy-
grała dwa kolejne turnieje 
w Lubuskiej Lidze Dziewcząt
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Słubice reprezentowały Kalina Czer-
naluk i  Nina Andrzejczuk (kategoria 
czerwona) oraz Karina Lubecka (kat. 
pomarańczowa). W  każdej z  kategorii 
zmierzyło się po 16 osób, najlepszych 
młodych tenisistów i  tenisistek z  na-
szego regionu.

- Nina i  Kalina wygrały rywalizacje 
w grupie i przeszły do grupy finałowej, 
w której spotkały się razem - opowiada 
Grzegorz Koźlakowski, trener tenisi-
stek. Tym razem lepsza okazała się Ka-
lina, która pokonała koleżankę w dwóch 
setach i ostatecznie wygrała cały turniej. 
Nina ukończyła rywalizację na 3 pozycji  
A jak poszło ich koleżance? K. Lubecka 
również dobrze spisała się w rywalizacji 
grupowej i przeszła do kolejnej fazy za-
wodów. – Niestety, w półfinałach prze-
grała z bardziej doświadczonych kolegą 
i ostatecznie zajęła 5 miejsce w ogólnej 
klasyfikacji – dodaje szkoleniowiec. To 
kolejne sukcesy młodych adeptów te-
nisa ziemnego, którzy rozwijają swoje 
umiejętności trenując pod okiem G. 
Koźlakowskiego. O  ich występach bę-
dziemy informować w kolejnych nume-
rach gazety.                  MK Fo
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Starania o przyznanie organizacji tej 
największej kolarskiej imprezy w Polsce 
trwały wiele miesięcy. Zabiegały o  to 
wspólnie władze samorządowe na-
szej gminy i kierownictwo Słubickiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji.

- Zostało to docenione i już oficjalnie 
wiemy, że w  drugi weekend stycznia 
przyszłego roku będziemy gościć naj-
lepszych kolarzy z całego kraju – cieszy 
się Krzysztof Murdza, prezes SOSiR-u.

Oficjalne zaproszenie do zorgani-
zowania imprezy zostało przekazane 
podczas tegorocznych mistrzostw 
Polski w  kolarstwie, które odbyły się 
w  dniach 14-15 stycznia w  Drzon-
kowie. 

Z  rąk prezesa Polskiego Związku 
Kolarskiego Rafała Makowskiego 
odebrali je: burmistrz Słubic Mariusz 
Olejniczak, przewodniczący Rady 
Miejskiej Grzegorz Cholewczyńki, 
prezes SOSiR Krzysztof Murdza i dy-
rektor zawodów Piotr Zalisz.

Przed organizatorami teraz dużo 
pracy. - Musimy być przygotowani na 

przyjazd łącznie kilku tysięcy osób, 
licząc zawodników, obsługę i kibiców, 
także przed nami ogromne przedsię-
wzięcie logistyczno-sportowe – pod-
kreśla K. Murdza. 

O  przygotowaniach do mistrzostw 
będziemy informować w kolejnych nu-
merach gazety. 

           MK

Dobra wiadomość dla kibiców kolarstwa! 
W 2024 roku Słubice będą gospodarzem 87. Mi-
strzostw Polski w Kolarstwie Przełajowym.

Słubice 
organizatorem 
87. Mistrzostw 
Polski w Kolarstwie 
Przełajowym

Koszykarski turniej bez granic, 
w  którym mogą brać udział zespoły 
z  obu stron Odry, zaplanowano 13 
maja w hali sportowej przy Beeskower 
Strasse we Frankfurcie. Rywalizacja od-
będzie się w coraz popularniejszej for-
mule 3x3, w której polska reprezentacja 
odnosi w ostatnich latach duże sukcesy. 

Warto wspomnieć, że Słubice rów-
nież mają swój zespół w tej dyscyplinie 
sportu. „Pędzący po browar” zakończyli 
ubiegłoroczny sezon na 20. miejscu  
w  ogólnopolskim rankingu, co jest jak 
dotychczas ich największym osiągnię-
ciem. Jest szansa, że zobaczmy ich 
także w  majowym turnieju. Obsada 
zapowiada się wyjątkowa mocno. Już 
teraz zgłoszonych jest kilka zespołów 
ze ścisłej czołówki Polski i  Niemiec, 
m.in. Isetia czy 3x3 Mönchengladbach. 
Będzie więc dobra okazja, aby zobaczyć 
koszykówkę na wysokim poziomie.

Zapisy cały czas trwają. Do turnieju 
dołączyć może każdy. Formuła ko-
szykówki 3x3 jest otwarta. Aby wziąć 
udział w  rywalizacji nie trzeba mieć 
żadnej licencji, ani przynależności klu-
bowej. Wystarczy zorganizować się 
np. ze znajomymi i zgłosić zespół. Ten 
może liczyć maksymalnie 4 osoby (3 
grających + 1 rezerwowy). Zapisy od-
bywają się na stronie: play.fiba3x3.com.

O  przygotowaniach do turnieju bę-
dziemy informować w kolejnych nume-
rach gazety.            MK

Koszykówka bez granic 
nad Odrą

Choć do wiosny zostało jeszcze sporo czasu, to znamy już termin 
koszykarskiej imprezy „3x3 Basketball ohne Grenzen”, którą orga-
nizuje Miejski Związek Sportu we Frankfurcie.

Fo
t. 

ar
ch

iw
um

 k
lu

bo
w

e 
Pę

dz
ąc

yc
h 

po
 b

ro
w

ar Koszykówka 
3x3 staje 
się coraz 

popularniejsza 
także nad Odrą. 

Słubice repre-
zentuje zespół 

„Pędzący po 
browar”

Zimowe sparingi 
Polonii Słubice

Zima to czas przerwy od ligowych zmagań 
w piłce nożnej, ale także czas przygotowań 
do drugiej części sezonu. Piłkarzom Polonii 
Słubice w wypracowaniu dobrej formy ma 
pomóc seria sparingów.

4 stycznia piłkarze oficjalnie rozpo-
częli treningi, a  równo dwa tygodnie 
później rozegrali pierwszy mecz kon-
trolny (nieoficjalny), w  którym poko-
nali Wartę Słońsk 7:2.

W międzyczasie władze klubu opu-
blikowały harmonogram oficjalnych 
spotkań towarzyskich, które czekają 
„Dumę pogranicza” w nadchodzących 
tygodniach. Poniżej lista.

• 04.02, godz. 12:00 - Polonia Słu-
bice - Czarni Browar

• 11.02, godz. 13:30 -  Polonia Słu-
bice - Stal Jasień

• 18.02, godz. 13:00 -  Polonia Słu-
bice - Hutnik Szczecin

• 25.02, godz. 13:30 -  Polonia Słu-
bice - Pogoń Świebodzin

• 04.03, godz. 13:30 -  Polonia Słu-
bice - Ilanka Rzepin

Wszystkie spotkania odbędą się na 
obiektach Słubickiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji. Zachęcamy do kibicowania, 
wstęp bezpłatny.           MK

Piłkarze Polonii Słubice zapraszają 
kibiców na mecze sparingowe
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Edukatorzy Mobil-
nego Laboratorium 
Przyszłości z War-
szawy odwiedzili 
w styczniu szkołę 
w Kunowicach. 

Taka forma nauki to prawdziwa innowacja 

To jedna z niewielu placówek w wo-
jewództwie lubuskim, która miała 
możliwość wzięcia udziału w  takich 
warsztatach. Dzieci z klas V-VIII mogły 
nauczyć się obsługi innowacyjnych 
urządzeń, podczas dwóch bloków szko-
leniowych: z drukarki 3D oraz gogli VR.

Edukatorzy Laboratoriów Przy-
szłości przez kilka godzin lekcyjnych 
prowadzili specjalne warsztaty eduka-
cyjne dla uczniów i nauczycieli, będące 
wspaniałą zachętą do eksperymento-
wania z technologią.

Laboratoria są inicjatywą eduka-
cyjną realizowaną przez Ministerstwo 
Edukacji i  Nauki. Dzięki niej szkoły 
podstawowe oraz ogólnokształcące 
szkoły artystyczne zostały wyposażone 
w  nowoczesny sprzęt, który pozwala 
uczniom na rozwijanie kompetencji 
przyszłości, na realizowanie ich wła-
snych projektów i doskonalenie umie-
jętności przydatnych na nowoczesnym 
rynku pracy. Wspierają ich start w do-
rosłość.

Szkoła Podstawowa im. Kornela Ma-
kuszyńskiego w Kunowicach prowadzi 
także własne zajęcia w ramach tej ini-
cjatywy. W  każdą środę odbywają się 
w niej warsztaty z szycia na maszynie, 
rozwijające kreatywność dzieci. Zajęcia 
prowadzone są w małych grupach, za-
ledwie czteroosobowych – dzięki temu 
każdy z  uczestników ma możliwość 
pracy indywidualnej. Przychodzą na 
nie uczniowie z  klas 4-8. Laboratoria 
Przyszłości z  pracy na maszynie pro-
wadzi Monika Surowiec, która ukoń-
czyła szkołę odzieżową, w  kooperacji 
z Beatą Sierżant.

Ponadto w  Szkole Podstawowej 
w  Kunowicach odbyły się dwa szko-
lenia z obsługi drukarki 3D, zakupionej 
przez placówkę w  ramach Programu 
Laboratoria Przyszłości, poprowa-
dzone przez Pawła Kubzyla. W czasie 
warsztatów dzieci mogły pracować 
m.in. z  długopisami 3D. Niebawem 
uczniowie będą mieli częstsze okazje 
do projektowania elementów i druko-
wania ich w formie 3D. 

(BO)
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Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Harmonogram wywozu odpadów z  firm  na rok 2023
 Sp. z o.o.
69 – 100    S ł u b i c e      ul. Krótka 8
        tel. 095 758 27 62  

Rodzaj odpadu Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

NIESEGREGOWANE (zmieszane) 
ODPADY KOMUNALNE Firmy 5, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24 3, 10, 17, 24, 31 7, 14, 21, 28 5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23, 30 7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25 1, 8, 15, 22, 29 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24 1, 8, 15, 22, 29

Papier Firmy 3, 17 7, 21 7, 21 4, 18 9, 23 6, 20 4, 18 1, 22 5, 19 3, 17 7, 21 5, 19

Metale i Tworzya Sztuczne Firmy 10, 24 14, 28 14, 28 6, 25 16, 30 13, 27 11, 25 8, 29 12, 26 10, 24 14, 28 12, 28

BIO Firmy 18 21 21 18 23 20 18 22 19 17 21 19

Szkło Firmy 12, 26 9, 23 9, 23 13, 27 11, 25 15, 29 6, 20 3, 24 7, 21 12, 31 9, 23 7, 21

Pojemniki i worki z odpadami prosimy przygotować (wystawić ) najpóźniej do godz. 600 w dniu odbioru, w miejscu widocznym i łatwo dostępnym, zapewniającym łatwy dojazd pojazdów specjalistycznych.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Harmonogram wywozu odpadów z sołectw na rok 2023
 Sp. z o.o.
69 – 100    S ł u b i c e      ul. Krótka 8
        tel. 095 758 27 62  

Rodzaj odpadu Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

NIESEGREGOWANE (zmieszane) 
ODPADY KOMUNALNE  sołectwa 2, 9, 16, 23, 30 6, 13, 20, 27 6, 13, 20, 27 3, 11, 17, 24 2, 8, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26 3, 10, 17, 24, 31 7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25 2, 9, 16, 23, 30 6, 13, 20, 27 4, 11, 18, 27

Papier sołectwa 3, 17 7, 21 7, 21 4, 18 9, 23 6, 20 4, 18 1, 22 5, 19 3, 17 7, 21 5, 19

Metale i Tworzya Sztuczne sołectwa 10, 24 14, 28 14, 28 4, 25 16, 30 13, 27 11, 25 8, 29 12, 26 10, 24 14, 28 12, 28

BIO sołectwa 11, 25 1, 15 1, 15, 29 12, 26 10, 24 7, 21 5, 19 2, 16, 30 13, 27 11, 25 8, 22 6, 20

Szkło sołectwa 18, 31 8, 22 8, 22 5, 19 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23 6, 20 4, 31 15, 29 13, 22

Pojemniki i worki z odpadami prosimy przygotować (wystawić ) najpóźniej do godz. 600 w dniu odbioru, w miejscu widocznym i łatwo dostępnym, zapewniającym łatwy dojazd pojazdów specjalistycznych.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Harmonogram wywozu odpadów z zabudowy jednorodzinnej na rok 2023
 Sp. z o.o.

69 – 100    S ł u b i c e      ul. Krótka 8
        tel. 095 758 27 62  

Rodzaj odpadu Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

NIESEGREGOWANE (zmieszane) 
ODPADY KOMUNALNE zabudowa jednorodzinna 2, 9, 16, 23, 30 6, 13, 20, 27 6, 13, 20, 27 3, 11, 17, 24 2, 8, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26 3, 10, 17, 24, 31 7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25 2, 9, 16, 23, 30 6, 13, 20, 27 4, 11, 18, 27

Papier zabudowa jednorodzinna 3, 17 7, 21 7, 21 4, 18 9, 23 6, 20 4, 18 1, 22 5, 19 3, 17 7, 21 5, 19

Metale i Tworzya Sztuczne zabudowa jednorodzinna 10, 24 14, 28 14, 28 4, 25 16, 30 13, 27 11, 25 8, 29 12, 26 10, 24 14, 28 12, 28

BIO zabudowa jednorodzinna 11, 25 1, 15 1, 15, 29 12, 26 10, 24 7, 21 5, 19 2, 16, 30 13, 27 11, 25 8, 22 6, 20

Szkło zabudowa jednorodzinna 18, 31 8, 22 8, 22 5, 19 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23 6, 20 4, 31 15, 29 13, 22

Pojemniki i worki z odpadami prosimy przygotować (wystawić ) najpóźniej do godz. 600 w dniu odbioru, w miejscu widocznym i łatwo dostępnym, zapewniającym łatwy dojazd pojazdów specjalistycznych.

Słubice, Kunowice

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Harmonogram wywozu odpadów z zabudowy  wielorodzinnej na rok 2023
 Sp. z o.o.
69 – 100    S ł u b i c e      ul. Krótka 8
        tel. 095 758 27 62  

Rodzaj odpadu Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

NIESEGREGOWANE (zmieszane) 
ODPADY KOMUNALNE zabudowa wielorodzinna 2, 9, 16, 23, 30 6, 13, 20, 27 6, 13, 20, 27 3, 11, 17, 24 2, 8, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26 3, 10, 17, 24, 31 7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25 2, 9, 16, 23, 30 6, 13, 20, 27 4, 11, 18, 27

NIESEGREGOWANE (zmieszane) 
ODPADY KOMUNALNE zabudowa wielorodzinna 5, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24 3, 10, 17, 24, 31 7, 14, 21, 28 5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23, 30 7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25 1, 8, 15, 22, 29 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24 1, 8, 15, 22, 29

Papier zabudowa wielorodzinna  4, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23 2, 9, 16, 23, 30 6, 13, 20, 27 4, 11, 18, 25 1, 9, 15, 22, 29 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24, 31 7, 14, 21, 28 5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23, 30 7, 14, 21, 28

Metale i Tworzya Sztuczne zabudowa wielorodzinna  4, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23 2, 9, 16, 23, 30 6, 13, 20, 27 4, 11, 18, 25 1, 9, 15, 22, 29 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24, 31 7, 14, 21, 28 5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23, 30 7, 14, 21, 28

BIO zabudowa wielorodzinna  5, 11, 18, 25 1, 8, 15. 22 1, 8, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26 5, 10, 17, 24, 31 7, 14, 21, 28 5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23, 30 6, 13, 20, 27 4, 11, 18, 25 3, 8, 15, 22, 29 6, 13, 20, 29

Szkło zabudowa wielorodzinna  4, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23 2, 9, 16, 23, 30 6, 13, 20, 27 4, 11, 18, 25 1, 9, 15, 22, 29 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24, 31 7, 14, 21, 28 5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23, 30 7, 14, 21, 28

Pojemniki i worki z odpadami prosimy przygotować (wystawić ) najpóźniej do godz. 600 w dniu odbioru, w miejscu widocznym i łatwo dostępnym, zapewniającym łatwy dojazd pojazdów specjalistycznych.

           Harmonogramy wywozu  odpadów na rok 2023
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Reklama

Reklama

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych 
oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z 
sołectw na rok 2023 r.

Rejony wywozu :

Rejon   I : Świecko, Rybocice, Kunice
Rejon  II : Nowe Biskupice, Stare Biskupice
Rejon III : Golice, Lisów
Rejon IV : Drzecin, Pławidło, Nowy Lubusz+ Kolonia

Do odpadów wielkogabarytowych zalicza się :
- meble, wózki dziecięce, rowery
- duży i średni sprzęt RTV i AGD,
- dywany, wykładziny, materace
- stolarka okienna i drzwiowa

Ważne!!!   Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne, 
takie jak płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety jak również części
samochodowe, w tym opony, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady ogrodowe, 
worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi.

Odpady prosimy przygotować (wystawić ) najpóźniej do godz. 600 w dniu odbioru, w miejscu 
widocznym i łatwo dostępnym, zapewniającym łatwy dojazd pojazdów specjalistycznych.
W przypadku nieodebrania odpadów  ( awaria, inne zdarzenia losowe ) w dniu wynikającym z 
harmonogramu, usługa zostanie wykonana następnego dnia roboczego.

miesiąc Rejon I Rejon II Rejon III Rejon IV

Marzec 16 21 23 29

Czerwiec 19 22 26 29

Wrzesień 18 21 25 28

Grudzień 18 20 22 28

Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych
Sp. z o.o.
69 – 100    S ł u b i c e      ul. Krótka 8
        tel. 095 758 27 62  

Harmonogram wywozu odpadów 
wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego z zabudowy 

jednorodzinnej i firm, Słubice i Kunowice na rok
2023 r.

                                      Rejony i data odbioru

I II III IV V
Asnyka

Kościuszki
Niepodległości
Sienkiewicza

Podchorążych
Paderewskiego

1-go Maja
Reja

Łokietka
Dąbrówki

Kochanowskiego

Konstytucji 3
Krótka

Narutowicza
Os. Królów 

Polskich
Piska

Piłsudzkiego
Boh. Warszawy
Daszyńskiego
Pl. Wolności
Słowackiego 
Akademicka

Chrobrego
Drzymały

Jagiellończyka
Kopernika
Klonowa

Krasińskiego
Os. Grzybowe
Os. Zwierzęce
Os. Owocowe

Prosta
Szczecińska

Żurawia
Nadodrzańska

Wałowa
Mieszka 1
Jaskółcza
Jastrzębia

Gołębia

Nocznickiego
Obozowa

Ogrodowa
Os. Kwiatowe
Powstańców 

Wlkp.
Rzepińska

Sadowa
Sportowa

Transportowa
Logistyczna

Witosa
Wojska 

Polskiego
Kupiecka

Mickiewicza
Pl. Przyjaźni
Folwarczna

Kunowice
Os. Leśne

Os. Zielone 
Wzgórza

Os. Przemysłowe
Kunowicka

30.01 06.02 13.02 20.02 27.02
02.05 08.05 15.05 22.05 29.05
31.07 07.08 14.08 21.08 28.08
30.10 6.11 13.11 20.11 27.11

Odpady prosimy przygotować (wystawić) najpóźniej do godz. 600 w dniu odbioru, 
w miejscu widocznym i łatwo dostępnym, zapewniającym dogodny dojazd pojazdów specjalistycznych.
W przypadku nieodebrania odpadów  ( awaria, inne zdarzenia losowe ) w dniu wynikającym 
z harmonogramu, usługa zostanie wykonana następnego dnia roboczego.

Do odpadów wielkogabarytowych zalicza się :

- meble, wózki dziecięce, rowery
- duży i średni sprzęt RTV i AGD,
- dywany, wykładziny, materace

- stolarka okienna i drzwiowa

Ważne!!! Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju części budowlane i 
sanitarne, takie jak płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety 
jak również części samochodowe, w tym opony, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady 
remontowe, odpady ogrodowe, 
worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi.

W/w  odpady oprócz części samochodowych i zmieszanych można dostarczyć nieodpłatnie do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na ul. Krótką 8 w poniedziałki, środy i soboty w godz. 
700-1800

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
Sp. z o.o.
69 – 100    S ł u b i c e      ul. Krótka 8
        tel. 095 758 27 62  

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych oraz 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z 

zabudowy wielorodzinnej Słubic na rok 2023 r.

                                      Rejony i data odbioru

I II III IV
Kościuszki
Kilińskiego

Kochanowskiego
Konopnickiej

Łokietka
Mierosławskiego

1 Maja
Podchorążych

Reja
Sienkiewicza
Słowiańska

Wandy
Wodna

Wrocławska
Żeromskiego

Paderewskiego
Niepodległości

Kościuszki

Akademicka
Bohaterów Warszawy

Daszyńskiego
Jana Pawła II

Os. Słowiańskie
Piłsudskiego

Plac Bohaterów
Plac Przyjaźni 24, 26

(Spółdz. Mieszk.)
Krótka

Plac Wolności
Seelowska

Słowackiego
Żwirki i Wigury

Kopernika
(Spółdz. Mieszk.)

Narutowicza
Konstytucji 3 Maja

Os. Świerkowe

Chrobrego 
Chopina
Jagiełły

Kanałowa
Kopernika
Mieszka I

Nadodrzańska
Staszica

Szamarzewskiego
Wałowa

Jagiellończyka
Oś. Grzybowe

Strzelecka
Szczecińska

Al. Młodzieży Polskiej
Dąbrówki

Folwarczna
Jedności Robotniczej

Mickiewicza
Plac Frankfurcki

Plac Przyjaźni
Wawrzyniaka

Wojska Polskiego 
Os. Wimar
Os. Komes

02.01 09.01 16.01 23.01
30.01 06.02 13.02 20.02
01.03 06.03 09.03 14.03
03.04 11.04 17.04 24.04
02.05 08.05 15.05 22.05
01.06 06.06 12.06 15.06
04.07 10.07 17.07 24.07
31.07 07.08 14.08 21.08
31.08 05.09 08.09 13.09
02.10 09.10 16.10 23.10
30.10 06.11 13.11 20.11
30.11 05.12 11.12 14.12

Odpady prosimy przygotować (wystawić) najpóźniej do godz. 600 w dniu odbioru, w miejscu widocznym i łatwo 
dostępnym, zapewniającym dogodny dojazd pojazdów specjalistycznych. W przypadku nieodebrania odpadów  ( awaria, 
inne zdarzenia losowe ) w dniu wynikającym z harmonogramu, usługa zostanie wykonana następnego dnia roboczego.

Do odpadów wielkogabarytowych zalicza się :
- meble, wózki dziecięce, rowery

- duży i średni sprzęt RTV i AGD,
- dywany, wykładziny, materace

- stolarka okienna i drzwiowa

Ważne!!! Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne, takie jak płoty, 
wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety jak również części samochodowe, w tym opony, 
motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady ogrodowe, worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi.

W/w  odpady oprócz części samochodowych i zmieszanych można dostarczyć nieodpłatnie do Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na ul. Krótką 8 w poniedziałki, środy i soboty w godz. 700-1800

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
Sp. z o.o.

69 – 100    S ł u b i c e      ul. Krótka 8
        tel. 095 758 27 62  

           Harmonogramy wywozu  odpadów na rok 2023
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 kultura? !

Fotografia jako wyzwanie
13.01 - 28.02.2023, Galeria OKNO

Członkowie Fotograficznej Grupy AKFA, działającej przy Galerii 
OKNO, zbierają doświadczenie i  rozwijają się poprzez kolejne wy-
zwania, które są przed nimi stawiane. Na wystawie zaprezentowane 
zostaną trzy projekty: „Gesty jako mosty” realizowany wspólnie 
przez całą grupę, a także indywidualne realizacje w ramach tematów: 
„Co mi w duszy gra” oraz „Okno”.
Wstęp wolny

Songs are like tatoos
3 – 21.02.2023, Kleist Forum | 
Studiobühne

W tym biograficzno-dokumentalnym spektaklu muzycznym wy-
stąpią mieszkańcy Frankfurtu nad Odrą w wieku od 10 do 74 lat – 
perkusista, beatboxer, dwie akordeonistki, skrzypaczka, pasjonaci 
śpiewu z Polski i Niemiec, były członek orkiestry dętej oraz młoda 
pianistka. Artyści zagrają oraz zaśpiewają na żywo podczas wyjątko-
wego wieczoru, zabierając Państwa w muzyczną podróż po różnych 
światach, opowiadając przy tym o roli, jaką muzyka odegrała w ich 
życiu.
Rezerwacja bezpłatnych biletów: + 49 335 40 10 120 / ticket@
muv-ffo.de / kasa Kleist Forum

Danceperados Of Ireland: Whiskey 
you are the devil! Sobota, 4 lutego, 
20:00 Kleist Forum

Danceperados zabierają swoich widzów na wycieczkę po niele-
galnych pubach zwanych "Sheebens", gdzie miejsce miało nie tylko 
nadmierne picie, ale także dzika muzyka i tańce. Dalej trasa wiedzie 
przez Atlantyk do USA w czasach prohibicji, kiedy to irlandzcy gang-
sterzy przemycali płynne złoto, sprytnie oszukując szeryfów.

Bilety: 54,90 / 49,90 €

6. Koncert 
Filharmoniczny
piątek, 10 lutego, 
19:30 Sala 
Koncertowa 
„C.P.E. Bacha“

Odkrywczy postęp, spokój, nieskończona przestrzeń i senne me-
lodie łączą się w Koncercie fortepianowym a-moll Edvarda Griega. 
Koncertem tym kompozytor kłania się z  jednej strony Robertowi 
Schumannowi, którego bardzo podziwiał. Z drugiej strony inspiro-
wały go tradycyjne norweskie rytmy i tańce. Ten koncert fortepia-
nowy wykona Alexander Krichel, dyrygować będzie Roland Kluttig.
Na wszystkie koncerty Brandenburskiej Orkiestry Pań-
stwowej w kasie SMOK dostępne są czeki koncertowe w cenie 
30 zł.

Punk Fest 2023: 
Offensywa, Kufajka 
Rencisty, Dzieci, 
Psychrolutes
sobota, 11 lutego, 
19:00 Prowincja

Po kilku latach przerwy powraca 
Punk Fest, czyli porządna dawka 
punk rocka w Prowincji! Tym razem 
na naszej scenie zagoszczą dobrze 
nam znane szczecińska Offensywa 
oraz sulęcińska Kufajka Rencisty. 
Trzecim zespołem, który wystąpi 
tego dnia na deskach naszej sceny 
będzie frankfurcki Psychrolutes. To jednak nie koniec niespo-
dzianek! Tego dnia wystąpi również reaktywowany blisko po 30 la-
tach, pochodzący z Krosna Odrzańskiego zespół Dzieci!
Bilety: 30,00 / 40,00 zł; Rezerwacja biletów: bilety@klub-pro-
wincja.pl / sms: 603 952 430

New York Gospel Stars
sobota, 11 lutego, 20:00 Sala 
Koncertowa „C.P.E. Bacha“

New York Gospel Stars są tak charakterystyczni jak ich rodzinne 
miasto Nowy Jork. Dynamiczni, zawsze w  ruchu i  posiadający 
własne, wyjątkowe brzmienie. Są jedną z najlepszych formacji go-
spel na świecie, a ich show to porywające doświadczenie dla młod-
szych i starszych. W latach 2022/2023 wyruszają wreszcie ponownie 
w trasę koncertową, zabierając publiczność w głęboką i poruszającą 
podróż duchową. Zaśpiewają klasyczne utwory gospel, delikatne bal-
lady, ale także aktualne przeboje.
Bilety: od 34,50 €

5. Niedzielny 
poranek 
muzyczny
niedziela, 12 
lutego, 11:00 
Sala Koncertowa 
„C.P.E. Bacha“

Po śmierci swojej siostry 
Fanny Hensel i na krótko przed 
swoją własną, Felix Mendels-

sohn napisał swój 6. kwartet smyczkowy. Jest tak porywająco eks-
presyjny, wyrazisty, wirtuozowski i o takiej sile emocjonalnej, jakiej 
nie znało się z  jego poprzednich, subtelnych kwartetów. Z  kolei 
kwartet Fanny Hensel jest jak "rozrastająca się tkanina" i opowiada 
"cały dramat w  bardzo romantyczny sposób". Wykraczający poza 
konwencję jest również Kwartet smyczkowy nr 4 polskiej kompozy-
torki Grażyny Bacewicz.
Na wszystkie koncerty Brandenburskiej Orkiestry Pań-
stwowej w kasie SMOK dostępne są czeki koncertowe w cenie 
30 zł.

Telewizja kłamie
wtorek, 14 lutego, 19:00 Collegium 
Polonicum

"Telewizja kłamie" to wybuchowa mieszanka teatru i  kabaretu. 
Cała prawda o  kłamstwach telewizji w  doborowej obsadzie. Ak-
torzy wcielając się w  postacie znanych prezenterów telewizyjnych 
pokazują nie tylko co się dzieje na oczach telewidza, ale i to co się 
dzieje w telewizyjnym studiu po wyłączeniu kamer i zejściu z wizji. 
Widzowie spektaklu wreszcie będą mogą zobaczyć jak zachowują się 
gwiazdy znane ze szklanego ekranu gdy telewizyjny uśmiech schodzi 
im z twarzy.
Bilety: 110,00 zł

It's all about LOVE
wtorek, 14 lutego, 19:30 
Kulturmanufaktur Gerstenberg

Z  okazji Walentynek 
KUMA zaprasza na 
piękny wieczór z  pio-
senką. Amerykańska 
wokalistka klasyczna 
Tichina Vaughn oraz nie-
miecka pianistka jazzowa 
Ilka Kraske staną razem 
na scenie, poszukując mu-
zycznych śladów w  zna-
nych klasykach z  kręgu 
popu, soulu i jazzu.
Wstęp: 18,00 / 14,00 €

Republika marzeń (16+, DE / PL)
czwartek, 16 lutego, 19:00 Theater des 
Lachens

To co jest szczególnie fascynujące dla nas, to fantastyczne, gro-
teskowe elementy jego literatury. "Utrata" dzieciństwa w "Sklepach 
z cynamonowych" to naprawdę mocny temat w powieści Schulza. 
Ojca, który najpierw zamienia się w ptaka, a następnie przechodzi 
przez różne metamorfozy, zanim skurczy się i  całkowicie zniknie, 
można przedstawić tylko za pomocą lalek. Pragnienie narratora, 
by wszystko zostało tak, jak jest, pomimo nadchodzącego nowego 
świata, i nieuchronnych zmian które ze sobą niesie, to temat, który 
zawsze będzie nas zajmował.

Bilety: 18,00 / 14,00 / 8,00 €


