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600 tys. zł na remonty dróg!

Firma Kontrakt z Krosna Odrzań-
skiego, która wygrała przetarg 
na remont gminnych dróg, 
w połowie miesiąca rozpoczyna 
prace. Wyremontuje m.in. część 
ul. Diamentowej w Kunowicach, 
a także drogi w Nowych Biskupi-
cach i Drzecinie. nr 04/2020

 10  czerwca 2020
gazeta bezpłatna / ISSN 1426-5699

W sierpniu poślemy dzieci 
do przedszkoli 

Dyrektorzy samorządowych 
placówek, po konsultacjach 
z radami rodziców,  zdecydowali, 
że w tym roku w sierpniu nie 
będzie wakacyjnej przerwy 
w przedszkolach. Za takim 
rozwiązaniem opowiedział się 
też burmistrz Mariusz Olejniczak.   

 str. 2

Miejskie Święto Hanzy odwołane!
Z powodu koronawirusa burmistrz Mariusz Olejniczak i nadburmistrz Frankfurtu nad Odrą René Wilke po-
stanowili odwołać zaplanowane na ten rok Miejskie Święto Hanzy.  – Bardzo nam przykro, że w tym roku nie 
będziemy mogli wspólnie świętować w naszym Dwumieście, ale nie widzimy możliwości, żeby w obecnej 
sytuacji oraz tej, z którą będziemy musieli się zmierzyć po pandemii, organizować imprezy wymagające tak 
dużego zaangażowania organizatorów oraz sponsorów – stwierdzili burmistrzowie.

12 czerwca Urząd Miejski 
w Słubicach będzie zamknięty

Informujemy, że w piątek, 12 
czerwca, dzień po święcie Bożego 
Ciała, Urząd Miejski w Słubicach 
będzie zamknięty. Ten dzień 
został odpracowany w sobotę 6 
czerwca 2020 r.

Te miejsca zamieniły 
się w kwietne dywany

- Bardzo lubię przechodzić przez ten park, bo od razu robi mi się we-
selej – mówi spotkana przy placu Wolności Jadwiga Otwiejczyk.  – 
Cieszę się, że Słubice tak się ładnie zazieleniły, dzięki nowym nasa-
dzeniom, a dzięki  kwiatom nabrały kolorów – dodaje. 

W Dzień Dziecka na nowych placach zabaw 
zrobiło się jeszcze bardziej kolorowo!

– Kochane dzieci, spotykajcie na swojej drodze dobrych, życzliwych, mądrych ludzi, którzy ukształtują w was to, co naj-
lepsze i najpiękniejsze – tymi słowami zwrócili się 1 czerwca, do najmłodszych mieszkańców naszej gminy, burmistrz 
Mariusz Olejniczak i przewodniczący Rady Miejskiej w Słubicach Grzegorz Cholewczyński. 

Bardzo się wszyscy ucieszyliśmy, 
że tuż przed Dniem Dziecka, rząd 
złagodził obostrzenia związane 
z  koronawirusem i  otworzył place 
zabaw. Tym bardziej, że na naszych 
najmłodszych mieszkańców czekały 
dwa nowe miejsca, które urządziła 
dla dzieci gmina.  

Oczekiwany plac zabaw powstał 
m.in. w  okolicy ul. Konstytucji 3 
Maja, w ramach projektu o wartości 
296 tys. zł, zrealizowanego, przy 
wsparciu gminy, przez   Uczniowski 
Klub Sportowy SP3 i Lokalną Grupę 
Działania Zielona Dolina Odry 
i  Warty. W  całości został sfi nanso-
wany z  Europejskiego Funduszu 
Rolnego.

Dzieci mogą już tam korzystać 
z atrakcyjnych urządzeń do zabawy: 
ślizgawki, trampoliny, karuzeli, lin 
do zjazdów. Swój teren do rekre-
acji mają tu także dorośli. Na placu 
urządzono dla nich siłownię pod 
chmurką. 

Bardzo ładnie prezentuje się też 
plac zabaw na osiedlu Kwiatowym, 
który uszczęśliwił nie tylko dzieci, ale 
też rodziców, bo mają gdzie spędzać 
czas ze swoimi pociechami. Gmina 
kupiła tam m.in. zjeżdżalnie, ściankę 
wspinaczkową, huśtawki, bujaki 
i inne urządzenia do zabawy. Wydała 
na to blisko 70 tys. zł. W ramach  in-
westycji zmodernizowana została 
również  nawierzchnia placu.  (beb) W Dniu Dziecka burmistrz Mariusz Olejniczak witał dzieci 

na nowych placach zabaw, składając im osobiście życzenia. Maluchy tego dnia znajdywały na placach kolorowe balony… 
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Wczesną wiosną w  naszych 
parkach królowały bratki, teraz 
przyszła kolej na kwiaty, które 
będą kwitły do jesieni. Poma-
rańczowe, żółte  i  czerwone 
aksamitki,  szałwie, kolorowe 
begonie… Zostały posadzone 
z  końcem maja. Utworzyły 
barwny dywan m.in.  koło przed-
szkola „Pinokio”, w  parku przy 
placu Wolności, pojawiły się 
w wielu donicach i na klombach 
w  mieście, m.in. na deptakach 
przy ul. Jedności Robotniczej 
I  Kochanowskiego, a  wkrótce 
będą zdobić dwie kaskadowe 
donice, które staną na placu Bo-
haterów. 

(beb)

10 tys. maseczek i 100 
kombinezonów do walki 
z koronawirusem   szczegóły str. 2

Fot. Beata Bielecka 
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 Budki dla jerzyków 
zamiast odkomarzania!

Gmina Słubice w ekologiczny sposób zamierza walczyć z komarami. 
Na budynku Słubickiego Centrum Organizacji Pozarządowych, który 
czeka wkrótce termomodernizacja, pojawią się budki dla jerzyków. 

Dzięki hydrobuforom 
drzewa nie zginą! 

W trosce o posadzone w ubiegłym roku drzewa, które wymagają sys-
tematycznego podlewania, gmina kupiła tzw. hydrobufory, które au-
tomatycznie nawadniają rośliny. W sumie zamontowanych zostało 
120 worków do podlewania. 

W sierpniu 
przedszkola 
będą otwarte! 

Dyrektorzy samorządowych placówek, po 
konsultacjach z radami rodziców,  zdecydo-
wali, że w tym roku w sierpniu nie będzie 
wakacyjnej przerwy w przedszkolach. Za ta-
kim rozwiązaniem opowiedział się też bur-
mistrz Mariusz Olejniczak. 

Od marca, z  powodu koronawirusa, 
placówki były zamknięte i  rodzice 
musieli sami zapewnić opiekę dzie-
ciom. Niektórzy posiłkowali się 
m.in. urlopami. Dlatego dyrektorki 
przedszkoli, po przedyskutowaniu 
sprawy z  radami rodziców, uznały, 
że w  tym roku trzeba zrezygnować 
z  wakacyjnej przerwy w  przedszko-
lach, żeby pomóc tym osobom, które 
nie będą już mogły zostać z dziećmi 

w domach. Dyrektorki, wspólnie z ra-
dami rodziców, skierowały do burmi-
strza wnioski o  zmianę terminów 
dni wolnych od zajęć. – Wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom rodziców, 
uważam, że w obecnej sytuacji jest to 
dobre rozwiązanie – mówi burmistrz 
Mariusz Olejniczak. W  praktyce 
oznacza to, że w tym roku w sierpniu, 
nie będzie wakacyjnej przerwy 
w przedszkolach.  (beb) 

Jerzyki są bardzo przydatne w walce 
z  komarami. Jeden ptak w  ciągu 
doby może zjeść nawet 20 tysięcy 
owadów, m.in. komarów oraz me-
szek, które bywają zmorą w  letnie 
wieczory. – Ornitolodzy są zgodni, 
że gdyby w  miastach na wyższych 
budynkach zamontować budki dla 
jerzyków to problem komarów roz-
wiązałby się sam – mówi burmistrz 
Mariusz Olejniczak. Podkreśla, że 
jest przeciwnikiem chemicznego 
odkomarzania, bo opryski nie tylko 
są mało skuteczne, ale też stanowią 
zagrożenie dla wielu gatunków po-

żytecznych owadów. – Dlatego bę-
dziemy iść w  kierunku tego, żeby 
w  przyszłości także na innych bu-
dynkach użyteczności publicznej 
montować budki dla jerzyków – za-
powiada burmistrz. 

Firma, z  którą gmina Słubice 
podpisała umowę na wykonanie 
termomodernizacji budynku przy 
ul. Piłsudskiego, za kwotę 590 tys. 
zł, planowała wejść na plac budowy 
w  lutym. Z  powodu epidemii ko-
ronawirusa musiała przełożyć ten 
termin. W  maju rozpoczęła prace, 
ale od tych robót, które nie będą 

zagrażać lęgom ptaków. Ile budek 
dla jerzyków pojawi się na budynku 
Słubickiego Centrum Organizacji 
Pozarządowych jeszcze nie wia-
domo, bo najpierw musi zostać 
przeprowadzona inwentaryzacja 
ptaków. Pomoc gminie zadeklaro-
wała słubicka Fundacja Dziupla Ini-
cjatyw Przyrodniczych, za co bardzo 
dziękujemy. – Na razie prowadzę 
obserwacje więc na tę chwilę nie po-
wiem, ile budek będzie potrzebnych 
– mówi Natalia Duer, prezeska Fun-
dacji, która podkreśla, że inicjatywa 
gminy bardzo jej się podoba.  (beb)

Mieszkańcy osiedla Zielone Wzgórza bardzo się ucieszyli, gdy zobaczyli, że taki system 

nawadniania zastosowano w przypadku posadzonych niedawno drzew. 
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– Co roku sadzimy wiele nowych 
drzew, a ponieważ mamy coraz cie-
plejsze lata, zdecydowaliśmy się 
na taki właśnie krok – mówi bur-
mistrz Mariusz Olejniczak i  dodaje, 
że zakup hydrobuforów kosztował 
samorząd ok. 10 tys. zł. Worki, pra-
cownicy Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych zawiesili m.in. przy 
skrzyżowaniu ulic Konstytucji 3 
Maja i  Jagiełły czy na os. Zielone 
Wzgórza. 

Hydrobufor to system nawadnia-
jący dostarczający wodę drzewom 
w odpowiedniej ilości zgodnie z ich 
zapotrzebowaniem. Woda w sposób 
ciągły, jest powoli i  równomiernie 
kroplowana do gleby gdzie dostaje 
się do systemu korzeniowego bez 
zbędnych strat, co często wystę-
puje przy tradycyjnym podlewaniu.
Przy jednym podlewaniu urzą-
dzenie aplikuje do gleby wodę 
w ilości nie mniej niż 57 litrów, która 
w całości przesiąka do systemu ko-
rzeniowego. Taka dawka powoduje, 
że stopień nasiąkliwości podłoża, 

który jest odpowiedni i  zarazem 
niezbędny dla przekorzeniającej się 
rośliny pozostaje przez minimum 7 

dni w  okresie bezdeszczowej i  sło-
necznej aury. 

(beb)

10 tys. maseczek i 100 kombinezonów 
do walki z koronawirusem

Były nadburmistrz Frankfurtu nad Odrą dr Martin Wilke, z pomocą chińskiej fi rmy, w której pracuje, zorganizował akcję 
pomocy dla mieszkańców Dwumiasta. Trafi ą do nich maseczki, a służby niosące pomoc pacjentom dostaną specja-
listyczne kombinezony.

W przekazaniu 10 tys. maseczek dla 
słubiczan oraz 100 kombinezonów, 
uczestniczyła 4 czerwca we Frank-
furcie, zastępca burmistrza Słubic 

Adriana Dydyna-Marycka, która ser-
decznie dziękowała za pomoc oka-
zaną przez naszych sąsiadów.

Wsparcie z Chin przyszło od fi rmy 

Anhui Tiankang (Group) Co., Ltd., 
której właściciel studiował w  Ber-
linie, zna doskonale pogranicze 
i pomagając Dwumiastu chciał wes-

przeć w  ten sposób mieszkańców 
dwóch krajów.

Część otrzymanych maseczek 
i  kombinezonów gmina przekaże 

służbie zdrowia: trafi ą do pracow-
ników szpitala i przychodni, a także 
do naszych placówek oświatowych 
oraz gminnych jednostek.  (beb)
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Reklama

Przygotowujemy się do odbioru sali przy Szkole Podstawowej nr  2 

Sala sportowa przy „dwójce” 
 lada moment gotowa!

– Przygotowujemy się do odbioru sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 – mówi zado-
wolony burmistrz Mariusz Olejniczak. Jest przekonany, że gdy po wakacjach dzieci wrócą do 
szkoły będą zachwycone. 

Radni 
wzna-
wiają 
dyżury! 
Od 4 czerwca, radni Rady Miej-
skiej w  Słubicach, wznowili 
swoje dyżury. Godziny przyjęć 
i  harmonogram spotkań 
wszystkich radnych z  miesz-
kańcami znajdziecie Państwo 
na stronie internetowej gminy. 

Przewodniczący Rady Miej-
skiej Grzegorz Cholewczyński 
ma dyżur w  każdy poniedziałek 
od. 14.00 do 16.00. 

W  najbliższych miesiącach 
dyżury pełnią następujący radni: 
• 11 czerwca – Maria Skalniak 
• 18 czerwca – Jarosław Sa-

dowski
• 6 sierpnia – Daniel Szurka
• 13 sierpnia – Piotr Gołdyn
• 20 sierpnia – Józef Grabowski
• 3 września – Piotr Zalisz
• 10 września – Ewa Chustecka 
• 17 września – Bernard Jasie-

wicz 
Zastępca Przewodniczącego 

Rady Miejskiej ds. wsi – Ewa 
Guzik i radny Rafał Mazurek, do 
końca roku, będą pełnić dyżury 
w  sołectwach, w  następujących 
terminach: 15 czerwiec, Kunice, 
3 sierpnia – Drzecin, 1 września – 
Pławidło, 5 października – Nowe 
Biskupice, 11 listopada – Golice. 
Z  mieszkańcami spotykają się 
zawsze od 17.00 do 19.00.  

 (beb)

Razem z fundacją zadbamy 
o pomnikowy dąb 
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Niewielki poślizg (budowę 
sali planowaliśmy zakończyć 
w maju) wynika m.in. z tego, że 
opóźniała się dostawa z  Francji 
posadzek sportowych.   – Z  po-
wodu koronawirusa Francuzi 
musieli zamknąć fabrykę, która 
produkuje te posadzki – mówi 
burmistrz. Na szczęście zamó-
wienie już zostało zrealizowane, 
a posadzka położona.

Sala sportowa przy „dwójce” 
to inwestycja fi nansowana z bu-
dżetu gminy. W  tym roku prze-
znaczyliśmy na nią 5,1 mln zł, 
a cały kosz to  7,2 mln zł.

W  budynku o  powierzchni   
użytkowej 1, 3 tys. mkw znajduję 
się: sala sportowa z boiskami do 
siatkówki, koszykówki i  piłki 
ręcznej. Sala wyposażona zo-

stanie w  elektryczne kotary, 
które pozwolą   podzielić ją na 
trzy części, tak by można było 
jednocześnie korzystać z  kilku 
boisk. Obiekt wyposażony bę-
dzie też w  rozkładane trybuny, 
które pomieszczą 240 osób. 
Cały obiekt jest dostosowany do 
potrzeb osób niepełnospraw-
nych.

Wykonawcą jest fi rma PAECH 
z  Międzychodu, która wygrała 
w sierpniu ubiegłego roku prze-
targ na dokończenie budowy 
po tym, jak gmina musiała roz-
wiązać umowę z  poprzednim, 
niesolidnym wykonawcą. Nowy 
wykonawca przejął inwestycję, 
gdy budynek był w  stanie su-
rowym otwartym. 

(beb)

Wracają 
weekendowe 
kursy 
autobusów

Informujemy, że weekendu, auto-
busy komunikacji miejskiej jeżdżą 
już tak jak wcześniej, według obo-
wiązującego rozkładu jazdy. Z  po-
wodu koronawirusa, weekendowe 
kursy zostały wiosną zawieszone.

Przypominamy też, że w  związku 
za zmianą warunków  przewozu pa-
sażerów w komunikacji miejskiej, od 
1 czerwca 2020 roku, w  autobusach 
mogą być zajęte wszystkie miejsca 
siedzące. Pasażerowie muszą jednak 
zasłaniać usta i  nos. Wyjątkiem są 
osoby zwolnione z tego obowiązku. 

 (beb)

Gmina podpisała umowę z Fundacją Dziu-
pla Inicjatyw Przyrodniczych, żeby zbadać 
stan pomnikowego dębu przy ul. Wod-
nej.  Zrobi to wysokiej klasy specjalista. Na 
diagnostykę drzewa gmina wyda 3,2 tys. zł.

Piękny dąb, którego wiek szacuje się na ponad 200 lat, będzie gruntownie 
przebadany przez arborystę Jerzego Stolarczyka, autora ekspertyz stanu 
kilkuset drzew w całym kraju, w tym pomników przyrody. – Przy pomocy 
specjalnego sprzętu sprawdzi, jaki napór wiatru wytrzyma to drzewo, 
prześwietli tomografem pień dębu, żeby sprawdzić, czy w środku doszło 
do rozkładu – mówi Natalia Duer, prezeska Fundacji Dziupla Inicjatyw 
Przyrodniczych, która wcześniej sama dokonała wstępnej diagnostyki 
stanu drzewa.

– Korona dębu jest przerzedzona, drzewo ma jakby krótsze pędy, co 
mówi o tym, że coś się dzieje w systemie korzeniowym – tłumaczy. Uważa, 
że jest to prawdopodobnie wynikiem wcześniejszych prac budowlanych 
w tej okolicy i poważnego uszkodzenia korzeni. Ponieważ w sąsiedztwie 
niebawem rozpocznie się kolejna budowa trzeba sprawdzić stan dębu. 
Drzewo rośnie przy chodniki i parkingu, więc nie można dopuścić, żeby 
stanowiło zagrożenie. Po badaniu dębu będzie wiadomo, jakie należy po-
czynić zabiegi, żeby chronić drzewo. 

(beb) F
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W  związku z  prowadzonymi pra-
cami budowlanymi i  moderniza-
cyjnymi na sieci wodociągowej na 
terenie Słubic występują utrud-
nienia w  ruchu miejskim. Cały 
projekt obejmuje modernizację 8 
km sieci wodociągowej na terenie 
miasta, w tym większość w jego cen-
trum. Głównemu wykonawcy robót, 
fi rmie Gorem Sp. z  o.o. z  Gdańska 
do ukończenia całego zadania pozo-
stało około 10 proc. r obót.

Jakie są utrudnienia i gdzie wystę-
pują? 

– Utrudnienia występują na uli-
cach, na których prowadzone są 
bezpośrednie roboty związane 
z  remontem lub budową wodo-
ciągów, są to wykopy, wycinki w as-
falcie, ograniczanie dostępności 
poszczególnych fragmentów jezdni 
i chodników.

– Prace budowlane, ziemne i mon-
tażowe, prowadzone są zgodnie 
z ustalonym w ramach projektu har-
monogramem.

– Obecnie prace prowadzone są 
na ulicy 1-go Maja w  Słubicach. Do 
wymiany zostało tam 800 metrów 
starego wodociągu (wymieniono już 
300 metrów).

– Do października 2020 roku 
prace będą prowadzone w  obrębie 
centrum miasta, na ulicach: Chro-
brego, Chopina, Seelowskiej, Pod-
chorążych, Słowackiego, Dąbrówki, 
Mickiewicza, Kopernika, Konstytucji 
3 Maja, Wojska Polskiego, 1-go Maja, 
Daszyńskiego, Narutowicza, Wojska 
Polskiego, Wawrzyniaka, Witosa, 
pl. Wolności, pl. Bohaterów, Mieszka 
I. Na tej ostatniej ulicy w  ramach 
prowadzonych prac dotychczas 
nie tylko wybudowano nowy wodo-
ciąg, ale również kanalizację sani-
tarną.

– Ostatnim krokiem w  pracach 
prowadzonych przy modernizacji 

sytemu wodociągowego w  Słubi-
cach będzie przełączenie do bu-
dynków mieszkańców Słubic ponad 
300 przyłączy ze starej sieci wodo-
ciągowej na nową. Prace te wiążą 
się z koniecznością fi zycznego prze-
łączenia przyłączy i  zamknięciem 
fragmentów starego wodociągu, 
a uruchomieniem nowego.

Metoda bezwykopowa z  „wyko-
pami”?

– Większość prac jest prowa-
dzona metodą bezwykopową, 
polegającą na przewiercie stero-
wanym. Oznacza to, że większość 
prac odbywa się pod powierzchnią 
ziemi i prowadzona jest pod odpo-
wiednim nadzorem ludzi i sprzętu. 
Jednak, żeby sprzęt mógł beza-

waryjnie oraz zgodnie z  opraco-
wanym projektem budowlanym 
pracować, potrzebne są otwarte 
wykopy, tzw. komory, przez które 
urządzenia są wprowadzane. 
Dzięki temu w  mieście nie poja-
wiają się ciągnące się wzdłuż wielu 
ulic wykopy, a  jedynie rozmiesz-
czone punktowo komory.

– Jeżeli jest to możliwe prace są 
prowadzone nocą, by minimali-
zować uciążliwości i  ograniczenia 
w  dostawach wody dla miesz-
kańców. Nie zawsze jednak zakres 
i  charakter prac pozwala pracować 
w ograniczonej porą nocną widocz-
ności.

– Wszelkie prace są prowadzone 
na „żywym organizmie”, to znaczy, 
że cały czas system wodociągowy 

pracuje w  pełnym zakresie, woda 
odpowiedniej jakości (co potwier-
dzają prowadzone m.in. przez sa-
nepid badania) jest dostarczana 
mieszkańcom. Jedynie w  momen-
tach przełączeń starego wodociągu 
na nowy lub w  przypadku wystą-
pienia awarii (na które ani władze 
miasta, ani mieszkańcy, ani pracow-
nicy wodociągów nie mają wpływu) 
konieczne jest okresowe, zazwyczaj 
krótkotrwałe, wstrzymanie dostaw 
wody.

Dlaczego wykopy (komory) nie są 
trwale zamykane? 

– Dla wykonawcy robót bardzo 
istotne jest, by przez cały czas ich 
prowadzenia mieć możliwość do-
stępu do każdego miejsca związa-
nego z siecią wodociągową.

– Tam, gdzie roboty były prowa-
dzone metodą otwartych wykopów, 
nie ma możliwości (do zakończenia 
wszystkich prac na sieci wodocią-
gowej) odtworzenia nawierzchni 
ani stałego, trwałego zabezpie-
czenia miejsca, ponieważ wykopy 
punktowe są konieczne do stałego 
nadzorowania prowadzonych prac, 
wprowadzania ewentualnych po-
prawek, czy też przełączania przy-
łączy ze starej sieci wodociągowej na 
nową.

Ile czasu potrwa remont wodo-
ciągów? 

– Prace modernizacyjne i budow-
lane na sieci wodociągowej miały 
zakończyć się w  lipcu, ale potrwają 
do października 2020 roku. Prze-
sunięcie terminu zakończenia prac 
wiąże się m.in. z  wystąpieniem 
stanu epidemii. Na wniosek wyko-
nawcy oraz za zgodą Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i  Gospodarki Wodnej w  Warszawie 
termin wykonania wszystkich prac 
został wydłużony.

Rozkopane ulice w mieście? 
ZUWŚ wyjaśnia i uspokaja!

Mieszkańcy dopytują, jak długo jeszcze będą trwały utrudnienia w ruchu miejskim w związku z inwestycją  prowadzo-
ną przez Zakład Usług Wodno-Ściekowych? Poniżej informacja przygotowana przez ZUŚW i odpowiedzi na najczęściej 
zadawane pytania. 

Czy ulice w  mieście zostaną upo-
rządkowane? 

– Niezwłocznie po zakończeniu 
robót główny wykonawca będzie 
odtwarzał nawierzchnie ulic, przy-
wracając ich stan do tego sprzed 
remontu. Obecnie stosowane są 
rozwiązania zastępcze, w  postaci 
zabezpieczania otwartych wykopów 
barierami i  specjalnym oznakowa-
niem, tymczasowego zasypywania 
powstających nierówności w  as-
falcie, układania kratki brukowej, 
zasypywania żwirem i  piaskiem, 
ponieważ roboty w wielu miejscach 
wymagają ponownego szybkiego 
dostępu do wodociągu i  przepro-
wadzania niezbędnych kontroli 
i prac.

Za wszelkie utrudnienia miesz-
kańców Słubic serdecznie przepra-
szamy.

 
Informacja o projekcie: 
Od 2017 roku Zakład Usług Wodno-
-ściekowych Sp. z  o.o. realizuje 
projekt pn.: „Uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej 
w  aglomeracji Słubice”, współ-
fi nansowany z  funduszy unij-
nych – Funduszu Spójności 
w  ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i  Środowisko 2014 
– 2020, który ma na celu poprawę 
i  zabezpieczenie dostaw wody oraz 
odbioru ścieków na terenie naszej 
gminy. 

Projekt zgodnie z  umową 
i aneksem zawartym z Narodowym 
Funduszem Ochrony Środowiska 
i  Gospodarki Wodnej w  Warszawie 
zakończy się w grudniu 2020 roku. 
Wszystkie prace (w  tym poprawki, 
uzupełnienie, badania wody itd.) 
prowadzone na sieci wodociągowej 
mają potrwać do października 2020 
roku. Koszt całego projektu to 68 
mln zł, dofi nansowanie unijne wy-
nosi ponad 35 mln zł. 

Gmina kupiła
nowe ławki 
do parku koło 
poczty

20 ładnych, żeliwnych ławek, stanęło w par-
ku przy placu Przyjaźni. Ławki mają siedziska 
z odpornego na zniszczenia kompozytu mamy 
więc nadzieje, że posłużą długo mieszkańcom. 
W parku pozostało jeszcze pięć starych ławek, 
na wymianę których nie wystarczyło już teraz 
pieniędzy w budżecie, ale w przyszłości także 
i one zostaną wymienione.  

(beb)
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Biblioteka otwarta dla czytelników 
-Z wielką radością informujemy, że po akceptacji naszych procedur przez PSSE w Słubicach od 1 czerwca 2020 roku 
uruchomiliśmy Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Słubicach. Cieszymy się na spotkanie z Państwem! – głosi ko-
munikat BPMiG.

OSP w Golicach 
w krajowym systemie 
ratowniczo-gaśniczym!
– To dla nas motywacja do dalszego rozwoju, 
bo krajowy system to elita jeśli chodzi o OSP 
– tak wiceprezes golickich strażaków Kamil 
Wieczorek komentuje decyzję komendanta 
głównego o włączeniu jednostki do systemu.

Przed wizytą prosimy Państwa 
o zapoznanie się z:
• Nowymi zasadami korzystania 

z biblioteki,
• Nowymi godzinami otwarcia.

Stosujemy rygor sanitarny wobec 
siebie i pomieszczeń bibliotecznych. 
Prosimy również   abyście Państwo 
przychodzili do nas w  maseczkach 
i rękawiczkach oraz przy wejściu de-
zynfekowali ręce.

Ze względu na wciąż istniejący 
stan epidemii, wprowadzamy tym-
czasowy regulamin korzystania 
z naszej placówki oraz zasady, dzięki 
którym będziemy mogli funkcjo-
nować, zachowując wszelkie środki 
bezpieczeństwa.
1. Biblioteka czynna dla Czytel-

ników w dniach:
• poniedziałek:  godz. 10.00 – 17.00
• wtorek – piątek: godz. 9.00 – 

15.00
• sobota: nieczynne
• przerwa techniczna: godz. 12.00 

– 12.30
2. Dla użytkowników zostają uru-

chomione:

• Wypożyczalnia dla dorosłych – na 
parterze w holu Biblioteki

• Wypożyczalnia dla dzieci – na 
I piętrze w holu Biblioteki

• Czytelnicy przychodzący do Bi-
blioteki zobowiązani są do posia-
dania rękawiczek ochronnych, 
osłony nosa i ust oraz dezynfekcji 
rąk na wydzielonym do tego sta-
nowisku.

3. Biblioteka funkcjonuje tylko 
jako wypożyczalnia, czyli w celu 
wypożyczenia i  zwrotu księgo-
zbioru.

4. Zaleca się wcześniejsze przygo-
towanie listy tytułów do wypo-
życzenia.
Można to zrobić na 4 sposoby:

• Spisać tytuły książek na kartce
• Przesłać listę książek drogą elek-

troniczną na adres:
– Oddział dla dorosłych – bpmig-
-od-slubice@o2.pl
– Oddział dla dzieci – bpmig-
-dzieci-slubice@o2.pl

• Zamówić telefonicznie – 95  758 
2372

• Zarezerwować książki korzystając 

z katalogu online dostępnego na 
stronie internetowej biblioteki bi-
blioteka.slubice.pl. 

5. Zbiory biblioteczne podaje wy-
łącznie bibliotekarz, Czytelnik nie 
ma wolnego dostępu do półek.

6. Wszystkie książki zwracane przez 
Czytelników poddawane są   7 – 

Gmina przygotowała swoją tarczę antykryzysową!
Obniżki czynszów w gminnych lokalach użytkowych, ulgi w spłacie zaległości, pomoc najemcom ogródków gastrono-
micznych – w taki sposób, na początek, burmistrz wraz z radnymi, chce pomóc lokalnym przedsiębiorcom. 

Zaraz po tym, jak rząd wprowa-
dził specustawę, która dała samo-
rządom instrumenty prawne do 
pomocy przedsiębiorcom, bur-
mistrz Mariusz Olejniczak zdecy-
dował, że gmina wypracuje swoją 
tarczę antykryzysową. Ponieważ 
nie było możliwości zwołania sesji, 
3 kwietnia do pracy nad tarczą bur-
mistrz zaprosił przewodniczącego 
rady Grzegorza Cholewczyńskiego, 
przewodniczącego komisji rozwoju 
gospodarczego Bernarda Jasiewicza 
oraz  przewodniczącą  komisji sfery 
socjalnej Marię Skalniak. 7 kwietnia, 
doszło do spotkania. Nad tarczą 
pracował też m.in. skarbnik gminy 
Rafał Dydak.

– Nie mamy wątpliwości, że 
niektórzy znaleźli się w  bardzo 
trudnej sytuacji dlatego zdecydo-
waliśmy, że trzeba jak najprędzej 
wprowadzić program wsparcia dla 
fi rm, które w  związku z  epidemią 
koronawirusa straciły klientów, 
zlecenia, przychody i dochody albo 
zostały zmuszone do zawieszenia 
działalności –   mówił wtedy bur-
mistrz Mariusz Olejniczak. – Pa-
kiet zawiera rozwiązania, które 
ułatwią przedsiębiorcom prze-
trwanie tego najgorszego okresu 
– dodał. Podkreślił, że samorząd 
może korzystać tylko z tych instru-
mentów prawnych, które daje mu 
specustawa. 

Czynsze w dół, 
odroczone płatności 
Słubicka tarcza stwarza możli-
wość stosowania ulg dla najemców 
gminnych lokali użytkowych oraz 
dzierżawców gminnych terenów. 
Żeby uzyskać czasowe obniżenie 
czynszu, przedsiębiorca musi 
zwrócić się do Zakładu Administro-
waniem Mieniem Komunalnym lub 
Urzędu Miejskiego z  wnioskiem 

o obniżkę za dany okres. – W pierw-
szej kolejności zostaną rozpatrzone 
wnioski przedsiębiorców, którzy 
byli zmuszeni całkowicie zamknąć 
lokale – wyjaśniał burmistrz 
i  dodał, że początkowo obniżka 
będzie dotyczyła kwietnia, ale ist-
nieje możliwość jej przedłużenia.   
Jeżeli przedsiębiorca całkowicie 
zaprzestał działalności, którą pro-
wadził na dzierżawionym gruncie, 
miasto zmniejszy mu czynsz o  90 
procent. Co ważne o  obniżkę 
czynszu mogą się też starać przed-
siębiorcy, którzy musieli ograniczyć 
działalność. Gmina daje również 
możliwość odroczenia spłaty lub 
rozłożenie na raty całości lub części 
należności za II kwartał 2020 r., 
maksymalnie do 30 września 
2020 r. Trzeba jednak pamiętać, że 
wnioski o odroczenie płatności lub 
rozłożenie na raty można składać 
dopiero po powstaniu zaległości.

Zwolnienia z opłat lokalnych 
i ulgi podatkowe
Słubicka tarcza ma też pomóc pod-
miotom, które są zobowiązane do 
zapłaty w  drugim kwartale 2020 
r. podatków: od nieruchomości, 
rolnego, leśnego i  od środków 
transportowych. Dzięki temu te 
fi rmy, które prowadzą działalność 
gospodarczą w  Słubicach, mogą 
liczyć na odroczenie lub rozło-
żenie na raty, maksymalnie do 30 
września 2020 r., swoich płatności. 
Żeby uzyskać tę pomoc trzeba wy-
stąpić z wnioskiem do gminy i wraz 
z  odpowiednimi załącznikami 
dostarczyć do Urzędu Miejskiego 
w Słubicach. Możliwości jest kilka. 
Wniosek można np. przesłać pocztą 
lub przesłać drogą elektroniczną 
przez ePUAP (najprościej skorzy-
stać z  adresu: https://www.gov.
pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne) 

a  także pisząc na adres e-mail: 
slubice@slubice.pl

Uwaga: Pismo złożone elektro-
niczne musi być podpisane Profi lem 
Zaufanym lub Podpisem Elektro-
nicznym.

Na stronie www.slubice.pl w  za-
kładce Załatw sprawę – Wydział Po-
datków i Opłat Lokalnych-  znajdują 
się wszelkie niezbędne informacje 
i formularze.

Mniej za odpady komunalne
Koronawirus już zmusił do za-
przestania działalności niektóre 
fi rmy dlatego warto też pomyśleć 
o  obniżeniu kosztów za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi. 
Przedsiębiorców, którzy zaprzestali 
prowadzenia działalności, zachę-
camy do korekty wcześniej złożonej 
deklaracji. Dokument należy do-
starczyć do Urzędu Miejskiego, 
a  korekta może obejmować okres 
od 1 kwietnia 2020 r. do czasu wzno-
wienia działalności.

Pomoc najemcom ogródków 
gastronomicznych
Gmina oferuje też pomoc przy 
rozwiązaniu umów o  zajęcie 
pasa drogowego na prowadzenie 
ogródków gastronomicznych 
i parkingi. – Jesteśmy właścicielem 
tylko niektórych nieruchomości 
i  możemy wesprzeć jedynie na-
jemców gminnych lokali użytko-
wych. Dlatego zapelowaliśmy do 
spółek Skarbu Państwa, innych 
podmiotów publicznych oraz do 
prywatnych właścicieli o  rozwa-
żenie i  podjęcie działań, które po-
zwoliłyby najemcom przetrwać 
kryzys – mówił burmistrz i  dodał, 
że gminne spółki również przygo-
towały już pakiety rozwiązań dla 
przedsiębiorców. – Wprowadzanie 
udogodnień i  systemu wsparcia 

dla tych, którzy najbardziej ucier-
pieli z  powodu epidemii, poprzez 
obniżanie czynszów, umożliwi im 
zachowanie fi rm, a  pracownikom 
zatrudnienie. To leży w  interesie 

nas wszystkich. Czasy wymagają 
ludzkiej solidarności i wierzę, że ją 
sobie okażemy – podsumował Ma-
riusz Olejniczak. 

(beb) 

K. Wieczorek wspomina, że w prze-
szłości było tak, że jak już jed-
nostka OSP została włączona do 
krajowego systemu ratowniczo-
-gaśniczego, to przeważnie była 
tam na zawsze. – Teraz, Komendant 
Główny Państwowej Straży Po-
żarnej, wydaje decyzję na 5 lat. Po 
raz pierwszy zostaliśmy włączeni 
do krajowego systemu właśnie 5 
lat temu. Byliśmy pierwszą jed-
nostką w powicie słubickim, która 
się tam dostała. Cieszę się, że nasz 
rozwój został doceniony i będziemy 
działać w  systemie kolejne 5 lat 
– dodaje wiceprezes. I  zapewnia: 
– Z  pewnego poziomu nie scho-
dzimy, przybywa nam też sprzętu, 
szkolimy się. Utworzyliśmy także 
młodzieżową drużynę pożarniczą, 
która liczy ok. 40 dzieci. Strażaków 
w golickiej jednostce jest ponad 50.

Rafał Mazurek z  zarządu OSP 
w  Golicach podkreśla, że stra-
żacy ochotnicy przyjęli decyzję 
komendanta głównego z  wielką 
radością. Na biurku burmistrza 
Mariusza Olejniczaka leży już po-
rozumienie w tej sprawie. – Dzięki 
temu, że nasza jednostka funkcjo-
nuje w krajowym systemie, zawsze 
możemy liczyć na większe dofi -
nansowanie – mówi burmistrz. 
Przypomina, że jesienią ub. roku 
OSP w  Golicach została wyposa-
żona w  nowy samochód ratow-
niczo-gaśniczy, który może brać 
udział w najtrudniejszych akcjach 
bojowych i  być wykorzystywany 
w  najmniej sprzyjających warun-
kach terenowych. Został zaku-
piono, ze środków centralnych, ale 
230 tys. zł dała też gmina. 

(beb) 

dniowej kwarantannie, podczas 
której są wyłączone z możliwości 
wypożyczenia.

7. Czytelnia i  stanowiska kompute-
rowe oraz usługi ksero nie będą 
udostępnianedla Czytelników. 
Nie ma możliwości wypożyczenia 
czasopism.

8. W  Bibliotece mogą przebywać 
jednocześnie 4 osoby, w tym:
– 2 osoby korzystające ze zbiorów 
Wypożyczalni dla dorosłych 
(parter)
– 2 osoby korzystające ze zbiorów 
Wypożyczalni dla dzieci (  piętro).

9. Czytelnicy zobowiązani są do 
przestrzegania ogólnie przyjętych 
zasad bezpieczeństwa, w tym za-
chowania należytego dystansu.

10. Przy specjalnie przygotowanym 
stanowisku obsługi może znaj-
dować się tylko jedna osoba. Zda-
wane książki odkładane są przez 
Czytelnika w  wyznaczonym do 
tego miejscu.

11. Osoby chore, przebywające na 
kwarantannie lub z podejrzeniem 
zakażenia proszone są o  pozo-
stanie w domach!
Powyższy regulamin opracowany 

został na podstawie wytycznych 
Ministerstwa Rozwoju w  konsul-
tacji z  GIS, dla funkcjonowania bi-
bliotek w trakcie epidemii COVID-19 
w Polsce. 

 Zespół BPMiG w Slubicach 
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Tak 10 lat temu Słubice 
walczyły z powodzią

W nocy z 27 na 28 maja do Słubic dotarła fala kulminacyjna. I chociaż 
była niższa niż się spodziewaliśmy, stworzyła duże zagrożenie. Trze-
ba było ewakuować mieszkańców Nowego Lubusza i Pławidła, a tak-
że pacjentów szpitala.
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– Fala na Odrze, która do nas do-
tarła miała 5,8 metra, a  spodziewa-
liśmy się, że będzie ok. 6 metrowa. 
Na szczęście spłaszczyła się, bo nie 
nałożyła się z  falą z  Nysy Łużyckiej 
– wspomina Roman Filończuk, kie-
rownik Biura Bezpieczeństwa i  Za-
rządzania Kryzysowego w  Urzędzie 
Miejskim w  Słubicach. – Mimo to 
sytuacja była niebezpieczna. Go-
spodarz wału przez wiele lat go nie 
kosił i gdy zrobiła to gmina okazało 
się, że od strony wody wały są pełne 
dziur, które zrobiły bobry – dodaje R. 
Filończuk.

Było ich dużo szczególnie w oko-
licach osiedla Krasińskiego i  w  kie-
runku Nowego Lubusza i  Pławidła. 

Do ich załatania żołnierze, którzy po-
magali gminie, wykorzystali wtedy 
ponad 17 tys. worków z  piaskiem 
i  folię, co okazało się skutecznym 
rozwiązaniem. Worki umieszczono 
też w innych miejscach, gdzie docho-
dziło do przesiąków wody, a niektóre 
instytucje, jak choćby słubicka pro-
kuratura,   zamurowały wejścia do 
budynków. Zrobili to też niektórzy 
sklepikarze.   W  sumie do ochrony 
miasta przed wielką wodą zużyto 
w  tym czasie ok. 70 tys. worków, 
ponad 360 metrów folii i  ok. 1 800 
ton piasku.  

– Od 25 maja do 12 czerwca 2010 
roku prowadzony był całodobowy 
dyżur Gminnego Zespołu Zarzą-

dzania Kryzysowego – mówi   R. Fi-
lończuk. Stale monitorowane też 
były wały. Pomagali w  tym m.in. 
strażacy ochotnicy ze Słubic, Golic 
i Rybocic.

26 maja Burmistrz Słubic wydał 
zarządzenie o  ewakuacji ludności, 
zwierząt i  mienia z  Nowego Lu-
busza i  Pławidła – miejscowości 
bezpośrednio zagrożonych zala-
niem. Mieszkańców umieszczono 
w  Szkole Podstawowej w  Golicach. 
Od 28 do 31 maja zawieszone też zo-
stały zajęcia w  gminnych szkołach 
i przedszkolach.

Z obawy, że woda może się dostać 
do dolnych kondygnacji szpitala, co 
wiązałoby się z  koniecznością od-

cięcia prądu dla całej lecznicy, bo 
znajdywała się tam  m. in. centralna 
sterylizatornia, akumulatornia i tle-
nownia, zdecydowano się na ewa-
kuację pacjentów. Trafi li do innych 
szpitali.

Gdy zagrożenie minęło zaczęło się 
liczenie strat. 8 czerwca w  gminie 
powstała komisja do oszacowania 
szkód i  strat. Okazało się, że z  po-
wodu wysokiego stanu Odry, doszło 
do zalania ok. 170 piwnic w  mie-
ście, woda wdarła się też do trzech 

mieszkań, przy ul. Kościuszki oraz 
przy placu Bohaterów, niszcząc 
podłogi, do hali sportowej i  sto-
łówki w  Szkole Podstawowej nr 2, 
do jednego z miejscowych zakładów 
pracy. Pod wodą znalazło się też 351 
ha pól. Straty oszacowano ogółem 
na ponad 4 mln zł.

Poniżej kilka fotografi cznych 
wspomnień z  czasów, gdy Słubice 
walczyły z wielką wodą. 

(beb)
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100.rocznica urodzin Jana Pawła II 

Wpłynął na bieg historii. 
Pokochał Go cały świat! 

18 maja 2020 roku, świętowaliśmy 100. rocznicę urodzin wielkiego 
papieża Polaka. Centrum Myśli Jana Pawła II przygotowało z tej okazji 
ciekawą wystawę, która jest dostępna na stronie internetowej gminy.

Zapraszamy na wystawę 
do galerii OKNO

Świat mu 
się kręci

„Świat się kręci….” to tytuł wystawy Marka 
Poźniaka, którą od 26 czerwca będzie moż-
na oglądać  w Galerii OKNO Słubickiego Miej-
skiego Ośrodka Kultury. 

Rusza akcja wsparcia dla 
środowiska artystycznego 

W celu wsparcia świata kultury we Frankfurcie nad Odrą i w Słubicach 
grupa składająca się z kilku miłośniczek kultury mieszkających w dwu-
mieście zorganizowała nie-festiwal pod nazwą NIE MA NIKOGO 2020.

SMOK dla dzieci! 
Odwiedziny w przedszkolach, żywiołowe układy taneczne, na-
strojowe piosenki, teatr bajek oraz bliskie spotkania w Krainie Nie-
spotykanej – to wszystko przygotowaliśmy na Dzień Dziecka dla 
naszych najmłodszych mieszkańców.

Jak zaznaczają twórcy wystawy, 
historia życia Karola Wojtyły to 
wielowątkowa opowieść o  arty-
ście, fi lozofi e, duszpasterzu, wy-
chowawcy młodzieży oraz polityku 
o  wielkim wpływie na kształt dzi-
siejszego świata. Tym, co łączy 
wszystkie jego życiowe powołania 
jest humanistyczne przesłanie, 
pełne wiary w  drugiego człowieka 
oraz przekonanie o  potrzebie dia-
logu i  porozumienia ponad różni-
cami kulturowymi i ideologicznymi. 
Jego fascynująca biografi a dowodzi, 
że ludzkie życie może być zwyczajne 
w swej niezwykłości.

Centrum Myśli Jana Pawła II 
z  okazji 100. rocznicy urodzin Ka-
rola Wojtyły przygotowało szereg 
wydarzeń i projektów kulturalnych, 
edukacyjnych i naukowych.

Udostępniło też wystawę poświę-
coną papieżowi. Jej celem jest przy-
pomnienie postaci, która wpłynęła 

na bieg historii, pokazanie korzeni 
Jana Pawła II oraz bogactwa jego 
życia, osobowości i myślenia.

Wystawa „Karol Wojtyła. Naro-
dziny” zabiera w  podróż po przeło-
mowych momentach życia papieża 
Jana Pawła II. Widz uczestniczy 
w  narodzinach małego Lolka, po-
znaje dorosłego Karola z  czasu 
studiów, okupacji i  pracy fi zycznej 
w  zakładach Solvay, z  bliska obser-
wuje powołanie kapłańskie, biskup-
stwo i  obchody Milenium Chrztu 
Polski, wybiera się z biskupem Woj-
tyłą na wyprawy kajakowe z  mło-
dzieżą. Śledząc kolejne segmenty 
wystawy, wita nowego papieża na 
balkonie Bazyliki św. Piotra, przy-
gląda się jego działalności w  czasie 
pontyfi katu, w  końcu towarzyszy 
mu w chorobie i ostatnich chwilach.

Zachęcamy do obejrzenia wy-
stawy na naszej stronie lub pod ad-
resem: 

https://www.centrumjp2.pl/wp-
-content/uploads/2020/01/Plan-
szeA3-1-10_wersja-pogl%C4%85dowa.
pdf    (beb)

Wielkoformatowe barwne fotografi e 
są pełne tajemnicy, niedopowiedzeń 
jakby z niedopowiedzianego świata, 
w  którym nakładają się zdarzenia, 
sytuacje, relacje, wrażenia. Marek 
Poźniak sam buduje swoje kamery 
obscury, potocznie nazywane ka-
merami otworkowymi. Potwier-
dzam, widziałam, niektóre z  nich 
przez kilka miesięcy zamocowane 
były m.in. do okien Galerii OKNO. 
Kilka miesięcy? Tak, dokładnie 
tak. Samodzielnie wykonane apa-
raty rozwiesza, mocuje w  różnych 
miejscach na świecie gdzie bywa, 
gdzie jest. Nie rzucają się w  oczy, 
wykonane z  niepozornych , czar-
nych pojemników po kliszy. Starsze 
pokolenie jeszcze pamięta, młodsze 
zachęcamy, aby zaznajomić się z te-
matyką, jest do tego okazja. Aparaty 
te składają się tylko z  małego czar-
nego, nie przepuszczającego światła 
walcowatego pudełka i  precyzyj-
nego małego otworu. We wnętrzu 
artysta umieszcza papier fotogra-
fi czny. Otwór pełni rolę bezsoczew-
kowego obiektywu, przez który 
wpada światło i odwzorowuje świat. 
W tym wypadku odwzorowuje świat 
przez kilka miesięcy tworząc tzw. so-
larografi e rejestrujące trasy słońca 
na niebie oraz jego subtelne zmiany 
kursu spowodowane przez ruch 
Ziemi. 

W  galerii OKNO zobaczymy 
kilkanaście tego typu fotografi i 
w rozmiarze 1m x 1m  i większe. Ser-
decznie zapraszamy!

Jak wyglądać będzie wernisaż, 
który odbędzie się 26.06.2020 
o  godz. 18.00 będziemy jeszcze in-
formować. Na pewno zgodnie z  za-
leceniami i dbając o bezpieczeństwo 

zastosujemy się do aktualnych za-
leceń co do ilości osób w momencie 
otwarcia wystawy. Całość będzie 
można również śledzić na FB Ga-
lerii OKNO i Słubickiego Miejskiego 
Ośrodka Kultury dzięki współpracy 
z telewizją HTS Słubice.

Marek Poźniak, fotograf, 
grafi k i globtroter. 
Pracuje w  Państwowej Wyższej 
Szkole Filmowej, Telewizyjnej i  Te-
atralnej im. Leona Schillera w Łodzi. 
Bada istotę i  znaczenie fotografi i 
w kulturze biorąc udział i prowadząc 
warsztaty ze studentami w  wielu 
krajach (Berlin, Bogota, Ficarra, 
Jerozolima, Lwów,  Mumbai). Miło-
śnik starych, unikatowych technik 
i  fotografi i analogowej. Autor 
wielu wystaw indywidualnych 
i  uczestnik kilkudziesięciu wystaw 
zbiorowych. Jego prace znajdują 
się w  wielu kolekcjach prywatnych 
oraz w  zbiorach Senatu miasta 
Berlina, Museum of Modern Art 
w Bogocie, Galerii Sztuki Współcze-
snej w  Opolu oraz Centrum Sztuki 
Współczesnej w Warszawie. 

Anna Panek-Kusz

Jak tłumaczą pomysłodawczyni „fe-
stiwalu” kryzys spowodowany przez 
koronawirusa mocno dotknął także 
środowisko artystyczne dwumiasta 
Frankfurt nad Odrą i Słubice. Ośrodki 
kultury są zamknięte, a  planowanie 
średnio- i długoterminowe w obecnej 
sytuacji jest niemożliwe. Artyści i ar-
tystki walczą o  przetrwanie. Puste 
sale, opuszczone sceny, zamknięte 
teatry. NIE MA NIKOGO? 

Na czym polega pomysł: Ze sprze-
daży biletów na festiwal, który 
się nie odbędzie, zebrane zostaną 
datki, które następnie organiza-
torki przekażą artystom i artystkom, 
ośrodkom kultury i  stowarzysze-
niom kulturalnym. O  pomoc fi -
nansową mogą ubiegać się osoby 
ze świata kultury po obu stronach 
Odry. W  tym celu należy złożyć 
wniosek.

– Mimo obecnie zamkniętej 
polsko-niemieckiej granicy czy ra-
czej właśnie z tego względu chcieli-
byśmy za pomocą naszej wyjątkowej 
akcji zbierania darowizn pokazać, że 
jesteśmy dwumiastem i że w trakcie 
kryzysów takich jak ten musimy 
działać solidarnie. Oferta kultu-
ralna to przestrzeń, w  której ludzie 
spotykają się, poznają, wymieniają 
myślami i  doświadczeniami – nie-
zależnie od tego, kim są i  skąd 
pochodzą. Dlatego uważamy za 
niezwykle ważne zorganizowanie 
wsparcia dla ludzi, którzy tworzą 
ofertę kulturalną po obu stronach 
Odry i  znajdują się dziś w  trudnym 
pod względem gospodarczym po-

łożeniu – uzasadniają organizatorki 
NIE MA NIKOGO. 

Kolejny krok należy do publicz-
ności:   Na specjalnie utworzonej 
stronie internetowej pod adresem 
www.keenada.org rozpocznie się 
1 czerwca b. r. sprzedaż biletów 
w trzech kategoriach cenowych. Bi-
lety będzie można nabywać również 
w kasach biletowych w Kleist Forum 
oraz w  Polsko-Niemieckiej Infor-
macji Turystycznej. Kto chciałby 
przekazać mniej lub więcej niż rów-
nowartość biletów, ten może prze-
kazać darowiznę w dowolnej kwocie 
na konto stowarzyszenia KUNST-
GRIFF, które jest podmiotem odpo-
wiedzialnym za akcję. Wszystkie 
darowizny, które wpłyną do 15 lipca, 
trafi ą do wspólnej puli. O  otrzy-
manie dofi nansowania z  niej będą 
mogli składać wnioski artyści i  ar-
tystki, zarządcy ośrodków i  miejsc 
kultury oraz stowarzyszenia kul-
turalne dotknięci kryzysem spo-
wodowanym przez pandemię 
koronawirusa. Następnie kompe-
tentne jury zadecyduje o  rozdyspo-
nowaniu środków.

Formularz do złożenia wniosku 
można pobrać z wyżej wymienionej 
strony internetowej. Należy wpisać 
swoje dane kontaktowe, profi l dzia-
łalności i  opisać aktualną sytuację, 
co posłuży jury za podstawę do roz-
strzygnięcia wniosku. Dokumenty 
można składać jedynie drogą elek-
troniczną do 1 lipca b. r.

NIE MA NIKOGO 2020 wspierają 
Messe und Veranstaltungs GmbH, 

Stiftung SPI NL Brandenburg Süd-
-Ost oraz BLOK O.

Organizatorem nie-festiwalu NIE 
MA NIKOGO 2020 jest stowarzy-
szenie KUNSTGRIFF. Sieć kulturalna 
– Netzwerk für Kultur e. V., które już 
od 13 lat angażuje się na rzecz kul-
tury w dwumieście. 

(red) 
 

W tym roku nie mogliśmy się z Wami spo-
tkać, dlatego przygotowaliśmy szereg wir-
tualnych niespodzianek. A  program był 
bardzo bogaty – bajki z Biblioteką Miejską, 
sztuki magiczne z Galerią OKNO, wariacje 
taneczne przygotowane przez szkoły tańca 
Dance School GINGER, Atelier Taneczne 
Janicka Patrycja, Westside People, Studio 
Tańca Bohema, czy wspólne śpiewanie 
z zespołem wokalnym Rytmos. A na deser 
artystyczny list od słubickich artystów – 
teledysk z autorską piosenką „My też mu-
simy szybko dorosnąć”.

Dziękujemy Wam, że byliście z  nami! 
Dziękujemy za lajki, komentarze, odsłony 
i dużo uśmiechów.  
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Świętujemy 30-lecie samorządu terytorialnego! 

Wolność. Kocham i rozumiem! 
27 maja 1990 roku słubiczanie po raz pierwszy wybierali swoich przedstawicieli do rady gminy. – Samorządność 
lokalna jest bez wątpienia wielkim osiągnięciem demokratycznej transformacji Polski – podkreśla burmistrz Ma-
riusz Olejniczak. 

Ten historyczny moment przed 30 
laty był poprzedzony, przyjętą 8 
marca, ustawą o samorządzie teryto-
rialnym, która przywróciła Polakom 
prawo współdecydowania o  swoich 
małych ojczyznach. – 30. urodziny 
naszej gminy chcieliśmy świętować 
z  mieszkańcami podczas imprezy 
plenerowej, ale plany pokrzyżo-
wała nam epidemia koronawirusa 
– mówi burmistrz. – Dlatego m.in. 
za pośrednictwem Gazety Słubic-
kiej przekazujemy dziś serdeczne 
podziękowania wszystkim miesz-
kańcom, którzy przyczynili się do 
rozwoju naszej gminy i  budowali 
w niej demokratyczne struktury – 

Burmistrz, wspólnie z przewodni-
czącym Rady Miejskiej w Słubicach 
Grzegorzem Cholewczyńskim, wy-
słali listy z podziękowaniami do ok. 
150 osób, które przez ostatnie 30 lat, 
pracowały na rzecz naszej gminy 
lub, na różne sposoby, wspierały jej 
rozwój. Trafi ły one m.in. do słubi-
czan, którzy od 1990 roku kierowali 
gminą, radnych ośmiu kadencji, 
prezesów miejskich spółek, szefów 
gminnych instytucji, przyjaciół 
Słubic, do których zaliczamy m.in. 
rektorów Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w  Poznaniu, prezy-
dentów Europejskiego Uniwersytetu 
Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, 
samorządowców z  województwa 
lubuskiego, nadburmistrzów Frank-
furtu nad Odrą i wiele innych osób. 

Burmistrz Mariusz Olejniczak nie 
ma wątpliwości, że ostatnie 30 lat 
zapisze się jako jeden z najlepszych 
okresów w historii Rzeczypospolitej. 
– Samorządność lokalna jest bez 
wątpienia wielkim osiągnięciem de-
mokratycznej transformacji Polski – 
podkreśla.  - Po 1990 roku mieliśmy 
do czynienia z nieprawdopodobnym 
rozwojem samorządności. To gminy 
i osoby zaangażowane w ich rozwój 
wzięły na swoje barki wysiłek in-
westycji publicznych, to samorządy 
otworzyły się na organizacje poza-
rządowe, dzięki czemu mamy dziś 
silne społeczeństwo obywatelskie – 
dodaje burmistrz.

Nie sposób dziś wymienić wszyst-
kich mieszkańców i  osób, które 
wspierały naszą gminę na prze-
strzeni ostatnich 30 lat. Przypomi-
namy tych, którzy wzięli na siebie 
odpowiedzialność kierowania sa-
morządem i  współdecydowania 
o jego rozwoju

I kadencja 1990-1994
• Józef Rapcewicz – Burmistrz 

Słubic w latach 1990-1991
• Ryszard Bodziacki – Burmistrz 

Słubic w latach 1991-1994
• Wiktor Jasiewicz – Zastępca 

Burmistrza Słubic w latach 
1990-1992

• Jan Tokarski – Zastępca Burmi-
strza Słubic w latach 1992-1994

• Edward Chiliński – członek 
Zarządu Miejskiego w latach 
1990-1992

• Czesław Piosik – członek 
Zarządu Miejskiego w latach 
1990-1992

• Ryszard Ostrowski – członek 
Zarządu Miejskiego w latach 
1991-1994

• Maria Karp – Sekretarz Gminy 
Słubice w latach 1991-1994

• Zenon Powroźnik – Skarbnik 
Gminy Słubice w latach 1990-
1994

• Michał Garczyński – członek 
Zarządu Miejskiego w latach 
1990-1994, radny 

 
• Leon Timofi ejczyk – Przewod-

niczący Rady Miejskiej w latach 
1990-1992

• Waldemar Lewandowski – 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
w latach1992-1994

 
II kadencja 1994-1998
• Ryszard Bodziaki – Burmistrz 

Słubic
• Marcin Jabłoński – Zastępca 

Burmistrza Słubic w latach 
1994-1998

• Wiesław Pniewski – Sekretarz 
Gminy Słubice w latach 1996-
1998, Zastępca Burmistrza Słubic 
– 1998 rok

• Marek Kokowski – członek 
Zarządu Miejskiego w latach 
1996-1998

• Leopold Owsiak – członek 
Zarządu Miejskiego w latach 
1994-1998

• Robert Zubczewski – Bogdanow 
– członek Zarządu Miejskiego 
w latach 1994-1996

• Barbara Kwiatkowska – Skarbnik 
Gminy Słubice w latach 1994-
1998

• Janusz Pisarek – Sekretarz 
Gminy Słubice w latach 1994-
1996

 
• Aleksander Kozłowski – Prze-

wodniczący Rady Miejskiej 
w Słubicach

• Stanisław Ciecierski – Zastępca 
Przewodniczącego Rady Miej-
skiej w Słubicach

III Kadencja 1998-2002
• Stanisław Ciecierski – Bur-

mistrz Słubic
• Tadeusz Wójtowicz – Zastępca 

Burmistrza Słubic w latach 
1998-2002

• Kamil Faliński – członek 
Zarządu Miejskiego w latach 
1998-2002, radny

• Stanisław Woronowicz – 
członek Zarządu Miejskiego 
w latach 1999 – 2002, radny

• Barbara Kwiatkowska – 
Skarbnik Gminy Słubice w la-
tach 1998-2002

• Henryka Bożena Heniec – Se-
kretarz Gminy Słubice 

 
• Juliusz Żwirek – Przewodni-

czący Rady Miejskiej w Słubi-
cach

• Robert Zubczewski-Bogdanow 
– Zastępca Przewodniczącego 
Rady Miejskiej

 
Kadencja IV 2002-2006
• Ryszard Bodziacki – Burmistrz 

Słubic
• Marcin Jabłoński – Zastępca 

Burmistrza Słubic w latach 
2002-2006

• Edward Chojka – Zastępca 
Burmistrza Słubic w latach 
2002-2006

• Hanna Michalska – Skarbnik 
Gminy Słubice w latach 2004-
2006

• Barbara Kwiatkowska – 
Skarbnik Gminy Słubice w la-
tach 2002-2004

• Henryka Bożena Heniec – Se-
kretarz Gminy Słubice w latach 
2002 – 2003

• Stefan Krawczyk – Sekretarz 
Gminy Słubice – 2003 rok

• Katarzyna Mintus – Sekretarz 

Gminy Słubice w latach 2004-
2006

 
• Tomasz Ciszewicz – Przewod-

niczący Rady Miejskiej w Słubi-
cach

• Piotr Kiedrowicz – Zastępca 
Przewodniczącego Rady Miej-
skiej w Słubicach

• Andrzej Woźniak – Zastępca 
Przewodniczącego Rady Miej-
skiej w Słubicach

 
V Kadencja 2006-2010
• Ryszard Bodziacki – Burmistrz 

Słubic 
• Marcin Jabłoński – Zastępca 

Burmistrza Słubic 
• Katarzyna Mintus-Trojan – 

Zastępca Burmistrza Słubic, 
Sekretarz Gminy Słubice

• Hanna Michalska – Skarbnik 
Gminy Słubice

• Alicja Cieślak – Sekretarz Gminy 
Słubice

 
• Piotr Kiedrowicz – Przewodni-

czący Rady Miejskiej w Słubi-
cach

• Juliusz Żwirek – Zastępca Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej 
w Słubicach

• Mariusz Olejniczak – Zastępca 
Przewodniczącego Rady Miej-
skiej w Słubicach

 
VI Kadencja 2010-2014
• Tomasz Ciszewicz – Burmistrz 

Słubic
• Piotr Łuczyński – Zastępca Bur-

mistrza Słubic
• Katarzyna Mintus-Trojan – Se-

kretarz Gminy Słubice
• Rafał Dydak – Skarbnik Gminy 

Słubice
 

• Piotr Kiedrowicz – Przewodni-
czący Rady Miejskiej w Słubicach

• Krystyna Baczyńska – Zastępca 
Przewodniczącego Rady Miej-
skiej w Słubicach

• Mariusz Olejniczak – Zastępca 
Przewodniczącego Rady Miej-
skiej w Słubicach

 
VII Kadencja 2014-2018
• Tomasz Ciszewicz – Burmistrz 

Słubic
• Roman Siemiński – Zastępca 

Burmistrza Słubic
• Katarzyna Mintus-Trojan – Se-

kretarz Gminy Słubice
• Rafał Dydak – Skarbnik Gminy 

Słubice
 

• Mariusz Olejniczak – Przewod-
niczący Rady Miejskiej w Słubi-
cach

• Maria Skalniak – Zastępca Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej 
w Słubicach

• Jarosław Sadowski – Zastępca 
Przewodniczącego Rady Miej-
skiej w Słubicach

 
VIII Kadencja 2018 – 2023
• Mariusz Olejniczak – Burmistrz 

Słubic
• Adriana Dydyna-Marycka – Za-

stępca Burmistrza Słubic
• Katarzyna Mintus-Trojan – Se-

kretarz Gminy Słubice
• Rafał Dydak – Skarbnik Gminy 

Słubice
 

• Grzegorz Cholewczyński – 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Słubicach

• Ewa Guzik – Zastępca Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej 
w Słubicach 

(beb)
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Dr Krzysztof Wojciechowski, dyrektor Collegium 
Polonicum w Słubicach 
- W  ostatnich 30 latach 

w  Słubicach wydarzył 

się cud. A  właściwie kil-

ka cudów. Prowincjonal-

ne polskie miasteczko 

o sypiących się fasadach 

domów i  potrzaskanych 

chodnikach, w  którym 

nie było nawet ulicznej 

sygnalizacji świetlnej 

stało się urokliwym eu-

ropejskim miasteczkiem 

uniwersyteckim. Otwarcie granicy spowodowało z razu 
napływ kupujących, ale wraz z napełniającymi się port-
felami oraz wzmożoną ilością kontaktów – również 
otwarcie głów. Miasteczko stanęło całym sercem za 
projektem transgranicznej placówki uniwersyteckiej – 
Collegium Polonicum. Gdy podobne projekty w Europie 
powstawały i  padały, Collegium wspólne dla Viadriny 
i  UAM istnieje nadal i  rozwija się. Organizmy miejskie 
Słubic i  Frankfurtu poczęły się zrastać. Liczba osób 
mających codzienne sprawy życiowe po obu stronach 
granicy lat temu 20 liczona na palcach jednej ręki, teraz 
sięga tysięcy. 10 procent ludzi w wieku produkcyjnym to 
„Gastarbeiterzy” głównie ze Wschodu. 20 lat temu uka-
zał się w  Gazecie Wyborczej reportaż zaczynający się 
od słów „Słubice to złodziejstwo i kurewstwo”. Reportaż 
o dzisiejszych Słubicach powinien zaczynać się od słów 
„Słubice to przedsiębiorczość, kultura i Europa”.

Czym jest dla nas samorząd? Co jest naszym 
największym osiągnięciem w ciągu ostatnich 30 lat? 

Mariusz Olejniczak, burmistrz Słubic od 2018 roku, przewod-

niczący Rady Miejskiej w Słubicach w latach 2014-2018, radny 

od 2006 roku  
- Powstanie samorządu było jak 

iskra, która zapaliła w mieszkańcach 

chęć budowania lokalnej wspólnoty. 

Możemy dziś mówić o  silnym spo-

łeczeństwie obywatelskim, które 

uważam za wielkie nasze osiągnię-

cie. Kolejnym jest zbudowana na 

partnerstwie współpraca z  sąsia-

dami z  Frankfurtu. Nikt chyba nie 

ma wątpliwości, że w  niesamowity 

sposób wpłynęła ona na rozwój na-

szej gminy. Gdyby nie współpraca 

transgraniczna, nikomu nie przy-

szłoby nawet do głowy, żeby zbu-

dować u  nas Collegium Polonicum, które przyciąga do naszego 

miasta młodzież z  wielu krajów i  uczyniło ze Słubic najmniejsze 

w Europie miasto akademickie. Osiągnięciem tych 30 lat było też 

bez wątpienia utworzenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej i rozwój rynku pracy. Nasza gmina jest w czołówce, 

w województwie lubuskim, pod względem najniższego wskaźnika 

bezrobocia.  W 2015 roku Financial Times umieścił Słubice wśród 5 

małych miast polskich o największym potencjale ekonomicznym.

Ryszard Bodziacki, burmistrz Słubic w latach 1991–1997 oraz od 2002 do 2010 
- Rok 1990 był bar-
dzo wyjątkowy w  hi-
storii naszego kraju. 
Myślę, że dla więk-
szości słubiczan naj-
istotniejszą sprawą 
była wówczas troska 
o  pracę, o  zapew-
nienie bytu sobie 
i  rodzinie, mając na 
uwadze katastrofal-
ną sytuację gospo-
darczą i  finansów 
publicznych. Słubi-
czanie od pierwszych chwil skorzystali z  możliwości jakie się stworzyły w zakresie swobody prowadzenia działalności gospodarczej. Kiedy obejmowałem funk-cję burmistrza nasze miasto było jednym bazarem. Infrastruktura komunalna potrzebowała wielkich na-kładów. Na niektórych ulicach woda nie dochodziła nawet do pierwszego piętra, na wsiach nie było bie-żącej wody pitnej. Ze wszystkim przez te lata się upo-raliśmy. Nasz samorząd ma ogromne sukcesy. Słubice są wzorcowym przykładem współpracy transgranicz-nej. Otrzymaliśmy wszystkie możliwe wyróżnienia od Parlamentu Europejskiego. Pamiętam, że bardzo się wahałem, gdy grupa radnych namawiała mnie na funkcję burmistrza. Spróbowałem i wygrałem. Wielkim zaszczytem było służenie słubickiej wspólnocie przez cztery kadencje, chociaż można było jeszcze wiele do-

brych rzeczy zrobić. Angażujmy się w życie gminy.

Tomasz Ciszewicz, burmistrz Słubic w latach 2010-2018, przewodniczący Rady Miejskiej w Słubicach w czwartej kadencji samorządu 
- Rok 1990 przy-
niósł jedną z  naj-
lepszych i  najbar-
dziej skutecznych 
reform, jakie 
zostały wprowa-
dzone po okresie 
t r a n s f o r m a c j i . 
To, że samorząd, 
w  większym czy 
mniejszym stopniu,  może decydować o  swojej 
polityce gospodarczej i socjalnej jest bardzo cen-
ne. Niestety w  ostatnich latach da się zauważyć 
zakusy rządu w kierunku większej centralizacji.  To 
może zniechęcić wiele osób do współpracy z sa-
morządem. Cieszę się, że na przestrzeni tych 30 
lat stworzyliśmy w  gminie ważną infrastrukturę 
techniczną, która zaspokaja większość potrzeb 
mieszkańców. To, co mnie smuci, to fakt, że wiele 
osób nie rozróżnia zadań samorządu i administra-
cji rządowej, co powoduje niejasności. Gmina jest 
często obarczana odpowiedzialnością za zadania, 
które należą do innych instytucji lub jednostek  
samorządu. Gratuluję wszystkim osobom, które 
przyczyniły się do rozwoju naszej gminy i liczę, że 
nasza mała ojczyzna będzie coraz piękniejsza. 

Grzegorz Cholewczyński, Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Słubicach 

- To, co ja ob-

serwuję, to 

ogromna zmia-

na mentalności 

społeczeństwa. 

Odkąd powsta-

ła gmina nasi 

mieszkańcy się 

z  nią utożsa-

miają, czują, 

że są jej częścią, większość dba o to nasze dobro 

wspólne i  to bardzo cieszy. Druga rzecz, pewnie 

wszyscy pamiętamy, jak wyglądały Słubice 30 lat 

temu. Rury ciepłownicze w centrum miasta, han-

del na ulicach, zaniedbane parki, niedoinwesto-

wane przedszkola i  szkoły…Dziś to zupełnie inne, 

prawdziwie europejskie miasto, z którego możemy 

być dumni. Mamy świetne partnerstwo z Frankfur-

tem, spełniły się nasze marzenia o  dwumieście. 

Gdy koronawirus zamknął nam w  marcu granicę 

wróciły wspomnienia, które budzą refleksję, że nie 

wyobrażamy już sobie, żeby most na Odrze nas 

dzielił. Zdecydowanie jesteśmy za tym, żeby nas 

łączył.

Natalia Duer, prezeska słubickiej Fundacji Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych  - Mam 31 lat więc okres, o  którym mówimy, to niemal całe moje życie. Nie wiem, jak to było wcześniej, ale cieszę się, że od kiedy są samorządy ludzie mogą sami o sobie decydować, że mamy wolność, że m.in. dzięki organizacjom pozarządo-wych mamy silne społeczeństwo obywatelskie. Warto więc dalej inwestować w dialog, bo to dialog prowadzi do rozwoju. Cieszę się, że w  naszej gminie głos organizacji pozarządo-wych jest słuchany, a ich praca zauważana i doceniana. Mnie osobiście bardzo dobrze współpracuje się z gminą i mam na-dzieję, że dalej tak będzie. Trzeba podkreślić, że bardzo dużą rolę w  rozwoju organizacji pozarządowych w  naszej gminie odegrała Fundacja na rzecz Collegium Polonicum.

Krystyna Baczyńska, radna od 2002 roku 

Te 30 lat oceniam dobrze. Poprzez wiele projektów zmie-

niliśmy warunki życia mieszkańców na lepsze. Nie sposób 

wymienić wszystkich. Najważniejsze to: powstanie Colle-

gium Polonicum, budowa oczyszczalni ścieków i wysypi-

ska śmieci, centrumsportowo-rekreacyjnego przy Szkole 

Podstawowej nr 1, rewitalizacja stadionu, placów: Przy-

jaźni,Wolności i Bohaterów, uruchomienie linii autobuso-

wej łączącej Słubice i Frankfurt n/O, budowa przedszkola 

Pinokio. Słubice stały się miastem europejskim.Najwięk-

szą porażką jest brak obwodnicy i to, że od początku nie 

zadbano o  stworzenie planu zagospodarowania miasta. 

Dało to możliwość budowy wielu stacji paliw, marketów i przypadkowych obiektów w cen-

trum, zabrakło też ochrony zabytków kultury. Minusem jest dopuszczenie, w poprzednich 

kadencjach, do niepotrzebnej wycinki drzew. Uważam też, że mimo działających u nas wie-

lu organizacji pozarządowych ich wpływ na zarządzanie gminą jeszcze jest za mały.

Prof. Magdalena Musiał-Karg, Prodziekan na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersy-tetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, słubiczanka 
- Działalność samo-
rządu terytorialnego to 
podstawa funkcjonowa-
nia państwa demokra-
tycznego. To samorząd 
umożliwia obywatelom 
korzystanie z  ich praw 
politycznych i  obywa-
telskich, a  także chroni 
społeczeństwo przed 
nadmiernym poszerza-
niem kompetencji, przy-
sługującym organom 
władzy centralnej.  Po-
wiedziałabym, że samo-
rząd został powołany także do budowania, kształtowania i  urzeczywistnienia świadomości obywatelskiej. W  moim przekonaniu idea samorządności służy budowie poczu-cia tożsamości i  spójności państwowej. Samorządność to takie spoiwo, integrujące społeczność lokalną, a także inicjujące samopomoc i solidarność we wspólnocie lokal-nej. Gdybym miała powiedzieć, czym dla mnie jako poli-tologa i  obywatela jest samorządność, to bez wahania stwierdziłabym, że to przede wszystkim aktywni, zaanga-żowani i świadomi obywatele. 
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Akademia lAbiRynT
Warsztaty  fotografii i multimediów dla początkujących, zaawansowanych i profesjonalistów

www.labirynt.slubice.eu | hasło 2020: "moment"

Już po raz dzisiąty  odbędą się warsztaty  arty sty czne dla mieszkańców dwumiasta Słubice-Frankfurt, towarzyszące 
Festiwalowi Nowej Sztuki „lAbiRynT”. Uczestnicy mają wybór pomiędzy wieloma propozycjami i arty stami:
• Mariusz Konopka (Słubice)
• Michael Kurzwelly (Słubfurt)
• Janusz Oleksa (Poznań)
• Anna Panek-Kusz (Słubice)
• Anne Peschken | Marek Pisarsky (Berlin/Myślibórz)
• Jan Poppenhagen (Berlin)

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Ze wzdlędu na specyfi czną sytuację w ramach zwalczenia Corvid-19 i zamknię-
tej granicy warsztaty  odbywają się online.
Prosimy przesyłać zgłoszenia z waszego adresu mailowego. Skontaktujemy się wysyłając wam namiary na wirtualne 
warsztaty . Jeśli jesteście zainteresowani możecie wziąć udział w kilku warsztatach. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Kontakt: anna@galeriaokno.pl
dalsze informacje: Anna Panek-Kusz | 0048 604 588 465

Festiwal Nowej Sztuki

23-25.10.2020

Festival Neuer Kunst Frankfurt (O)

S∏ubice

Moment – Utrata kontroli

Spotkanie w czwartek, 
25 czerwca 2020, godz. 18:00 

W  ramach moich warsztatach jesteście na 
indywidualnej drodze arty sty cznej. Próbuje-
cie rozwijać własne zagadki i  ja staram się 
was w ty m wspierać.
Najpierw przyjrzymy się hasła warsztatów 
i porozmawiamy wspólnie o naszych skoja-
rzeniach, doświadczeniach i pomysłów.  
Następnie wszyscy rozpoczną swoją pracę 
arty sty czną.
Będziemy się regularnie spoty kać i dyskuto-
wać nad postępami naszej pracy, w ramach 
konferencji wideo lub – jeżeli już możliwe – w świecie realnym. 
Na zakończenie wybieramy prace, z których przygotujemy wystawę, ktorą 
pokazujemy w ramach festiwalu  lAbiRynT.

Instagram dla kreaty wnych

Pierwsze spotkanie: Poniedziałek, 15.06.2020, 18.00 – 20.00

Można stwierdzić, że dzieło twórcze zawsze ma swojego autora, swojego 
ciała i potrzebuje swojego miejsca wystawy. Ale czy to jest aktualny w cza-
sach social-media i instagram? Czy obraz już zostało opublikowany, kiedy 
go dzielimy w sieci, kiedy został komentowany i lajkowany? Czy może opu-
blikowanie w internecie również może się stać częścią kreacji dzieła? Czy 
jeszcze można być zauważony nie publikując swoich prac w sieci? 
W warsztatach Jana Poppenhagen analizujemy i sprawdzamy różne strony 
instagramu i dyskutujemy różne podejścia. Warsztaty  są kierowany zarów-
no do posiadaczy konta instagram jak do początkujących nie posiadających 
jeszcze konta na instagram lub w innych mediach społecznościowych. Ce-
lem kursu to zbudowanie własnej strategii na instagramie jak i dla świata rzeczywistego poza internetem, oraz o połączenia te 
różne płaszczyzne. Lekcje towarzyszą też innym warsztatom Akademii lAbiRynT zastanawiając się nad prezentacją wyników na 
instagramie i jak tą drogą dotrzec do odbiorców w mediach społecznych.
Jako wynik warsztatów będziesz miał własne konto instagram, twoją indywidualną strategię prezentacji na instagramie oraz mini-
mum jedno dzieło instagram, którego prezentujesz w świecie rzeczywisty m na festiwalu lAbiRynT. Zdobędziesz nowej i użytecznej 
wiedzy na temat instagram. Cieszę się na ciebie i do tego czasu życzę ci dużo twórczej energii.

Michael Kurzwelly   

www.artt rans.de
Studiował malarstwa na Wyższej Szkole Sztuki Alanus 
w Alft er k. Bonn (zdobywając dyplom w  1992 roku). 
Poświęcił się następnie arty sty cznym mediom instala-
cja i performance, a przede wszystkim zagadnieniom 
z pogranicza sztuki i społeczeństwa oraz opracowaniu 
strategii działania nazywanej przez niego konstrukcją 
rzeczywistości. Do jego najbardziej rozpoznawalnych 
projektów zaliczają się „biała strefa”, „Słubfurt” oraz 
„Nowa Amerika”. Od 2004-2018 roku prowadził zaję-
cia dydakty czne na Uniwersytecie Europejskim Viadri-
na. Regularnie organizuje różnorodne warsztaty  skie-
rowane do wszystkich pokoleń.
Organizuje i  współtworzy wydarzenia arty sty czne 
między innymi Festiwal Nowej Sztuki lAbiRynT i Aka-
demie lAbiRynT.

Jan Poppenhagen 

htt p://www.janpoppenhagen.de
Studiował design komuni-
kacji we Fachhochschule 
Potsdam (Diplom 2006). 
Pobyt na Uniwersytecie 
Sztuki w Poznaniu (w dzie-
dzinie Multimedia) oraz 
studium redakcji obrazu we 
szkoły fotografi cznej Ost-
kreuzschule. 
Pracuje jako fotograf, art 
direktor, oraz jako fi lmowca dla różnych fi rm i  arty stów. 
Jednocześnie publikuje własne pracy w dziedzinie fotogra-
fi i i wideo i stworzył festiwal fi lmowy „Clash of Clans“. Naj-
bardziej znany są jego serie fotografi i „M jak Moabit“ i różny 
długoczasowy fi lmy wideo jak „to box“ i  „to love“. W 2017 
roku założył agencję media społecznościowych „Aura10“, 
prowadzi seminaria i warsztaty  i doradza fi rmom oraz twór-
cy kultury w dziedziny nowych mediów. 

Organizatorzy: Partnerzy: 

Kontakt 

00-49-171-2668747 | arttrans@arttrans.de (Michael Kurzwelly) 
00-48-504-588465 | anna@galeriaokno.pl (Anna Panek-Kusz)

Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung 
Klein-Projekte-Fonds der Euroregion PRO EUROPA VIADRINA.
Barrieren reduzieren – gemeinsame Stärken nutzen. 
Pokonywać bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony.

Sponsorzy:
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East-Side-Story II
Pierwsze spotkania w środę, 17 czerwca 2020, godz. 17.30

Momenty  w przestrzeniach pamięci. W poszukiwaniu osobisty ch przestrzeni 
pamięci – ze wskazaniem na interkulturowe konstelacje rodzinne – pstryk 
i już! Badanie pstrykanych zdjęć w rodzinnych albumach. Umiejętności foto-
grafi czne lub arty sty czne nie są wymagane. Ważne jest zainteresowanie tzw. 
małą lub rodzinną historią, ogólna ciekawość, otwartość na innych. Chętni 
powinni posiadać własny aparat oraz staty w (wystarczy komórka ze stickiem 
lub mini-staty wem).
1.: Wprowadzenie do tematu. Wykład o doty chczas powstałych pracach z cyklu East-Side-Stories. Zwiedzanie online 
naszej pracowni. Pytania, odpowiedzi. Przydział zadań.
2.: Przedstawienie przez uczestników wyników ich badań z prywatnych albumów. Kto jest czym zainteresowany? Jakie 
historie wykryliśmy? Wspólna dyskusja o ewentualnych re-enactments (reinscenizacje). Wskazówki prakty czne, świa-
tło, rekwizyty  itd. Wspólna dyskusja: Jakie momenty  wydają nam się znaczące i dlaczego?
3.: Interkulturowy punkt widzenia, przekraczający perspekty wę granicy polsko-niemieckiej. Jak wygląda codzienne 
życie w obszarze przygranicznym? Jak toczyło się ono 20, 40, 60 lat temu? Połączenie na żywo online z Pakistanem / 
Indiami: dyskusja o doświadczeniach z subkonty nentu.
4.: Prezentacja rezultatów. Wymiana doświadczeń. Co udało się zrobić? Co zaś okazało się zbyt trudne do zrealizowa-
nia? Wybór prac do prezentacji w ramach festiwalu lAbiRynT.

Zamiast słów fotografi a / Skojarzenie i odpowiedź

Pierwsze spotkanie w czwartek, 18 czerwca 2020, godz. 17.30 

Zapraszam do zabawy fotografi ą. Podjęcia wizualnego wyzwania w formie 
rozmowy, dyskusji  dialogu opartego na obrazie. Zamiast ty siąca słów foto-
grafi a, która wyzwala emocje, skojarzenie, która jest jak wyzwanie, zapy-
tanie, stwierdzenie, na które należy odpowiedzieć obrazem będącym   do 
niej odniesieniem, skojarzeniem, czy tez kontrą. Bo przecież poruszane 
w dyskusji wątki nie zawsze są jednoznaczne, oczywiste, proste. Postara-
my się nauczyć myśleć i podejmować dyskurs przy pomocy fotografi cznego 
obrazowania.  Dla przykładu - jeśli pokaże wam zdjęcie deszczu to na jaką 
odpowiedź mogę liczyć? Czy na inny deszcz, czy może na jedną krople, a może na tęcze, która powstaje w czasie desz-
czu, może ktoś zwróci uwagę na problem suszy, albo na układ elementów składających się na kompozycje. Możliwości 
jest wiele, obrazów ty siące. Będziemy budować fotografi czne relacje, poznawać się poprzez fotografi e, będą dłuższe 
projekty  i chwilowe wyzwania. 
Do warsztatów nie potrzebny jest super sprzęt, choć nie jest też przeszkodą :). Poradzimy sobie chociażby z aparatem 
w telefonie. Ważna jest chęć rozwoju i ciekawość świata. 
Zapraszam profesjonalistów i amatorów, ty ch co dopiero zaczynają z obrazem i ty ch co posiedli jego tajniki.

MOMENT [Temat ZNAKI]
Pierwsze spotkanie w czwartek, 27 czerwca 2020, godz. 18:00

Proponuję próbę twórczych poszukiwań fotografi cznych oparty ch na 
wcieleniu się    w rolę bacznego obserwatora. Potraktowanie otacza-
jącej nas rzeczywistości jako jednej wielkiej sceny z gotowymi sceno-
grafi ami może stać się wędrówką po miejscach niezwykłych. Odnajdy-
wanie ty ch miejsc daje nam pretekst do stworzenia obrazu. Naszymi 
bohaterami w tej scenie są obiekty , czasami zwyczajne, a czasami nie-
zrozumiałe w swoim przeznaczeniu. Po co i kto je tam postawił ? Miej-
sce poszukiwań to szeroko rozumiana natura, bohaterowie to ślady, 
pozostałości lub niezwyczajne obiekty , wytwory ludzkiej działalności. 
Szukając w nich nowych znaczeń w kontekście otoczenia niezwykle 
ważny jest MOMENT, w którym wdusimy spust migawki. Kompozycja, relacje przestrzenne, a przede wszystkim światło 
to środki do wykorzystania dzięki którym rodzi się pomysł na obraz. Zwracając uwagę na MOMENT szukajmy ZNAKÓW.

Archiwum - praca nad morzem obrazów

Terminy będą uzgodniony z uczestnikami po zgłoszeniu zainteresowanych

Wszyscy to znają: ty siące odziedziczonych rodzinnych zdjęć 
w pudełkach po butach, gigabajty  migawek na dysku twar-
dym, stosy zebranych czasopism na strychu.
Ale nie ty lko analogowe dziedzictwo wymaga profesjonal-
nego podejścia. Od zarania fotografi i cyfrowej na pierwszym 
planie jest obróbka obrazu. Koncentracja na ograniczonej 
liczbie fotografi i nie jest już konieczna. Wręcz przeciwnie. 
Eksperymentowanie w  poszukiwaniu pożądanego pomysłu 
na dobre zdjęcie stało się istotną częścią prakty ki fotografi cz-
nej. W rezultacie praca nad zdjęciami staje się coraz częściej 
przedmiotem pracy arty sty cznej.
Uczestnicy seminarium powinni przynieść własne archiwa fotografi czne lub je stworzyć. Bedziemy z nimi praco-
wać na warsztatach. Będziemy omawiać, katalogować i kondensować fotografi e/obrazy. Archiwa mogą być rów-
nież wykorzystane jako materiał wyjściowy do tworzenia kolejnych prac. Celem jest połączenie morza obrazów 
w spójne  prace, aby przedstawić je szerokiej publiczności.

Anne Peschken | Marek Pisarsky

htt p://www.urbanart-berlin.de/

Anne Peschken (1966 Montréal)
Marek Pisarsky (1956 Ruda Śląska) 
Współpracujemy od 1988 roku jako 
para arty stów pod nazwą Urban Art. 
Pracujemy konceptualnie i  w  kon-
tekście miejsca. W  naszej pracy ar-
ty sty cznej używamy róźne media, 
materiały i  techniki, który wynikają 
z analizy szczególnego kontekstu przestrzennego. Dla nas przestrzenie są 
wielowymiarowy. Pracujemy z ich kontekstem społecznym, urbanisty cz-
nym, estety cznym i  historycznym, których poprzestawiamy jako ‚urban 
street worker‘ i podajemy je do dyskusji. Przetwórstwo wtórne oraz prze-
ramowanie materiałów jako Re-cycling lub Up-cycling są dalszym waż-
nym elementem naszej strategii arty sty cznej. 
Od kiedy się przeprowadziliśmy z  naszą pracownią do polskiej wioski 
działamy coraz częściej na terenie pogranicza. 

Anna Panek-Kusz 

www.annapanek-kusz.art.pl

Urodzona w  1975 roku. Magister fotogra-
fi i – absolwentka Akademii Sztuk Pięknych 
w Poznaniu, (obecny Uniwersytet Arty sty cz-
ny), wydziału komunikacji multimedialnej. 
Na gruncie zawodowym łączy działalność 
twórczą z prowadzeniem galerii sztuki: Ga-
leria OKNO, www.galeriaokno.pl
Organizuje i  współtworzy wydarzenia ar-
ty sty czne między innymi Festiwal Nowej 
Sztuki lAbiRynT i Akademie lAbiRynT.
Dodatkowo pomysłodawca i  koordynator 
wielu międzynarodowych przedsięwzięć, 
warsztatów i projektów edukacyjnych i ar-
ty sty cznych zarówno dla dzieci, dorosłych 
jak i międzynarodowego grona arty stów.
Swoje prace wystawiała w Polsce i za gra-
nicą.

Janusz Oleksa

Urodził się w  1965 roku. Od 1989 związany 
jest z Akademią Sztuk Pięknych w Poznaniu, 
najpierw jako student (jeszcze w Państwowej 
Wyższej Szkole Sztuk Plasty cznych),później 
pracownik. Obecnie,  już na Uniwersytecie 
Arty sty cznym jest zatrudniony w  Katedrze 
Fotografi i i prowadzi  I Pracownię Fotografi i. 
Od wielu lat jedną z form pracy  ze studenta-
mi są wyjazdowe plenery fotografi czne zwią-
zane z poznawaniem miejsc odmiennych od 
codziennej, otaczającej nas rzeczywistości. 
Janusz Oleksa zbiera również indywidualnie 
doświadczenia z miejsc „bardziej odległych”. Wykorzystuje to w ostatnich 
dwóch cyklach prac : ”Projekt Svalbard”  i ” Znaki”

Mariusz Konopka 

htt p://horyzontstudio.com

Ukończyłem Szkołę Filmową we 
Wrocławiu. Doświadczenie zdoby-
wałem na planach fi lmów: „Jasmi-
num”, „Afonii i Pszczoły” J.J. Kol-
skiego, „Fundacji”- Filipa Bajona, 
„Sala samobójców” J. Komasy. 12 
lat temu założyłem fi rmę Horyzont 
Studio. Produkuję fi lmy fabularne, 
dokumentalne i  klipy. Cenię sobie 
niezależność. Zespół Horyzont 
Studio, tworzą ludzie, którzy ko-
chają i  szanują prawdziwe kino. 
Ekipa Horyzont Studio, to absolutni 
zawodowcy! Dojrzewaliśmy fi lmowo razem na planach, ty ch dużych i małych. 
Jak ty lko pojawia się fi lmowy projekt na horyzoncie, pełni pasji tworzymy ze-
spół dla którego nie ma rzeczy niemożliwych!
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Koniec ligowego 
sezonu dla SKP i Polonii

Epidemia koronawirusa namieszała także na piłkarskich boiskach. Przez 
kilkanaście tygodni kluby czekały na rozwój sytuacji. I wreszcie zapadła 
decyzja o defi nitywnym zakończeniu rozgrywek na szczeblu od IV ligi 
i niżej. Oznacza to koniec sezonu dla Polonii Słubice i SKP Słubice.

Gminne stypendia 
dla najzdolniejszych 
sportowców

Po wielu tygodniach ograniczeń związanych z pandemią koronawi-
rusa do aktywności wracają także nasi sportowcy. W podjęciu nor-
malnych treningów mają im pomóc nagrody i stypendia, które ufun-
dowały władze gminy. 

Wsparcie fi nansowe otrzymała m.in. dyskobolka Paulina Polańska

Rada Miejska w Słubicach przyznała 
6 nagród pieniężnych i  18 stypen-
diów dla najlepszych i  najbardziej 
zdolnych sportowców z naszej gminy 
oraz ich trenerów. Podstawą przy-
znania wyróżnień była uchwała rady 
z  28 listopada 2019 roku w  sprawie 
zasad, trybu przyznawania i  pozba-
wiania nagród, stypendiów i  wyróż-
nień za osiągnięcia sportowe.

Nagrody fi nansowe:
• Emilia Kulas – 5 tys. zł za srebrny 

medal mistrzostw Europy w spor-
tach walki

• Paulina Polańska – 3 tys. zł za 
drugie miejsce na mistrzostwach 
Polski w rzucie dyskiem

• Jakub Czak – 3 tys. zł za 3 miejsce 
na mistrzostwach Polski w  biegu 
przez płotki

• Małgorzata Krzyżan – 3 tys. zł za 1 
miejsce na mistrzostwach Polski 
weteranów

• trenerzy Oleg Pachol i Jacek Grześ-
kowiak – po 1 tys. zł

Stypendia sportowe 
(8x200 zł) otrzymali:
• Wiktoria Smolarczyk
• Maja Smolarczyk

• Bartosz Pilichowski
• Dominika Dobrzyńska
• Adrian Gasiewicz
• Iga Rajda
• Oliwia Oleksyn
• Klaudia Gancarz
• Wiktoria Lepak
• Inga Białkowska
• Aleksandra Wroniewicz

• Julia Sterenczak
• Julia Różańska
• Natasza Tańczak
• Zuzanna Piskunowicz
• Natalia Kiedrowicz
• Przemysław Cichosz-Dzyga
• Patryk Cichosz-Dzyga 

(MK)
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Decyzja zapadła na początku maja 
na spotkaniu prezesów wojewódz-
kich związków piłkarskich z  ca-
łego kraju. Działacze uznali, że 
w  niższych ligach trudno będzie 
wprowadzić i  przestrzegać jedno-
litych rygorów sanitarnych, będzie 
to również zbyt kosztowne dla 
klubów.

Na spotkaniu zadecydowano 
także o ostatecznym rozstrzygnięciu 
sportowej rywalizacji. - Na układ 
końcowych tabel sezonu 2019/2020 
przyjmuje się kolejność drużyn 
w tabeli po ostatniej rozegranej ko-
lejce rozgrywek – poinformował 
Gorzowski Okręgowy Związek Piłki 
Nożnej.

Oznacza to, że Polonia Słubice za-
jęła 4 miejsce w IV Lidze Lubuskiej 
(mistrzem została Warta Gorzów 
Wlkp.), a SKP Słubice uplasował się 
na 3 miejscu w  A  klasie w  grupie 
słubickiej (zwyciężyła Celuloza Ko-
strzyn).

A  co z  awansami i  spadkami? 
- Drużyny zajmujące miejsca pre-

miowane awansem uzyskają awans 
do wyższej klasy rozgrywkowej. Po 
sezonie 2019/2020 nie będzie nato-

miast spadków do niższych klas roz-
grywkowych – podał GOZPN. 

(MK)

Władze piłkarskie zdecydowały o zakończeniu sezonu
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Jak korzystać 
z obiektów 
SOSiR?

Wraz z luzowaniem kolejnych obostrzeń Słubic-
ki Ośrodek Sportu i Rekreacji udostępnia coraz 
więcej obiektów, na których mieszkańcy Słubic 
mogą uprawiać sport. Jak z nich korzystać?

Do dyspozycji mieszkańców są:
• boiska piłkarskie i stadion lekko-

atletyczny przy ul. Sportowej 1
• pole golfowe i minigolf przy ul. 

Sportowej 1
• miejska sala sportowa przy ul. Pił-

sudskiego 17
• sala sportowa przy ul. Sportowej 1 

Jak rezerwować obiekt?
Korzystanie z bazy sportowej jest 
możliwe od poniedziałku do nie-
dzieli w godzinach 10.00-20.00. Na-
leży jednak wcześniej zgłosić się do 
zarządcy danego obiektu i umówić 
się na konkretny termin. Poniżej 
dane kontaktowe.
• Boiska piłkarskie, stadion lekko-

atletyczny. Kontakt w godz. 9-14 
w dni powszednie. Telefon: 95 758 
2501, e-mali: sekretariat@sosir-
slubice.pl.

• Pole golfowe i minigolf. Kontakt 
w godz. 10-16 w dni powszednie. 
Telefon: 506 400 821.

• Miejska sala sportowa. Kontakt w 
godz. 10-16 w dni powszednie. Te-
lefon: 515 480 066.

Wytyczne sanitarne
Niezależnie od możliwości korzy-
stania z obiektów, należy pamiętać 
o istniejących zaleceniach sanitar-
nych. W dalszych ciągu obowiązuje 
dezynfekcja rąk przy wchodzeniu 
na obiekt oraz dezynfekcja urządzeń 
do ćwiczeń po każdej grupie. Zaleca 
się korzystanie z osobistego sprzętu 
sportowego.  (MK)

Wędkarze wracają 
do rywalizacji

Pandemia koronawirusa pokrzyżowała im 
plany, ale zgodnie z najnowszymi wytycz-
nymi mogą już organizować imprezy nad 
wodą. Koło PZW nr 2 w Słubicach szykuje się 
wędkarskiego sezonu. W wakacje czeka nas 
sporo imprez.

Kalendarz imprez opublikowany 
tuż przed pandemią, na początku 
marca, zapowiadał się ciekawie. 
Wiosenne imprezy z wiadomych 
względów jednak nie odbyły się. 
Czerwiec (i kolejne miesiące) zapo-
wiada się za to dość intensywnie.

Będą m.in. zawody w trójboju 
czy wędkowanie nocą. Terminy wy-
darzeń warto śledzić na ofi cjalnej 
stronie internetowej koła pod ad-

resem www.pzwslubice.pl, bo będą 
one jeszcze dokładnie ustalane.

Za to zgodnie z wcześniejszym 
planem powinny się odbyć imprezy 
wakacyjne oraz jesienne, w tym za-
planowany na pierwszy weekend 
lipca memoriał Krzysztofa Gan-
carza czy tradycyjne zawody z okazji 
Święta Niepodległości. 

(MK)

Wędkarze wracają do rywalizacji nad wodą
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Wiosenny Test Coopera
Aż 91 osób postanowiło sprawdzić swoją kondycję w wiosennej odsłonie Testu Coopera. Biegano w Słubicach, sąsied-
nim Frankfurcie nad Odrą i Ośnie Lubuskim. Wniosek? Choć za nami 3 miesiące kwarantanny, to z formą fi zyczną nie 
jest tak źle. 
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Impreza miała przebieg nieco 
inny niż do tej pory. Wszystko ze 
względu na zagrożenie korona-
wirusem i  ograniczoną ilość osób 
mogących jednocześnie przebywać 
na obiekcie sportowym. Główna 
odsłona odbyła się na stadionie 
Słubickiego Ośrodka Sportu i  Re-
kreacji w  przeciągu dwóch dni – 
od 26 do 27 maja. Rozegrano aż 7 
biegów, w  których wzięło udział 
łącznie 91 osób.

-  Słubiczanie znani są z  tego, że 
licznie uczestniczą w  różnych pro-
jektach dotyczących aktywności fi -
zycznej, ale takiej ilości się naprawdę 
nie spodziewaliśmy – mówi Ryszard 
Chustecki z SOSiR-u. 

Test Coopera to jeden z wielu po-
mysłów na fi zyczne uaktywnienie 
słubiczan, które od kilku lat wdraża 
Piotr Kiedrowicz, założyciel Słubic-
kiej Akademii Biegowej. Sam test 
odbywa się już piąty rok z rzędu.

- Cieszy nie tylko frekwencja, 
ale i  skala uczestników – wyjaśnia 
P. Kiedrowicz. – Coraz częściej na 
wspólne bieganie przychodzą całe 
rodziny, od wnuków po dziadków. To 
pokazuje, że gminna polityka proz-
drowotna idzie w dobrym kierunku 
– podkreśla szkoleniowiec.

A  jak wypadli uczestnicy testu?   
- Większość wyników była dobra 
lub bardzo dobra, kilka osób prze-
kroczyło nawet maksymalne 
normy. Od kilka lat widzę systema-
tyczną poprawę w tym zakresie. To 
z pewnością efekt wielu projektów 
ukierunkowanych na aktywność 
fi zyczną. Cieszę się, że udało się 
słubiczan rozbiegać – opowiada 
trener.

Choć Test Coopera to nie zawody 
sportowe (biega się dla spraw-

dzenia aktualnej kondycji), warto 
podać tych, którzy w  ciągu 12 
minut biegu osiągnęli najdłuższy 
dystans. W stawce mężczyzn 3400 
m uzyskał słubicki triathlonista 

Szymon Łyżwiński, a wśród kobiet 
najlepiej spisała się nastoletnia 
Natalia Kiedrowicz z Lubusza Słu-
bice zaliczając 2935 m. Najlepsi 
w  poszczególnych kategoriach 

wiekowych otrzymali pamiątkowe 
statuetki. 

Komplet wyników jest dostępny 
na stronie internetowej www.sosir-
slubice.pl

Wyniki testu wliczają się do Bie-
gowego Grand Prix Słubic. Więcej 
o  tym cyklu napiszemy w  na-
stępnym numerze. 

(MK)

Maciej Konczyński zwycięzcą 
wirtualnego „Biegu bez granic”

Tegoroczny „Bieg bez granic” za nami. Choć rywalizacja była wirtualna, to nie brakowało chętnych do zmierzenia się z 
tym nietypowym wyzwaniem. Zwycięzcą został Maciej Konczyński ze Słubic. 

To była pierwsza taka odsłona polsko-nie-
mieckiego „Biegu bez granic”. Niestety, 
tradycyjna forma biegania nie wchodziła 
w grę ze względu na obostrzenia zwią-
zane z koronawirusem i zamkniętą gra-
nicę. Dlatego organizatorzy – Słubicki 
Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Miejski 
Związek Sportowy we Frankfurcie – po-
stanowili zaprosić biegaczy do rywali-
zacji wirtualnej.

Na czym ona polegała? Każdy z uczest-
ników miał za zadanie przebiec 10 km na 
dowolnej trasie w terminie od 15 do 24 
maja i w odpowiedni sposób udokumen-
tować swój start, np. zdjęciem z zapisem z 
zegarka połączonym z GPS.

Do biegu zgłosiło się ponad 60 osób, 
ale ostatecznie sklasyfi kowano 55 z nich. 
Najszybciej 10 km przebiegł Maciej Kon-
czyński ze Słubickiej Akademii Biegowej. 
Jego wynik to 38:27.

Dla podopiecznego trenera Piotra Kie-
drowicza był to pierwszy triumf w tego 
typu imprezie. Jak sam powiedział po 

biegu, czas mógłby być jeszcze lepszy, ale 
na ostatnich kilku kilometrach psikusa 
spłatała mu pogoda i musiał zmagać się z 
deszczem i wiatrem.

Na drugiej pozycji uplasował się bie-
gowy weteran Grzegorz Ulanowski 
(41:19), a trzeci był Rene Bertel z Frank-
furtu (42:26). Wśród pań najlepsza oka-
zała się Cathleen Meier, która na swoim 
koncie ma także triumf w tradycyjnym 
„Biegu bez granic”. 10 km pokonała w 
czasie 43:28.

Komplet wyników jest dostępny na 
stronie internetowej www.sosirslubice.pl

Każdy z uczestników otrzymał pamiąt-
kowy dyplom (do pobrania i samodziel-
nego wydrukowania), a pierwsze trzy 
osoby w każdej z kategorii także medale 
(będą wysłane pocztą).

Kolejna, szósta już edycja „Biegu bez 
granic” odbędzie się za rok. Oby w trady-
cyjnej formule, z trasą prowadzącą uli-
cami obu miast – Słubic i Frankfurtu. 

(MK) Maciej Konczyński zwycięzcą wirtualnego „Biegu bez granic”
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Boryczka, a  śpiewała Marianna 
Hajkowska.

Koncerty w sieci
Od kwietnia aktywne w  sieci były 
nasze dwa zespoły wokalne – Ze-
spól Wokalny Rytmos i  Studio 
Piosenki SMOK, które pomimo 
izolacji i  braku możliwości korzy-
stania z zaplecza SMOK-a, nie usta-
wały w kształceniu wokalnym pod 
okiem swoich trenerek Anny Ada-
mowicz i Edyty Kręgiel, i co chwilę 
udostępniały swoje wykonania 
w sieci. 

Gratką dla tych, którzy słuchają 
klasyki, było niezwykłe wydarzenie 

muzyczne. W  niedzielę, 17 maja, 
o godzinie 20.00, w sali koncertowej 
Słubickiego Miejskiego Ośrodka 
Kultury wystąpił Maciej Smoląg, 
mieszkaniec Słubic. 

Co dalej?
Dzisiaj nie możemy jeszcze wpuścić 
Was do kina, czy zaprosić na kon-
cert, czy po prostu na pogawędkę 
przy kawie o  nowych pomysłach. 
Ale czuwamy i  szykujemy nowe 
działania, zarówno w  sieci, jak 
i w realu. O tym, co się będzie działo 
w  SMOK-u, przeczytacie na naszej 
stronie i na profi lu face book. 

Do zobaczenia!  (MS)

Burmistrz Słubic ogłasza

przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Słubice”:

lp. położenie/obręb
numer 
działki

powierzchnia nr księgi wieczystej
cena wywoławcza
nieruchomości 

wadium

1
Słubice ul. Konstytucji 3 Maja 
obręb 1 m. Słubice

214 0,0848 ha GW1S/00027704/5 52.000,00 zł 5.000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 15 września 2020 r. (wtorek) o godz. 1200 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 przed Urzędem Miej-

skim 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 Wyborczej i w Gazecie Słubickiej.

Informacje dotyczące przetargu można uzyskać osobiście w  siedzibie Urzędu Miejskiego w  Słubicach w  Wy-

dziale Gospodarowania Nieruchomościami i  Architektury (pok. nr 219 na II piętrze od poniedziałku do piątku 

w godz. 8ºº – 16) po uprzednim umówieniu się telefonicznie 95 737 20 49, telefonicznie lub drogą elektroniczną: beata.

nowakowska@slubice.pl.

Wirtu@lny SMOK 
Stan epidemii zmienił nasze dotychczasowe życie, wpłynął również na działalność kulturalną. Pierw-
sze tygodnie i niepewność, co będzie dalej. Odwołaliśmy zajęcia, koncerty, imprezy, wystawy i seanse 
w kinie. Potem był czas oczekiwania i czuwania na posterunku przy 1 Maja 1. Ale nie chcieliśmy czekać, 
aż epidemia minie. Nasz zespół być zgodny, że nowa sytuacja, to nowe wyzwanie także dla kultury. 

Postanowiliśmy działać w  sieci, 
przygotowując dla mieszkańców 
szereg warsztatów i zajęć, które na 
co dzień prowadzimy. W  ramach 
edukacji artystycznej, przygotowa-
liśmy zajęcia taneczne, plastyczne, 
wokalne. – W  sytuacji, w  której 
się znaleźliśmy, musieliśmy po-
stawić na media i wirtualną ofertę 
dla każdego. Wymagało to od 
nas współpracy, zaangażowania 
innego niż zwykle, zaufania i  od-
wagi. Bo niestety nie jest łatwo 
mówić do kamery, kiedy nie widać, 
kto nas słucha i  ogląda – mówi 
Piotr Tamborski, dyrektor SMOK-
-a. – Początki były trudne, ale z bie-
giem czasu nabieraliśmy wprawy 
i  polubiliśmy nowy rytm pracy – 
dodaje. 

Dla lubiących malować przygo-
towaliśmy warsztaty plastyczne, 
które prowadzili Anna Panek-Kusz 
i Tomasz Fedyszyn z Galerii Okno. 
Dużym powodzeniem cieszyły się 
zajęcia taneczne, przeznaczone 
dla wszystkich grup wiekowych. 
Tańczyliśmy hip-hop, taniec nowo-
czesny, towarzyski, break dance. 
Zajęcia prowadzili Beata Kempa, 
Patrycja Janicka, Olga Shabelko, 
Henryk Lechelt, Robert Kliszczak 
i  Wojtek Wróblewski. Zajęcia wo-
kalne z  zespołem Konsonans pro-
wadzili Piotr Pakulski i  Roman 

Dzięki HTS Słubice!
Wirtu@lny SMOK to nowa jakość współpracy Słubickiego Miejskie-

go Ośrodka Kultury i naszej lokalnej telewizji HTS Słubice. Dzięku-

jemy za czucie tematu, zaangażowanie, elastyczność, otwartość 

i świetne pomysły :) ! 

Pomosty w parku 
koło bazaru 
naprawione!
Firma, z którą gmina podpisała umowę, naprawiła w połowie kwietnia 
zniszczone pomosty na rozlewiskach przy Słubickim Ośrodku Sportu 
i Rekreacji. Uzupełnione zostały brakujące deski, a także te, w których 
wypalono dziury lub po prostu spróchniały, naprawione zostały poręcze. 
Naprawa zniszczeń w parku przy SOSiR kosztowała 25 tys. zł. 

(beb)

Fot. Ariel Pawelczyk 
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Reklama

Reklama

USŁUGI POGRZEBOWE

s.c.

Dariusz Orłowski 
tel. 602 370 562 (24h) 

668 030 562 

Cmentarz Komunalny
ul. Sportowa 2
69-100 Słubice

Reklama

Reklama

 
MIESZKASZ W POLSCE 

I JESTEŚ UBEZPIECZONY W

MOŻESZ LECZYĆ SIĘ W 
CENTRUM MEDYCZNYM 

BRANDMED 
W SŁUBICACH! 

?

+48 570 158 158

• Implanty
• Ortodoncja
• Kompleksowe

leczenie

• Leczenie pod 
mikroskopem

• Kosztorysy do AOK

ul. Transportowa 6, 69-100 Słubice
(galeria handlowa, w której znajduje się Travel Free)

Reklama
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Konkurs „Zostań w domu” rozstrzygnięty!

Ale pięknie opowiedzieliście o swoich emocjach
Lena Bukowska, Michał Timofi ejczyk i Liwia Dembińska oraz Emilka Kusz i Iga Król – zwyciężyli w gminnym konkursie 
literacko-plastycznym w ramach kampanii „Zostań w domu”. 

Kwarantanna

Dwie nogi
Na głowie czasem czarcie rogi
Jeden nos głowa brzuch
Mózg kontroluje każdy ruch

Każdy jest inny, wyjątkowy
Ale każdy musi być w domu by być zdrowy

Emilka Kusz, lat 12

Gdy koronawirus „uwięził” dzieci 
w  domach zaproponowaliśmy im 
udział w  gminnym konkursie. 
Można było napisać wiersz lub 
przygotować pracę plastyczną 
o  tym, jak bezpiecznie młodzi słu-
biczanie spędzają czas w  domach. 
Do udziału zaprosiliśmy przed-
szkolaki i uczniów szkół podstawo-
wych. Najmłodszym mogli pomóc 
rodzice. 

– Otrzymaliśmy bardzo ciekawe, 
różnorodne prace i  chociaż regu-
lamin zakładał tylko nagrody dla 
zwycięzców to jednak, wszystkie 
prace tak nas ujęły, że postanowi-
liśmy przygotować upominki także 
dla pozostałych dzieci – mówi za-
stępca burmistrza Adriana Dydyna-
-Marycka, która przewodniczyła jury. 

Pierwsze miejsce w  kategorii – 
praca plastyczna – zdobyła 8-letnia 

Lena Bukowska, uczennica Szkoły 
Podstawowej nr 3 w  Słubicach, 
za pracę „Tak spędzam dzień 
w  moim pokoju”. Drugie miejsce 
przyznaliśmy 14-letniemu Micha-
łowi Timofi ejczykowi z  niepu-
blicznej szkoły muzycznej za obraz 
„W  rytmie rapu”. Zdobywcą trze-
ciego miejsca jest 13-letnia Liwia 
Dembińska z  tej samej szkoły, au-
torka pracy „Wśród gwiazd i  ma-

rzeń”. W tej kategorii przyznaliśmy 
też wyróżnienie, które otrzymał 
Maksymilian Chuderski, 8-letni 
uczeń ze Szkoły Podstawowej nr 
1 w  Słubicach, którego nagrodzi-
liśmy za jego „Blok pomysłów”. 

W  kategorii – wiersz – zwycię-
żyła 12-letnia Emilia Kusz z SP nr 1,
autorka wiersza „Kwarantanna”, 
a  drugie miejsce zajęła 3-letnia Iga 
Król z  przedszkola „Krasnal Hała-

bała”, której dorośli pomogli spisać 
„Historię pewnej 3-latki”. 

Wszystkim uczestnikom ser-
decznie gratulujemy! 

Nagrodzone prace plastyczne, 
w  kolejności miejsc, można 
oglądać poniżej. Prezentujemy też 
wiersz zwyciężczyni Emilki Kusz 
i 3-letniej Igi. 

(beb)
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