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Gmina ogłosiła przetarg na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej 
nr 3 w Słubicach wraz z zapleczem sanitarnym. Projekt obejmuje budowę sali 
gimnastycznej o powierzchni 600 mkw, z możliwością podziału jej na dwie 
części, za pomocą kotary, tak by jednocześnie można było prowadzić lekcje 
wuefu dla różnych grup. 
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gazeta bezpłatna / ISSN 1426-5699– Dane z wykonania 
budżetu są imponujące  – 
powiedział burmistrz Mariusz 
Olejniczak podczas sesji 
absolutoryjnej. Potwierdza 
to opinia Regionalnej Izby 
Obrachunkowej. Ubiegły rok 
gmina zamknęła nadwyżką 
blisko 3 mln zł. 
  str. 3

Od września tego roku w programie lekcji 
uczniów klas V i VI, wszystkich gminnych szkół, 
znajdą się dwie godziny tygodniowo języka 
niemieckiego. Z kolei młodzi frankfurtczycy będą 
się uczyć języka polskiego. To efekt unijnego 
projektu, który realizuje gmina Słubice.  str. 4

W poniedziałek 31 sierpnia 
Urząd Miejski w Słubicach 
będzie nieczynny!

1 5 sierpnia obchodzimy co roku 
w Polsce Święto Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny. 
Jest to dzień wolny od pracy. 
Ponieważ w tym roku święto 
przypada w sobotę, zgodnie 
z przepisami, pracodawcy 
wyznaczą inny wolny dzień. 
Burmistrz Słubic zdecydował, 
że Urząd Miejski będzie 
nieczynny 31 sierpnia. 

Tak głosowali słubiczanie!
W wyborach prezydenckich 69 proc. mieszkańców gminy Słubice oddało swój głos na Rafała Trzaskowskiego, a 31 proc. 
na Andrzeja Dudę. Druga tura wyborów ostatecznie przyniosła zwycięstwo Andrzejowi Dudzie, który do swojej wizji 
Polski przekonał 51,03 proc. Polaków, a Rafał Trzaskowski 48,97 proc. 

W  niedzielę, 12 lipca 2020 roku, 
wybieraliśmy prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej. O  tym, kto nim 
będzie przez kolejne 5 lat Polacy zde-
cydowali w  drugiej turze wyborów. 
W  pierwszej, która się odbyła 28 

69 %

31 %

Ulica Mieszka I przejdzie kompleksową 
przebudowę. Będzie też przy niej rondo!

Jesienią kierowcy odetchną, bo do 30 listopada fi rma Eurokop Invest przebuduje ul. Mieszka I oraz zbuduje rondo przy 
skrzyżowaniu z ul. Konstytucji 3 Maja i Jagiełły. 9 lipca burmistrz Mariusz Olejniczak podpisał umowę z wykonawcą.

– Wiem, że wielu mieszkańców 
bardzo się denerwuje jeżdżąc ulicą 
Mieszka I, która, z  powodu tego, że 
Zakład Usług Wodno-Ściekowych 
budował tam nową sieć wodną i ka-
nalizacyjną, jest rozkopana – mówi 
burmistrz M. Olejniczak. Dodaje, że 
gmina od dawna miała plan, żeby 
wyremontować tę drogę jednak nie 

było absolutnie sensu kłaść nowej 
nawierzchni przed zrealizowaniem 
inwestycji ZUWŚ.

Spółka swoje zadanie już wy-
konała stąd gmina mogła ogłosić 
przetarg na kompleksową przebu-
dowę Mieszka I. Wygrała go fi rma 
Eurokop Invest. W sumie wpłynęło 
pięć ofert. 

9 lipca w  Urzędzie Miejskim 
w  Słubicach, doszło do podpisania 
umowy. Co jest w  planach? – Za-
miast bruku, na który narzekało 
wielu kierowców, będzie asfaltowa 
nawierzchnia, ponadto zbudujemy 
nowe chodniki z  wjazdami na po-
sesje i  oświetlenie – wylicza bur-
mistrz.

Ale na tym nie koniec.
– Mieszkańcy tej okolicy, a także kie-

rowcy z innych części miasta narzekali 
na niebezpieczne skrzyżowanie przy 
zbiegu ulic Mieszka I, Konstytucji 3 
Maja i Jagiełły – mówi burmistrz. – Dla-
tego, żeby poprawić bezpieczeństwo 
zarówno kierowców jak i pieszych zbu-
dujemy tam rondo – zapowiada.

Cieszą się m.in. rodzice, których 
dzieci chodzą do pobliskiej szkoły. 
Prace zarówno na ul. Mieszka I  jak 
i przy budowie ronda mają potrwać 
do końca listopada. Całość będzie 
kosztować blisko 1,9 mln zł. Inwe-
stycja realizowana będzie z budżetu 
gminy Słubice. 

(beb) 

Tak  się rozłożyły głosy wyborców z gminy Słubice w II turze

Tak głosowali Polacy

w pierwszej turze wyborów
Andrzej Duda – 43, 5 proc. 

Rafał Trzaskowski – 30, 46 proc. 

Szymon Hołownia - 13,87 proc. 

Krzysztof Bosak – 6,78 proc.

Władysław Kosiniak-Kamysz - 2,36 proc.

Robert Biedroń - 2,22 proc.

Stanisław Żółtek - 0,23 proc. 

Marek Jakubiak - 0,17 proc. 

Paweł Tanajno - 0,14 proc. 

Waldemar Witkowski - 0,14 proc. 

Mirosław Piotrowski - 0,11 proc. 

w drugiej turze wyborów  
Andrzej Duda – 51,08 proc. 

Rafał Trzaskowski – 48,92 proc.  

czerwca, żadnemu z  11 kandydatów 
nie udało się zdobyć ponad połowy 
ważnie oddanych głosów, żeby roz-
strzygnąć wybory prezydenckie. 

Po pierwszej turze liderami byli: 
Andrzej Duda z  poparciem 43, 5 

proc. Polaków i  Rafał Trzaskowski, 
na którego zagłosowało 30, 46 proc. 
wyborców. 12 lipca Polacy ponownie 
poszli więc do urn. Druga tura 
wyborów przyniosła zwycięstwo 
Andrzejowi Dudzie, na którego za-

głosowało 10 440 648 osób. Na Rafała 
Trzaskowskiego - 10 018  263 osób, 
czyli ok. 422 tys. Polaków mniej. 

W  województwie lubuskim, 
w drugiej turze, zwyciężył, podobnie 
jak w  Słubicach, Rafał Trzaskowski 

z  wynikiem 59, 80 proc., podczas 
gdy urzędujący prezydent Andrzej 
Duda uzyskał poparcie 40, 20 proc. 
lubuszan. 

Jak głosowali mieszkańcy naszej 
gminy w 17 obwodach ?  Str. 2 
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Tak głosowali mieszkańcy 

gmin powiatu słubickiego 

Gmina Cybinka

Rafał Trzaskowski – 51,90 proc. 
Andrzej Duda – 48,10 proc. 

Gmina Górzyca 

Rafał Trzaskowski – 50,08 proc. 
Andrzej Duda – 49,92 proc. 

Gmina Ośno Lubuskie 

Rafał Trzaskowski – 58,60 proc. 
Andrzej Duda – 41,40 proc. 

Gmina Rzepin 

Rafał Trzaskowski – 57,27 proc. 
Andrzej Duda – 42,73 proc.  

67, 13 proc. mieszkańców naszej 
gminy poszło do urn!

12 lipca słubiczanie wybierali prezydenta Polski. W naszej gminie uprawnionych do głosowania było 15 254 osób, karty 
wyborcze wydano 10 172 osobom. Nieważnych głosów oddano 60. 

Jak mieszkańcy gminy Słubice 
głosowali w poszczególnych obwo-
dach wyborczych? Jaka była fre-
kwencja? Kto zwyciężył?
1. Centrum Kształcenia Zawodo-

wego i  Ustawicznego w  Słubi-
cach – frekwencja 77,87 proc.

• Rafał Trzaskowski- 75,28 proc.
• Andrzej Duda – 24, 72 proc.
2. Szkoła Podstawowa nr 3 w Słu-

bicach – frekwencja 66,56 proc.
• Rafał Trzaskowski – 70, 50 proc. 
• Andrzej Duda – 29, 50 proc.
3. Słubicki Miejski Ośrodek Kul-

tury w  Słubicach – frekwencja 
65 proc.

• Rafał Trzaskowski – 70,41 proc. 
• Andrzej Duda –29,59 proc.
4. Przedszkole Samorządowe nr 1 

w Słubicach – frekwencja 72,35 
proc.

• Rafał Trzaskowski – 66,62 proc. 
• Andrzej Duda –33, 38 proc.
5. Szkoła Podstawowa nr 1 w Słu-

bicach – frekwencja 68,07 proc.
• Rafał Trzaskowski – 72,58 proc.
• Andrzej Duda – 27, 42 proc.
6. Biblioteka Publiczna Miasta 

i  Gminy w  Słubicach – fre-
kwencja 70, 21 proc.

• Rafał Trzaskowski – 68,08 proc.
• Andrzej Duda – 31,92 proc.
7. Przedszkole Samorządowe nr 3 

w Słubicach – frekwencja 66,53 
proc.

• Rafał Trzaskowski – 66, 80 proc.
• Andrzej Duda- 33, 20 proc.
8. Zespół Szkół Technicznych 

w  Słubicach – frekwencja 63, 
10 proc.

• Rafał Trzaskowski – 64,03 proc.
• Andrzej Duda – 35,97 proc.

Znów ruszą prace na wałach

Umowę podpisał Mariusz Przybylski, 

dyrektor RZGW we Wrocławiu (z lewej) 

i Krzysztof Sokołowski, 

dyrektor rejonu fi rmy Budimex S.A. F
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- Budowa wałów przeciwpowo-
dziowych oraz przebudowa kanału 
Czarny Kanał i Racza Struga polega 
na wzmocnieniu i  rozbudowie 
prawie 7 kilometrów istniejącego 
wału wokół Słubic oraz części 
istniejącego wału bocznego. Po-
wstanie również nowy wał okrężny 
o  długości niemal 6 kilometrów. 
Odbudowane zostaną koryta ka-
nałów Racza Struga na długości 
2 kilometrów i  Czarny Kanał na 
długości 4 kilometrów – informuje 
rzeczniczka wrocławskich Wód 
Polskich Anna Tarka. 

Przypomina, że pierwotnie za-
danie miała wykonać fi rma Ener-
gopol Szczecin, ale ze względu 
na opóźnienia w  harmonogramie 
prac, Wody Polskie, w  sierpniu 
2019 roku, rozwiązały umowę ze 
spółką i  ponownie ogłosiły prze-

targ na wyłonienie nowego wyko-
nawcy.

Inwestycja jest realizowana w  ra-
mach projektu z  Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020 „Ochrona przed powo-
dzią miasta Słubice” współfi nanso-
wanego przez Unię Europejską ze 
środków Funduszu Spójności oraz 
ze środków Międzynarodowego 
Banku  Odbudowy i Rozwoju, Banku 
Rozwoju Rady Europy, Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i  Gospodarki Wodnej oraz środków 
budżetu państwa. 

Źródło: Wody Polskie Wrocław

9. Przedszkole Samorządowe nr 
2 w Słubicach – frekwencja 66, 
50 proc.

• Rafał Trzaskowski – 67, 91 proc.
• Andrzej Duda – 32,09 proc.
10. Szkoła Podstawowa nr 1 w Słu-

bicach – frekwencja 66, 60 proc.
• Rafał Trzaskowski – 74, 03 proc.
• Andrzej Duda – 25,97 proc.
11. Przedszkole Samorządowe nr 4 

w Słubicach – frekwencja 64, 57 
proc.

• Rafał Trzaskowski – 72,50 proc.
• Andrzej Duda – 27, 50 proc.
12. Szkoła Podstawowa nr 2 w Słu-

bicach- sala nr 2 – frekwencja 
64, 77 proc.

• Rafał Trzaskowski – 66, 43 proc. 
• Andrzej Duda – 33, 57 proc.
13. Szkoła Podstawowa nr 2 w Słu-

bicach, sala nr 5 – frekwencja 
67, 73 proc.

• Rafał Trzaskowski – 71,90 proc.
• Andrzej Duda – 28, 10 proc.

14. Świetlica wiejska w  Drzecinie 
(sołectwa: Drzecin, Golice, 
Lisów, Nowe Biskupice, Nowy 
Lubusz, Pławidło, Stare Bisku-
pice) – frekwencja 58,07 proc.

• Rafał Trzaskowski – 55, 12 proc.
• Andrzej Duda – 44, 88 proc.
15. Świetlica wiejska w Rybocicach 

(sołectwa: Kunice, Rybocice, 
Świecko)– frekwencja 64 proc.

• Rafał Trzaskowski – 60, 24 proc.
• Andrzej Duda – 39, 76 proc.

16. Szkoła Podstawowa w Kunowi-
cach (sołectwo Kunowice)– fre-
kwencja 72,13 proc.

• Rafał Trzaskowski – 73, 16 proc.
• Andrzej Duda – 26, 84 proc.
17. Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej „Szpital Powia-
towy” w Słubicach – frekwencja 
59, 32 proc.

• Rafał Trzaskowski – 68, 57 proc.
• Andrzej Duda – 31, 43 proc. 

 

- Za ponad 125 mln złotych zostaną dokoń-
czone prace nad rozbudową i budową no-
wych wałów przeciwpowodziowych wokół 
Słubic – poinformowały Wody Polskie. 21 
lipca we Wrocławiu doszło do podpisania 
umowy z fi rmą Budimex, która ma się wy-
wiązać z zadania do IV kwartału 2022 roku. 
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Reklama

Komisja Sfery Socjalnej 
ma nową przewodniczącą 

Maria Skalniak nową 
wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej 

Radni chwalili realizację budżetu

Absolutorium dla burmistrza 
– Dane z wykonania budżetu są imponujące – powiedział burmistrz Mariusz Olejniczak podczas sesji absolutoryjnej, 
która miała miejsce 25 czerwca. Potwierdza to opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Ubiegły rok gmina zamknęła 
nadwyżką blisko 3 mln zł.

Burmistrzowi Mariuszowi Olejniczakowi pogratulowało m.in. prezydium rady: Ewa Guzik, 

Grzegorz Cholewczyński i Maria Skalniak.  

Dochody wyniosły 107 mln zł, wy-
datki ponad 104 mln zł. Sprawoz-
danie z wykonania budżetu za 2019 
rok burmistrz rozpoczął podczas 
sesji od informacji o  inwestycjach, 
na które gmina wydała niebagatelną 
kwotę ponad 22 mln zł!

Na to czekali mieszkańcy 

Od jesieni ub. roku mieszkańcy 
mogą się cieszyć z  wyremontowa-
nego, za 4,3 mln zł, placu Bohaterów 
z  piękną fontanną, placem zabaw, 
nowymi alejkami i  nasadzeniami, 
które dodały kolorów temu miejscu.

Wśród inwestycji, które służą 
rekreacji, jest też nowa ścieżka ro-
werowa, zbudowana na wale prze-
ciwpowodziowym. 7 km odcinek 
od Nowego Lubusza do granicy 
z  gminą Górzyca kosztował ok. 2,5 
mln zł. Po liczbie osób uprawiają-
cych różnego rodzaju sporty w tym 
miejscu widać, jak ta inwestycja była 
oczekiwana. Dzięki niej, wsiadając 
na rower w centrum Słubic, można 
przejechać w bezpieczny i wygodny 
sposób w sumie 20 km.

Z  zeszłorocznego budżetu 2,8 
mln zł gmina przeznaczyła też na 
remonty dróg i  chodników. Ponad 
pół mln złotych pozyskaliśmy z Fun-
duszu Dróg Samorządowych i Krajo-
wego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 
Mieliśmy też swój spory udział w re-
moncie drogi powiatowej z Nowych 
Biskupic do Rzepina. Przekazaliśmy 
na ten cel 1 mln zł.

W  ubiegłym roku oddaliśmy 
także do użytku 19 nowych lokali 
socjalnych, przy ul. Krótkiej 12, na 
które gmina pozyskała ponad 1 mln 
zł dofi nansowania z  Banku Gospo-
darstwa Krajowego (w  sumie inwe-
stycja kosztowała 2,5 mln zł).

Gotowa jest już też hala sportowa 
przy Szkole Podstawowej nr 2, szy-
kujemy się do budowy hali przy 
Szkole Podstawowej nr 3. Mamy już 
pozwolenie na budowę i w tym roku 
ruszamy z pracami.

 
Działo się też w oświacie, 
kulturze i sporcie 

Na inwestycje i  remonty m.in. 
w  przedszkolach oraz szkołach 
gmina wydała ponad 5,6 mln zło-
tych. Dobra wiadomość jest też 
taka, że od nowego roku szkol-
nego 2020/21 ponad 400 uczniów 
gminnych szkół podstawowych 
z rocznika 2008- 2009 i ich 300 ró-
wieśników z  Frankfurtu nad Odrą 
weźmie udział w unijnym projekcie 
pt. „Język sąsiada w  Dwumieście”. 
Jest to wspólne przedsięwzięcie 
gminy Słubice, Frankfurtu nad 
Odrą i  stowarzyszenia RAA Bran-
denburg.

Unijne wsparcie pozwoliło 
nam też zrealizować, zakończony 
w grudniu ub. roku, projekt „Euro-
pejskie Modelowe Miasto Współ-
pracy Transgranicznej Frankfurt 
nad Odrą & Słubice”, którego 
budżet wyniósł 1,2 mln euro. 

Przez trzy lata integrowaliśmy 
mieszkańców oraz wzmacnia-
liśmy współpracę transgraniczną 
organizując m.in. pikniki organi-
zacji pozarządowych, obozy letnie 
dla dzieci, transgraniczny Dzień 
Dziecka czy Jarmark Bożonarodze-
niowy z wigilią miejską.

Nie sposób nie pochwalić się rów-
nież unijnym projektem „ Kultura 
głupcze”, który realizuje Słubicki 
Miejski Ośrodek Kultury. Przez 3 
lata dzięki unijnemu dofi nanso-
waniu (budżet projektu to 323 tys. 
euro, z czego 85 proc. daje Bruksela) 
zostanie przeprowadzonych 200 
warsztatów artystycznych, zwią-
zanych tematycznie z  cyklicznymi 
imprezami organizowanymi przez 
dwumiasto, m.in. festiwalem Trans-
VOCALE czy lAbiRynT. 

Pewnie wszyscy pamiętamy też 
świetną zabawę podczas ubiegło-
rocznego Miejskiego Święta Hanzy, 
gdy w  parku przy placu Przyjaźni 
powstało kosmiczne miasteczko czy 
atmosferę panującą podczas „Pre-
ludium Bożonarodzeniowego”. Oba 
wydarzenia (kosmiczne miasteczko 
i preludium) zostały dofi nansowane 
z Funduszu Małych Projektów.

Ponad 1 mln zł na organizacje 
pozarządowe… 

Bliskie sercu burmistrza są orga-
nizacje pozarządowe (NGO), na 
działalność których w  ubiegłym 
roku z  budżetu poszło ok. 600 

tys. zł, a  ok. 412 tys. zł pozyska-
liśmy z  programów rządowych. 
To w sumie ponad 1 mln zł, które 
poszło na m.in. na projekty oby-
watelskie w  ramach gminnego 
programu Inicjatywa lokalna, 
a  także działania na rzecz pro-
mowania ochrony zdrowia, 
aktywizację seniorów i  osób nie-
pełnosprawnych, warsztaty edu-
kacyjne czy zajęcia sportowe. 
W  grudniu, żeby jeszcze bardziej 
zjednoczyć działające na naszym 
terenie NGO, burmistrz zaprosił 
przedstawicieli organizacji poza-
rządowych na wigilijne spotkanie 
w Collegium Polonicum. 

…i służby mundurowe 

230 tys. zł znalazło się w  budżecie 
gminy na nowoczesny samochód 
ratowniczo- gaśniczy dla jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej, a 25 tys. 
zł na quada dla strażaków. 20 tys. zł 
dostała policja na dodatkowe służby, 
a  za 9 tys. zł gmina kupiła narko-
testy. Wsparcie od gminy, 6 tys. zł, 
otrzymała też Straż Graniczna.

 Za udzieleniem absolutorium 
burmistrzowi Mariuszowi Olej-
niczakowi głosowało 13 radnych, 
jedna osoba się wstrzymała, jedna 
była przeciw. 
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Podczas czerwcowej sesji radni 
jednogłośnie wybrali Krystynę 
Baczyńską na przewodniczącą Ko-
misji Sfery Socjalnej, po tym, jak 
poprzednia przewodnicząca Maria 
Skalniak weszła do prezydium rady. 

To piąta kadencja K. Baczyńskiej 
w  Radzie Miejskiej w  Słubicach. 
Radna była wcześniej m.in. wice-
przewodniczącą. Jest bezpartyjna, 
skończyła fi zykę w  Wyższej Szkole 
Pedagogicznej w Opolu. Przez wiele 
lat uczyła w  słubickich szkołach, 
będąc też dyrektorką. Obecnie jest 
na emeryturze. 
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Maria Skalniak jest bezpartyjna,  z zawodu 

jest nauczycielką matematyki, przez wiele 

lat kierowała Zespołem Szkół Ekono-

miczno-Rolniczych, a następnie Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

w Słubicach. 

Radna, która przewodniczyła dotąd 
Komisji Sfery Socjalnej, została 25 
czerwca 2020 roku, wybrana na wi-
ceprzewodniczącą Rady Miejskiej 
w Słubicach. Za jej kandydaturą gło-
sowało 12 spośród 15 radnych. 

Maria Skalniak jest radną czwartą 
kadencję. Już raz, w  latach 2014-
2018, pełniła funkcję wiceprzewod-
niczącej. 

Do wyboru nowego wiceprzewod-
niczącego rady w  kadencji 2018-
2023 doszło z  powodu odwołania 
z  tej funkcji, przed dwoma miesią-
cami, radnego Piotra Gołdyna. Na 

czerwcowej sesji zgłoszono dwie 
kandydatury na nowego wice-
przewodniczącego, właśnie Marię 
Skalniak i  Daniela Szurkę. Za M. 
Skalniak opowiedziało się 12 rad-
nych, za D. Szurką – 3. 

 (beb)
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Gmina daje pieniądze na 
wymianę kopciuchów!

– Ruszamy z zapowiadanym programem, który pozwoli nam się po-
zbyć tzw. kopciuchów. Kto je wyrzuci i wstawi ekologiczne piece do-
stanie zwrot do 70 proc. wartości inwestycji – zachęca burmistrz Ma-
riusz Olejniczak.

Gmina ogłosiła już przetarg!

Uczniowie „trójki” 
będą mieć halę 
sportową

– Jeszcze w tym roku chcemy rozpocząć prace, tak, żeby do końca 
2021 roku sala była gotowa – mówi burmistrz Mariusz Olejniczak. – 
Cieszę się, że w kolejnej gminnej szkole uczniowie będą mieć atrak-
cyjne warunki do uprawiania sportu – dodaje. 

Nowe możliwości 
nauki języka 
sąsiada 

W planie lekcji uczniów klas V i VI, wszyst-
kich gminnych szkół, znajdą się od września 
dwie godziny tygodniowo języka niemiec-
kiego. Z kolei młodzi frankfurtczycy uczą się 
już polskiego. To efekt unijnego projektu . 

M ieszkańcy gminy, którzy mieszkają w zabudowie 

wielorodzinnej i są zainteresowani wymianą starego 

pieca na ekologiczne źródło ciepła mogą wnioskować 

o dotację gminy do 30 września. Wysokość dotacji może 

wynieść do 70 proc. wartości inwestycji, jednak nie 

więcej niż 5 tys. zł.

– Wszyscy chcemy oddychać 
świeżym powietrzem, a stare piece 
na węgiel i  drewno emitują dużą 
ilość trujących spalin – mówi bur-
mistrz. – Dlatego tak bardzo nam 
zależy, żeby się pozbyć choć części 
tzw. kopciuchów. Ochrona środo-
wiska to jeden z  naszych priory-
tetów – podkreśla. 

Mieszkańcy gminy, którzy miesz-
kają w  zabudowie wielorodzinnej 
i  są zainteresowani wymianą sta-
rego pieca na ekologiczne źródło 
ciepła mogą wnioskować o dotację 
gminy do 30 września. Wysokość 
dotacji może wynieść do 70 proc. 
wartości inwestycji, jednak nie 
więcej niż 5 tys. zł. Co ważne, do-
tacja nie może być przeznaczona 
na refundację kosztów poniesio-
nych przed datą zawarcia umowy 
z  gminą. Wsparcie od gminy do-

tyczy trwałej zmiany systemu 
ogrzewania: z systemu opartego na 
paliwie stałym klasy 3 lub niższej 
(według normy PN-EN 303-5-2012) 
na system oparty na montażu no-
wych źródeł ciepła.

Wnioski o  dofi nansowanie pro-
simy składać na odpowiednim 
formularzu wraz z  innymi doku-
mentami w  Urzędzie Miejskim 
w  Słubicach, w  Biurze Obsługi In-
teresanta. Szczegółowe informacje 

dotyczące udzielenia dotacji jak 
również wzór formularza znajdują 
się na stronie internetowej gminy: 
www.slubice.pl. 

W  przypadku pytań prosimy się 
kontaktować z  Wydziałem ds. ko-
munalnych i  ochrony środowiska, 
pokój nr 202, tel. 95 737 2032.

Zasady udzielenia dotacji wyni-
kają z uchwały Rady Miejskiej w Słu-
bicach z 28 maja 2020 roku. 

(beb)

Porozumienie partnerskie podpisali: (od prawej) skarbnik gminy Rafał Dydak, bur-

mistrz Mariusz Olejniczak, nadburmistrz Frankfurtu nad Odrą Rene Wilke i prezes 

RAA Brandenburg Alfred Roos.
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Wiodącym partnerem jest 
w  nim Gmina Słubice, a  wspie-
rają nas, mające swoją siedzibę 
w  Poczdamie, Stowarzyszenie 
Demokracja i  Integracja (RAA 
Brandenburg) oraz miasto Frank-
furt nad Odrą. 8 lipca, w  Urzę-
dzie Miejskim w  Słubicach, 
porozumienie partnerskie pod-
pisali: burmistrz Słubic Mariusz 
Olejniczak, skarbnik gminy Rafał 
Dydak, nadburmistrz Frankfurtu 
nad Odrą Rene Wilke i prezes RAA 
Brandenburg Alfred Roos.

Budżet projektu „Język sąsiada 
w  Dwumieście” to ponad 820 tys. 
euro, z  czego 85 proc. pochodzi 
z  funduszy Unii Europejskiej, 
w  ramach programu INTERREG 
V A  Brandenburgia – Polska 2014 
-2020. Dzięki wsparciu z  Brukseli 
pilotażowy projekt ma zapew-
nione fi nansowanie do czerwca 
2022 roku. – Po tym czasie prze-
prowadzimy analizę i  zobaczymy, 
czy jest zainteresowanie, żeby 
język niemiecki, jako drugi obo-
wiązkowy język obcy, znalazł się 
w programie nauczania w naszych 
szkołach – mówi burmistrz Ma-
riusz Olejniczak.

Dodaje też, że u nas w ramach pro-
jektu, lekcje języka sąsiada znajdą 
się w siatce szkolnych godzin, nato-
miast we Frankfurcie nauka języka 
polskiego odbywa się, już od wiosny, 
w formie zajęć pozalekcyjnych. Wy-
nika to z  tego, że w  naszym przy-
padku szkoły podstawowe podlegają 
gminie, natomiast frankfurckie 
– Ministerstwu Kształcenia w  Pocz-
damie, które to ministerstwo pra-
cuje nad koncepcją wprowadzenia 
obowiązkowej nauki języka pol-
skiego w całej Brandenburgii.

W  projekcie „Język sąsiada 
w  Dwumieście” weźmie udział 

ponad 400 uczniów, wszystkich 
naszych gminnych szkół podsta-
wowych (rocznika 2008 i  2009) 
oraz ok. 300 frankfurtczyków ze 
szkół podstawowych i  ponadpod-
stawowych.

Gdy w 2015 roku we Frankfurcie 
przeprowadzono ankietę wśród 
rodziców pytając, czy są zain-
teresowani, żeby ich dzieci, od 
przedszkola do ukończenia szkoły, 
uczyły się języka polskiego, blisko 
70 proc. odpowiedziało twier-
dząco. To dało impuls do wspól-
nego projektu.

Nauka języka sąsiada będzie 
obejmowała zarówno tradycyjne 
zajęcia szkolne, oparte o  ramowy 
program nauczania, jak również 
wspólne lekcje słubickich i frank-
furckich uczniów przy wykorzy-
staniu innowacyjnych platform 
e-learningowych. W  planach są 
też spotkania i  wyjazdy integra-
cyjne.

Projekt przewiduje również 
spotkania nauczycieli, wspólne 
szkolenia w  celu wymiany do-
świadczeń w  zakresie dydaktyki 
nauki języka sąsiada i  innowacyj-
nych metod nauczania, a  także 
kursy języka sąsiada. 

 (beb)
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Przetarg na budowę sali sportowej 
przy Szkole Podstawowej nr 3 
w Słubicach wraz z zapleczem sani-
tarnym gmina ogłosiła w końcówce 
czerwca. Projekt obejmuje budowę 
sali gimnastycznej o  powierzchni 
600 mkw, z  możliwością podziału 
jej na dwie części, za pomocą kotary, 
tak by jednocześnie można było 
prowadzić lekcje wuefu dla różnych 
grup.

W  budynku (cały ma mieć po-
wierzchnię ponad 900 mkw) za-
projektowano ponadto salę da zajęć 
korekcyjnych, sanitariaty, także dla 
osób niepełnosprawnych. Uczniowie 
będą tam też mogli korzystać z natry-
sków i szatni. Przy wejściu głównym 
znajdować się będzie podjazd, a przy 
łączniku prowadzącym do szkoły – 
platforma ułatwiającą komunikację 
uczniom niepełnosprawnym.

– Rozwój bazy oświatowej to stale 
nasz priorytet – podkreśla burmistrz 
Mariusz Olejniczak i  przypomina, 
że gmina zakończyła właśnie bu-
dowę hali sportowej przy Szkole 
Podstawowej nr 2. Na inwestycje 
w  oświacie idą co roku z  budżetu 
gminy naprawdę duże pieniądze. 
W ub. roku było to ponad 5 mln zł, 
w tym ma być prawie 6,5 mln zł. 

(beb) 
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 - Chciałbym rozwijać takie inicjatywy, które słubiczanie szczególnie 
pokochali. Mam tu na myśli transVOCALE, Miejskie Święto Hanzy, 
Preludium Bożonarodzeniowe, Festiwal Nowej Sztuki lAbiRynT czy 
koncert noworoczny – mówi nowy dyrektor Słubickiego Miejskiego 
Ośrodka Kultury Przemysław Karg. 

- Jaki jest Pana pomysł na kulturę 
w Słubicach?
- Kultura to bardzo szerokie pojęcie, 
mieści w  sobie bardzo różne formy 
wyrazu artystycznego. Będę się 
starał, aby w  SMOKu  było miejsce 
dla tej bogatej różnorodności arty-
stycznej, jaką mamy w naszym mie-
ście. Oczywiście to nie będzie łatwe, 
bo jak wiadomo – różnych grup ar-
tystycznych w naszej gminie  przy-
bywa, a infrastruktury niestety – nie. 
Ale jestem też przekonany, że dobre 
planowanie i współpraca pozwoli na 
usprawnienie funkcjonowania róż-
nych grup w SMOKu. 

- W  słubickim kalendarzu kultu-
ralnym mamy wiele cyklicznych, 
różnorodnych wydarzeń. Czy 
utrzyma Pan dotychczasowe pro-
pozycje SMOKa, czy czekają nas 
zmiany? 
- Słubice zapisały się w  woje-
wództwie lubuskim jako miejsce, 
w  którym dużo się dzieje, jeśli 
chodzi o  życie kulturalne. Przede 
wszystkim chciałbym rozwijać 
takie inicjatywy, które słubiczanie 
szczególnie pokochali. Mam tu 
na myśli transVOCALE, Miejskie 
Święto Hanzy, Preludium Bożona-
rodzeniowe, Festiwal Nowej Sztuki 

lAbiRynT czy koncert noworoczny. 
Ważnym elementem w zarządzaniu 
i rozwijaniu każdej dziedziny życia 
jest też stawianie nowych celów. 
Ja chciałbym postawić trzy. Po 
pierwsze – edukacja kulturalna. 
Chciałbym, aby SMOK był inku-
batorem kultury, wspierającym 
przede wszystkim dzieci i młodzież 
w rozwoju artystycznej wrażliwości, 
w  jak najszerszym spektrum sztuk 
twórczych i  wykonawczych. Po 
drugie – życie kulturalne. Będziemy 
się starać, aby SMOK zapewnił 
mieszkańcom rozwój kulturalny na 
dobrym poziomie z  dostępem do 
kultury masowej, ale także tej wy-
sokiej – w zrównoważonych propor-
cjach. Po trzecie – międzynarodowa 
kultura. Środowisko SMOKa podej-
muje współpracę transgraniczną, 
w  ramach której, zbuduje sieć ko-
operacji umożliwiających pełne 
wykorzystanie infrastrukturalnego 
i  intelektualnego potencjału na-
szego dwumiasta z  korzyścią dla 
rozwoju życia kulturalnego.

- Pana pierwsze wrażenia po 
objęciu stanowiska dyrektora 
SMOKa... 
- Dużo pracy, świetni ludzie, sporo 
wyzwań… To tak w skrócie. 

- To poproszę o więcej szczegółów…
- Proszę zwrócić uwagę jak brzmi 
nazwa instytucji – Słubicki Miejski 
Ośrodek Kultury. Kluczowym 
słowem jest dla mnie OŚRODEK – to 
jedno słowo bardzo wiele mówi. Dla 
mnie osobiście to miejsce, w którym 
jest środowisko ludzi, dla których 
kultura jest czymś bardzo ważnym, 
to skupienie w  jednym miejscu 
wielu ważnych i  jednocześnie 
bardzo różnych form, wrażliwości, 
stylów, gatunków itp. Dla mnie kul-
tura ma społeczną naturę i  dlatego 
tak wiele może się w  niej zmieścić. 
Jeśli uznamy, że kreatywność jest 
istotnym elementem kultury, to 
śmiem twierdzić, że rozbudzenie 
kulturalnych potrzeb będzie auto-
matycznie rozwijać tę cechę, jaką 
jest kreatywność. Efektem tego bę-
dzie powstawanie nowych zespołów, 
grup, jak również pojawianie się 
indywidualnych artystów. Mamy 
bardzo utalentowanych miesz-
kańców zarówno tych młodszych, 
jak i  starszych. Dlatego widzę dużo 
pracy ze świetnymi ludźmi, z  któ-
rymi będziemy mogli podejmować 
różne wyzwania. Bardzo mnie te 
wyzwania cieszą.

- Dziękuję za rozmowę.  (beb) 

Przemysław Karg ma 40 lat. Absolwent Programu Master of Business Administration (MBA) współorganizowanego przez Franklin University Columbus 

– Ohio, ukończył studia z kontroli fi nansowej i audytu wewnętrznego w Szkole Administracji Publicznej oraz studia podyplomowe z zarządzania środka-

mi bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej z elementami prawa europejskiego. Od 20 lat słubiczanin. Swoją karierę zawodową zaczynał w Urzędzie Miej-

skim w Słubicach jako specjalista do spraw projektów UE. Od ponad 15 lat współpracuje z fi rmami consultingowymi, samorządami oraz NGO w przygo-

towaniu i realizacji projektów. Prowadzi szkolenia, warsztaty oraz wykłady w obszarze współpracy partnerskiej, zarządzania projektami, kontroli i audytu 

wewnętrznego. Współpracował z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyższą Szkołą Biznesu, Zachodnią Wyższą Szkołą Handlu i Finansów 

Międzynarodowych. Prywatnie wolontariusz zaangażowany w pomoc w Afryce, miłośnik biegania, dobrej muzyki oraz podróży. Uwielbia jazz oraz ma-

larstwo Jerzego Nowosielskiego. 

Kultura ma społeczną naturę

 Zapraszamy na rowerową wycieczkę 
do winnic nad Odrą 

Polsko-Niemiecka Informacja Turystyczna we Frankfurcie nad Odą, we współpracy z gminą Słubice, organizuje 9 sierp-
nia wycieczkę rowerową do regionalnej winnicy w Pillgram, gdzie będzie okazja poznać historię i tradycje winiarstwa 
w naszym regionie. 

Rowerzyści wyruszą o 11.00 spod sie-
dziby Polsko-Niemieckiej Informacji 
Turystycznej, która się mieści w Domu 
Bolfrasa, obok frankfurckiego ra-
tusza. Do przejechania będą mieć ok. 
30 km. – W trakcie tej wycieczki przy-
bliżymy historię i tradycję winiarstwa 
w  naszym regionie, a  także winnicę 
prowadzoną przez Matthiasa i  Mar-
cela Jahnke oraz Steff ena i  Holgera 
Lehmann w Jakobsdorf/Pillgram – za-
powiada Aneta Szcześniewicz z Infor-
macji Turystycznej.

Udział w wycieczce jest bezpłatny, 
ale ilość miejsc jest ograniczona. 
W  związku z  obostrzeniami zwią-

zanymi z  pandemią koronowirusa 
konieczne jest wcześniejsze zgło-
szenie w  formie mailowej: Info@
tourismus-ff o.de  lub osobiście 
w siedzibie Informacji Turystycznej.

Wycieczka jest organizowana 
w  ramach projektu fi nansowanego 
przez Euroregion Pro Europa Via-
drina. W  planach jest więcej tego 
typu spotkań. – W  najbliższych 
miesiącach wspólnie z  mieszkań-
cami Frankfurtu i Słubic planujemy 
przejechać kilka tras rowerowych 
we Frankfurcie nad Odrą, Słubicach 
i okolicy. W projekcie przewidziane 
zostało również stworzenie mapy 

z  trasami rowerowymi, a  także pie-
szymi po Dwumieście i  okolicach 
oraz przewodnika z  tematycznymi 
trasami pieszymi – zapowiada A. 
Szcześniewicz. Znajda się tam infor-
macje o  miejscach do rekreacji, hi-
storii kolejnictwa, gotyku ceglanym, 
śladach pisarzy i  twórców literac-
kich pozostawionych w regionie.

Warto już też rezerwować sobie 
sobotę, 22 sierpnia, kiedy odbędzie 
się kolejna wycieczka rowerowa po 
parkach i terenach zielonych Frank-
furtu nad Odrą i  Słubic. - Odwie-
dzimy m.in. stadion w  Słubicach, 
place i parki, a po niemieckiej stronie 
zawitamy do ogrodu botanicznego, 
parku Kleista, na wyspę Kozi Ostrów 
czy parku Lenne – zachęca A. Szcze-
śniewicz. Do przejechania będzie ok. 
15 km. Udział także jest bezpłatny. 

Start: Polsko Niemiecka Infor-
macja Turystyczna we Frankfurcie 

nad Odrą, godz. 15.00. Zasady rezer-
wacji są takie same jak w przypadku 
pierwszej wycieczki. 

Kolejne wycieczki będą we wrze-
śniu i październiku. Będziemy o nich 
informować na bieżąco.  (beb)
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Gmina pomogła zorganizować letni wypoczynek dla dzieci

Ale mają atrakcje!
Uczą się języków obcych, gry w golfa i pływania, poznają tajniki sztuki, majsterkują, gotują… Dzieciom, które uczestni-
czą w półkoloniach współfi nansowanych przez gminę nuda na pewno nie grozi. 

Wstyd! Kto tak śmieci w mieście?
Stare opony, dywany, materace, okna… Z okolicy garaży przy ul. Rysia trzeba było wywieźć w czerwcu blisko 18 ton 
śmieci! Gmina zleciła uprzątnięcie nielegalnego wysypiska, pytanie jednak, jak długo utrzyma się tam porządek?

Gmina ma umowę z  Przedsiębior-
stwem Usług Komunalnych na li-
kwidację nielegalnych wysypisk i to 
właśnie PUK posprzątał teren przy 

garażach. Jak tam wyglądało wcze-
śniej można zobaczyć na pierwszych 
zdjęciach. Na kolejnych widać – jak 
było po posprzątaniu tego terenu. . 

Przypominamy też, że takie od-
pady, jak te na zdjęciach, za darmo 
można oddać w  Punkcie Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunal-

nych, który się mieści przy PUKu (ul. 
Krótka 8).

PSZOK jest czynny w  następują-
cych godzinach:

• poniedziałki – od 7.00 do 18.00
• środy – od 7.00 do 18.00
• soboty – od 7.00 do 18.00 

(beb) 

Półkolonie zorganizował Lubuski 
Klub Sportowy Lubusz oraz Stowa-
rzyszenie po PROstu . Otrzymały od 
gminy w sumie 65 tys. zł: Lubusz – 14 
tys. zł, po PROstu – 51 tys. zł.

Stowarzyszenie po PROstu zapla-
nowało aż cztery turnusy dwutygo-
dniowe dla 50 dzieci i  dwa turnusy 
tygodniowe dla 20 dzieci z różnego 
rodzaju niepełnosprawnościami. 
W  trakcie pierwszego turnusu 
sprawdziliśmy, jaki program przygo-
towano dla dzieci. 

– Prowadzimy m.in. warsztaty 
językowe ucząc angielskiego i  nie-
mieckiego, zajęcia artystyczne, psy-

choedukacyjne i  sportowe, mamy 
w  planach pikniki, zajęcia z  robo-
tyki, kulinarne, majsterkowania …
To wszystko w  formie zabawy po-
nieważ człowiek najlepiej uczy się 
poprzez zabawę – mówi Joanna Sier-
żant-Rekret, prezes Stowarzyszenia 
po PROstu Pracownia Rozwoju Oso-
bistego. Stowarzyszenie planując 
zajęcia chciało przede wszystkim, 
w ciekawy sposób, zagospodarować 
wolny czas dzieciom i  młodzieży, 
które wakacje spędzają w domach.

Podobnie jak klub sportowy Lu-
busz, który swoje półkolonie zor-
ganizował na terenie Słubickiego 

Ośrodka Sportu i  Rekre-
acji. – Jesteśmy już po 
dwóch turnusach, które 
były bardzo udane. Na 
terenie SOSiRu było mnó-
stwo atrakcji: golf, olim-
piada sportowa, zajęcia na 
basenie i różne formy gier 
i zabaw – opowiada prezes 
klubu Ryszard Chustecki. 
W  sumie Lubusz zorga-
nizuje trzy turnusy pół-
kolonii dla 45 dzieci. Jak 
mali i  więksi słubiczanie 
spędzają wakacje? Zo-
baczcie sami.  (beb) 
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Lubuska policja 
szuka chętnych do pracy 

Połącz pasję 
ze służbą!

Nowość dla osób 
korzystających 
z miejskiej komunikacji

Gmina Słubice wdrożyła system dynamicznej informacji pasażer-
skiej, który działa w ramach serwisu internetowego kiedyPrzyjedzie.
pl. Dzięki niemu pasażerowie uzyskują dostęp do rzeczywistych od-
jazdów autobusów z dowolnego przystanku. 

Tak sobie pomagaliśmy 
gdy granica była 
zamknięta

Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji podsumowało 3 miesiące 
działań w czasie zamknięcia granicy. Strzałem w dziesiątkę okaza-
ło się uruchomienie Corona Hotline, jedynej infolinii, na polsko-nie-
mieckim pograniczu, obsługiwanej w obu językach. 

Z serwisu można obecnie korzystać na kilka sposobów:
– odwiedzając stronę internetową slubice.kiedyprzyje-

dzie.pl. W oknie wyszukiwania należy wpisać nazwę żą-
danego przystanku, jego numer lub też po powiększeniu 
obszaru mapy wskazać interesujący nas przystanek. 
Ikonka widniejąca w  kolumnie „odjazd” oznacza, że 
mamy do czynienia z  prognozą, uwzględniającą opóź-
nienia związane z aktualną sytuacją drogową i związane 
z  nią opóźnienia. Uaktualnianie prezentowanych pro-
gnoz przyjazdów autobusów dla wybranego przystanku 
odbywa się automatycznie co 15 sekund. W drugiej z za-
kładek można z kolei znaleźć teoretyczny rozkład jazdy 
w rozbiciu na poszczególne linie na dowolnie wybrany 
dzień;

– korzystając z mobilnej wersji strony, z uproszczonym 
interfejsem, ułatwiającej dostęp do serwisu przy pomocy 
telefonów komórkowych oraz innych urządzeń prze-
nośnych (wersja mobilna uruchamia się domyślnie po 
otwarciu strony w  telefonie). Po wprowadzeniu nazwy 
lub numeru przystanku ukazuje się tabela prognoz od-
jazdów oraz zakładka z teoretycznymi rozkładami jazdy;

– instalując na telefonie aplikacje mobilne, dostępne 
dla telefonów komórkowych z systemem operacyjnym 
Android:

(https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.
kiedyprzyjedzie.mobile.TravellerDroid)

lub Windows Phone:
(https://www.microsoft.com/pl-pl/store/p/kiedy-

przyjedzie/9nblggh6c3k0)
oraz iOS:
(https://apps.apple.com/pl/app/kiedyprzyjedzie/

id1488753108?l=pl)
– wysyłając SMS o treści: pl.kp.slubice.<numer przy-

stanku> pod numer specjalny: 70711 Przykładowa treść 
SMS: pl.kp.czernica.1 (dla przystanku al. Niepodległości 

(Kościół)). Numery przystanków są dostępne w serwisie 
internetowym. Koszt SMS Premium jest stały, niezależny 
od operatora i wynosi 50 gr netto (62 grosze brutto). 

(red) 

W  sobotę 13 czerwca 2020 r. po 90 
dniach Polska zniosła kontrole na 
polsko-niemieckiej granicy oraz 
obowiązek 14-dniowej kwaran-
tanny dla osób wjeżdżających na 
terytorium RP. Mieszkańcy i  goście 
naszego Dwumiasta mogą już swo-
bodnie przemieszczać się między 
Słubicami i Frankfurtem nad Odrą.

Otwarcie granicy znacznie ułatwi 
też pracę osobom z  obu stron Odry 
zatrudnionych w  Słubicko-Frank-
furckim Centrum Kooperacji. 16 
czerwca mogli oni nareszcie spo-
tkać się osobiście, a  nie online, na 
cotygodniowej naradzie w siedzibie 
Centrum i podsumować wydarzenia 
ostatnich miesięcy.

– Przez czas zamknięcia granicy 
nasze obowiązki wyglądały ina-

czej niż dotychczas. Wciąż jednak 
intensywnie wspieraliśmy polsko-
-niemiecką współpracę transgra-
niczną – podkreślają słubiczanie 
i  frankfurtczycy. – Znaczną część 
naszego czasu pracy i  zaanga-
żowania pochłonęła obsługa 
infolinii tzw. „Corona Hotline” 
zorganizowanej przez admini-
strację Frankfurtu nad Odrą. 
Wspieraliśmy pracowników 
urzędu, gdy dzwonili Polacy nie 
znający języka niemieckiego – do-
dają frankfurtczycy . 

Informacja o  infolinii obsługi-
wanej w  Niemczech w  języku pol-
skim rozeszła się błyskawicznie. 
W  rezultacie pracownicy Centrum 
odebrali 530 telefonów i  50 maili 
od osób z  całej Polski, Niemiec, 

a  nawet z  innych państw Europy. 
Odpowiadali głównie na pytania 
dotyczące prawa pracy, zasad prze-
kraczania granicy, kwarantanny 
po polskiej i  niemieckiej stronie, 
świadczeń socjalnych oraz wizyt 
i opieki lekarskiej. 

– W  czasie pandemii zorga-
nizowaliśmy również 13 coty-
godniowych spotkań online 
kierownictwa Frankfurtu i Słubic, 
informowaliśmy media o  sytuacji 
w Dwumieście oraz pomagaliśmy 
w  rozwiązywaniu pojawiających 
się problemów jak np. uczęsz-
czanie polskich uczniów do 
frankfurckich szkół – informuje 
Słubicko-Frankfurckie Centrum 
Kooperacji. 

(red)
Lubisz zwierzęta – możesz zostać 
przewodnikiem policyjnego psa, 
twoje hobby to jazda na rowerze lub 
motocyklu – możesz połączyć pasję 
z pracą… Komenda Wojewódzka Po-
licji w Gorzowie Wlkp. szuka kandy-
datów do służby. Co oferuje? 

Zarobki
– 3940 zł netto po kursie podstawowym 
dla osób do 26. roku życia i  3600 zł 
netto po kursie podstawowym dla osób 
powyżej 26. roku życia. 

Etapy postępowania 
kwalifi kacyjnego
• test wiedzy ogólnej 
• test sprawności fi zycznej
• test psychologiczny
• wypełnienie ankiety bezpieczeń-

stwa osobowego
• rozmowa kwalifi kacyjna
• komisja lekarska

Więcej informacji na stronie: 
www.lubuska.policja.gov.pl 

(red) 
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Dostajesz pomoc z OPS?
Koniecznie przeczytaj!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach przypomina o zbliżającym się terminie składania wniosków o przyznanie 
świadczeń na okres zasiłkowy 2020/2021. W tym roku składamy wnioski o: zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny 
i 300+ „Dobry start”.

Wiadomo już jak chronić drzewo 

Pomnikowy dąb zbadany! 
Arborysta Jerzy Stolarczyk, m.in. przy pomocy tomografu, gruntownie przebadał ok. 200-letnie drzewo przy ul. Wod-
nej. Na diagnostykę dębu gmina przeznaczyła 3,2 tys. zł. Dzięki temu wiemy, jak ratować drzewo.

– Wnioski o przyznanie świadczenia 
można składać elektronicznie od 
1 lipca (poprzez kanał bankowości 
elektronicznej, portal Emp@tia lub 
portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia za-
praszamy do siedziby Ośrodka, żeby 
złożyć wnioski w formie papierowej 
– informuje kierowniczka OPS Mo-
nika Cichecki.

Poniżej komunikat OPS w sprawie 
świadczeń. 

Zasiłek rodzinny przyznawany bę-
dzie na okres zasiłkowy 01.11.2020 
– 31.10.2021 i  jest on świadczeniem 
rodzinnych, mających na celu po-
krycie wydatków na utrzymanie 
dziecka.

Zasiłek rodzinny przysługuje ro-
dzicom, jednemu z  rodziców, opie-
kunowi prawnemu i  faktycznemu 
dziecka oraz osobie uczącej się jeżeli 
dochód rodziny w  przeliczeniu na 
osobę nie przekracza kwoty 674,00 

zł., lub 764,00zł w  przypadku gdy 
członkiem rodziny jest dziecko le-
gitymujące się orzeczeniem o  nie-
pełnosprawności lub orzeczeniem 
o  umiarkowanym albo o  znacznym 
stopniu niepełnosprawności, nie 
dłużej jednak niż do ukończenia przez 
dziecko 18 roku życia lub 21 roku życia, 
jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub 
do 24 roku życia, jeżeli kontynuuje 
naukę w szkole lub w szkole wyższej 
i legitymuje się orzeczeniem o umiar-
kowanym albo znacznym stopniu 
niepełnosprawności.

PAMIĘTAJ!
Zasiłek rodzinny podlega koordy-
nacji!

Jeśli jedno z rodziców, opiekunów 
prawnych lub faktycznych dziecka 
pracuje za granicą kraju należy fakt 
ten bezzwłocznie zgłosić Organowi 
wypłacającemu świadczenia.

Wniosek wraz z decyzją jest prze-
kazywany Lubuskiemu Urzędowi 
Wojewódzkiemu celem spraw-
dzenia czy w przedmiotowej sprawie 
nie zachodzą przepisy o koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecz-
nego.

To Wojewoda wydaje decyzję 
gdzie należą nam się świadczenia, 
w Polce czy za granicą kraju.

Fundusz alimentacyjny przyzna-
wany będzie na okres zasiłkowy 
01.10.2020 – 30.09.2021

Świadczenie z  funduszu ali-
mentacyjnego to wsparcie ma-
terialne dla osób uprawnionych 
do alimentów które ich nie otrzy-
mują z  uwagi na bezskuteczność 
egzekucji, do ukończenia przez 
osobę uprawnioną 18 roku życia 
lub 25 roku życia w  przypadku 
kontynuowania nauki w  szkole. 
Przyznawane jest gdy dochód ro-

O  tym, że dąb przy ul. Wodnej 
z roku na rok wygląda gorzej, zwra-
cała uwagę Natalia Duer, prezeska 
Fundacji Dziupla Inicjatyw Przy-
rodniczych. – Korona dębu jest 
przerzedzona, drzewo ma krótsze 
pędy, co świadczy o  tym, że coś się 
dzieje w  systemie korzeniowym 
– tłumaczyła. Uważa, że jest to 
prawdopodobnie wynikiem wcze-
śniejszych 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  par-
kingu, więc nie można dopuścić, 
żeby stanowiło zagrożenie .– Posta-
nowiliśmy przeznaczyć pieniądze 
na diagnostykę tego drzewa, żeby 
wiedzieć, jak je chronić. To piękny 
stary dąb – mówi burmistrz Mariusz 
Olejniczak. 

8 czerwca do Słubic przyjechał 
Jerzy Stolarczyk, który jest ce-
nionym specjalistą od pielęgnacji 

drzew. – Opiekował się m.in. naj-
starszym drzewem w Polsce – cisem 
pospolitym „Henryk” z  Henrykowa 
koło Lubania na Dolnym Śląsku – 
opowiada N. Duer.

Arborysta, przy pomocy specjal-
nego sprzętu sprawdził m.in. jaki 
napór wiatru wytrzyma słubicki 
dąb, prześwietlił tomografem pień 
dębu, żeby zobaczyć, czy w  środku 
doszło do rozkładu. 

- Mamy już ekspertyzę, z  której 
wynika, że drzewo jest w  złym 

stanie i  na pewno będzie reago-
wało na sąsiednią budowę – mówi 
N. Duer. – W  tym tygodniu bę-
dziemy ściągać susz z  drzewa 
– zapowiada. Podkreśla też, że 
za 15 miesięcy konieczna będzie 
kolejna kontrola, żeby sprawdzić, 
czy nie usychają gałęzie. Poza tym 
J. Stolarczyk polecił, żeby spod 
drzewa nie usuwać liści, które 
spadną, bo po tym, jak dojdzie do 
ich rozkładu, stanowią naturalny 
nawóz dla tego drzewa. Ponadto 

zalecił, żeby nie dopuścić do tego, 
by jakiekolwiek żywe gałęzie zo-
stały w trakcie budowy przycięte. 
W  czasie gdy arborysta badał 
drzewo znalazł też pod nim chro-
niony gatunek grzyba- lakow-
nicę lśniącą, która bardzo rzadko 
występuje w  Polsce.  Lakownica 
stanowi bogate źródło substancji 
mineralnych jak miedź, cynk, 
mangan, magnez oraz potas. 

(beb)

dziny w  przeliczeniu na osobę nie 
przekracza kwoty 900,00zł. Do 
wniosku dołączamy: – zaświad-
czenie od komornika stwierdza-
jące bezskuteczność egzekucji oraz 
odpis wyroku zasądzającego ali-
menty, ugodę lub postanowienie 
o zabezpieczaniu.

Świadczenie 300 + „Dobry Start” 
przysługuje raz w  roku na rozpo-
czynające rok szkolny dzieci do 
ukończenia 20 roku życia. Dzieci 
niepełnosprawne uczące się 
w szkole otrzymują je do ukończenia 
przez nie 24 r.ż.

Aby uzyskać świadczenie na-
leży złożyć wniosek w  tutejszym 
Ośrodku Pomocy Społecznej . Może 
to zrobić jedno z rodziców, opiekun 
prawny lub faktyczny dziecka 
a  w  przypadku dzieci przebywają-
cych w pieczy zastępczej – rodzic za-
stępczy, osoba prowadząca rodzinny 

dom dziecka lub dyrektor placówki 
opiekuńczo – wychowawczej.

Świadczenie nie przysługuje na 
dzieci uczęszczające do przedszkola 
oraz dzieci realizujące roczne przy-
gotowania przedszkolne w  tzw. ze-
rówki.

Ważne!

Wniosek należy złożyć najpóźniej 
do 30 listopada. Wnioski złożone 
po tym terminie nie będą rozpatry-
wane.

UWAGA!!! 

W  obecnym okresie zasiłkowym 
NIE SKŁADAMY wniosków o konty-
nuację świadczenia 500+ albowiem 
zostało ono przyznane do 31 maja 
2021r.  

Źródło: OPS Słubice 
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W  piątek, 10 lipca, mieliśmy, jak 
co roku o  tej porze, świętować 
otwarcie Miejskiego Święta Hanzy 
„Kolorowy śledź – swawolny ko-
gucik”. Z  powodu koronawirusa 

imprezę trzeba było jednak od-
wołać. Stąd pomysł wystawy, która 
przypomina jak znakomicie miesz-
kańcy Słubic i Frankfurtu oraz nasi 
goście bawili się w  poprzednich 

latach podczas Miejskiego Święta 
Hanzy. 

Na barierkach mostu zawisło 
w sumie 100 wielkoformatowych 
fotografii, autorstwa Anny Panek-

-Kusz, Artura Kozłowskiego i  To-
masza Fedyszyna, które można 
oglądać do 10 sierpnia. Organi-
zatorami wystawy są: Słubicki 
Miejski Ośrodek Kultury oraz 

miejska spółka Messe und Ve-
ranstaltungs GmbH Frankfurt 
(Oder). 

(beb)

Ta wystawa obudziła wspomnienia 
z Miejskiego Święta Hanzy

Na moście łączącym Słubice i Frankfurt można oglądać wielkoformatowe fotografi e, które przypominają, jak miesz-
kańcy Dwumiasta, w poprzednich latach, bawili się podczas Miejskiego Święta Hanzy. 

Zdjęcia z poprzednich lat przywołują wspomnienia…
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Miejskie Święto Hanzy w obiektywie Anny Panek-Kusz, Artura Kozłowskiego i Tomasza Fedyszyna.  

Wystawę otworzyli 10 lipca burmistrzowie Słubic i Frankfurtu: Mariusz Olejniczak 

i Rene Wilke.

Mieszkańcy Słubic i Frankfurtu często zatrzymują się na moście, żeby obejrzeć fo-

tografi e z Miejskiego Święta Hanzy.
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Hasło przewodnie tegorocznego fe-
stiwalu brzmi: „MOMENT”.

Z  dnia na dzień zmieniła się rze-
czywistość, wystarczył właśnie 
„moment”. Sytuacje wymusiła 
kreatywność działać, szukanie roz-
wiązań, nowe inicjatywy. Mamy do 
dyspozycji nowe technologiczne 
rozwiązania, dające możliwość 
współdziałania i  nie rezygnowania 
z  uczestnictwa w  ważnych wyda-
rzeniach. Prace nad całym wyda-
rzeniem trwają. Już od końca maja 
odbywają się warsztaty dla miesz-
kańców Słubic i  Frankfurtu nad 
Odrą, w  ramach Akademii lAbi-
RynT. Rozpoczęliśmy je wirtualnie 
i  nadal część z  nich odbywa się za 
pomocą platformy zoom, ale po-
woli zachowując wszystkie nakazy 
przechodzimy do realnych spotkań 
i pracy w grupach. Uczestnicy warsz-
tatów wypracowują swoje realizacje, 
które zostaną zaprezentowane na 
festiwalu w  ramach wystawy Aka-
demia Fotografi i i Multimediów lA-
biRynT. To bardzo ważny element 
całego projektu, który pozwala 
naszej społeczności doświadczać 
przygody ze sztuką i zdobywać nowe 
umiejętności.

Jaki jest plan na tegoroczną 
edycję, jak festiwal będzie się różnił 
od poprzednich? 

Przypomnijmy. Festiwal Nowej 
Sztuki lAbiRynT to trzy dni wypeł-
nione sztuką: wystawy, spotkania 
autorskie, akcje multimedialne, wy-
kłady, fi lmy artystyczne. Wszystko 
dostępne dla odbiorcy bez biletów 
wstępów, z  przewodnikiem w  po-
staci ulotki, mapy, przy wsparciu 
kuratorów. Do tej pory podąża-
liśmy od jednej prezentacji do dru-
giej wspólnym korowodem i  tego 
być może w  tym roku zabraknie 
ze względów bezpieczeństwa. Nie 
będzie wspólnej wędrówki przez 
Słubice i  Frankfurt od wystawy do 
wystawy, ale za to wszystkie pre-
zentacje będą dla Pastwa otwarte od 
piątku do niedzieli. Będzie je można 
oglądać w  dowolnej kolejności. 
Wszystko będzie również trans-
mitowane na festiwalowej stronie 
labirynt.slubice.eu i  Facebooku 
wydarzenia. Dotyczy to zarówno 
wystaw jak również wykładów 
i spotkań autorskich. Tam również 
znajdą państwo aktualizowane na 
bieżąco informacje dotyczące or-
ganizacji wydarzenia. W  tym roku planujemy około 7-9 lokalizacji 

wystawowych na terenie obu miast, 
w których zaprezentujemy po kilka 
wystaw artystów z  kraju i  świata, 
pozwalające w  naszej przygra-
nicznej przestrzeni poznawać aktu-
alne tendencje w sztuce. Nowością 
będzie również transmisja z  kilku 
galerii na świecie wystaw przygoto-
wanych specjalnie na nasz festiwal. 
Można by wiec rzec, że sytuacja wy-

musiła nowe rozwiązania, że trzeba 
było dostosować do obecnej sytuacji 
formułę festiwalu, ale jednocześnie 
lAbiRynT zaistnieje w nowych prze-
strzeniach w świecie poprzez trans-
misje i  zdalne wystawy. Będziemy 
obecni m.in w  Japonii, Kanadzie, 
Słowacji, Czechach, we Włoszech. 

To ważne dla naszego dwumiasta 
wydarzenie, z którego warto skorzy-
stać. Więcej informacji przekażemy 

później, ale już dziś warto zanotować 
i zarezerwować sobie czas między 23 
i 25 października.   

 Organizatorem wydarzenia jest 
Galeria OKNO Słubickiego Miej-
skiego Ośrodka, Stowarzyszenie 
Słubfurt przy wsparciu miast: Słu-
bice i Frankfurt nad Odrą oraz Euro-
regionu Pro Europa Viadrina. 

Anna Panek-Kusz 

Festiwal Nowej Sztuki lAbiRynT 2020?
Odbędzie się!

Odpowiadając na zaistniałą sytuację (pandemię), realizując jedno z ważniejszych wydarzeń artystyczno - kulturalnych 
w naszym dwumieście Słubice-Frankfurt nad Odrą czyli Festiwal Nowej Sztuki lAbiRynT 2020 wdrożyliśmy działania 
umożliwiające jego bezpieczne przeprowadzenie modyfi kując i dostosowując rozwiązania formalne. 

W takiej formule w tym roku odbywa się Akademia lAbiRynTu.

Tegoroczny festiwal przewidziany jest na przedostat-

ni weekend października (23-25.10. 2020). W Słubicach 

i Frankfurcie nad Odrą odbędzie się po raz jedenasty, a li-

cząc od pierwszych edycji, które odbywały się w Kłodzku, 

na pograniczu polsko – czeskim, będzie to jego 21 odsłona. 
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Wakacyjne warsztaty plastyczne 
w galerii OKNO

To były wspaniałe warsztaty zarówno dla dzieci, które lubią eksperymentować, malować, rysować i poznawać nowe 
techniki, jak również dla młodzieży, która wkracza na bardziej zaawansowane tory poznając zasady perspektywy i ry-
sunku z natury. 

Dzieci wraz Tomaszem Wełną, krakowskim artystą 
i pedagogiem, uczyły się rysować różne zwierzęta 
za pomocą sprawdzonych metod, kresek, ale przy 
zachowaniu indywidualności.  Zrobiły też  własną  
grafi kę przygotowując do tego matrycę i odbijając 
kolorowe odbitki. Narysowały też piękne barwne 
pawie ucząc się mieszania kolorów pastelami.

Młodzież pasjonująca  się rysunkiem, malar-
stwem, myśląca o  liceum plastycznym lub o  stu-
diach artystycznych zgłębiała tajniki perspektywy 
linearnej i  wyrysowywała przedmioty w  prze-
strzeni. Na przykładzie dłoni uczyła się o poczuciu 
proporcji i  przestrzeni w  rysunku. Nie zabrakło 
również farb i  informacji o  temperaturze koloru 
i barwach dopełniających. Obserwując konkretne 
jabłko uczestnicy nauczyli się widzieć i  mieszać 
barwy.

Taka przygoda dla młodszych i  starszych 
adeptów sztuki to nie lada atrakcja i poczucie do-
brze wykorzystanego czasu .Atmosfera była pełna 
pasji, ale również kreatywnego skupienia i moty-
wacji. Zobaczcie sami. 

Anna Panek-Kusz
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Taka forma wypoczynku cieszyła 
się dużą popularnością. W  campie 
wzięło udział aż 32 bramkarzy 
(w tym 2 bramkarki), a nad ich szko-
leniem czuwało 4 trenerów. - Przez 
5 dni, od 6 do 10 lipca, odbyło się 
10 bramkarskich treningów, które 
trwały łącznie 1200 minut - mówi 
z dumą Mirosław Dębiec, założyciel 
szkółki.

Na czym polegały zajęcia? 
Młodzi bramkarze zajmowali się 
nie tylko piłką nożną. Rozgrzewali 
się poznając inne sporty: piłkę 
ręczną, palanta, zbijaka czy piłkę 
plażową. Wszystko po to, aby ich 
rozwój był jak najbardziej wszech-
stronny.

Był też czas na intensywne, spe-
cjalistyczne treningi. - Uczyliśmy 
się m.in. poruszania się w bramce, 
obrony piłek lecących z  różnych 
kierunków, zachowania w  sytu-
acjach 1 na 1, wychwytywania 
dośrodkowań, zachowanie przy 
stałych fragmentach gry czy zacho-
wania bramkarza bez użycia rąk – 
wylicza M. Dębiec.

Ważnym elementem campu były 
igrzyska bramkarskie, w  którym 
wzięli udział uczestnicy podzieleni 

na kategorie wiekowe. Składało się 
na nie kilka konkurencji: bitwa obo-
zowa, konkurs celności, czy „król 
karnych”. 

Między treningami młodzi bram-
karze relaksowali się na basenie albo 
sprawdzali swoją wiedzę w  quizie 

wiedzy o bramkarstwie. W ostatnim 
dniu obozu został rozegrany spe-
cjalny mecz, w którym dzieci zmie-
rzyły się z  drużyną rodziców. Tym 
razem górą okazali się ci ostatni.

Przez jeden dzień z  uczestni-
kami miał trenować sam Łukasz 

Fabiański, jednak epidemia korona-
wirusa i związane z nią przesunięcie 
rozgrywek Premier League spowo-
dowały, że spotkanie nie doszło do 
skutku.

„Fabian” jednak nie zapomniał 
o  młodych bramkarzach. Każdy 

z  nich otrzymał kartkę z  jego auto-
grafem. Wśród uczestników campu 
rozlosowano kilka par rękawic 
i  korki bramkarza reprezentacji 
Polski. Uczestnicy otrzymali także 
pamiątkowe dyplomy i statuetki. 

(MK)

Tak było na II campie bramkarskim 
Promet Keeper Academy

Pracowicie spędzili wakacje bramkarze z Promet Keeper Academy! Za nimi II edycja obozu, na którym szlifowali swoje 
umiejętności. Gościem specjalnym jednego z treningów miał być sam Łukasz Fabiański, ale zatrzymało go przesunię-
cie rozgrywek Premier League.

Cztery złota i rekord świata 
Małgorzaty Krzyżan

Małgorzata Krzyżan nie przestaje zadziwiać swoich kibiców. Zawod-
niczka Lubusza Słubice wzięła udział w 17. Mistrzostwach Polski Ma-
sters w Rzutach Nietypowych. W aż czterech konkurencjach sięgnęła 
po złoty medal, a w jednej – rzucie dyskiem antycznym – ustanowiła 
rekord świata.

Lekkoatletyczne 
środy rzutów

Kolejna propozycja sportowa w Słubicach. 
Na cykl pt. „Lekkoatletyczne środy rzutów” 
zaprasza LKS Lubusz Słubice. Mogą się zgła-
szać wszystkie chętne osoby, które chciałby 
spróbować swoich sił w lekkoatletyce.

Uczestnicy campu piłkarskiego Promet Keeper Academy
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Impreza odbyła się 18 lipca w  To-
runiu. Podopieczna trenera Olega 
Pachola startowała w  kategorii 
wiekowej W50 i  potwierdziła coraz 
lepszą formę.

W  rzucie dyskiem antycznym 
o  wadze 2 kg uzyskała wynik 22,72 
m, co jest nowym rekordem świata. 
Ale to nie były jedyne wartościowe 
wyniki, jakie słubiczanka ustano-
wiła na tych zawodach.

O  rekord Polski pokusiła się 
w  slingballu. Piłkę lekarską 
z  uchwytem o  wadze 1 kg posłała 
na odległość 43,05 m. Poprawiła 
również swój własny rekord Polski 
w  schockoramie, czyli rzutach ku-
lami o wadze 2, 2,5 i 3 kg sposobem 
dyskowym. Jej wynik to 55,25 m.

O krok od pobicia rekordu Polski 
(także własnego) była w  schoto-
ramie. To konkurencja polegająca na 
pchnięciu z miejsca kulami o wadze 
2,5, 3, 4, 5 oraz 6 kg.   Tu uzbierała 
łączną odległość 48,24 m – do re-
kordu zabrało tylko 40 cm.

We wszystkich wymienionych 
konkurencjach Małgorzata Krzyżan 
zajęła pierwsze miejsce i  zdobyła 4 
tytuły mistrzyni Polski weternaów. 
Gratulacje! 

(MK)

Małgorzata Krzyżan ustanowiła rekord świata w rzucie dyskiem antycznym

Zawodniczka Lubusza Słubice przywiozła z Torunia cztery złote krążki
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W każdą środę wakacji na stadionie 
Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji odbywają się zawody sportowe 
dla dzieci z  rocznika 2009-2005 
w konkurencjach rzutowych.

Poniżej program minutowy.
• godz. 16.00 rzut piłeczką palan-

tową
• godz. 16.30 pchnięcie kulą
• godz. 17.00 rzut dyskiem

Zawody połączone są z  naborem 
do grup treningowych prowadzo-
nych przez Łukasza Horoszkie-
wicza, byłego zawodnika Lubusza, 
obecnie zajmującego się szkoleniem 
młodzieży. Jego podopieczna Julia 

Horoszkiewicz to ścisła czołówka 
krajowa w kat. młodziczek.

- Każdy może osiągnąć podobne 
wyniki, ale jest warunek - trzeba 
ciężko pracować. Przekonaj się sam 
co potrafi sz. Weź koleżankę lub ko-
legę i  bawcie się dobrze - zachęca 
szkoleniowiec.

Osoby będące członkami klubu 
i uczęszczające na treningi mogą li-
czyć na regularne zajęcia sportowe, 
udział w  zawodach na arenie ogól-
nopolskiej, wyjazdy na obozy latem 
i  zimą. Szkoleniowiec zapewnia 
opiekę wychowawczą oraz dobrą at-
mosferę.  (MK)

Na rzutowe treningi zaprasza Łukasz Horoszkiewicz
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Młodzieżowa piłka w międzynarodowym wydaniu ponownie w Słubicach. 

Za nami gry testowe COVID-19
Do Słubic po raz kolejny zawitali utalentowani piłkarze z naszego pogranicza. W międzynarodowych grach testowych, które 
powoli stają się lokalną tradycją, wzięło udział sześć drużyn z Polski i Niemiec z rocznika 2008, w tym UKS Polonia Słubice. 

Sportowe wakacje z Lubuszem Słubice
Zakończyły się półkolonie, które dla dzieci i młodzieży zorganizował LKS Lubusz Słubice. Na obiektach Słubickiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji uczestnicy aktywnie spędzali czas: grali w minigolfa, szachy, rywalizowali w olimpiadzie, 
a jeśli pogoda pozwalała – pływali w basenie. 
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Hasło półkolonii brzmiało: „Ak-
tywnie, bezpiecznie i zdrowo”. I tak 
właśnie było! Od 29 czerwca do 
17 lipca odbyły się trzy jednotygo-
dniowe turnusy. Udział w nich wzięli 
dzieci i  młodzież w  wieku 8-15 lat. 
Kadra przygotowała dla nich wiele 
sportowych - i  nie tylko – aktyw-
ności. 

- Na przykład w  drugim tygo-
dniu odbył się turniej gry w  golfa. 
Wszyscy uczestnicy nauczyli się 
wykonywać prawidłowy zamach 
golfowy, zdobyli umiejętność kon-
centracji, planowania oraz zasad 
i  etyki – opowiada Roksana Mojce-
wicz, opiekunka młodzieży.  Oprócz 
niej zajęcia z dziećmi prowadzili Ce-
zary Śliwakowski i Piotr Kiedrowicz.

Ale sportowe wyzwania to nie 
wszystko, co czekało na uczest-
ników. Nie zabrakło także „pew-
niaków” niemal każdej półkolonii, 
jak podchodów, zabaw z chustą inte-
gracyjną czy pokazu talentów. 

Gdy tylko dopisywała pogoda, 
uczestnicy chętnie szli na basen. Ko-
rzystali także z boisk piłkarskich, do 
siatkówki plażowej, czy z sali gimna-
stycznej. 

Żeby mieć siły na wakacyjne 
harce, każdego dnia dzieci miały 
zapewnione dwa posiłki - śniadanie 
oraz dwudaniowy obiad.

Jednym z ważniejszych wydarzeń 
każdego z turnusów była olimpiada 
sportowa. Uczestnicy rywalizowali 
w  trzech konkurencjach: biegu na 
60 m, skoku w dal i rzucie piłką le-
karską (1 kg). 

W  sprincie najszybszy był Alan Ol-
czakowski (9,80 s), najdalej skoczył 
Maciej Babij (3,80 m), a najdłuższy rzut 
wykonał Seweryn Gluth (13,40 m).

- Każdego dnia spędzaliśmy ak-
tywnie czas na świeżym powietrzu, 
nie zapominając o odpoczynku i re-
laksie. Przez cały okres trwania po-
szczególnych turnusów praktycznie 
wszystkim uczestnikom dopisywał 
wspaniały humor. Serdecznie 
dziękuję kadrze i  wszystkim przy-
jaciołom dzieci i młodzieży – podsu-
mował kolonie Ryszard Chustecki, 
prezes Lubusza.

Na zakończenie każdego z  tur-
nusów wszyscy uczestnicy otrzymali 
medale za sportową rywalizację, 
dyplomy i  upominki ufundowane 
przez burmistrza Mariusza Olejni-
czaka, który objął półkolonie swoim 
patronatem.

Wakacyjny wypoczynek został 
zorganizowany przy współpracy 
Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji. Finansowanie zapewniła gmina 
Słubice. 

(MK)

Za organizacją imprezy stoi Adam 
Tesmer, działacz piłkarski z Berlina, 
który wspólnie z  UKS-em oraz Słu-
bickim Ośrodkiem Sportu i  Rekre-
acji przygotował turniej pod nazwą… 
COVID-19. Nazwa nie przypadkowa, 
bo to właśnie z  powodu pandemii 
koronawirusa impreza musiała 
odbyć się w ograniczonym zakresie 
(pierwotnie miał wziąć udział więcej 
zagranicznych drużyn).

Kadrowicze 
z zachodniopomorskiego 
najlepsi

4 lipca na obiektach SOSiR zamel-
dowały się Polonia United Berlin, 

FC Viktoria 89 Berlin, kadra woj. 
zachodniopomorskiego, Akademia 
Piłkarska Reissa Poznań oraz MKP 
Carina Gubin. Jak przebiegała rywa-
lizacja?

- Na murawie sporo się działo. Po-
ziom był naprawdę wysoki. Z kom-
pletem punktów wygrali kadrowicze 
z woj. zachodniopomorskiego – opo-
wiada Jacek Trojan, jeden z trenerów 
UKS-u.

To właśnie on przez kilka trud-
nych miesięcy okresu pandemii 
prowadził młodych polonistów 
z  rocznika 2008. Niedawno obo-
wiązki szkoleniowca grupy przejął 
Jakub Szewieliński, na co dzień 
bramkarz „dorosłej” Polonii.

Zebrali cenne doświadczenie

To już pod jego wodzą UKS Polonia 
Słubice zagrała w  tym turnieju. 
Choć słubiczanom nie udało się 
wygrać żadnego spotkania i  zajęli 
ostatnie miejsce, to nowy trener jest 
przekonany, że zebrane doświad-
czenie zaprocentuje.

– Mamy wielu utalentowanych 
chłopców. Pole do poprawy jest na 
pewno w  zakresie wyszkolenia in-
dywidualnego. Dopiero zaczynam 
z  nimi pracę, wszystko odpowiednio 
układamy – mówi J. Szewieliński. 
– Trzeba też pamiętać o  różnicy po-
tencjału. Nasi rywale reprezentują 
duże ośrodki piłkarskie, gdzie sama 

selekcja odbywa się ze znacznie więk-
szej grupy chętnych – dodaje. J. Trojan.

Jak tłumaczy trener Szewieliński, 
nieco problemów jego podopiecznym 
sprawiła gra na małych boiskach, 
bez spalonego. – W  kilku sytuacjach 
straciliśmy bramki, bo chłopcy od-
ruchowo chcieli łapać rywali na tym 
właśnie błędzie, tak jak trenujemy 
na co dzień – wyjaśnia. I przypomina 
ostatni sparing z Pogonią Świebodzin, 
czołową drużyną woj. lubuskiego, 
którą pokonali 6:3, grając właśnie na 
pełnowymiarowej murawie.

Będzie kolejny turniej

Z tego co zobaczył na boisku (i poza 
nim), zadowolony jest wspomniany 

na początku A. Tesmer. – W Berlinie 
i Brandenburgii mamy cały czas pro-
blem, aby grać, właśnie z  powodu 
pandemii koronawirusa. Dlatego 
było bardzo duże zainteresowanie 
ze strony niemieckich drużyn tym 
turniejem, mieliśmy ponad 10 chęt-
nych. Ogólnie wszyscy wyjechali 
ze Słubic zadowoleni i  podkreślali 
dobrą organizację – opowiada.

M.in. z tych powodów w sierpniu 
odbędzie się kolejna edycja gier 
testowych, z  udziałem uznanych 
piłkarskich marek. Jak zapowiada 
A. Tesmer, 29 sierpnia na turniej 
do Słubic przyjadą m.in. Pogoń 
Szczecin, Śląsk Wrocław czy Ein-
tracht Braunschweig. 

(MK)
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Informacja i zapisy:
Pracownia Fizjoterapii, ZUM NZOZ „PRESPO” Sp. z o.o.
ul. Bohaterów Warszawy 3, 69-100 Słubice
tel. kom. +48 607 509 516 / tel. 95 758 32 53 / tel. 95 758 36 66 (wewn. 120 lub 121)
E-mail: rehabilitacja@prespo.pl 
Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku 700 - 1800

CENTRUM MEDYCZNE PRESPO 
ZAPRASZA NA ZABIEGI REHABILITACYJNE 

•  MASAŻ

• MASAŻ POWIĘZIOWY

• MASAŻ LIMFATYCZNY

• ELEKTROLECZNICTWO

• MAGNETOTERAPIA

• LASEROTERAPIA

• ŚWIATŁOLECZNICTWO

• KĄPIEL WIROWA

• KRIOTERAPIA

• OKŁADY BOROWINOWE

• ĆWICZENIA INDYWIDUALNE

• TERAPIA MANUALNA

• FALA UDERZENIOWA

• FALA UDERZENIOWA NA CELLULIT, 

BLIZNY, ROZSTĘPY 

• KINEZIOTAPING

Zabiegi realizujemy prywatnie oraz w ramach podpisanej umowy z NFZ 

Reklama

SZYBKIE TERMINY! 
tel. 607 509 516

Burmistrz Słubic ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Słu-

bice:

lp. położenie/obręb
numer 
działki

powierzchnia nr księgi wieczystej

cena wywoławcza 
nieruchomości brutto, 
w tym podatek VAT 
w stawce 23% 

wadium

1

Słubice obręb 1 
skrzyżowanie ulic 
Kazimierza Wielkiego 
i Władysława Łokietka

1053/4 0,1140 ha GW1S/00005139/3 688.800,00 zł 70.000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 29 września 2020 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Miejskiego w Słubi-

cach przy ul. Akademickiej 1. 

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na II piętrze Urzędu 

Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1 oraz na stronie bip.slubice.pl i www.slubice.pl.

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

lp. położenie/obręb
numer 
działki

powierzchnia nr księgi wieczystej
cena wywoławcza
nieruchomości brutto, 
w tym VAT w stawce 23% 

wadium

1
Słubice obręb 1 
ul. Wincentego Witosa

192/21 0,0485 ha GW1S/00018707/0 40.098,00 zł 4.000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 15 września 2020 r. (wtorek) o godz. 1300 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 na II piętrze Urzędu 

Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1 oraz na stronie bip.slubice.pl i www.slubice.pl. 

Dodatkowe informacje odnośnie ogłoszonego przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach w Wy-

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

otwarcia urzędu, telefonicznie 95 737 20 49 lub drogą elektroniczną beata.nowakowska@slubice.pl.

Przeprowadzamy inwentaryzację 

źródeł niskiej emisji

 SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY SŁUBICE

Burmistrz Słubic informuje, że od 29.06.2020 r. przeprowadzana jest inwen-

taryzacja źródeł niskiej emisji występujących na terenie gminy Słubice, w tym 

m.in.:

• rodzaju i typu źródła ciepła,

• zużycie surowców na potrzeby grzewcze, ciepłej wody użytkowej, przygoto-

wanie posiłków,

• rodzaju i typu stolarki okienno-drzwiowej, pokrycia dachowego itp.,

• planowanych prac termomodernizacyjnych do roku 2027.

Przeprowadzenie inwentaryzacji jest niezbędne dla opracowania dokumentu 

pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Słubice”. Informujemy, że in-

wentaryzację przeprowadzają upoważnieni przedstawiciele firmy EKO-TEAM 

ze Zgorzelca, którzy mają ze sobą oryginał upoważnienia do przeprowadzenia 

inwentaryzacji, podpisany przez Burmistrza. Ponadto posiadają identyfikatory 

z imieniem i nazwiskiem.

 

KONTAKT Z ANKIETERAMI:

EKO – TEAM Sebastian Kulikowski tel. 0691 015 026, fax. 75 613 81 34, 

e-mail: ekoteam.kulikowski@gmail.com

Prosimy o współpracę z ankieterami i rzetelne przekazywanie informacji. 

Celem wdrażania PGN jest poprawa stanu środowiska i  jakości życia miesz-

kańców Gminy Słubic poprzez kontynuację rozpoczętych w latach poprzednich 

i kontynuowanych działań w zakresie zmierzającym do ograniczenia emisji za-

nieczyszczeń pyłowo – gazowych, wymianę kotłów na ekologiczne, termomo-

dernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizacji i roz-

budowy sieci drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego 

oraz innych dziedzin funkcjonowania Gminy.

Komunikat dyrektora Zakładu Administracji Mieniem 
Komunalnym w Słubicach
z dnia 12 czerwca 2020 r.

Szanowni Państwo,

ogłaszam, że od dnia 22 czerwca 2020 r. pracownicy Zakładu Administracji Mie-

niem Komunalnym w Słubicach świadczyć będą bezpośrednią obsługę intere-

santów w następujących dniach:

• poniedziałek w godzinach od 10:00 do 18:00,

• środa w godzinach od 10:00 do 13:00,

• piątek w godzinach od 10:00 do 13:00.

Przyjmowanie interesantów przez dyrektora Zakładu Administracji Mieniem

Komunalnym w Słubicach odbywać się będzie w poniedziałek w godzinach

od 12:00 do godziny 15:00.

Golfowe zajęcia 
dla dzieci 
i młodzieży

Słubice Golf Club zaprasza na zajęcia szkółki 
golfa dla dzieci i młodzieży. Treningi odby-
wają się we wtorki i czwartki o godz. 17:00 na 
polu „Dębowa polana” przy ul. Sportowej.
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Zajęcia są prowadzone przez wykwalifi kowanych instruktorów Polskiego 
Związku Golfa oraz zawodników słubickiego klubu. Co ważne, udział w nich 
jest bezpłatny. Klub zapewnia także odpowiedni sprzęt.

Kontakt dla zainteresowanych: tel. 609 521 722. 
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rauwinkelFRANk
TRANSPORTE

Grauwinkel Transporte GmbH
Ladestraße 4
06779 Raguhn - Jeßnitz
Tel: 0049/ 34906 329020
grauwinkel-transporte@t-online.de

W celu wzmocnienia naszego zespołu flotowego 
poszukujemy do pracy zawodowego

międzynarodowym ruchu dalekobieżnym.

Praca od poniedziałku do piątku.

Oferujemy:

Wynagrodzenie uzależnione od wyników, 

wypłatę na czas, dietę, świadczenia soc-

jalne, regularne szkolenia zgodne z ustawą 

o kwalifikacjach zawodowych kierowców, 

pracę na pełny etat, umowę na czas nieo-

kreślony.

Twoje umiejętności:

Posiadanie prawa jazdy kategorii C/CE

Gotowość i chęć do nauki, niezawodność, 

kolegialność, przyjazne nastawienie, dbanie 

o powierzone pojazdy.

Jeśli wzbudziliśmy Twoje zainteresowanie to 

czekamy na Twoje zgłoszenie!

Zadzwoń do nas lub wyślij swoje zgłoszenie 

E-mailem:

m/kKierowcy Ciężarówki

Reklama
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Reklama
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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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Muzyka w Raju 2020, w sieci, ale nie tylko…
Festiwal „Muzyka w Raju” odbywa się nieprzerwanie od roku 2003. W latach 2003 do 2018 jego koncerty odbywały 
się wyłącznie na terenie pocysterskiego zespołu klasztornego w Gościkowie-Paradyżu, a od roku 2019 także w innych 
ośrodkach Ziemi Lubuskiej. 

Festiwal jest największym wyda-
rzeniem w  dziedzinie muzyki kla-
sycznej w tej części Polski. Gromadzi 
czołowych wykonawców muzyki 
dawnej z  Europu i  z  innych konty-
nentów, przyciąga tysiące słuchaczy 
z  Polski i  z  zagranicy, a  transmisje 
i  retransmisje radiowe docierają do 
milionów melomanów na całym 
świecie. Festiwal jest inicjatorem 
wielu bardzo popularnych pro-
jektów muzycznych, z których wiele 
realizowanych jest na terenie Ziemi 
Lubuskiej, z  reguły we współpracy 
z lokalnymi samorządami i instytu-
cjami kultury.

W  roku 2020 miała odbyć się 
XVIII edycja festiwalu, największa 
z dotychczasowych, ponieważ trwa-
jąca ponad dwa tygodnie i  licząca 
prawie 40 koncertów. Pandemia 
uniemożliwiła realizację festiwalu 
w zaplanowanej formie. Ze względu 
na międzynarodowy charakter wy-
darzenia oraz fakt, że oparte jest ono 
na rezydencji wszystkich uczest-
niczących w  festiwalu artystów na 
terenie opactwa w  Paradyżu, nie-
możliwe okazało się zapewnienie 
warunków pozwalających na przy-
jazd wszystkich artystów oraz ich 
długotrwały, bezpieczny pobyt 
w  klasztorze. Organizatorzy uznali 
również, że tak duże wydarzenie 
może być potencjalnym zagroże-
niem dla uczestniczących w  nim 
słuchaczy, więc stosunkowo wcze-
śnie podjęli decyzję o przeniesieniu 
tegorocznej edycji festiwalu na 
przyszły rok. Jednocześnie rozpo-
częte zostały prace nad stworzeniem 
formuły, która pozwalałaby na prze-
prowadzenie w  oryginalnych ter-
minach cyklu działań, które byłyby 
atrakcyjnym i wartościowym mery-
torycznie substytutem tradycyjnego 
festiwalu.

Od wielu lat festiwal dokumen-
tuje wchodzące w  jego skład wyda-
rzenia w  formie najwyższej jakości 
rejestracji dźwiękowych i  fi lmo-
wych. Materiały wykorzystywane 
były dotąd jedynie sporadycznie, 
przede wszystkim w  działaniach 
promujących festiwal. Nowa sytu-
acja stworzyła okoliczności, w  któ-
rych materiały te, po wnikliwym 
opracowaniu i  po profesjonalnych 
montażach, stały się nie tylko 
cennym zasobem archiwalnym, ale 
przede wszystkim atrakcyjną ofertą 
dla melomanów. 

W  oparciu o  te zasoby organiza-
torzy postanowili zaproponować 

w okresie od 7 do 23 sierpnia inter-
netową, a  więc dostępną dla melo-
manów na całym świecie, wersję 
festiwalu, polegającą na codziennym 
streamingu premierowych fi lmów 
zarejestrowanych w czasie poprzed-
nich edycji festiwalu w latach 2016, 
2018 i 2019.

Jednocześnie organizatorzy posta-
nowili zaproponować mieszkańcom 
Ziemi Lubuskiej oraz częściowo 
Wielkopolski oraz Dolnego Śląska 
możliwość obejrzenia fi lmów 
w czasie specjalnych projekcji orga-
znizowanych we współpracy z  lo-
kalnymi parterami. W  ten sposób 
festiwal przestanie być wydarze-
niem jedynie wirtualnym, ale stanie 
się także zjawiskiem społecznym, 
które może zapoczątkować nową 
formę obecności muzyki klasycznej 
w  wielu miejscowościach, które na 
co dzień są jej pozbawione. W  róż-
nych miejscowościach projekcje 
przybierają różną formę – od poje-
dynczych seansów po kilkudniowe 
mini festiwale. Projekcje odbywają 
się zarówno we wnętrzach, jak 
i  w  plenerze przy zachowaniu obo-
wiązującego reżimu sanitarnego.

Mecenasem projektu jest Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, a jego Głównym Partnerem 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Lubuskiego.

Harmonogram projekcji 
planowanych w kinie 
Słubickiego Miejskiego 
Ośrodka Kultury:

Projekcja 1
7 sierpnia 2020 (piątek), 
godzina: 19:00
wykonawcy:
Aira Maria Lehtipuu skrzypce
Fredrik From skrzypce
Elena Andreyev wiolonczela
Paulina van de Pavert wiolonczela
Adam Kaiser kozioł weselny
Orkiestra Kore

Program:
Podwójne i potrójne oswajanie kozła

Georg Philipp Telemann (1681 – 1767)
Koncert podwójny e-moll na dwoje 
skrzypiec TWV52:e4
Andante, Allegro, Adagio, Presto

Antonio Vivaldi (1678 – 1741)
Koncert podwójny g-moll na dwie 
wiolonczele RV 531
Allegro, Largo, Allegro

Koncert potrójny C-dur na 
skrzypce i dwie wiolonczele RV 
561
Allegro, Largo, Allegro

Koncert potrójny g-moll op. 3 nr 2 
na dwoje skrzypiec i wiolonczelę 
RV 578
Adagio e spiccato, Allegro, Larghetto, 
Allegro

Georg Philipp Telemann
Suita na smyczki G-dur Burlesque 
de Quixotte TWV 55:G10
Ouverture, Le réveil de Quichotte, Son 
attaque des moulins à vent, Ses soupirs 
amoureux après la Princesse Dulcinée, 
Sanche Panse berné, Le galope de 
Rosinante, Celui d’ane de Sanche, Le 
couché de Quichotte 

Suita tańców polskich 
z manuskryptu z Rostocku 
(w opracowaniu Dariusza 
Górnioka)

Projekcja 2
10 sierpnia 2020 (poniedziałek), 
godzina: 19:00

Program:
Z gambą na podbój świata 

wykonawcy
Teodoro Baù viola da gamba
Aira Maria Lehtipuu skrzypce
Orkiestra Kore:
Alicja Sierpińska skrzypce
Agata Habera skrzypce
Katarzyna Rymuza altówka
Paulina van de Pavert wiolonczela
Stanisław Smołka kontrabas
Marianna Henriksson klawesyn
Joanna Boślak–Górniok klawesyn

Antonio Vivaldi (1678 – 1741)
Koncert na skrzypce i violę da 
gamba A-dur RV 546 
Allegro, Andante, Allegro

Johann Gottlieb Graun (1703 – 1771)  
Koncert na violę da gamba, 
smyczki i basso continuo a-moll 
GraunWV A:XIII:14
Allegro Moderato, Adagio, Allegro

Anton Milling (2 połowa XVIII 
wieku)
Koncert na violę da gamba, 
smyczki i basso continuo d-moll
Allegro Moderato, Largo, Vivace
Johann Gottlieb Graun
Koncert na violę da gamba, 
smyczki i basso continuo A-dur 
Graun WV A:XIII:11
Allegretto, Adagio, Allegro 

Na obie projekcje wstęp 

jest bezpłatny. Podczas 

seansów obowiązuje 

reżim sanitarny. 

Szczegóły na:

www.smok.slubice.pl


