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Blisko 900 tys. zł przeznaczyła 
gmina na remonty placówek 
oświatowych. Modernizacja 
instalacji elektrycznej i sali 
sportowej w SP3, remont 
łazienki w przedszkolu „Miś 
Uszatek”, pracownia dla 
uczniów niepełnosprawnych 
w Golicach – to tylko niektóre 
z prac zrealizowanych w czasie 
wakacji.  str. 3
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Igor Wiencek, Martyna Mierzwiak, Maja Kozłowska, Karolina 
Smolińska i Malwina Czarnecka – to uczniowie, którym za najwyższe 
wyniki w nauce, w roku szkolnym 2019/2020, dyrektorzy szkół 
przyznali właśnie stypendia. Igor Wiencek, 26 sierpnia, dostanie 
ponadto stypendium Burmistrza Słubic.   str. 4

1 września, w 81. rocznicę 
wybuchu II wojny światowej, 
o 12.00 zapraszamy 
mieszkańców na plac 
Sybiraków, gdzie przy 
pomniku Pamięci Zesłanych 
na Sybir i Walczących o Wolną, 
Niepodległą Polskę, burmistrz 
Mariusz Olejniczak złoży 
kwiaty. 
W uroczystości wezmą 
udział przedstawiciele gminy 
i powiatu, delegacja z Frankfurtu 
nad Odrą, poczty sztandarowe. 

25 sierpnia 2020 roku mieszkaniec naszej gminy Pan Stanisław 
Kaczmarek obchodzi 100. urodziny. Burmistrz Mariusz Olejniczak 
przekazał jubilatowi najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 
pomyślności, wszystkiego, co sprawi, że pomimo sędziwego wieku 
będzie mógł cieszyć się życiem. 

Na deptaku stanęła 
kurtyna wodna

W połowie miesiąca, gdy upały dawały 
nam się we znaki, Zakład Usług Wodno-
-Ściekowych postawił na deptaku przy 
bibliotece kurtynę wodną. Przy wysokich 
temperaturach powietrza sprawdza się 
znakomicie, dając przechodniom chwile 
wytchnienia.  

Umowa na salę sportową podpisana

Uczniowie „trójki” już się mogą cieszyć!
We wrześniu ruszą prace przy budowie sali sportowej przy Szkole 
Podstawowej nr 3. Burmistrz Mariusz Olejniczak, 13 sierpnia, podpisał 
umowę z wykonawcą.  – Inwestycję, za 4,8 mln zł, chcemy zrealizo-
wać do końca przyszłego roku – zapowiada.

Przetarg na budowę sali przy słu-
bickiej szkole wygrała fi rma Exalo 
Drilling S. A. Jak zapowiedział dy-
rektor Oddziału „Diament” w  Zie-
lonej Górze Janusz Popiel, fi rma 
przejmie plac budowy już w  koń-
cówce sierpnia, tak by we wrześniu 
móc rozpocząć prace. Projekt obej-
muje budowę sali gimnastycznej 

o powierzchni 600 mkw, z możliwo-
ścią 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 do 
zajęć korekcyjnych, sanitariaty, 

także dla osób niepełnosprawnych. 
Uczniowie będą tam też mogli ko-
rzystać z  natrysków i  szatni. Przy 
wejściu głównym znajdować się 
będzie podjazd, a przy łączniku pro-
wadzącym do szkoły – platforma 
ułatwiającą komunikację uczniom 
niepełnosprawnym. 
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Taki scenariusz dla oświaty napisał koronawirus
Takie są warianty funkcjonowania szkół i placówek 
w okresie pandemii w sytuacji wystąpienia zakaże-
nia na danym terenie

Wariant A – tradycyjna forma kształcenia
W  szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne 

GIS/MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.

W  przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor 

szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł 

częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. 

Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C.

Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa)
Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, od-

działu, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w za-

kresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na 

odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na da-

nym terenie, w danej szkole czy placówce. Decyzję podejmie dyrektor 

po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i  otrzymaniu pozytywnej 

opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te, 

będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decy-

zji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą emaila, telefonu.

Wariant C – kształcenie zdalne
Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć sta-

cjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształce-

nia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku 

zgoda organu prowadzącego i  pozytywna opinia Państwowego Po-

wiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal 

zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie 

kraju.
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Gmina przygotowuje się od wielu 
tygodni na powrót dzieci po waka-
cjach do swoich placówek. - Sytuacja 
jest tak dynamiczna, ze względu 
na pojawiające się nowe przypadki 
zachorowań na Covid-19, że z  dnia 
na dzień nasze wszystkie ustalenia 
mogą się zmienić – mówił burmistrz 
Mariusz Olejniczak. - Na razie opie-
ramy się na aktualnych wytycznych 
Głównego Inspektoratu Sanitar-
nego – dodał.

Wytyczne te zawierają zalecenia 
związane m.in. z  organizacją zajęć 

w  szkole, wydawaniem posiłków, 
higieną, czyszczeniem, dezynfekcją 
pomieszczeń i  powierzchni, postę-
powaniem w przypadku podejrzenia 
zakażenia u uczniów i pracowników 
szkoły.

Główną wytyczną jest bez-
względne przestrzeganie podstawo-
wych zasad higieny: częste mycie rąk, 
ochrona podczas kichania i  kaszlu, 
unikanie dotykania oczu, nosa i ust, 
obowiązkowe zakrywanie ust i  nosa 
przez osoby trzecie przychodzące 
do szkoły lub placówki, regularne 

Dyrektorzy gminnych przedszkoli, żłobka i szkół spotkali się 18 sierp-
nia w Urzędzie Miejskim w Słubicach z Krzysztofem Dobrowolskim, 
p.o. dyrektora słubickiego sanepidu, żeby omówić zasady funkcjono-
wania, od 1 września, placówek oświatowych. 

czyszczenie pomieszczeń. Uczniowie 
w klasach nie będą musieli nosić ma-
seczek. W  miarę możliwości zaleca 
się taką organizację pracy i  jej koor-
dynację, która umożliwi zachowanie 
dystansu między osobami przebywa-
jącymi na terenie szkoły.

Dyrektorzy szkół i  placówek na 
podstawie wytycznych przygotowali 
już wewnętrzne regulaminy i proce-
dury funkcjonowania szkoły i  pla-
cówek w czasie epidemii. 25 sierpnia 
przedstawią wszystkie szczegóły.  

(beb)
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Reklama

Gmina pomogła 
szpitalowi 

Gmina Słubice wypożyczyła słubickiemu szpitalowi namiot pneuma-
tyczny, który jest wykorzystywany jako tzw. triage – punkt wstępnej 
kwalifi kacji pacjentów.

Już całą Jagiellończyka 
pięknie się jedzie!

Zakończyła się przebudowa ul. Jagiellończyka, na którą gmina prze-
znaczyła 200 tys. zł. Zamiast gruntowej drogi jest tam teraz asfalt, 
a przy nim lampy i chodnik. 

 Blisko 900 tys. zł
na remonty 
gminnych 
placówek 
oświatowych

Modernizacja instalacji elektrycznej i sali 
sportowej w SP3, remont łazienki w przed-
szkolu „Miś Uszatek”, pracownia dla uczniów 
niepełnosprawnych w Golicach – to tylko nie-
które z prac zrealizowanych w czasie wakacji.

Z taką prośbą zwrócił się do burmi-
strza Mariusza Olejniczaka prezes 
zarządu lecznicy Łukasz Kaczmarek. 
Tłumaczył, że w  związku z  korona-
wirusem szpital musi stworzyć bez-
pieczny system przyjęć pacjentów.

– W  tym celu niezbędny jest od-
powiedni sprzęt, którego nie po-

siadamy w  swoim wyposażeniu 
– stwierdził w piśmie do burmistrza 
prezes Kaczmarek. Dlatego zwrócił 
się z  prośbą, żeby na czas nieokre-
ślony wypożyczyć szpitalowi namiot 
pneumatyczny, którym posiada 
Ochotnicza Straż Pożarna w  Słubi-
cach. 

– Oczywiście się zgodziliśmy, bo 
ważne jest, żeby stworzyć bezpieczne 
warunki pacjentom i  personelowi 
szpitala. Taki punkt wstępnej kwali-
fi kacji pacjentów w obecnym czasie 
zagrożenia z powodu COVID-19 jest 
niezbędny – mówi burmistrz. 

(beb)

Droga prowadzi do osiedla Świer-
kowego, znajdujących się nieopodal 
domów jednorodzinnych i budynku 
z  mieszkaniami socjalnymi, który 
należy do gminy. Przy okazji tej in-
westycji właśnie z  myślą o  miesz-
kańcach budynku socjalnego 
wybudowano też podjazd dla osób 
niepełnosprawnych. 

Ulica Jagiellończyka była w  prze-
szłości zmodernizowana częściowo, 
teraz wyremontowano brakujący 90 
metrowy odcinek. Zbudowano też 
125 metrów chodnika, przy drodze 
stanęły cztery lampy.  

(beb)
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Jak zawsze letnia przerwa w szkołach 
jest wykorzystywana na większe 
i  mniejsze remonty, dzięki którym 
gmina podnosi standard placówek 
oświatowych. Tak jest i w tym roku. 
W  szkołach, przedszkolach i  samo-
rządowym żłobku większość prac 
już wykonano, reszta robót skończy 
się niebawem.

Przy Szkole Podstawowej nr 1 
zmodernizowano plac i zbudowano 
tam miejsca parkingowe. Koszto-
wało to gminę 61 tys. zł. W SP nr 2 
za blisko 26 tys. zł wyremontowano 
sale lekcyjne.

Największy zakres prac był w  SP 
nr 3. Za ponad 95 tys. zł zmoderni-
zowano instalację elektryczną, za 
64 tys. zł zaadaptowano pomiesz-
czenia na pracownie dla dzieci nie-
pełnosprawnych i  wyposażono je 
w  odpowiednie sprzęty, a  57 tys. zł 
kosztowała modernizacja sali gim-
nastycznej wraz z wymianą pokrycia 
dachowego. Ponad 26 tys. zł prze-
znaczono też na modernizację ogro-
dzenia. 

Inwestycje na kwotę ponad 180 
tys. zł są też realizowane w  szkole 
w  Golicach. Zakończono już tam 
modernizację instalacji elektrycznej 
(145 tys. zł), trwa remont pomiesz-
czeń na pracownie dla uczniów nie-
pełnosprawnych, które zostaną też 
odpowiednio wyposażone. 

97,5 tys. zł pójdzie na moderni-
zację pomieszczeń biurowych i  toa-
lety w przedszkolu nr 1 „Jarzębinka”, 
a 50 tys. zł na remont łazienki gru-
powej w „Misiu Uszatku”. Natomiast 
w  przedszkolu nr 4 „Krasnal Hała-
bała” za 63 tys. zł budowane będzie 
nowe przyłącze wodociągowe. Po-
nadto 19 tys. zł kosztowała doku-
mentacja kosztorysowa wykonania 

modernizacji instalacji wody zimnej, 
ciepłej i  cyrkulacyjnej w  budynku 
przedszkola (etap I), za blisko 60 tys. 
zł wybudowano drogę dojazdową 
do placówki, która pełni rolę drogi 
przeciwpożarowej. 

Nowe przyłącze wodociągowe bę-
dzie też miał żłobek (koszt 70 tys. zł). 
21 tys. zł wydała gmina na moderni-
zację ogrodzenia placówki. 

Od września uczniowie „dwójki” 
będą mogli korzystać z  wybudo-
wanej niedawno nowej hali spor-
towej. 

(beb)
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Ulica Mieszka I przejdzie kompleksową przebudowę 
Jesienią kierowcy odetchną, bo do 30 listopada Eurokop Invest przebuduje ul. Mieszka I oraz zbuduje rondo przy skrzy-
żowaniu z ul. Konstytucji 3 Maja i Jagiełły.

Dlaczego trzeba było wyciąć drzewa?
Burmistrz Mariusz Olejniczak wyjaśnia: Chcąc wyremon-
tować drogę przy ul. Mieszka I  wyjścia były dwa. Mogliśmy 
wylać na bruk asfalt i dalej patrzeć, jak po ulewach droga sta-
je się nieprzejezdna, bo nie ma tam odwodnienia, albo prze-
budować ją gruntownie. Na to się zdecydowaliśmy. Z bólem 
serca przyjąłem rozwiązania planistów, którzy ocenili, że 
w związku z inwestycją konieczne będzie usunięcie niektó-
rych drzew. Jak doszło do ich oceny okazało się, że spośród 
35 drzew rosnących przy tej ulicy, 12 drzew jest chorych i nie-
zależnie od tej inwestycji, musiałoby być wyciętych. Cztery 
inne trzeba usunąć ponieważ stwarzają zagrożenie w ruchu 
samochodowym. Chodzi o to, że niektóre osoby mieszkają-
ce przy Mieszka I, wyjeżdżając z terenu swoich posesji, mają 
znacznie ograniczoną widoczność. Dlatego bardzo im zale-
żało na wycince tych drzew. Pod petycją do mnie w tej spra-
wie podpisało się 10 osób. Oprócz najważniejszej – kwestii 
bezpieczeństwa, w liście tym poruszyli też to, że korzenie 
drzew  uszkadzają  fundamenty ich domów. 
Rozumiem rozgoryczenia tych osób, które ze smutkiem 
patrzą dziś na pnie ściętych drzew, ale chcę podkreślić, że 
za każdym razem, gdy zachodzi konieczność wycięcia ja-
kiegoś drzewa w mieście,  sadzimy nowe. W tym wypadku, 
mimo, że w decyzji o wycince, takiego wymogu nie było, 
też mamy w planach nowe nasadzenia,  oczywiście w in-
nym miejscu.   

Są czasowe utrudnienia w ruchu
Przy ul. Mieszka I będzie budowana kanalizacja deszczowa, a to się wiąże z głębokimi wykopami. Dlatego kierowców czekają utrudnienia. 
• do końca września, ulica Mieszka I będzie całkowicie zamknięta dla ruchu samochodowego, od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z os. Świerkowym. Jedynie 

osoby mieszkające przy tej ulicy, w miarę możliwości, będą miały umożliwiony dojazd do swoich posesji. 
• w drugim etapie (zaplanowanym na październik – listopad) zamknięty będzie odcinek od ul. Jagiellończyka (skrzyżowanie przy os. Świerkowym) do ul. Konstytucji 3 Maja. 

Wtedy będzie to mniej uciążliwe, bo będzie już można korzystać z objazdu wyremontowaną właśnie przez gminę ulicą Jagiellończyka.
• przystanek przy ul. Mieszka I, przy Szkole Podstawowej nr 2, jest do odwołania wyłączony z obsługi pasażerów 

– Wiem, że wielu mieszkańców 
bardzo się denerwowało jeżdżąc 
ulicą Mieszka I, która  ostatnio, z  po-
wodu tego, że Zakład Usług Wodno-
-Ściekowych budował tam nową sieć  
wodną i  kanalizacyjną, była rozko-
pana – mówi burmistrz M. Olejni-
czak. - Gmina od dawna miała plan, 
żeby wyremontować tę drogę, bo po 
bruku jeździło się okropnie, jednak 
nie było absolutnie sensu kłaść nowej 
nawierzchni przed zrealizowaniem 
inwestycji  ZUWŚ - tłumaczy.

Spółka swoje zadanie już wykonała 
stąd gmina mogła ogłosić przetarg na 
kompleksową przebudowę Mieszka I. 

Co jest w planach? – Zamiast bruku 
będzie asfaltowa nawierzchnia, po-
nadto zbudujemy nowe chodniki 
z  wjazdami na posesje i  oświetlenie 
– wylicza burmistrz. Ale na tym nie 
koniec.

– Mieszkańcy tej okolicy, a  także 
kierowcy z  innych części miasta na-
rzekali na niebezpieczne skrzyżo-
wanie przy zbiegu ulic Mieszka I, 
Konstytucji 3 Maja i  Jagiełły – mówi 
burmistrz. – Dlatego, żeby poprawić 
bezpieczeństwo zarówno kierowców 
jak i pieszych zbudujemy 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. 

(beb) 

Nasze asy ze stypendiami od gminy!
Igor Wiencek, Martyna Mierzwiak, Maja Kozłowska, Karolina Smolińska i Malwina Czarnecka – to uczniowie, którym za 
najwyższe wyniki w nauce, w roku szkolnym 2019/2020, dyrektorzy szkół przyznali właśnie stypendia. Igor Wiencek, 
26 sierpnia, dostanie ponadto stypendium Burmistrza Słubic. 

Igor, jako uczeń klasy 6a, uzy-
skał średnią ocen 5,92 - najwyższą 
w Szkole Podstawowej nr 1. Podobnie 
jak uczniowie innych szkół, którzy 
mają najwyższe oceny, otrzymał 
jednorazowo 500 zł stypendium. 
W  jego przypadku to nie wszystko, 
bo Igor jest też fi nalistą wojewódz-
kiego konkursu z  historii w  roku 
szkolnym 2019/2020. Dlatego 
otrzymywać też będzie stypendium 
Burmistrza Słubic. Miesięcznie jest 
to 150 zł, w całym roku szkolnym – 
w sumie 1500 zł. 

W  gronie stypendystów jest też 
m.in. Martyna Mierzwiak z SP nr 2. 
Oprócz najwyższej średniej w szkole 
(5,78), ma na swoim koncie sporo 
osiągnięć. Dwukrotnie, w latach po-
przednich była fi nalistką konkursu 
z  języka polskiego organizowanego 
przez Lubuskiego Kuratora Oświaty, 
a  w  ub. roku stypendystką Burmi-
strza Słubic. Z wyróżnieniem skoń-
czyła Państwową Szkołę Muzyczną 

I  Stopnia w  Słubicach w  klasie for-
tepianu. 

W Szkole Podstawowej nr 3 w Słu-
bicach najwyższą średnią (5,83) 
miała Maja Kozłowska, wówczas 
uczennica klasy 5c. Maja może się 
też pochwalić bardzo dobrym wy-
nikiem w  Międzynarodowym Kon-
kursie Kangur Matematyczny 2020.

Z  kolei Stypendium Dyrektora 
Szkoły Podstawowej w  Golicach 
dostała uczennica klasy VIII Ka-
rolina Smolińska, której średnia 
ocen wyniosła 5,61. Karolina miała 
bardzo wysokie wyniki z egzaminu 
ósmoklasisty z  matematyki oraz 
języka polskiego, jest też fi nalistką 
konkursu Ptaki Parku Narodowego 
Ujście Warty, brała czynny udział 
w  Ogólnopolskim Projekcie Spor-
towym „Drużyna Energii”, w którym 
to szkoła otrzymała tytuł laureata. 
Na swoim koncie ma też uzyskany 
w  roku szkolnym 2016/2017 medal 
Lubuskiej Olimpiady Młodzieży 

w  Badmintonie Drużynowym 
Dziewcząt. 

W podstawówce w Kunowicach  
najwyższą średnią ocen – 5,75 - miała 
Malwina Czarnecka, którą nauczy-
ciele i uczniowie chwalą nie tylko za 
wyniki w nauce, ale też to, że potrafi  
łączyć z nią swoje pasje i  jest znako-
mitym przykładem dla innych. 

Nowe zasady przyznawania na-
gród i  stypendiów burmistrza, 
w  ramach Lokalnego programu 
wspierania edukacji uzdolnionych 
dzieci i młodzieży, określiła we wrze-
śniu ub. roku Rada Miejska w Słubi-
cach. Skąd ta zmiana?

- Zależało nam, żeby o  Na-
grody i  Stypendia Burmistrza 
Słubic mogli się ubiegać wszyscy 
uczniowie szkół podstawowych 
i  ponadpodstawowych zarówno 
publicznych jak i  i  niepublicznych, 
których siedziba jest na terenie na-
szej gminy – wyjaśnia burmistrz 
Mariusz Olejniczak. 

W  tym roku szkolnym, warunek, 
żeby dostać Stypendium Burmi-
strza Słubic (trzeba być fi nalistą lub 
laureatem konkursów, turniejów 
i  olimpiad na szczeblu minimum 
wojewódzkim) spełnił Igor Wiencek. 
- Mam nadzieję, że w przyszłym roku 
szkolnym będę mógł wręczyć te sty-
pendia dużo większej liczbie uczniów 
– mówi burmistrz. - Wszystkim na-
grodzonym w  tym roku serdecznie 
gratuluję i  życzę, żeby tak znako-
mite wyniki w  nauce osiągali także 
w przyszłość – podkreśla. 

Miesięczne stypendia Burmistrza 
Słubic przyznawane są osobom, 
które są w trakcie nauki, a nagrody – 
jednorazowo (1500 zł) absolwentom 
szkół. 

 - Nie zapominamy też o uczniach, 
którzy odnoszą sukcesy w  sporcie 
– mówi burmistrz M. Olejniczak. 
Przypomina, że w  kwietniu radni 
przyznali 18 stypendiów. W  tym 
gronie znaleźli się: Wiktoria Smo-

larczyk, 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, Zu-
zanna Piskunowicz, Natalia Kiedro-
wicz, Przemysław Cichosz-Dzyga, 
Patryk Cichosz-Dzyga. Wysokość 
stypendium to 200 zł. 

Sportowcom przyznawane są też 
nagrody. Najwyższą w tym roku – 5 
tys. zł otrzymała Emilia Kulas za 
zdobycie srebrnego medalu w spor-
tach walki na Mistrzostwach Europy, 
po 3 tys. zł – rzucająca dyskiem Pau-
lina Polańska (2.miejsce na Mistrzo-
stwach Polski), płotkarz Jakub Czak 
(3.miejsce na Mistrzostwach Polski), 
dyskobolka Małgorzata Krzyżan 
(1.miejsce w  Mistrzostwach Polski 
Masters), a po 1 tys. zł trenerzy: Oleg 
Pachol i Jacek Grześkowiak. 

 (beb)
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Co z wodą w gminie? 
Słubicki ZUWŚ wyjaśnia.  

Od ponad roku, w ramach realizowanego przez Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. projektu pn. „Uporządko-
wanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice”, współfi nansowanego ze środków unijnych, trwa 
remont miejskich wodociągów. 

Na jakim etapie są prace?
Po wybudowaniu 8 kilometrów 
nowej sieci wodociągowej, prace 
weszły w  fi nalny etap, który po-
lega na sukcesywnym wyłączaniu 
z  użytku fragmentów starej sieci, 
przełączaniu nowych fragmentów 
sieci do całej infrastruktury wo-
dociągowej oraz przyłączaniu 
budynków do nowej sieci wodocią-
gowej. Do wykonania jest w sumie 
ponad 300 przyłączy. 

Dlaczego dochodzi do okreso-
wych przerw w dostawie wody?
Prace prowadzone są na funk-
cjonującej sieci wodociągowej, 
potocznie mówiąc „żywym orga-
nizmie”. Większość z  nich wiąże 
się z  koniecznością okresowego 
wstrzymania dostaw wody dla 
mieszkańców. Dlatego, że często 
dopiero w  trakcie robót można 
stwierdzić, czy ograniczenie do-
staw wody obejmie wcześniej 
planowane ulice w  mieście, czy 
też większy obszar. Stąd poja-
wiające się w  komunikatach in-
formacje, że przerwy w  dostawie 
wody będą dotyczyły konkret-
nych ulic, ale w  miarę postępu 
prac i  niespodziewanych sytuacji 
również innych miejsc w  mie-
ście. Ze względu na newralgiczne 
obiekty, np. szpital, a  także sy-
tuację epidemiczną, okres letni, 
wodociągowcy wykonują część 
prac w porze nocnej (od 22.00 do 
4.00-5.00), by zminimalizować 
utrudnienia. Przy zmniejszonym 
zakresie robót (małej ilości ulic do 
wyłączenia) prace prowadzone są 
też w ciągu dnia. 

Gdzie można się dowiedzieć 
o planowanych pracach? 
Mieszkańcy są informowani o pla-
nowanych pracach modernizacyj-
nych z wyprzedzeniem (minimum 
1-dniowym, najczęściej jednak 
na kilka dni przed planowanymi 
pracami) głównie za pomocą: ko-
munikatów umieszczonych na 
stronie internetowej spółki www.
zuws.pl – na stronie głównej oraz 
w  zakładce „Aktualności”, komu-
nikatów wysyłanych za pośred-
nictwem poczty elektronicznej do 
zarządców nieruchomości działa-
jących na terenie miasta, mediów 
lokalnych (telewizja HTS, portale 
internetowe: naszeslubice.pl, slu-
bice24.pl, iloveslubice.pl), rzecz-
nika prasowego gminy Słubice, 
sołtysów z  terenu gminy Słubice, 
placówek oświatowych oraz szpi-
tala. W szczególnych przypadkach 
pracownicy Spółki kontaktują się 
również telefonicznie. Dzięki za-
angażowaniu m.in. urzędników, 
mediów oraz zarządców budynków 
informacje te są rozpowszechniane 
również za pośrednictwem portali 
społecznościowych. 

Kiedy można spodziewać się 
utrudnień? 
Prace na sieci wodociągowej i zwią-
zane z  nimi utrudnienia, w  tym 
przerwy w dostawach wody, są wy-
konywane zgodnie z ogólnym har-

monogramem, przygotowanym 
przez wykonawcę. Znajduje się 
on na stronie internetowej spółki 
www.zuws.pl (na głównej stronie 
w zakładce „Zmiana barwy wody”). 
Wyszczególnione są tam ulice, na 
których prace będą prowadzone do 
listopada 2020 roku. Ze względu 
na dynamikę prowadzonych prac, 
warunki ich prowadzenia, uzgod-
nienia z różnymi instytucjami oraz 
władzami gminy, harmonogram 
jednak ulega modyfi kacjom. 

Gdzie prace będą prowadzone 
w sierpniu i wrześniu? 
W  sierpniu i  wrześniu plano-
wane prace obejmą ulice: Chro-
brego, Chopina, Seelowską, 
Wawrzyniaka, Daszyńskiego, Sien-
kiewicza. Mieszkańcy tych ulic 
w  najbliższym czasie mogą spo-
dziewać się utrudnień. Poszcze-
gólne budynki będą przyłączane 
do nowej sieci wodociągowej. 
W  jakich terminach będą one wy-
stępowały będziemy informować 
na bieżąco na stronie internetowej 
www.zuws.pl. 

Awarie sieci wodociągowej są, 
były i będą … niezaplanowane
Oprócz robót prowadzonych w  ra-
mach projektu, związanych z  bu-
dową nowej sieci wodociągowej 
i przyłączeniami, na sieci wodocią-
gowej występują niezaplanowane, 
nagłe awarie i inne zdarzenia zwią-
zane z  działaniem systemu wod-
-kan. Sieć wodociągowa w  całej 
gminie liczy 108 km. Na często-
tliwość i  terminy występowania 
awarii niestety Spółka nie ma 
wpływu. 

Jakie działania są podejmowane 
w  przypadku wystąpienia zda-
rzeń nagłych?
W  momencie pojawienia się 
awarii, natychmiast jej lokalizacja 
i  zakres są diagnozowane. Jeżeli 
usuwanie awarii wiąże się z  ogra-
niczeniem w  dostawie wody, od 
razu komunikat pojawia się na 
stronie internetowej www.zuws.
pl i  jest przekazywany zarządcom 
nieruchomości oraz mediom. Jed-
nocześnie wykonywane są również 
prace naprawcze. W przypadkach, 
kiedy np. z  pękniętej pod ziemią 
rury wydobywa się woda pod 
wysokim ciśnieniem, konieczne 
jest wstrzymanie dostaw wody 
w  całym systemie. Wówczas do-
piero można prowadzić prace. Cały 
zespół niezwłocznie przeprowadza 
usunięcie usterek, by jak najszyb-
ciej woda znów była dostępna dla 
mieszkańców.

Dlaczego wcześniej nie ma in-
formacji o  awarii czy niezdat-
ności wody do spożycia? 
Jeżeli dochodzi do awarii Spółka 
nie jest w  stanie uprzedzić miesz-
kańców (kilka dni lub godzin wcze-
śniej) o  ograniczeniu w  dostawie 
wody. Informacja pojawia się naj-
szybciej, jak jest to tylko możliwe, 
w  tym czasie awaria jest już naj-
częściej usuwana. Celem Spółki 

jest jak najszybsze uporanie się 
z  awarią i  przywrócenie dostaw 
wody. 
Podobnie jest w  przypadku wpro-
wadzonych przez Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitar-
nego w  Słubicach komunikatów 
o  warunkowej przydatności wody 
do bezpośredniego spożycia przez 
ludzi. Informacje przekazywane 
są najszybciej jak to jest możliwe 
do wszystkich wcześniej wymie-
nionych adresatów, ale dopiero 
po decyzji wydanej przez sanepid. 
W  takich sytuacjach bezwzględnie 
obowiązują wskazania sanitarne. 
Ich odwołanie następuje również 
poprzez komunikat wydany przez 
sanepid. ZUWŚ Sp. z  o.o., oprócz 
prowadzenia prac naprawczych, ba-
dania parametrów wody i  monito-
rowania sieci wodociągowej, nie ma 
wpływu na treść komunikatu sane-
pidu, zawarte w  nim zalecenia, za-
kazy, czy też termin ich odwołania. 

Zabarwienie wody
Woda dostarczana mieszkańcom 
gminy ma odpowiednie para-

metry, długotrwała zmiana jej 
barwy nie wynika z  celowych 
działań słubickich wodociągów, 
braku przydatności do spożycia 
czy niewłaściwych parametrów. 
Jednak po przerwie w  dostawach 
wody, m.in. spowodowanej awarią, 
może dochodzić do krótkotrwałej 
zmiany ciśnienia wody, a  także jej 
barwy. Pomocne w  ograniczeniu 
tego zjawiska jest np. tuż po pra-
cach na sieci wodociągowej spusz-
czenie wody czy oczyszczenie 
z  osadu perlatorów, sitek zamoco-
wanych w  kranach. Jeżeli barwa 
wody wzbudza wątpliwości w dłuż-
szym okresie, to warto sprawdzić 
również stan instalacji wewnętrz-
nych wod-kan, które są własnością 
np. wspólnot mieszkaniowych. 
Często przyczyną bywają przesta-
rzałe, niekonserwowane instalacje 
zamontowane bezpośrednio w bu-
dynkach. 
Modernizacja słubickich wodo-
ciągów to jedno z  zadań realizo-
wanych w  ramach projektu  pn.: 
„Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej na terenie 

aglomeracji Słubice”. Obejmuje 
ono modernizację 8 km sieci wo-
dociągowej. Inwestycja jest na 
ukończeniu, głównym  wyko-
nawcą  robót jest fi rma  Gorem Sp. 
z  o.o. z  Gdańska. Ze względu na 
stan epidemiczny czas na ukoń-
czenie zadania został wydłużony 
do listopada 2020 roku. Koszt mo-
dernizacji sieci wodociągowej  to 
ponad 7 mln złotych. 

Za wszelkie związane z tym utrud-
nienia serdecznie przepraszamy. 
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100 lat temu zdarzył się Cud nad Wisłą!
15 sierpnia to dla Polaków data wyjątkowo ważna, bo wiąże się z Bitwą Warszawską, która  w 1920 roku zdecydowała 
o zachowaniu niepodległości przez Polskę i przekreśliła plany rozprzestrzeniania komunizmu na Europę Zachodnią.

Umowa na wymianę 
kopciuchów podpisana !

11 sierpnia burmistrz Mariusz Olejniczak podpisał pierwszą umowę 
z mieszkanką Słubic, Panią Honoratą, na wymianę „kopciucha”. 

Specjaliści udzielą wsparcia 
ofi arom przemocy

Gmina Słubice dostała 12 tys. zł dofi nansowania do projektu, w ra-
mach którego udzieli wsparcia ofi arom przemocy w rodzinie. Dzięki 
pracy z psychologiem, prawnikiem i mediatorem nauczą się, jak so-
bie radzić w kryzysowych sytuacjach i do kogo udać się po pomoc. 

Stypendia 
szkolne? Wnioski 
do 15 września

Jak co roku gmina udzieli fi nansowego wspar-
cia uczniom, których rodzina jest w trudnej 
sytuacji fi nansowej. O pomoc można się ubie-
gać gdy dochód miesięczny netto na osobę 
w rodzinie ucznia nie przekracza 528 zł. 

Zdaniem brytyjskiego polityka i dy-
plomaty Edgara D’Abernon Bitwa 
Warszawska była jedną z  osiem-
nastu przełomowych bitew w  hi-
storii świata. Zapobiegła radzieckim 
planom ofensywy na Europę Za-
chodnią oraz planom rozpętania 
międzynarodowej rewolucji.

Nazywana Cudem nad Wisłą 
była największym polskim zwy-
cięstwem militarnym XX wieku, 
odniesionym dzięki niezwykłej mo-
bilizacji całego narodu polskiego 
i  bohaterskiej walce prowadzonej 
przy masowym wsparciu ludności 
cywilnej. Bitwa Warszawska była 
też najważniejszym etapem trwa-
jącej od jesieni 1918 roku wojny 
polsko-bolszewickiej  pomiędzy od-

rodzoną II Rzeczpospolitą a  Rosją 
Radziecką.

Wydarzenia sprzed 100 lat upa-
miętnił m.in. Senat RP. – W  przed-
dzień 100. rocznicy Cudu nad Wisłą, 
składamy hołd jej Bohaterom, 
obrońcom niepodległości Rzeczypo-
spolitej – głosi uchwała Senatu z 12 
sierpnia 2020 roku. 

W  uchwale przypomniano, że 
„od końca lipca do pierwszych dni 
września 1920 roku rozegrało się 
decydujące starcie Polski z  bolsze-
wicką Rosją”. „Krwawe zmagania 
toczono na przestrzeni blisko pół 
tysiąca kilometrów: między Nie-
szawą nad Wisłą, Sokalem nad Bu-
giem i  Kolnem pod pruską granicą 
oraz, między 13 a  15 sierpnia, na 

przedpolu stolicy Rzeczypospolitej 
– pod Radzyminem i  Ossowem”. – 
Rząd Obrony Narodowej kierowany 
przez Wincentego Witosa oraz sztab 
Wojska Polskiego podjęły działania, 
które zadecydowały o  zwycięstwie 
Rzeczypospolitej – podkreślili sena-
torowie i dodali, że  „Wojsko Polskie 
na czele z Marszałkiem Józefem Pił-
sudskim uratowało nie tylko suwe-
renność naszej Ojczyzny, lecz także 
ład demokratyczny całej Europy”.

Uchwała głosi też, że „wojna z lat 
1919–1920 była zbiorowym wy-
siłkiem całego narodu polskiego, 
wszystkich jego warstw społecz-
nych, a  także mniejszości narodo-
wych”. Razem z Polakami przeciwko 
bolszewikom walczyło wojsko ukra-

ińskie, oddziały białoruskie, żoł-
nierze demokratycznej +III Rosji+”. 
– Wspominamy postawę Francji, 
która umożliwiła efektywne do-
stawy broni i  amunicji, a  jej misja 
wojskowa wspomagała dowództwo 
polskie. Nie zapomnimy czynu 
zbrojnego lotników amerykańskich 
z  Eskadry Kościuszkowskiej, belgij-
skiego pociągu sanitarnego, życzli-
wości Łotyszy, Estończyków i Finów. 
Szczególnie pamiętamy o  braciach 
Węgrach, którzy odstąpili Polsce 
swoje zapasy amunicji oraz dostar-
czali ją aż do końca działań zbroj-
nych – napisali senatorowie. 

Senat także „w  sposób szcze-
gólny pamięta o  zapomnianych 
Bohaterach tej bitwy wymazywa-

nych z historii przez reżim komuni-
styczny, wśród których był między 
innymi kpt. Stefan Pogonowski, 
który, dowodząc I  Batalionem 28. 
Pułku Strzelców Kaniowskich, zwa-
nego Pułkiem +Dzieci Łódzkich+, 
śmiałym działaniem zatrzymał 
pułki bolszewickie, które przeszły 
ostatnią linię polskiej obrony i przed 
sobą miały już tylko przez nikogo 
niebronioną, bezbronną Warszawę”. 
Przypomniał też innego Bohatera 
tej bitwy – rtm. Aleksandra Napiór-
kowskiego, posła na Sejm Ustawo-
dawczy, który zmarł w  wyniku ran 
podniesionych w  bitwie pod Sar-
nową Górą w okolicach Ciechanowa 
18 sierpnia 1920 r. 

(red) 

Tryb i  sposób udzielania oraz wy-
sokości stypendium szkolnego 
określa Uchwała XXIX/225/2012 
Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 
sierpnia 2012 w sprawie przyjęcia re-
gulaminu udzielania pomocy mate-
rialnej o  charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie 
Gminy Słubice.

Stypendium szkolne przysługuje:
– uczniom szkół publicznych, nie-

publicznych, niepublicznych szkół 
artystycznych o  uprawnieniach pu-
blicznych szkół artystycznych

oraz
– słuchaczom kolegiów pracow-

ników służb społecznych – do czasu 
ukończenia kształcenia, nie dłużej 
jednak niż do ukończenia 24. roku 
życia;

– wychowankom publicznych 
i  niepublicznych ośrodków re-
walidacyjno – wychowawczych 
– do czasu ukończenia realizacji obo-
wiązku nauki.

Warunkiem przyznania świad-
czenia jest udokumentowanie 
trudnej sytuacji materialnej rodziny 
ucznia – dochód miesięczny netto 
na osobę w rodzinie ucznia nie może 
przekroczyć 528,00 złotych w  mie-
siącu poprzedzającym złożenie 
wniosku.

Wnioskodawcą może być rodzic, 
pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły.

Termin złożenia wniosku wraz 
z  załącznikami oraz klauzulą infor-
macyjną RODO upływa 15 września 
2020r.

Wniosek oraz klauzulę infor-
macyjną RODO należy pobierać ze 
strony internetowej https://zaoslu-
bice.ssdip.bip.gov.pl/stypendia-
-szkolne/

Przed wypełnieniem wniosku 
należy zapoznać się z  Instrukcją 
i Regulaminem zamieszczonymi na 

powyższej stronie. W  związku z  sy-
tuacją epidemiczną w  kraju, zwią-
zaną z  ryzykiem rozprzestrzeniania 
się koronawirusa (SARS-CoV-2), 
składanie wniosków stypendial-
nych wraz z  załącznikami na rok 
szkolny 2020/2021 należy reali-
zować poprzez:

– wysłanie pocztą na adres: Zespół 
Administracyjny Oświaty w  Słubi-
cach, ul. Akademicka 1, 69-100 Słu-
bice (decyduje data nadania),

lub
– osobiste złożenie, przy zacho-

waniu wszelkich środków ochrony 
w  biurze Zespołu Administracyj-
nego Oświaty w  Słubicach, ul. 
Akademicka 1, pokój nr 228, po 
uprzednim, telefonicznym usta-
leniu terminu z  pracownikiem me-
rytorycznym pod nr telefonu 693 34 
12 06 bądź 95 737 20 58.  

Informacje dotyczące pomocy 
materialnej dla uczniów na rok 
szkolny 2020/2021 udzielane są pod 
nr tel. 95 737 20 58 od poniedziałku 
do piątku w  godzinach od 8.00 do 
15.00.

Pomoc materialna jest udzielana 
uczniom zamieszkałym na terenie 
gminy Słubice w  celu zmniejszenia 
różnic w  dostępie do edukacji, 
umożliwienia pokonywania barier 
dostępu do edukacji, wynikają-
cych z  trudnej sytuacji materialnej 
ucznia, tj. niskich dochodów na 
osobę w  rodzinie ucznia, w  szcze-
gólności gdy w  rodzinie występuje: 
bezrobocie, niepełnosprawność, 
ciężka lub długotrwała choroba, 
wielodzietność, brak umiejętności 
wypełniania funkcji opiekuńczo-
-wychowawczych, alkoholizm lub 
narkomania, a  także gdy uczeń po-
chodzi z rodziny niepełnej. 

Informacja:  Zespół Administracyjny 
Oświaty 

Przypomnijmy. W  czerwcu gmina 
ruszyła z  zapowiadanym pro-
gramem, dzięki któremu chcemy się 
pozbyć tzw. kopciuchów. 

Mieszkańcy gminy, którzy miesz-
kają 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. Co ważne, dotacja nie może 
być przeznaczona na refundację 
kosztów poniesionych przed datą 
zawarcia umowy z gminą. Wsparcie 
od gminy dotyczy trwałej zmiany 
systemu ogrzewania: z  systemu 
opartego na paliwie stałym klasy 3 
lub niższej (według normy PN-EN 

303-5-2012) na system oparty na 
montażu nowych źródeł ciepła.

W  przypadku pytań prosimy się 
kontaktować z  pracownicą Wy-
działu ds. komunalnych i  ochrony 
środowiska Elżbietą Głębowską, 
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)

– Terapia będzie polegała na dia-
gnozie problemu, stworzeniu 
i  wprowadzaniu planu bezpieczeń-
stwa, pracy nad skutkami przemocy, 
psychoedukacji na temat myśli, 
emocji i ich wpływu na zachowanie. 
Będziemy też uczyć jak radzić sobie 
z  emocjami, skutkami traumy, po-
każemy jak redukować stres – mówi 
Sabina Matkowska, kierowniczka 
Biura spraw społecznych w  słu-
bickim Urzędzie Miejskim. Dodaje, 
że pomoc prawna ukierunkowana 
będzie na diagnozę sytuacji prawnej, 
możliwości zwrócenia się o  pomoc 

do odpowiedniej instytucji, policji, 
Ośrodka Pomocy Społecznej, Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie.

Ponadto osoby objęte projektem 
otrzymają pomoc w napisaniu wnio-
sków do sądu, a  pomoc mediatora 
i prawnika umożliwi skrócenie drogi 
sądowej w  przypadku spraw opieki 
nad dziećmi, spraw majątkowych 
a  także zdiagnozowanie sytuacji 
rodzinnej pod kątem rozróżnienia 
konfl iktu od przemocy.

– Planujemy także urucho-
mienie grupy wsparcia dla osób 
doświadczających przemocy w  ro-
dzinie, która będzie służyła pod-
trzymywaniu nabytych w  drodze 
terapii umiejętności, by dzięki 
grupie na nowo kształtować swoje 
życie z  większym wsparciem spo-
łecznym, instytucjonalnym, ro-
dzinnym, przyjacielskim – mówi 
S. Matkowska.-   Zainicjowanie 
działalności grupy wsparcia będzie 
innowacyjnym przedsięwzięciem 
realizowanym na teranie gminy. 
Spotkania będą odbywały się na 
terenie Słubickiego Centrum Orga-

nizacji Pozarządowych, w  którym 
mieści się Punkt Informacyjno- 
Konsultacyjny.   Grupę wsparcia 
będzie moderował zatrudniony do-
świadczony specjalista, żeby   wyja-
śnić znaczenie wsparcia grupowego, 
zachęcić do udziału i  odpowiednio 
kierować procesem zmian zacho-
dzących w uczestnikach – dodaje.

Osoby zainteresowane udziałem 
w  proponowanych formach 
wsparcie proszone są o  kontakt 
z  Kierowniczką Ośrodka Pomocy 
Społecznej w  Słubicach Panią Mo-
niką Cichecki pod numerem tele-
fonu: 957582394 lub Kierowniczką 
Biura spraw społecznych Sabina 
Matkowską pod numerem telefonu: 
957372008.

Dofi nansowanie do projektu 
Gmina Słubice dostała, w  ramach 
Programu Osłonowego „Wspieranie 
Jednostek Samorządu Terytorial-
nego w  Tworzeniu Systemu Prze-
ciwdziałania Przemocy w Rodzinie”,  
z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej. 

( beb)
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Aktywny Kalendarz Adwentowy 2020 
– Zgłoś swoją propozycję!

W ramach tegorocznego Aktywnego Kalendarza Adwentowego w Słubicach i we Frankfurcie nad Odrą, do końca sierp-
nia,  trwa nabór wniosków od instytucji i różnych partnerów z dwumiasta, którzy chcieliby zrealizować w adwencie 
transgraniczne wydarzenia. 

Będzie plan gospodarki 
niskoemisyjnej dla gminy

Burmistrz Mariusz Olejniczak zwraca się z prośbą do mieszkańców o rzetelne przekazywanie informacji ankieterom, którzy 
na zlecenie gminy zbierają dane niezbędne do opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej  dla Gminy Słubice”. 

Uwaga! Oszustwa 
na „bon turystyczny”

 Oszuści nie odpuszczają, tym razem za środek obrali sobie Polski Bon 
Turystyczny. Proponują sprzedaż bonu lub pomoc przy założeniu PUE 
ZUS i aktywacji bonu w zamian za pieniądze – przestrzega ZUS.

Dobra wiadomość 
dla Czytelników 
słubickiej biblioteki! 

 Z przyjemnością informujemy, że Bibliote-
ka Publiczna Miasta i Gminy w Słubicach, po 
raz kolejny, otrzymała dofi nansowanie na 
zakup nowości wydawniczych z Programu 
Biblioteki Narodowej w ramach Programu 
Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa” w wysokości 10 tys. zł. 

Poszukujemy 24 tętniących ży-
ciem punktów programu dla 
mieszkańców Dwumiasta Słubic 
i  Frankfurtu nad Odrą. Od 01 do 
24 grudnia każdego dnia wybrane 
projekty otworzą drzwi swojej insty-
tucji i  zaoferują zainteresowanym 
gościom możliwość spotkania się 
w  przedświątecznej atmosferze. 
Poszukujemy inicjatyw, stowarzy-
szeń, sklepów i  instytucji, które nie 
tylko w oryginalny sposób celebrują 
przedświąteczny czas, ale także 
skupiają różne grupy docelowe, 
zwłaszcza w kontekście współpracy 
z  innymi instytucjami oraz wy-

miany między pokoleniami i  naro-
dowościami.

W  celu dalszego pogłębienia 
współpracy w  Dwumieście i  wza-
jemnego poznania instytucji i  ofert 
po drugiej strony Odry, istotne jest 
zachowanie polsko-niemieckiego 
charakteru wydarzenia. W tej kwestii 
pomocą może służyć zespół organi-
zacyjny. W  związku z  nieprzewidy-
walną sytuacją spowodowaną przez 
pandemię SARS CoV-19, zespół or-
ganizacyjny oferuje gospodarzom 
możliwość włączenia wydarzeń 
w  formatach cyfrowych i  online do 
programu kalendarza adwentowego.

Zainteresowane osoby i instytucje 
mogą zgłosić pomysł swojego wyda-
rzenia do 31 sierpnia 2020 roku po-
przez formularz zgłoszeniowy, który 
w tym roku dostępny jest online. For-
mularz można znaleźć w języku pol-
skim i niemieckim online na stronie 
miasta Frankfurtu nad Odrą w dziale 
Spraw Obywatelskich (Bürgerplat-
tform) przy inicjatywach w  ramach 
„Aktywnego Kalendarza Adwen-
towego” (https://www.frankfurt-
-oder.de/Angebote-Beteiligungen/
Beteiligungen/B%C3%BCrgerini-
tiativen-Aktionen/Lebendiger-Ad-
ventskalender-/Anmeldung-/ )

Po upływie terminu zgłoszeń 
zespół organizatorów dokona 
przeglądu wszystkich zgłoszonych 
propozycji i  na podstawie wyżej 
wymienionych kryteriów po-
dejmie decyzję, kto zostanie włą-
czony do udziału w  tegorocznym 
projekcie i  będzie mógł przygo-
tować jedno z  okienek (wydarzeń) 
Kalendarza.

Projekt wspierany jest przez 
Fundusz Małych Projektów (KPF) 
Euroregionu PRO EUROPA VIA-
DRINA: Zespół organizacyjny: 
Rafał Mocny, Katolickie Centrum 
Studenckie „Parakletos” Słubice 

Christa Moritz, Wohnungswirt-
schaft Frankfurt (Oder) GmbH 
Adrianna Rosa, Arbeiten und 
Leben in historischen Gebäuden 
gGmbH Anja Greschke; Stad-
tverwaltung Frankfurt (Oder) Lea 
Keßler; AStA Europa Universität 
Viadrina Isa Ihle, Quartiersmana-
gement Frankfurt (Oder) Kontakt: 
Quartiersmanagement Frankfurt 
(Oder) „Innenstadt – Beresinchen” 
Isa Ihle Franz-Mehring-Str. 20 
15230 Frankfurt (Oder) Tel.: 0335 – 
3871894 E-Mail: quartiersmanage-
ment-ff o@stiftung-spi.de

Źródło: Zespół organizacyjny

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
przypomina, że bonu turystycznego 
nie można wymienić na gotówkę 
ani inne środki płatnicze. Można 
nim płacić za usługi hotelarskie 
i  imprezy turystyczne na terenie 
Polski do 31 marca 2022 r. Na każde 
dziecko, na które przyznany jest 
dodatek lub świadczenie wycho-
wawcze przysługuje bon w  wyso-
kości 500 zł. Wyjątkiem są dzieci 
z  orzeczoną niepełnosprawnością, 
które otrzymają dwa bony po 500 
zł każdy (drugi po dołączeniu odpo-
wiedniego orzeczenia).

Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych przypomina także, że nie na-
leży osobom trzecim udostępniać 
swojego loginu i hasła do PUE ZUS. 
Trzeba pamiętać, że znajdują się 
tam ważne dane, np. dotyczące   
zgłoszenia do ubezpieczeń, zwol-
nień lekarskich, czy też pobranych 
zasiłków. Nikt poza klientem (lub 
upoważnioną przez niego osobą) nie 

powinien mieć do nich dostępu.
Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy 

przy aktywacji Polskiego Bonu Tu-
rystycznego może kontaktować się 
telefonicznie z  dostępnym całodo-
bowo konsultantem pod nr tel. 22 
11 22  111 lub mailowo: bon@zus.pl. 
Pomocy udzielą także pracownicy 
we wszystkich placówkach Zakładu.

Bon można zrealizować jedynie 
poprzez PUE ZUS. Aby to zrobić 
nie trzeba składać wniosku. Bon 
znajdziemy na PUE ZUS w zakładce 
[Ogólny], w  menu bocznym w  za-
kładce [Polski Bon Turystyczny] > 
[Mój bon]. Przed aktywacją bonu 
warto sprawdzić, która osoba w  ro-
dzinie jest uprawniona do pobie-
rania świadczenia wychowawczego 
500+ (tzn. która osoba składała 
wniosek o  500+). Na PUE ZUS za-
kładka Polski Bon Turystyczny jest 
widoczna bowiem u  tej właśnie 
osoby. Przy aktywacji trzeba podać 
swoje dane kontaktowe – adres e-

-mail i  nr telefonu komórkowego. 
Jest to niezbędne, ponieważ po 
aktywacji bonu na podany adres 
mailowy zostanie wysłany kod ob-
sługi płatności, przy użyciu którego 
będzie można płacić   podmiotom 
turystycznym. Każda płatność bę-
dzie potwierdzona jednorazowym 
kodem autoryzacyjnym wysłanym 
SMS-em. Innymi słowy sam 16-zna-
kowy kod nie wystarczy, aby zre-
alizować transakcję. Podczas jej 
potwierdzania, trzeba podać czte-
rocyfrowy pin, który otrzymamy 
na numer telefonu podany podczas 
aktywacji bonu. Przy zakupie bonu, 
nie będziemy mieli też pewności 
czy kod nie został już zrealizowany. 
Prosimy wszystkich benefi cjentów 
o rozwagę.

Wszelkie nieprawidłowości mogą 
być zgłaszane na adres mailowy:   
nieprawidlowosci@pot.gov.pl. 
Zgłoszenia będą kierowane do or-
ganów ścigania.  Źródło: ZUS  

Trwa inwentaryzacja źródeł ni-
skiej emisji występujących na te-
renie gminy Słubice, w tym m.in.:
• rodzaju i typu źródła ciepła,
• zużycie surowców na potrzeby 

grzewcze, ciepłej wody użytkowej, 
przygotowanie posiłków,

• rodzaju i  typu stolarki okienno-

-drzwiowej, pokrycia dachowego itp.,
• planowanych prac termomoder-

nizacyjnych do roku 2027.
Przeprowadzenie inwentaryzacji 

jest niezbędne dla opracowania 
dokumentu pn.: „Plan gospodarki 
niskoemisyjnej dla Gminy Słubice”. 
Informujemy, że inwentaryzację 

przeprowadzają upoważnieni przed-
stawiciele fi rmy EKO-TEAM ze Zgo-
rzelca, którzy mają ze sobą oryginał 
upoważnienia do przeprowadzenia 
inwentaryzacji, podpisany przez 
Burmistrza Słubic. Ponadto posia-
dają identyfi katory z imieniem i na-
zwiskiem.

 KONTAKT Z ANKIETERAMI:
EKO – TEAM Sebastian Kuli-

kowski tel. 0691 015 026, fax. 75 613 
81 34, e-mail: ekoteam.kulikowski@
gmail.com

Prosimy o  współpracę z  ankiete-
rami i rzetelne przekazywanie infor-
macji. 

ANKIETY MOŻNA WYPEŁNIĆ 
ELEKTRONICZNIE NA STRONIE

https://pgnslubice.ankietaplus.
pl/s/45950JHC

Inwentaryzacja będzie trwała do 
końca sierpnia.  

( red)

Na realizację w/w  zadania biblio-
teka słubicka przeznaczyła kwotę 
w wysokości 40.000 zł wkładu wła-
snego.

Celem Programu jest wzmoc-
nienie aktywności czytelniczej 
w bibliotekach publicznych poprzez 
kreowanie wzrostu liczby wypo-
życzanych publikacji oraz wzrostu 
liczby czytelników bibliotek pu-
blicznych. Szczególny nacisk został 
położony na budowanie nawyków 

czytelniczych poprzez  stały  dopływ  
nowości  wydawniczych,  możliwość  
systematycznego ubytkowania   
(aktualizacja zasobów), a  w   konse-
kwencji   zwiększenie   oferty czytel-
niczej dla użytkowników bibliotek.

„Zrealizowano ze środków fi nan-
sowych Ministra Kultury i  Dzie-
dzictwa Narodowego w  ramach 
Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa” 

 Zespół BPMiG w Słubicach
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Lubuska policja 
szuka chętnych do pracy 

Połącz pasję 
ze służbą!

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) 

Pieniądze dla artystów 
podzielone!

9 tys. euro zebrane przez mieszkańców dwumiasta na pomoc artystom, 
z obu stron Odry, którzy nie mogli pracować z powodu koronawirusa, 
zostało podzielone. O tym, kto dostanie wsparcie zdecydowało jury.

Wiosną, gdy okazało się, że pan-
demia odebrała możliwość zarob-
kowania także artystom, grupa 
mieszkańców wpadła na pomysł, 
żeby zorganizować nie-festiwal 
„NIE MA NIKOGO 2020”.   Pomysł 
był taki, żeby ze sprzedaży biletów 
na festiwal, który się nie odbędzie, 
zebrać pieniądze, a następnie po-
dzielić je między artystami, ośrod-
kami kultury i stowarzyszeniami 
kulturalnymi. O pomoc fi nansową 
mogły się ubiegać osoby z obu 
stron Odry. Trzeba było tylko złożyć 
wniosek.

24 lipca, jury, w którym zasiadały 
m.in. zastępca burmistrza Słubic 
Adriana Dydyna-Marycka i Milena 
Manns, zastępczyni nadburmi-
strza Frankfurtu nad Odrą, rozpa-
trzyło 10 wniosków i zdecydowało, 
że wsparcie fi nansowe otrzymają 
autorzy siedmiu z nich. Pieniądze 
otrzymają dwie instytucje i pięciu 
niezależnych artystów. Jacek Fał-

dyna (na zdjęciu obok), który jako 
jedyny ze Słubic złożył wniosek, do-
stanie 2 tys. euro. Taką samą sumę 
jury przyznało Theater Frankfurt 
/ Theater im Schuppen e. V. Po 1 
tys. euro otrzymają muzycy: Søren 
Gundermann, Thomas Strauch, 
Sven Loichen oraz artysta Michael 
Kurzwelly i Kulturmanufaktur Ger-
stenberg.

– Podjęcie decyzji nie było łatwe 
dla jury – mówią organizatorzy nie-
-festiwalu. – Ostatecznie godzinna 
dyskusja na temat wniosków i spo-
sobu podziału darowizn zakończyła 
się konsensusem. Osoby i instytucje, 
którym przyznano pomoc, przeko-
nująco wykazali we wnioskach, że 
kryzys spowodowany przez korona-
wirusa bezpośrednio wpłynął na ich 
działalność artystyczną, uniemożli-
wiając jej prowadzenie – dodają.

Organizatorem nie-festiwalu NIE 
MA NIKOGO 2020 było stowarzy-
szenie KUNSTGRIFF. Sieć kulturalna 
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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

– Netzwerk für Kultur e. V., które już 
od 13 lat angażuje się na rzecz kul-
tury w dwumieście.  

(beb) 
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OFERTA DLA POLSKOJĘZYCZNYCH 
MIESZKAŃCÓW POGRANICZA

Poniżej przedstawiamy aktualną ofertę kursów 
języka niemieckiego oraz zajęć prowadzonych 
przez dwujęzycznych wykładowców i instruktorów 
(w języku polskim i niemieckim).

JĘZYK NIEMIECKI 
(DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE)

KURSY
Przed wyborem kursu zalecamy wykonanie testu 
poziomującego pod: https://vhs-brb.de/onlinetest/

 Język niemiecki – poziom 
podstawowy A1

Kurs początkujący dla słuchaczy z zerową lub mini-
malną znajomością niemieckiego. Oprócz podstaw 
gramatyki uczymy słownictwa w zakresach: rodzina, 
praca, zakupy, podróże. Główny nacisk leży na mó-
wieniu i słuchaniu ze zrozumieniem.

KURS K404.01 – POZIOM A1.1

termin: 10.09.2020 - 03.12.2020, 75 godz.
dzień/godz.: wt., czw., 17:30 - 20:00, koszt: 153,00 €

KURS K404.02 – POZIOM A1.1

termin: 07.09.2020 - 14.12.2020, 75 godz.
dzień/godz.: pon., śr., 17:30 - 20:00, koszt: 153,00

KURS K404.03 – POZIOM A1.1 

(KURS WEEKENDOWY)

termin: 12.09.2020 - 12.12.2020, 60 godz.
dzień/godz.: sob., 09:30 - 12:45, koszt: 123,00 €

KURS K404.04 – POZIOM A1.2

termin: 07.09.2020 - 14.12.2020, 75 godz.
dzień/godz.: pon., śr., 17:30 - 20:00, koszt: 153,00

KURS K404.05 – POZIOM A1.2 

(KURS WEEKENDOWY)

termin: 12.09.2020 - 12.12.2020, 60 godz.
dzień/godz.: sob., 09:00 - 13:00, koszt: 123,00 €

KURS K404.06 – POZIOM A1.3

termin: 07.09.2020 - 14.12.2020, 75 godz.
dzień/godz.: pon., śr., 17:00 - 19:30, koszt: 153,00 €

KURS K404.07 – POZIOM A1.3 

(KURS WEEKENDOWY)

termin: 12.09.2020 - 12.12.2020, 60 godz.
dzień/godz.: sob., 09:00 - 13:00, koszt: 123,00 €

 Język niemiecki 
– poziom podstawowy A2 

Kursy adresowane są do osób z początkową zna-
jomością języka, które potrafi ą się już porozumie-
wać prostymi zdaniami w typowych, codziennych 
sytuacjach.

KURS K404.08 – POZIOM A2.1 

(KURS WEEKENDOWY)

termin: 12.09.2020 - 12.12.2020, 60 godz.
dzień/godz.: sob., 09:00 - 13:00, koszt: 123,00 €

KURS K404.09 – POZIOM A2.1

termin: 12.09.2020 - 12.12.2020, 75 godz.
dzień/godz.: wt., czw., 17:00 - 19:30, koszt: 153,00 €

 Język niemiecki – poziom średnio 
zaawansowany B1

Kursy adresowane do osób, które opanowały już 
podstawową znajomość języka, tzn. umiejących 

Volkshochschule Frankfurt (Oder), Gartenstr. 1, 15230 Frankfurt (Oder)
Kontakt w języku polskim: tel.: +49 335 500 800 21 | e-mail: nowak@vhs-frankfurt-oder.de
Pełna oferta kursów dostępna jest pod adresem: www.vhs-frankfurt-oder.de

Volkshochschule
Frankfurt (Oder)

rozumieć wypowiedzi na tematy życia codzien-
nego w  normalnym tempie oraz analizować 
teksty, pomimo pewnej zawartości nieznanego 
słownictwa.

KURS K404.11 – POZIOM B1.1

termin: 14.09.2020 - 07.12.2020, 75 godz.
dzień/godz.: pon., śr.,17:00 - 19:30, koszt: 153,00 €

KURS K404.12 – POZIOM B1.1 

(KURS WEEKENDOWY)

termin: 12.09.2020 - 12.12.2020, 60 godz.
dzień/godz.: sob., 09:00 - 13:00, koszt: 123,00 €

KURS K404.13 – POZIOM B1.2

termin: 07.09.2020 - 30.11.2020, 75 godz.
dzień/godz.: pon., śr., 17:00 - 19:30, koszt: 153,00 €

 Język niemiecki – poziom średnio 
zaawansowany B2

Kursy skierowane do słuchaczy, którzy uzyskali 
certyfi kat B1 lub posiadają umiejętności na tym 
poziomie. Oznacza to, że bez problemu porozu-
miewają się w sytuacjach życia codziennego, choć 
jeszcze z  błędami i  przy ograniczonym zasobie 
słownictwa.

KURS K404.14 – POZIOM B2.1

termin: 09.09.2020 - 16.12.2020, 75 godz.
dzień/godz.: pon., śr., 17:00 - 19:30, koszt: 153,00 €

KURS K404.15 – POZIOM B2.1 

(KURS WEEKENDOWY)

termin: 12.09.2020 - 12.12.2020, 60 godz.
dzień/godz.: sob., 09:00 - 13:00, koszt: 123,00 €

KURS K404.16 – POZIOM B2-C1 

TRENING PISANIA I SŁOWNICTWA

termin: 11.09.2020 - 18.12.2020, 45 godz.
dzień/godz.: pt., 15:00 - 17:25, koszt: 93,00 €

KURS K404.20 – KURS ONLINE 

DEUTSCH FÜR PFLEGEKRÄFTE B2

termin: 21.09.2020 - 09.12.2020, 75 godz.
dzień/godz.: pon., śr., 16:30 - 19:00, koszt: 153,00 €

 Język niemiecki – poziom wysoko 
zaawansowany C1/C2 

Kursy adresowane do osób, które bez większych 
ograniczeń porozumiewają się w sytuacjach życia 
codziennego oraz zawodowego i  nadal pragną 
poszerzać swoje umiejętności.

KURS K404.17 – POZIOM C1.1

termin: 14.09.2020 - 16.12.2020, 75 godz.
dzień/godz.: wt., czw., 17:30 - 20:00, koszt: 153,00 €

KURS K404.19 – POZIOM C2.1

termin: 21.09.2020 - 11.01.2020, 75 godz.
dzień/godz.: pon., śr., 17:00 - 19:30, koszt: 153,00 €

TESTY I EGZAMINY

 Egzamin certyfi katowy 
„Język niemiecki jako obcy” 
B1/B2/C1 (telc)

Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej na 35 dni 
przed terminem egzaminu.

terminy: sob., 19.09.2020, 9:00 - 16:00, 
 sob., 12.012.2020, 9:00 - 16:00
koszt: B1/B2 - 153,00 €, C1 - 195,00 €

 Egzaminy certyfi katowe Instytutu 
Goethego B2/C1/C2

Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej na 3 tygodnie 
przed terminem egzaminu.
terminy: sob., 26.09.2020, 9:00 - 15:00, sob.,  
05.12.2020, 9:00 - 15:00

koszt: poziom B2 - 200,00 € (dla ucz. z zewnątrz: 
264,00 €), poziom C1 - 222,00 € (dla ucz. z ze-
wnątrz: 294,00 €), poziom C2 - 245,00 € (dla ucz. 
z zewnątrz: 324,00 €)

KURSY W JĘZYKU POLSKIM 
I NIEMIECKIM

Poniższe kursy prowadzone są przez dwujęzycznych 
instruktorów. Uczestniczyć w  nich mogą także 
osoby nieznające języka niemieckiego.

 RYNEK PRACY I KSZTAŁCENIE 
W NIEMCZECH

 Uznawanie polskich kwalifi kacji 
zawodowych w Niemczech?

KURS K500.PL01

termin: 05.10.2020
dzień/godz.: pon., 17:30 - 19:00, wstęp wolny

PLASTYKA I SZTUKA

 Nauka rysunku w 6-ściu lekcjach

KURS K207.02

termin: 29.09.2020 - 17.11.2020, 12 godz.
dzień/godz.: wt., 18:00 - 19:30, koszt: 39,00 €

KURS K207.03

termin: 29.10.2020 - 03.12.2020, 12 godz.
dzień/godz.: czw., 18:00 - 19:30, koszt: 39,00 €

 Garncarstwo w atelier 

KURS K210.02

termin: 24.09.2020 - 12.11.2020, 12 godz.
dzień/godz.: czw., 15:00 - 16:30, koszt: 39,00 €

KURS K210.03

termin: 24.09.2020 - 12.11.2020, 12 godz.
dzień/godz.: czw., 17:30 - 19:00, koszt: 39,00 €

 Ceramika raku własnej roboty

KURS K210.06

termin: 07.11.2020 - 21.11.2020, 10 godz.
dzień/godz.: sob., 10:00 - 13:00, koszt: 27,00 €

SPORT I TANIEC

 Body vital: 
Pilates, Yoganastik & Body Art.

KURS K302.39

termin: 17.09.2020 - 05.11.2020, 8 godz.
dzień/godz.: czw., 19:00 - 20:00, koszt: 35,00 €

KURS K302.40

termin: 12.11.2020 - 12.12.2020, 8 godz.
dzień/godz.: czw., 19:00 - 20:00, koszt: 35,00 €

 Aroha® Training dla ciała i duszy

KURS K302.41 (DLA POCZĄTKUJĄCYCH)

termin: 22.09.2020 - 10.11.2020, 8 godz.
dzień/godz.: wt., 17:30 - 18:30, koszt: 35,00 €

KURS K302.42 

(DLA POCZĄTKUJĄCYCH)

termin: 17.11.2020 - 05.01.2020, 8 godz.
dzień/godz.: wt., 17:30 - 18:30, koszt: 35,00 €

 Zumba®

KURS K302.31

termin: 16.09.2020 - 04.11.2020, 8 godz.
dzień/godz.: śr., 16:30 - 17:30, koszt: 35,00 €

KURS K302.32

termin: 11.11.2020 - 16.12.2020, 8 godz.
dzień/godz.: śr., 16:30 - 17:30, koszt: 35,00 €

 Salsation®

KURS K302.30

termin: 11.11.2020 - 16.12.2020, 8 godz.
dzień/godz.: śr., 17:50 - 18:50, koszt: 35,00 €

 Pilates i Yoga

KURS K302.25

termin: 14.09.2020 - 02.11.2020, 8 godz.
dzień/godz.: pon., 09:30 - 10:30, koszt: 35,00 €

KURS K302.26

termin: 09.11.2020 - 14.12.2020, 8 godz.
dzień/godz.: pon., 09:30 - 10:30, koszt: 35,00 €

 Łucznictwo – krótki kurs 
dla początkujących

KURS K302.51

termin: 17.09.2020
dzień/godz.: czw., 17:00 - 19:15, koszt: 10,00 €

KURS K302.52

termin: 08.10.2020
dzień/godz.: czw., 16:00 - 18:15, koszt: 10,00 €

 Taniec towarzyski 
dla początkujących

KURS K205.01

termin: 30.10.2020 - 20.11.2020, 8 godz.
dzień/godz.: pt., 17:15 - 18:45, koszt: 27,00 €

 Szybki kurs walca

KURS K205.02

termin: 09.10.2020, 2 godz.
dzień/godz.: pt., 17:00 - 18:30, koszt: 5,00 €

Więcej informacji (także w języku 
polskim) oraz możliwość 
dokonania zgłoszenia online na 
kursy na stronie internetowej VHS 
we Frankfurcie nad Odrą: 
www.vhs-frankfurt-oder.de
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Festyn pływacki 
w Słubicach

Tradycyjnie w czasie wakacji nie mogło za-
braknąć pływackiej rywalizacji na słubickim 
basenie. W szranki stanęli i starsi, i młodsi. 

Ruszyła piłkarska 
rywalizacja

Po kilku miesiącach niepewności i oczekiwań co do formuły rozgry-
wek, ruszyły ligowe zmagania w piłce nożnej. Mamy w tym gronie 
dwóch swoich reprezentantów – SKP Słubice oraz Polonię Słubice.
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SKP Słubice rozpoczął 
nowy sezon w  A  klasie 
pod wodzą nowego trenera 
Adama Mrozińskiego. Na 
początek był efektowny 
remis u  siebie ze Zniczem 
Trzemeszno Lubuskie 3:3, 
potem przyszła wygrana 
na wyjeździe z  FC Kursko 
2:0. Bilans 4 punktów w  2 
kolejkach dał białoniebie-
skim 4 miejsce w  ligowej 
tabeli, a  kibicom nadzieję 
na walkę o podium w prze-
strzeni całego sezonu.

Nieco gorzej wiedzie się 
Polonii Słubice. Po udanej 
przygodzie w  Pucharze 
Polski (więcej o tym w prze-
czytacie w  tym numerze 
gazety), poloniści okupują 
dolne rejony tabeli IV ligi 
(17 miejsce na 19 drużyn). 
Zaczęło się nieźle, bo od 
remisu 2:2 z  Lechią II Zie-
lona Góra. Potem jednak 
podopieczni trenera An-
drzeja Wypycha zanoto-
wali trzy kolejne porażki: 
0:3 z Koroną Kożuchów, 1:3 
z  Dębem Przybyszów i  0:3 
ze Stilonem Gorzów Wlkp.

Do końca pierwszej 
części sezonu zostało 
jeszcze wiele spotkań. Trzy-
mamy kciuki za naszych 
ligowców i  wierzymy, że 
ich gra jeszcze przysporzy 
kibicom wiele radości.

Aktualne wyniki i tabelę 
można śledzić w  serwisie 
www.90minut.pl. 

MK

SKP Słubice zaczął sezon w A klasie od remisu i zwycięstwa.

Kibice Polonii Słubice mają nadzieję na lepszą grę swoich ulubieńców.

Festyn pływacki odbył się 1 sierpnia. 
Jego organizatorem był Słubicki 
Ośrodek Sportu i  Rekreacji, a  im-
prezę honorowym patronatem objął 
burmistrz Mariusz Olejniczak. 

Dzieci i  młodzież rywalizowały 
w  swoich kategoriach wiekowych. 
Ścigający mogli liczyć na gorący do-
ping rodziców i bliskich. Każdy z naj-
młodszych uczestników zawodów 
został nagrodzony i  otrzymał pa-
miątkowy medal.  

Kulminacyjnym punktem za-
wodów były dwa wyścigi główne 
w  kategorii open. Dystans wynosił 
50 m. Jego stawką był puchar burmi-
strza Słubic i  tytuł mistrza naszego 
miasta w pływaniu.

Wśród pań wygrała Jagoda Mar-
tyńska, a wśród panów Przemysław 
Cichosz. Wszyscy uczestnicy otrzy-
mali pamiątkowe medale. W  ręce 

najlepszych powędrowały także pu-
chary, które wręczali dyrektor SOSiR 
Ryszard Chustecki oraz szef ratow-
ników Leszek Smolarczyk. 

Poniżej zwycięzcy poszczególnych 
wyścigów.
Kobiety open
• Jagoda Martyńska
Mężczyźni open
• Przemysław Cichosz
Klasa VII-VIII (chłopcy)
• Przemysław Cichosz
Klasa IV-VI (dziewczęta)
• Jagoda Martyńska
Klasa IV-VI (chłopcy)
• Oliwier Makuchowski

W rywalizacji przedszkolaków 
i uczniów klas I-III nie wyłoniono 
zwycięzców, wszyscy uczestnicy 
zajęli symboliczne, pierwsze 
miejsce. 

MK

Słubicka Czasówka 2020
Już 19 września miłośników kolarstwa czeka nowa impreza – Słubic-
ka Czasówka. Do zawodów jeszcze trochę czasu, ale w międzyczasie 
organizatorzy zaprosili na ofi cjalny objazd trasy. 

Sama impreza to nie tylko rywalizacja 
kolarska, ale również festyn dla dzieci, 
ognisko i  bufet. Dystanse do ścigania 
będą dwa – na 15 km oraz 4 km. Trasa 
ma prowadzić na niedawno oddanej 
do użytku ścieżce rowerowej na wale 
oraz szutrówką zlokalizowaną poniżej 
wału.

Start i  meta będą zlokalizowane na 
wysokości Nowego Lubusza. Wyścig 
ma być rozgrywany w  formule jazdy 
indywidualnej na czas, a  start zawod-
ników będzie odbywać się pojedynczo 
w odstępach co 1 minutę.

5 sierpnia grupa organizatorów, 
wśród nich główni pomysłodawcy: 
Krzysztof Murdza i  Piotr Zalisz, spo-
tkała się na pierwszym, ofi cjalnym ob-
jeździe trasy. Na rower wsiadł także sam 
burmistrz Słubic Mariusz Olejniczak.

Szczegółowe informacje, regulamin 
i  formularz zgłoszeniowy można zna-
leźć na stronie:

www.maratonczykpomiarczasu.pl/
slubicka-czasowka-2020-zapisy 

MK Do udziału w kolarskiej imprezie zaprasza burmistrz Mariusz Olejniczak.
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Wędkarze po raz piąty rywalizowali 
o puchar Norwega

Blisko 700 kg ryb złowili łącznie uczestnicy piątej edycji gruntowych zawodów o puchar Norwega.  Impreza, zorganizo-
wana przez koło wędkarskie PZW nr 2 w Słubicach oraz stolarnię Norweg, przyciągnęła nad Odrę prawie 60 chętnych. 

Łowienie odbyło się w nocy z 15 na 
16 sierpnia. Uczestników nie znie-
chęcił nawet deszcz, który przywitał 
ich podczas wieczornej odprawy na 
wysokości os. Krasińskiego.

- Same stanowiska były rozmiesz-
czone na odcinku od skraju lasu 
na łąkach za Nadzorem Wodnym 
i dalej od lasu za szpitalem do znaku 
granicznego 499. Łącznie do rywali-
zacji zgłosiło się 29 par, w tym jedna 
para pań i dwie pary mieszane – re-
lacjonuje Bogdan Hryniewicz z koła, 
główny sędzia zawodów.

Po kilkunastu godzinach ło-
wienia ryby zważono, a  następnie 
wróciły do wody. A  ci, którzy zła-
pali ich najwięcej, zostali uhonoro-
wani. Pierwsze miejsce zajęła para 
Przemysław Szewieliński / Dawid 
Szmyt, która przy okazji ustanowiła 
nowy rekord koła – 84,16 kg. Jak 
opowiada B. Hryniewicz, w  całych 

zawodach złowiono łącznie 698 kg 
ryb. Dominowały głównie leszcze 
(te największe o wadze 3 kg) i krąpie, 
w  mniejszych ilościach płoć, kleń 
i okoń.

Po nocnym łowieniu na uczest-
ników czekała kulinarna uczta. Był 
grill, swojskie przekąski oraz do-
mowe ciasto. A  wśród wszystkich 
uczestników rozlosowano dodat-
kowe nagrody – bony na zakupy 
w sklepie wędkarskim.

- Największą atrakcją nocy były 
oczywiście komary w  niesamowi-
tych ilościach. I  jak zwykle - jed-
nych kąsały, a  innych jakby omijały 
– śmieje się B. Hryniewicz. Jak sam 
podkreśla, to jednak nie przeszko-
dziło w sprawnym przeprowadzeniu 
zawodów.

- Jako sędzia dziękuję uczest-
nikom za super atmosferę, żadnych 
niejasności, żadnych protestów, 

takie imprezy prowadzi się na-
prawdę z przyjemnością – podsumo-
wuje nasz rozmówca. 

MK

W rywalizacji o Puchar Norwega wzięło udział 29 par.Zawody o Puchar Norwega odbyły się już 

po raz piąty.
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Polonia Słubice w półfi nale 
piłkarskiego Pucharu Polski

Na 1/2 fi nału Polonia Słubice zakończyła swoją przygodę z rozgrywkami Pucharu Polski w piłce nożnej. 29 lipca w spo-
tkaniu decydującym o awansie do lubuskiego fi nału poloniści przegrali z Wartą Gorzów Wlkp. 1:2. We wcześniejszych 
rundach, które zostały rozegrane po przerwie spowodowanej pandemią, Polonia pokonywała odpowiednio: Dąb Przy-
byszów (1:0) i Promień Żary (2:0).

Jak wyglądał ostatni pucharowy po-
jedynek z udziałem Polonii? Rywali-
zacja od początku układała się pod 
dyktando gości, którzy przeważali 
w  środkowej strefi e boiska i  stwa-
rzali sobie więcej okazji do strzelenia 
gola. Sztuka ta udała im się już po 
20 minutach, gdy drogę do bramki 
strzeżonej przez Jakuba Szewieliń-
skiego – po nieco pechowym ryko-
szecie jednego z obrońców - znalazł 
Alan Błajewski.

Pod koniec I  połowy poloniści 
mieli szansę na doprowadzenie 
do remisu, kiedy to sędzia podyk-
tował rzut karny po zagraniu ręką 
przez obrońcę Warty. Do piłki 
ustawionej na wapnie podszedł 
Maciej Ossowski, ale trafi ł tylko 
w słupek. 

Druga połowa nie przyniosła 
większych zmian w obrazie gry. Dru-
żyna Warty udokumentowała swoją 
przewagę kolejnym trafi eniem, któ-
rego autorem był Paweł Posmyk. Na 
kilka minut przed końcem meczu 

licznie zgromadzeni kibice docze-
kali się kontaktowej bramki dla 
Polonii, która padła po golu samo-
bójczym. Jednak na doprowadzenie 
do remisu i  dogrywki zabrakło już 
sił i czasu.

Polonia Słubice – Warta Gorzów 
Wlkp. 1:2 (0:1). Skład Polonii: Skład 
Polonii Słubice: Jakub Szewieliński, 
Maciej Ossowski, Ihor Myrko, Dawid 
Kucharski, Gabriel Chrostowski, 
Przemysław Begier (k), Łukasz 

Chrostowski, Przemysław Stępień, 
Maksymilian Pastusiak, Patryk No-
waczewski, Daniel Stadie. Rezerwowi: 
Michał Wilczewski, Mariusz Guraj, 
Hubert Stawicki, Aleksander Szczer-
bina. Trener: Andrzej Wypych.  MK
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Na co?Dla kogo? Forma

DOCIEPLENIE

DOFINANSOWANIE

czystepowietrze.gov.pl

•
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
•  

•

•

ZAKUP I MONT TALAC

cz do walki ze smogiem z programem „Czyste Powietrze”

Co w programie

 Wojewódzkie F ro rodowiska i Gospodarki W

Smog – cichy truciciel

c

P TAJMY
T c r rym wszyscy oddychamy.

Podstawow roblemu to:

Smog f a a a a a
a a a a ska emisja a

z ogrzew domów jed orodzi ych 

czystepowietrze.gov.pl
Zad rodowisko Zadbaj o domo etZadbaj o zdrowie

Zadbaj o swój
  

MINISTER KLIMATU

Michał Kurtyka

Warszawa, dnia 06-08-2020 r.

Szanowni Państwo,

Ochrona jakości powietrza to jedno z istotnych wyzwań, z którym mierzymy się, dążąc do zapewnienia bezpiecznej przyszłości mieszkańcom Polski. Mini-

sterstwo Klimatu dokłada starań, aby podejmowane w tym zakresie działania cechowała skuteczność w realizacji założonych prośrodowiskowych celów, 

w tym zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Dzięki ofercie finansowej Programu „Czyste Powietrze” każdy Polak - poprzez termomodernizację własnego domu i wymianę źródła ciepła - może nie tylko 

zmniejszyć emisję szkodliwych zanieczyszczeń do powietrza, lecz również obniżyć swoje rachunki, podwyższając w ten sposób komfort i standard swojego życia.

W celu ułatwienia procesu wnioskowania o dotację oraz zwiększenia efektywności realizowanego Programu, od 15 maja br. uprościliśmy zasady Programu oraz ograniczyliśmy do mini-

mum liczbę wymaganych dokumentów niezbędnych do otrzymania dofinansowania. Wprowadziliśmy ponadto możliwość finansowania przedsięwzięć już rozpoczętych i zakończonych 

oraz skróciliśmy czas rozpatrywania wniosków. Wszystkie informacje dotyczące wprowadzonych zmian znajdują się na stronie www.czystepowietrze.gov.pl.

Państwa Gmina również może włączyć się w realizowane działania na rzecz ochrony jakości powietrza poprzez zawarcie porozumienia z odpowiednim wojewódzkim funduszem ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej. Dzięki temu, mieszkańcy Państwa Gminy będą mogli otrzymać pomoc w wypełnieniu wniosku oraz możliwość złożenia go w urzędzie gminy.

Zapraszam Państwa do kontaktu z ekspertami w lokalnym wojewódzkim funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w sprawie udziału w Programie „Czyste Powietrze”.

Jednocześnie tym z Państwa, którzy już zawarli porozumienie, serdecznie dziękuję za okazane zaangażowanie i za wspólną pracę na rzecz poprawy jakości powietrza w naszym kraju.

W załączeniu przesyłam ulotkę oraz broszurę Programu „Czyste Powietrze” i zachęcam do ich rozpowszechniania wśród mieszkańców Państwa Gminy.

Z poważaniem

Michał Kurtyka Minister Klimatu / Ministerstwo Klimatu
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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

+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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Kultura? Bez granic!

Finisaż wystawy 
– Herdegen Fehlhaber: Zeit-Räume 
(Czaso-Przestrzenie)

czwartek, 03 września, 19:30, Galerie B, Dom Sztuki

W Galerii B Frankfurc-
kiego Towarzystwa 
Miłośników Sztuki 
jeszcze do 3 września 
oglądać można prace 
Herdegena Fehl-
habera. Określenie 
„czasto-przestrzeni” 
odnosi się do 85 lat 
życia artysty i  jego 
twórczości w  malar-
stwie, grafi ce, rzeźbie 
i sztuce w przestrzeni 
publicznej. Ten ma-
larz i  grafi k urodził 
się 3 czerwca 1935 r. 
w Prenzlau, studiował w latach 1960 – 1965 na Akademii Sztuk 
Wizualnych w Lipsku. Następnie pracował jako niezależny ar-
tysta we Frankfurcie nad Odrą.

Wstęp wolny

Wystawa: Blisko & daleko 
– o ludziach i czasach
piątek, 04 września, 17:00 Kulturmanufaktur Gerstenberg
sobota, 05 września, 17:00 Kulturmanufaktur Gerstenberg

Czarno-białe fotografi e Ricardy Heidemann opowiadają o lu-
dziach na ulicach Frankfurtu w czasach korony. Odstęp, maski, 
samotność, ale też bliskość, a  wszystko to zaprezentowane 
w sposób ponadczasowy. Te obrazy ulic, które stały się codzien-
nością, uzupełnione zostały również kilkoma beztroskimi 
ujęciami. Kolorowe fotografi e Bernda Mathiasa Waldena 
pokazują natomiast pełnię życia na Przystanku Woodstock 
(Pol’and’Rock) w Kostrzynie. Tu, na kilka dni uczestnicy zamie-
niają swoje życie codzienne na huczne świętowanie.

Wstęp wolny

Koncert: 
Heike Matzer & Uwe Ballhorn
piątek, 04 września, 
19:30, Kulturmanu-
faktur Gerstenberg
Bossa Nova – to fa-
scynujące połączenie 
samby i  cool jazzu, 
które powstało w  la-
tach 50. w brazylijskiej 
dzielnicy Copacabana, 
oczarowała tę dwójkę 
artystów. Do dziś 
bossa nova nie stra-
ciła swojego uroku 
i  stała się elementem 

składowym muzyki współczesnej. Tych dwoje muzyków 
odkrywa rytmy bossa novy wciąż na nowo – również tam, 
gdzie nikt się ich nie spodziewa, jak np. w muzyce Manfreda 
Kruga, Amy Winehouse, Jacka Johnsona czy 10cc. Duet ten 
pozwala popłynąć bossa novie nawet tam, gdzie dotychczas 
nigdy jej nie było, jak np. w piosenkach Beatlesów czy Mi-
chaela Jacksona.

Wstęp: 5,00 €

Krótka Noc Frankfurckich Muzeów
piątek, 11 września, 17:00

20. Krótka Noc Frankfurckich Muzeów będzie miała w  tym 
roku zmienioną formę. Odbędą się krótkie koncerty, jeden 
wernisaż wystawy oraz muzyka na zakończenie w  ogrodzie 
Muzeum Kleista. Wstęp do biorących udział instytucji: Mu-
zeum Viadrina, Muzeum Kleista, Kościoła Mariackiego oraz 
Brandenburskiego Muzeum Krajowego Sztuki Nowocze-
snej jest tego dnia, w godzinach od 17:00 do 21:00 bezpłatny. 
Otwarcie odbędzie się słowem wstępu od nadburmistrza René 
Wilke o godz. 17:00 przed Biblioteka Miejską we Frankfurcie, 
podczas którego zabrzmi również muzyka duetu saksofoni-
stów: Birgitty Flick & Nico Lohmanna.

Wstęp wolny

Koncert: Bracia Figo Fagot
sobota, 19 września, 20:00 Klub Prowincja

Zespół Bracia Figo Fagot 
powstał we wrześniu 
2010 r. na potrzeby se-
rialu Kaliber 200 Volt, 
emitowanego w  jednej 
z  telewizji muzycz-
nych i  jest realną kon-
tynuacją serialowych 
postaci tworzących 
wysmakowane disco 
polo z  elementami hu-
morystycznej ironii. 
Tworzą go „Figo – Fa-
bian Barłoś“, czyli Piotr 
Połać (wokal, teksty) 
oraz „Fagot – Szymon 
Filip Barłoś“, czyli Bartosz Walaszek (keyboard, wokal, teksty). 
Albumy zespołu regularnie znajdują się na pierwszych miej-
scach w  rankingach sprzedaży, a  publiczność wypełnia po 
brzegi każdą salę, w której grają Bracia Figo Fagot.

Bilety: 50,00 / 60,00 zł

Armstrong. Niezwykła mysia 
wyprawa na księżyc (DE)
niedziela, 20 września, 10:00 Theater des Lachens

Armstrong. Niezwykła mysia wyprawa na Księżyc przed-
stawia historię pierwszego stworzenia na Księżycu. Zarówno 
w opowiadaniu Torbena Kuhlmanna, jak i w przedstawieniu 
teatralnym bohaterem tytułowym jest mała mysz, która marzy 
o  tym, żeby postawić stopę na Księżycu, a  tym samym udo-
wodnić całemu światu (a przede wszystkim całej mysiej spo-
łeczności), że Księżyc nie jest tylko gigantycznym kawałkiem 
sera. Armstrong, to przedstawienie teatralne o  spełnianiu 

marzeń, o  tym, że nawet najmniejsze stworzenie może osią-
gnąć cel z pozoru niemożliwy. Zawodowe aktorstwo, elementy 
teatru lalek, scenografi a – majstersztyk, muzyka na żywo oraz 
dynamiczna akcja sceniczna nie pozwolą oderwać oczu od tego 
przedstawienia teatralnego za równo dzieciom, jak i dorosłym.

Bilety: 4,80 / 3,60 / 14,40 €

Stand-up: Zenkner / Kamiński
niedziela, 20 września, 18:00 Klub Prowincja

„Paczłork” to tytuł stand up – owego programu Wojtka Kamiń-
skiego. Wojtek w komiczny sposób przedstawia perspektywę 
czterdziestoparolatka na miłość i  związek. Opowiada o  tym, 
jak stary singiel odnajduje się w  rodzinie paczłorkowej, jak 
buduje relacje z pasierbami i jak wygląda tajemnica szczęścia. 
Mimi Zenkner w programie „Ślizgawka” pokazuje portret fa-
ceta koło czterdziestki. To czas pierwszych bilansów. Mimi za-
stanawia się co mu w życiu nie wyszło, a co spieprzył. Dlaczego 
jest taki a nie inny? Jak na niego wpłynęło dzieciństwo? Po co 
wyszedł na scenę?

Bilety: 25,00 / 30,00 zł

Koncert: Tiefblau mit Wolken
sobota, 26 września, 20:00 Kulturmanufaktur Gerstenberg

Zawita do nas duet popowy najwyższej klasy. Ich niemieckie 
teksty i  kompozycje, to drobne, delikatne asocjacje o  życiu, 
miłości i zadumie. W ich tekstach słychać melancholię i bez-
kres gwiaździstej nocy. Muzyka oscyluje wokół folku, popu 
oraz indie, brzmi raz pulsująco, a raz odprężająco. Jest idealna 
zarówno do słuchania, jak i do tańca, za każdym razem sku-
tecznie poprawiając humor.

Bilety: 14,00 € / zniżkowe 10,00 €

Pożeracz złych snów (4+, DE)
niedziela, 27 września, 10:00 Theater des Lachens

W  Królestwie Snów najważniejszą sprawą dla wszystkich 
mieszkańców jest sen. Ponieważ ten, kto potrafi  spać najlepiej, 
zostaje królem. Niestety księżniczka Schlafi ttchen jest nękana 
przez koszmary. To wielki wstyd dla Królestwa. Król wyrusza 
więc w pełną przygód podróż w poszukiwaniu pomocy. Jeśli źle 
sypiasz, możemy pomóc również tobie. 

Bilety: 4,80 / 3,60 / bilet rodzinny 14,40 €


