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Z powodu pandemii 
koronawirusa nie odbędzie 
się w tym roku festiwal 
transVOCALE. Ale organizatorzy 
przygotowali niespodziankę! 
Jaką?   str. 16
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Rząd Brandenburgii odstąpił od 
obowiązkowej kwarantanny dla 
Polaków, którzy przekraczają 
granice w ramach małego 
ruchu granicznego. Apelowali 
o to burmistrzowie Słubic 
i Frankfurtu: Mariusz Olejniczak 
i Rene Wilke.    str. 3

Zgodnie z decyzją Wojewody 
Lubusk iego, Niepubliczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej 
Szpital w Słubicach, w okresie 
od 26 października 2020 
roku do odwołania, będzie 
pełnił rolę szpitala II poziomu 
zabezpieczenia COVID-19. Co 
to oznacza dla mieszkańców 
naszego powiatu i gdzie mogą 
szukać pomocy medycznej. 
Szczegóły na  str. 16

Tak w październiku 
żegnaliśmy lato 

Słubicki Miejski Ośrodek Kultury wspólnie z gminą za-
prosił, 3 października, mieszkańców na festyn z okazji 
pożegnania lata. Na placu Bohaterów na chętnych cze-
kało wiele atrakcji, m.in. występy lokalnych grup ta-
necznych. Fotorelacja na  str. 13.  

W Urzędzie Miejskim w Słubicach obowiązują nowe zasady obsługi interesantów 

Koronawirus wymusił zmiany!

To są najważniejsze zmiany  

W  sprawach z  zakresu ewidencji ludności, dowodów 
osobistych oraz Urzędu Stanu Cywilnego interesanci są 
przyjmowani po wcześniejszej rejestracji telefonicznej. 
Pracownicy Wydziału Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw 
Obywatelskich są dostępni pod nr tel. 95 737 2085 
(Urząd Stanu Cywilnego), tel. 95 737 2071 (Ewidencja 
Ludności i Dowody Osobiste)

Prosimy także o  wcześniejsze uzgodnienie – telefo-
niczne lub mailowe – terminu wizyty w  pozostałych 
wydziałach Urzędu Miejskiego w Słubicach. To pozwoli 
uniknąć kolejek i ograniczy Państwu czas oczekiwania.  

Kontakt telefoniczny z każdym wydziałem:

• Wydział Inwestycji i Drogownictwa nr tel. 95 737 20 35
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego: 95 

737 2055
• Wydział Organizacyjny: 95 737 2015
• Wydział Podatków i Opłat Lokalnych: 95 737 2038
• Biuro spraw społecznych: 95 737 2008
• Wydział Gospodarowania Nieruchomościami i  Ar-

chitektury: 95 737 2050 
• Wydział ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska: 95 

737 2032
• Wydział Administracyjny: 95 737 2092
• Zamówienia Publiczne: 95 737 2007
• Biuro Projektów i  Współpracy Zagranicznej: 95 737 

2064
• Zespół Administracyjny Oświaty: 95 737 2058
• Straż Miejska –  986

Wszystkie numery telefonów do poszczególnych pra-
cowników znajdują się na stronie internetowej gminy: 
www.slubice.pl

Zachęcamy też, żeby w sprawach, które nie wymagają 
osobistej wizyty w  Urzędzie, kontaktować się elektro-
nicznie, telefonicznie, a także poprzez korespondencję 
tradycyjną.

W przypadku korespondencji listownej 
prosimy kierować ją na adres: 
Urząd Miejski w Słubicach, 
ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice

Kontakt elektroniczny:

przez ePUAP – „Pismo ogólne do podmiotu publicz-
nego” lub mailowo slubice@slubice.pl

Wysyłając pismo przez ePUAP dobrze jest posiadać profil 
zaufany – można go założyć samemu: strona profilu zaufa-
nego. Polecamy zakładanie profilu zaufanego przy pomocy 
usług bankowości elektronicznej: załóż PZ on-line. Jeżeli 
wniosek wysłany jaki „Pismo ogólne do podmiotu publicz-
nego” wymaga podpisu osoby składającej, można podpisać 
profilem zaufanym tutaj: podpisz profilem zaufanym.

Bezpośrednia obsługa interesantów realizowana 
będzie z  zachowaniem zasady, że dopuszczalna liczba 
interesantów przebywających, w  tym samym czasie 
w  jednym pomieszczeniu, nie może być większa niż 1 
osoba na jedno stanowisko obsługi.

Przypominamy także, że na terenie Urzędu Miej-
skiego w Słubicach obowiązuje bezwzględny nakaz za-
krywania ust i nosa. 

W związku z ujawnieniem trzech przypadków zachoro-

wań na COVID-19, wśród pracowników Urzędu Miejskiego 

w Słubicach, poniedziałkowe przyjęcia interesantów przez 

burmistrza Mariusza Olejniczaka zostają zawieszone do 

odwoł ania.

- Ze względu na sytuację epidemiologiczną w Polsce zmuszeni by-
liśmy ograniczyć możliwość poruszania się po urzędzie – informu-
je burmistrz Mariusz Olejniczak. - Obsługa interesantów odbywa się 
jednak na bieżąco – podkreśla.  

Z powodu pandemii dyżury radnych odwołane 
Obecna sytuacja epidemiologiczna w kraju, spowodowała, że do odwołania nie będzie dyżurów radnych. 
Z mieszkańcami spotykać się będzie jedynie przewodniczący rady miejskiej Grzegorz Cholewczyński. 
Zaprasza w poniedziałki od 14.00 do 16.00. Prosimy jednak, wcześniej umówić się telefonicznie, dzwoniąc 
do biura Rady Miejskiej w Słubicach tel. 95 737 2003.
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OPS też 
wprowadził nowe 
zasady obsługi 
mieszkańców 

– Do działu świadczeń rodzinnych i fun-
duszu alimentacyjnego zapraszamy 
wejściem bocznym od strony parkingu, 
do działu pomocy społecznej – głównym. 
Dotyczy to też osób  niepełnosprawnych 
i matek z wózkami – mówi kierowniczka 
OPS Monika Cichecki. 

Powodem zmian jest znaczny wzrost zachorowań na COVID-19 
w Polsce. Przyjęcia interesantów odbywać się będą w godzinach:
• poniedziałek : 8.00 12.00 oraz 15.00 – 16.00
• wtorek – piątek : 8.00 – 12.00

 
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego:

• Dział świadczeń: tel: 95 758 60 46
e- mail: d.trafna@opsslubice.pl

• Dział pomocy społecznej: tel; 95 758 23 94 ; 692 421 291
e -mail : sekretariat@opsslubice.pl
 
Pod wskazane adresy poczty elektronicznej można wysyłać wszelkie 

informacje, wnioski i inne sprawy. 
 

(red)

Takie mamy teraz obostrzenia  
Nauka zdalna w kl. IV-VIII, od 8.00 do 16.00 przemieszczanie się dzieci do lat 16 tylko z dorosłą osobą, ograniczenie 
spotkań do 5 osób, przemieszczanie się osób powyżej 70 lat z ograniczeniami – to niektóre z restrykcji wprowadzonych 
24 października przez rząd. 

Od tego dnia cała Polska znajduje 
się w czerwonej strefi e dlatego rząd 
wprowadził nowe restrykcje.
• nauka zdalna w  szkołach pod-

stawowych od klasy czwartej do 
ósmej

• od 8.00 do 16.00 osoby do 16 roku 
życia mogą się przemieszczać 
tylko pod opieką dorosłego 

• lokale gastronomiczne zamknięte 
dla klientów, ale możliwa jest dzia-
łalność na wynos i z dowozem

• wprowadzono  zakaz wszelkiego 
rodzaju aktywności w  grupie po-
wyżej pięciu osób (nie dotyczy 
rodzin mieszkających razem i spo-
tkań służbowych)

• seniorzy powyżej 70. roku życia 
nie powinni się przemieszać i wy-
chodzić z domu – z wyłączeniem 
wykonywania czynności zawodo-
wych, zaspokajania niezbędnych 
potrzeb związanych z  bieżącymi 
sprawami życia codziennego czy 
też udziału we mszy świętej lub 
obrzędów religijnych

• zawieszenie działalności sanato-
riów (z  możliwością dokończenia 
obecnych turnusów rozpoczętych 
przed 26 października )

• współzawodnictwo sportowe, 
zajęcia i  wydarzenia sportowe są 
organizowane bez udziału pu-
bliczności

• w  szkołach ponadpodstawowych 
i na uczelniach nauka odbywa się 
w pełni zdalnie

• działalność aquaparków i  ba-
senów poza hotelami jest całko-
wicie zawieszona

• nie mogą działać siłownie ani 
kluby fi tness

• liczba osób w  placówkach han-

dlowych uzależniona jest od 
wielkości sklepu: dla sklepów 
o  powierzchni do 100 m2 – pięć 
osób na kasę, a  dla sklepów po-
wyżej 100 m2 powierzchni – jedna 
osoba na 15 m2

• w  kinach można udostępnić wi-
dzom co drugie miejsce na wi-
downi, z  tym, że nie więcej niż 

25 proc. liczby miejsc. Widzowie 
zobowiązani są do zasłaniania ust 
i nosa

• w  kościołach obowiązuje limit 
jedna osoba na 7 m2. Wierni mają 
obowiązek zasłaniania ust i nosa. 
Ograniczenia dotyczą także trans-

portu publicznego. Pojazdem można 
przewozić tyle osób, ile wynosi: 50 

proc. liczby miejsc siedzących albo 
30 proc. liczby wszystkich miejsc 
siedzących i  stojących określonych 
w dokumentacji technicznej dla da-
nego pojazdu, przy jednoczesnym 
pozostawieniu co najmniej 50 proc. 
miejsc siedzących niezajętych. Pa-
sażerowie mają obowiązek zakry-
wania ust i nosa.

• w  salonach fryzjerskich, kosme-
tycznych i  tatuażu może prze-
bywać wyłącznie obsługa oraz 
obsługiwani klienci, a  w  przy-
padku, gdy klient wymaga opieki, 
także jego opiekun

• zakaz organizacji imprez okolicz-
nościowych m.in. wesel i  konso-
lacji.  

Berlin utrzymał 
kwarantannę 
dla Polaków

O ile Brandenburgia zliberalizowała przepisy dotyczące pobytu Po-
laków w Niemczech, o tyle Berlin pozostał przy obostrzeniach, które 
obowiązują od 23 października. Z kwarantanny nie zwolnił ani pra-
cowników transgranicznych, ani uczniów i studentów.  

  Obowiązek kwarantanny nie 
obejmuje osób:
• które ze względów zawodowych 

przewożą przez granicę drogą 
lądową, kolejową, morską lub 
powietrzną inne osoby, towary 
i  dobra i  przebywały w  związku 
z  tym poniżej 72 godziny w  pań-
stwie, o którym mowa w § 8 ustęp 
4 lub przebywały w  tym celu po-
niżej 48 godzin w  kraju związ-
kowym Berlin,

• których działalność jest pilnie ko-
nieczna do utrzymywania

1. stosunków dyplomatycznych 
i konsularnych,

2. funkcjonowania przedstawi-
cielstwa parlamentu, rządu i  ad-
ministracji federalnej, krajów 
związkowych i gmin,

3.  funkcjonowania organów konsty-
tucyjnych federacji i krajów związ-
kowych,

4. funkcjonowania organów Unii 
Europejskiej i organizacji między-
narodowych;

Pilna konieczność powinna zostać 
zweryfi kowana i pisemnie poświad-
czana przez organ zwierzchni lub 
pracodawcę

Kwarantanna nie obejmuje też 
• osób, które w ramach swojej pracy, 

jako pracownicy przedsiębiorstw 
transportu lotniczego, okręto-
wego, kolejowego lub autobuso-
wego albo jako załoga samolotów, 
statków, pociągów lub autobusów 
przebywały przez okres krótszy 
niż 72 godzin w jednym z państw, 

o  których mowa w  § 8 ustęp 4 
rozporządzenia , lub które przeby-
wały w tym celu poniżej 48 godzin 
w kraju związkowym Berlin. 

(red)
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Reklama

Nie dzielmy dwumiasta 
zaapelowali burmistrzowie 

– Nie dzielmy ponownie Dwumiasta oraz całego polsko-niemieckiego pogranicza, lecz 
wspólnie walczmy z wirusem – zaapelowali, 23 października, burmistrzowie Słubic 
i Frankfurtu: Mariusz Olejniczak i Rene Wilke do premiera Brandenburgii Dietmara Woidke. 

Takie są zasady przekraczania granicy w tzw. małym ruchu granicznym

Brandenburgia zniosła obowiązek 
kwarantanny! 

Rząd Brandenburgii odstąpił od obowiązkowej kwarantanny dla Polaków, którzy przekraczają granice w ramach 
małego ruchu granicznego. 

W  wyniku nowelizacji rozporządzenia nie będą 
podlegać kwarantannie osoby, które:
1. z  powodów absolutnie niezbędnych i  nie da-

jących się odsunąć w czasie codziennie lub na 
okres do pięciu dni przekraczają granicę:
a) w celach zawodowych, 
b) w  celu studiowania, pobierania nauki 

w szkole lub szkolenia zawodowego; lub 
c) w celu kształcenia i szkolenia do celów zawo-

dowych
2. w ramach ruchu granicznego z krajami sąsia-

dującymi przebywały przez okres krótszy niż 24 

godziny na obszarze zwiększonego ryzyka za-
chorowania na Covid-19 lub wjechały na obszar 
Brandenburgii na okres do 24 godzin lub

3. wjeżdżają do Brandenburgii na okres do 72 go-
dzin w  celu odwiedzin krewnych pierwszego 
stopnia, małżonka lub partnera nienależącego 
do tego samego gospodarstwa domowego lub 
w celu realizacji wspólnej opieki lub prawa do 
kontaktów z  dzieckiem, lub które przebywały 
w  tym celu na obszarze zwiększonego ryzyka 
zachorowania na Covid-19 przez okres krótszy 
niż 72 godziny.

-Dwumiasto Słubice-Frankfurt 
nad Odrą poprzez wzajemne po-
wiązania oddziałuje na wszystkie 
poziomy życia publicznego i pry-
watnego. Brak wyjątków w  re-
gulacjach będzie powodował dla 
wielu osób znaczące straty eko-
nomiczne i ograniczenia osobiste 
– napisali burmistrzowie w  liście 
do premiera Brandenburgii Diet-
mara Woidke .

– Z  ogromnym zadowoleniem 
przyjęlibyśmy regulację, która 
umożliwiałaby obywatelom re-
gionów przygranicznych, po obu 
stronach Odry, dalsze wizyty 
w  kraju   sąsiada z  powodów pry-
watnych bez konieczności pod-
dawania się izolacji. Uważamy, 
że taka regulacja mieściłaby się 
w  ramach regulacji służących 
przeciwdziałaniu rozprzestrze-
nianiu się wirusa SARS-CoV-2. 

Zwracamy się do Pana z serdeczną 
prośbą o  wsparcie w  uchwaleniu 
takiej regulacji – podkreślili Ma-
riusz Olejniczak i Rene Wilke. 

List był odpowiedzią na to, że 
rząd Brandenburgii wprowa-
dził, od 24 października, dla osób 
wjeżdżających z  Polski do Bran-
denburgii obowiązek 14-dniowej 
kwarantanny lub okazania się za-
świadczeniem, że nie jest się zara-
żonym koronawirusem. 

Rząd Brandenburgii poinfor-
mował, że sytuacja ta ma obo-
wiązywać dopóty, dopóki Polska 
nie zostanie skreślona z  listy 
obszarów zwiększonego ryzyka 
zachorowania na covid-19 albo 
z  momentem uchylenia rozpo-
rządzenia. Na razie rozporzą-
dzenie obowiązuje do 8 listopada 
2020 r.

(red) 

Reszta zwolnień (np. dyplomaci) pozostaje bez 
zmian.

Natomiast osoby nie objęte zwolnieniem (np. 
pracownicy wyjeżdżający do Brandenburgii na 
kontrakty długoterminowe) nadal muszą odbyć 
kwarantannę, chyba że posiadają negatywny 
wynik testu. W  wyjątkowych sytuacjach można 
też ubiegać się o indywidualne zwolnienia z nie-
mieckiego urzędu zdrowia. 

(red) 

Burmistrzowie Słubic i Frankfurtu: Mariusz Olejniczak (z prawej) i Rene Wilke cieszą się, że ich apel odniósł skutek. Szczegóły w tekście poniżej.
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Wśród nagrodzonych, z  okazji Dnia 
Edukacji Narodowej,  byli dyrektorzy: 
Jadwiga Grabowska z    przedszkola 
„Jarzębinka”, Małgorzata Tomala-
-Kotek z  przedszkola „Pinokio”, Ka-
mila Łopusiewicz z  „Misia Uszatka”, 
Dorota Kotuła z „Krasnala Hałabały”, 
a  także dyrektorzy gminnych szkół 

podstawowych: Aurelia Wolny (SP 
nr 1), Katarzyna Leśniak- Werwińska 
(SP nr 2), Monika Bugielska (SP nr 3), 
Teresa Wieczorek-Kudryk (SP w  Go-
licach) i  Arkadiusz Kokociński (SP 
w Kunowicach).

Nagrody otrzymały też: Mariola 
Jasiniak, nauczyciel z  przedszkola 

„Jarzębinka”, Malwina Kalarus 
z  „Pinokia”, Elżbieta Lipicz z  „Misia 
Uszatka”, Edyta Wrąbel z  „Krasnala 
Hałabały”, Małgorzata Wiencek 
z  SP nr 1, Danuta Kułakowska z  SP 
nr 2, Dorota Bąbka z SP nr 3, Halina 
Brzytwa z  SP w  Golicach i  Elżbieta 
Mrukowicz ze szkoły w Kunowicach.

Z  powodu pandemii burmistrz 
zaprosił na spotkanie do Urzędu 
Miejskiego w Słubicach osobno  dy-
rektorów i  pracowników szkół 
oraz przedszkoli. Podczas obydwu 
spotkań podkreślał jak bardzo jest 
zadowolony z  tego, w  jaki sposób 
nauczyciele poradzili sobie dotych-

czas z pracą w warunkach pandemii 
koronawirusa.

Przekazał też życzenia dla wszyst-
kich pracowników placówek oświa-
towych, zarówno nauczycieli jak 
również personelu niepedagogicz-
nego. 

(beb)

Podziękowali nauczycielom 
i pracownikom oświaty

Burmistrz Mariusz Olejniczak, przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Cholewczyński i wiceprzewodnicząca Ma-
ria Skalniak, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wręczyli 14 października nauczycielom ze szkół i przedszkoli nagrody. 
Wszystkim pracownikom oświaty przekazali podziękowania za ich pracę. 

Będą dwa nowe place zabaw!
W sąsiedztwie ulic Wandy i Podchorążych powstaną dwa place zabaw za ponad 203 tys. zł. W całości zostaną sfi nanso-
wane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 16 października  w Urzędzie Miejskim w Słubicach doszło do podpisania 
umowy.

Nagrodzone dyrektorki i nauczycielki z gminnych szkół.

Nagrodzone dyrektorki i nauczycielki z gminnych przedszkoli. Nagrodę otrzymała także Teresa Wieczorek-Kudryk ze Szkoły Podstawowej w Golicach. 

Wśród nagrodzonych była m.in. Małgorzata Tomala-Kotek, dyrektorka przedszkola „Pinokio”. 
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Zrobili to m.in. wicemarszałek woje-
wództwa lubuskiego Stanisław Tom-
czyszyn, bo to właśnie z  funduszy, 
którymi dysponuje Urząd Marszał-
kowski zostanie sfi nansowana ta 
inwestycja, a  także partnerzy pro-
jektu: Joanna Sierżant-Rekret ze sto-
warzyszenia po PROstu i wiceprezes 
Lokalnej Grupy Działania Zielona 
Dolina Odry i  Warty Leonard Pie-
trow.  

– My ze swojej strony pomagamy 
załatwić wszystkie formalności, uży-
czyliśmy stowarzyszeniu po PROstu 
działek, na których powstaną dwa 
place zabaw, gmina udzieli też 
stowarzyszeniu pożyczki na tę in-
westycję. Zostanie spłacona po za-
kończeniu prac, gdy wpłynie dotacja 
z Urzędu Marszałkowskiego – mówi 
burmistrz Mariusz Olejniczak.

Łączna wartość projektu to ponad 
203 tys. zł. Pierwszy z placów zabaw 
powstanie przy wieżowcach w oko-

licy ul. Słowiańskiej i  Podchorą-
żych, drugi w trójkącie ulic: Wandy, 
Wrocławskiej i  Kochanowskiego. 
Jeśli pandemia koronawirusa nie 
pokrzyżuje planów, place zabaw 
będą gotowe na początku przyszłego 
roku. Planuje się tam różnorodne 
urządzenia do zabaw dla dzieci 
w różnym wieku.

To nie pierwszy raz, gdy Urząd 
Marszałkowski, z  Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich, w całości 
fi nansuje w Słubicach nowe miejsca 
do zabaw dla dzieci. W  ubiegłym 
roku Lokalna Grupa Działania Zie-
lona Dolina Odry i  Warty wspólnie 
z Uczniowskim Klubem Sportowym 
ze Szkoły Podstawowej nr 3, przy 
wsparciu gminy, doprowadziły do 
budowy placu zabaw na ul. Konsty-
tucji 3 Maja. Był to projekt o wartości 
300 tys. zł.  

 (beb)
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Firma M.B.B. 
Logistics 
podarowała 
gminie 30 tys. 
maseczek!
 

– Trafi ły do wszystkich gminnych szkół 
podstawowych , przedszkoli i żłobka – infor-
muje  burmistrz Mariusz Olejniczak.Masecz-
ki przywiózł 2 października do Urzędu Miej-
skiego dyrektor generalny chińskiej fi rmy 
M.B.B. Logistics Gao Song.

Są już lampy na 
cmentarzu, będzie 
jeszcze chodnik

Na cmentarzu komunalnym w Słubicach sta-
nęło 55 nowych lamp, remontowany też bę-
dzie chodnik. Z rozpoczęciem prac gmina się 
wstrzymała, żeby przed Dniem Wszystkich 
Świętych nie utrudniać dojścia na cmentarz.

Radni gminni zdumieni 
nieobecnością starosty

Radni gminy i burmistrz Mariusz Olejniczak zaprosili m.in. starostę 
Leszka Bajona i radnych powiatu na debatę poświęconą lecznicy. 
Chodziło o prośbę powiatu, żeby gmina przekazała na szpital 1 mln 
zł.  15 października doszło do spotkania, ale z władz powiatu i ze szpi-
tala nikt nie przyszedł.      

W taki sposób na zaproszenie gminy odpowiedział starosta Leszek Bajon i przewodni-

czący rady powiatu Wiesław Kołosza

Burmistrz Mariusz Olejniczak oraz Grzegorz Cholewczyński, przewodniczący rady miej-

skiej i jego zastępczyni Ewa Guzik nie kryli zdumienia z powodu nieobecności na spo-

tkaniu starosty i prezesa szpitala.  
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We wrześniu tego roku do gminy 
wpłynęła prośba prezesa powiato-
wego szpitala Łukasza Kaczmarka 
o  wsparcie szpitala kwotą 1 mln zł. 
W ślad za tym, w ubiegłym miesiącu 
radni powiatowi podjęli uchwałę, 
w  formie apelu do gminy Słubice, 
o  wsparcie lecznicy tą właśnie 
kwotą.

Radni gminni, którzy będą podej-
mować decyzję w tej sprawie chcieli 
uzyskać informacje, na co zostanie 
przeznaczona ta niemała suma pie-
niędzy. – Zaproponowaliśmy więc 
burmistrzowi, żeby zorganizować 
debatę na temat przyszłości słubic-
kiej lecznicy, na którą został zapro-
szony m.in. starosta Leszek Bajon, 
radni powiatu i  oczywiście prezes 
szpitala Łukasz Kaczmarek – mówił 
w dniu debaty przewodniczący Rady 
Miejskiej w  Słubicach Grzegorz 
Cholewczyński.  – Jeśli mamy podjąć 
decyzję o przekazaniu 1 mln zł z bu-
dżetu gminy na szpital, musimy wie-
dzieć jaka jest tam obecnie sytuacja 
i na co pójdą te pieniądze– tłumaczył 
przewodniczący.

Niestety, z  zaproszenia na debatę 
skorzystało jedynie 5 spośród 17 
radnych powiatowych.   Nie było na 
niej ani starosty i  innych osób z za-
rządu, ani nikogo z prezydium rady 
powiatu.

Spośród radnych powiatowych 
obecna na debacie była m.in. Jolanta 
Skręty. – Cieszę się, że gmina Słu-
bice od wielu lat pomaga szpitalowi, 
ale bardzo zdziwiło mnie to, w  jaki 
sposób powiat, który prosi gminę 
o  kolejną pomoc, zachował się tym 
razem – komentowała. Nawiązała 
też do ostatniej sesji rady powiatu 
i  apelu o  pomoc gminy: – Z  biegu, 
bo nie było tego w programie, wpro-
wadzono do porządku obrad projekt 
uchwały w sprawie petycji do gminy 
o  udzielenie pomocy szpitalowi 
w kwocie 1 mln zł. Zaskakujące było 
to, że w  uchwale mowa jest tylko 
o  gminie Słubice, a  całkowicie po-
minięto pozostałe gminy powiatu 
słubickiego, do których z  prośba 
o  pomoc także zwrócił się prezes 
szpitala – mówiła radna.  

Burmistrz Mariusz Olejniczak 
podkreśla, że nie było dotąd przy-
padku, żeby gmina nie pomogła 
szpitalowi, gdy powiat o taką pomoc 
prosił. – Ubolewam, że dziś, ani sta-
rosta, ani nikt z  kilkuosobowego 
zarządu powiatu nie znaleźli czasu, 
żeby przyjść na spotkanie. Starosta 
najpierw, dwa dni przed debatą, 
wysłał do nas pismo, że nie przyj-
dzie na to spotkanie, a  następnie 
godzinę przed rozpoczęciem debaty 
sugerował, żeby zmienić termin. To 
byłoby niepoważne w  stosunku do 
wszystkich zaproszonych osób dla-
tego nie odwołaliśmy tego spotkania 
– mówił burmistrz.

Debata o  szpitalu bez osób, które 
mogłyby radnym przybliżyć obecną 
sytuację w  lecznicy ograniczyła się 
więc jedynie do dyskusji o ewentual-
nych kierunkach jej rozwoju. 

(beb)

  Firma od wielu lat działa w  Ko-
strzyńsko-Słubickiej Strefi e Ekono-
micznej. Już raz, zaraz po wybuchu 
epidemii koronawirusa, podarowała 
maseczki mieszkańcom powiatu 
słubickiego. Teraz, gdy zachorowań 
jest coraz więcej, znów to zrobiła.

– Jesteśmy bardzo wdzięczni – 
podkreślał burmistrz na spotkaniu 
z  dyrektorem Gao Songiem. – Ma-
seczki bardzo się przydadzą w  na-
szych placówkach oświatowych 
– dodał. 

(beb)

F
o

t.
 B

ea
ta

 B
ie

le
ck

a

Przypomnijmy. Gmina pozyskała do-
tację (ponad 216 tys. zł) z Funduszu 
Dróg Samorządowych na remont ul. 
Sportowej. W  ramach tej inwestycji 
do końca listopada fi rma Kontrakt, 
która wygrała przetarg, wymieni 
górną warstwę nawierzchni, od 
ulicy Obozowej do przebudowanego 
odcinka ulicy Sportowej przy wjeź-
dzie na cmentarz. Położy tam nowy 
asfalt na ponad 900-metrowym od-
cinku drogi.  

Z  kolei, przy drodze, w  kierunku 
cmentarza, przebuduje ponad 200 
metrów chodnika, a  na łuku drogi 
w  kierunku lodowiska postawi ba-

rierki, które uniemożliwią wjazd sa-
mochodów na pobocze, zapewniając 
bezpieczeństwo pieszym.

Remont ul. Sportowej to konty-
nuacja zeszłorocznej inwestycji na 
sąsiedniej ulicy Obozowej. Wów-
czas, dzięki dotacji z Funduszu Dróg 
Samorządowych (361 tys. zł) gmina 
wyremontowała ponad 750- me-
trowy odcinek drogi, od skrzyżo-
wania ul. Obozowej ze Sportową 
do ronda przy hotelu Horda. Od 
skrzyżowania ul. Obozowej z ul. Po-
ziomkową do ronda zbudowała też 
chodnik. 

(beb) 
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Collegium Polonicum zrobiło kolejny 
krok w kierunku rozwoju 

W wirtualnej przestrzeni, 22 października br., odbyło się uroczyste otwarcie European New School of Digital Studies 
(ENS) – wspólnej inicjatywy Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, mającej swą siedzibę w Collegium Polonicum w Słubicach. 

Zjednoczenie Niemiec z mieniło 
Słubice i Frankfurt nad Odrą

– Mam przekonanie, że dobrze wykorzystaliśmy szansę, którą dała nam historia. Zjednoczenie Niemiec pozwoliło nam 
budować dwumiasto oparte na partnerstwie i wspólnych demokratycznych wartościach – mówił  we Frankfurcie bur-
mistrz Mariusz Olejniczak. 

3 października, na terenie frankfurc-
kich targów, odbyła się uroczystość 
związana z 30. rocznicą zjednoczenia 
Niemiec. Nadburmistrz Frankfurtu 
Rene Wilke w bardzo osobistym wy-
stąpieniu wyraził ogromną radość, 
że kategorie Ossi i  Wessi nie od-
grywają już dziś żadnej roli. Ciepło 
mówił też o  współpracy ze Słubi-
cami i  stwierdził, że naprawdę ża-
łuje, że z powodu koronawirusa nie 
może uściskać burmistrza Mariusza 
Olejniczaka. 

Burmistrz Mariusz Olejniczak 
wspominał m.in. energię, jaką wy-
zwolił fakt, że Polacy i  Niemcy ze 
Wschodu wyzwolili się z  komu-

nizmu. – Gdy w  2009 roku prze-
wodniczący Bundestagu Norbert 
Lammert, odsłaniał pod berlińskim 
Reichstagiem pomnik „Solidar-
ności” podkreślał, że to właśnie 
polski związek zawodowy zapocząt-
kował w 1989 r. Jesień Narodów, która 
przeszła jak burza przez środkową 
i wschodnią Europę, obalając komu-
nizm i  umożliwiając zjednoczenie 
Niemiec – mówił. – Bez polskiego 
Okrągłego Stołu, który poprzedził 
pierwsze wolne wybory w  Polsce, 
nie byłoby też węgierskiego Trój-
kątnego Stołu, Aksamitnej rewo-
lucji w Czechosłowacji, nie upadłby 
potężny Związek Radziecki i  nie 

runąłby mur berliński. Droga do 
zjednoczenia Niemiec wiodła przez 
Polskę. Pomnik pod Reichstagiem, 
który powstał z  fragmentu muru 
ze Stoczni im. Lenina w  Gdańsku, 
przez który w sierpniu 1980 r. prze-
skoczył Lech Wałęsa, stał się tego 
symbolem – podkreślił. 

Wspominał też, że towarzyszący 
wówczas w  Berlinie przewodni-
czącemu Bundestagu, marszałek 
polskiego Sejmu Bronisław Komo-
rowski, przywołał wówczas hasło 
polskiej opozycji z  lat .80, że „Nie 
ma wolności bez Solidarności”. – Ja 
dziś je powtórzę, bo hasło to nic nie 
straciło na swojej aktualności. Nie 

ma wolności bez solidarności! To so-
lidarność buduje partnerstwa, takie 
jak nasze, tu na pograniczu. Nikt 
z  nas nie ma wątpliwości, że to, co 
się stało 30 lat temu, w  decydujący 
sposób wpłynęło na naszą współ-
pracę, a zjednoczenie Niemiec zmie-
niło zarówno Słubice jak i Frankfurt. 
Pozwoliło nam budować dwumiasto 
oparte na partnerstwie i wspólnych 
demokratycznych wartościach – 
mówił M. Olejniczak. 

– Obserwując życie dwumiasta 
widzę, że tego dialogu stale są 
głodni nasi mieszkańcy, że chęć 
dialogu napędza do działania nie 
tylko samorządy, ale też liczne 

organizacje pozarządowe po obu 
stronach Odry. Silne społeczeń-
stwo obywatelskie to bez wątpienia 
jeden z  największych sukcesów 
transformacji w Polsce i byłej NRD. 
Nadal zamierzamy iść drogą part-
nerstwa i  dialogu, bo to jedyna 
droga jeśli chcemy żyć w  wolnej, 
demokratycznej i wspólnej Europie 
– zakończył swoje wystąpienie 
burmistrz Mariusz Olejniczak. 
W uroczystościach we Frankfurcie 
wzięła też udział zastępczyni bur-
mistrza Adriana Dydyna-Marycka 
oraz przewodniczący Rady Miej-
skiej w  Słubicach Grzegorz Cho-
lewczyński.  (beb)
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Pierwsi studenci na kierunku Ma-
ster of Digital Entrepreneurship 
rozpoczynają naukę w semestrze zi-
mowym 2020/21.

Uroczystość otworzył i  poprowa-
dził prof. Jürgen Neyer, dyrektor 
European New School of Digital  
Studies:„Jesteśmy dumni, że w dwu-
mieście Frankfurt nad Odrą/Słubice 
mamy swoją siedzibę. I  z  przyjem-
nością podejmujemy wyzwanie, 
aby przekraczać granice rozumiane 
w różny sposób”.

Prof. dr Julia von Blumenthal, 
prezydentka Uniwersytetu Europej-
skiego Viadrina  w  powitaniu pod-
kreśliła: „European New School of 
Digital Studies to powrót do naszych 
pierwotnych zadań. Umacniamy 

wspólną międzynarodową rolę po-
mostu i wznosimy partnerstwo z Uni-
wersytetem im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu na nowy poziom  oferując 
innowacyjne badania i nauczanie oraz 
stale oddziałując na region”. 

Prof. Bogumiła Kaniewska, rektor 
Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza w  Poznaniu   „European 
New School of Digital Studies jest 
symbolicznym ukoronowaniem 
wieloletniej kooperacji pomiędzy 
Uniwersytetem im. Adama Mic-
kiewicza w  Poznaniu, a  Uniwersy-
tetem Europejskim Viadrina […]. 
Obie uczelnie zmieniły się przez te 
wszystkie lata, jednak jedna rzecz 
jest niezmienna – obopólna wola 
współpracy”. Swoje słowa Rektor 

Kaniewska skierowała także do 
międzynarodowego grona nowych 
studentów ENS: „Życzę Wam, aby 
akademicka przygoda, którą dziś 
rozpoczynacie, była wspaniałym 
początkiem Waszego zawodowego 
sukcesu”.

Wystąpienia w  formie nagrań 
wideo z  życzeniami i  gratulacjami 
przekazali również: minister ds. 
nauki Brandenburgii, dr Manja 
Schüle, Elżbieta Anna Polak, mar-
szałek województwa lubuskiego 
oraz Anne-Marie Descôtes, amba-
sador Francji w Niemczech. 

Włodarze dwumiasta – nadbur-
mistrz Frankfurtu nad Odrą, René 
Wilke i  burmistrz Słubic, Mariusz 
Olejniczak – powitali nowych stu-

dentów, profesorów oraz pracow-
ników ENS i  zaprosili zespół do 
kooperacji i wspólnego działania.

Następnie odbyła się dyskusja pa-
nelowa pt.: „The University Worth 
Fighting For” na temat szans i  wy-
zwań, które cyfryzacja stawia przed 
nauką i  uniwersytetami. Prelegen-
tami debaty byli: dr Nishant Shah, 
dyrektor ds. badań i  rozwoju ArtEZ 
University for the Arts w  Holandii, 
Linda Walter, absolwentka Viadriny 
i  założycielka bloga „Future Chal-
lenges” oraz dr Paul von Bünau, 
prezes idalabu, Agency for Data 
Science.

Otwarcie ENS w  Collegium Polo-
nicum to początek nowego rozdziału 
i  kolejny etap rozwoju placówki. 

Mimo trwającej pandemii zespoły 
naukowców i  współpracowników 
partnerskich uniwersytetów reali-
zują wspólne projekty, plany i posta-
wione cele. 

O ENS:
https://europeannewschool.com
ENS jest wspólnym projektem 

Uniwersytetu Europejskiego Via-
drina we Frankfurcie nad Odrą i Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza 
w  Poznaniu, którego zadaniem jest 
prowadzenie transdyscyplinarnych 
badań nad wyzwaniami społeczeń-
stwa cyfrowego. Siedziba ENS znaj-
duje się w  Collegium Polonicum 
w Słubicach. 

 Źródło: Collegium Polonicum 
w Słubicach 
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Celem rajdu była poprawa spraw-
ności fi zycznej uczestników oraz in-
tegracja środowiska.

Pomimo niesprzyjającej pogody 
uczestnicy rajdu z  rowerami ze-
brali się na placu Bohaterów. Prezes 
koła Pan Hubert Kosicki, wspólnie 
z  Burmistrzem Słubic Mariuszem 
Olejniczakiem dokonali otwarcia 
rajdu. Warunki pogodowe nie po-
zwoliły na to, aby wyruszyć w trasę 
– „lało jak z  cebra”. Dlatego też 
Pan Zygmunt Magniewski – vice-
prezes koła, omówił zmieniony 

program spotkania. Uczestnicy 
rajdu zostali zaproszeni do baru 
„Delta” na ciepły posiłek oraz 
ciasto, kawę i  herbatę . Wcześniej 
jednak każdy z  uczestników rajdu, 
już na sali, musiał minutę „jechać 
rowerem stacjonarnym”. „Naj-
dłuższą” trasę ,w  ciągu tej minuty,
w  kategorii kobiet, przejechały 
ex aequo Pani Emilia Sasin i  Pani 
Maria Kosicka, a  w  kategorii 
mężczyzn Burmistrz M. Olejni-
czak. Zwycięzcom wręczono pu-
chary. Każdy z  uczestników rajdu 

otrzymał drobny upominek. Na-
stępnie przy posiłku, kawie i  her-
bacie można było porozmawiać, 
pożartować i miło spędzić czas. Po-
mimo brzydkiej pogody i  zmienio-
nego programu imprezy wszyscy 
się świetnie bawili.

Patronat nad rajdem sprawował 
Burmistrz Słubic – Mariusz Olejni-
czak i ówczesny Komendant Powia-
towy Policji w Słubicach – nadkom. 
Tomasz Rawa. 

Krystyna i Ryszard Baczyńscy
 

Senior? Aktywny!  
W końcówce września Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Poli-
cyjnych koło w Słubicach zorganizowało po raz siódmy rajd rowero-
wy pod nazwą „Aktywny Senior”. 

Pierwszoklasiści z „jedynki” zostali 
pasowani na uczniów!

Sprawcy tego 
bałaganu nie 
zostali bezkarni!

Straż Miejska ustaliła czterech potencjalnych 
sprawców zaśmiecenia terenu przy wiatach 
na os. Słowiańskim. Jeden z nich został już 
ukarany wysokim mandatem.

Na początku października, przy 
wiatach śmietnikowych na os. Sło-
wiańskim, pojawiły się sterty od-
padów komunalnych. – W  wyniku 
przeprowadzonego postępowania 
ustaliśmy czterech potencjalnych 
sprawców– mówi komendant Straży 
Miejskiej Wiesław Zackiewicz. 
Dodaje, że zaśmiecanie miasta to 
wykroczenie zagrożone grzywną 
do 500 zł. – Wysłaliśmy wezwania 
do stawienia się w  siedzibie Straży 
Miejskiej do wszystkich osób, które 
podejrzewamy, celem złożenia wy-
jaśnień. Jedna z tych osób już się do 
nas zgłosiła, przyznała się do zosta-
wienia śmieci poza wiatą  i przyjęła 
mandat – mówi komendant.

Dodaje, że na tego sytuacje straż-
nicy będą reagować natychmiast 
i  nakładać na sprawców wysokie 
mandaty. – Ponadto w  tych miej-
scach, gdzie najczęściej dochodzi do 
zaśmiecania terenu gminy, jeszcze 
częściej niż dotychczas będziemy za-
wieszać kamery pułapki – mówi.  

Burmistrz Mariusz Olejniczak za-
powiada, że gmina przymierza się 
do nowego monitoringu miejskiego, 
co pozwoli skuteczniej kontrolować 
tereny wokół większości wiat śmiet-
nikowych. – Będziemy wyciągać 
konsekwencje wobec osób, które 
zaśmiecają miasto, bo najwidoczniej 
innej drogi nie ma – podkreśla. 

(beb) 

Tak wyglądał teren przy wiatach na os. Słowiańskim. Jak wynika z ustaleń Straży Miej-

skiej śmieci zostawiły tam osoby mieszkające na tym osiedlu i sąsiednich ulicach. 
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Dla dzieci, które po raz 
pierwszy zasiadły we 
wrześniu w szkolnych 
ławkach było to niesamo-
wite przeżycie. Emocji też 
nie brakowało, gdy bur-
mistrz Mariusz Olejniczak 
wspólnie z dyrektorką 
Szkoły Podstawowej nr 1 
Aurelią Wolny, pasowali 
ich, w końcówce września, 
na uczniów. 

(beb)
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lAbiRynT… inny niż zwykle, 
ale niezwykły jak zawsze!

Każda edycja Festiwalu Nowej Sztuki na swój sposób jest wyjątkowa i przynosiła powiew świeżości. Podczas zeszłorocz-
nego festiwalu, gdy świętowaliśmy 20 lat lAbiRynTu pomyślałem sobie, że rozmachu z jakim wtedy obchodziliśmy ju-
bileusz nie przebije nic. Oczywiście się pomyliłem. Rok 2020 zapisze się na kartach historii wyjątkowo grubymi literami.  

Od początku pandemii towarzyszy 
nam niewiadoma co dalej, jak sy-
tuacja się rozwinie. Co robić? Czy 
robić, a  może odwołać… przecież 
wszyscy odwołują. W  sytuacjach 
na pozór bez wyjścia, zawsze poja-
wiają się najciekawsze rozwiązania 
pchające nas do przodu. Decyzja 
organizatorów - nie odwołujemy! 
Tegoroczna edycja jest nie tylko wy-
jątkowa. Jest przede wszystkim inna 
od pozostałych. Rozwiązania wyni-
kające z obostrzeń zmieniły formułę 
festiwalu. Jak to bywa ze zmianami 
są plusy i  minusy. Organizatorzy 
zadbali o  to by każdy mógł bez-
piecznie przeżyć swoją przygodę ze 
sztuką. Wszystkie wystawy można 
było zobaczyć osobiście przez 
wszystkie dni festiwalu, to jeden 
z  plusów sytuacji, w  której się zna-
leźliśmy. Kolejnym jest to, że każda 
z  prezentacji została udokumento-
wana w  formie video. Największą 
zmianą w  formule festiwalu jest 
powstanie studia festiwalowego. To 
w  nim prezentowani byli artyści, 
którzy opowiadali o  swoich reali-
zacjach i  twórczości. Tam również 
odbywały się wykłady i  połączenia 
z  galeriami online. Materiał ze 
studia tłumaczono symultanicznie 
w  trzech językach: polskim, nie-
mieckim i  angielskim. Całość była 
transmitowana na żywo na stronie 

festiwalu. W  sumie wszystko na 
plus, jako minus można tylko zali-
czyć sytuację, w  której to wszystko 
się odbyło. Bo jednak tą inność było 
czuć. Nie było wspólnego spaceru 
i  tej intensywności z  lat poprzed-
nich, za to był czas na „oddech” i re-
fl eksje.  Co się nie zmieniło? Wysoki 
poziom artystyczny festiwalu pozo-
stał bez zmian. Świetny dobór arty-
stów, których prezentacje idealnie 
wpisywały się w przestrzenie po obu 
stronach Odry. Gratulacje dla kura-
torów Anny Panek-Kusz, Jerzego 
Olka i Michaela Kurzwellego.

Już czekam na następny rok
Tomasz Fedyszyn

Zapytaliśmy też jednego z  arty-
stów Remigiusza Koniecke, który 
z  Gdańska śledził festiwal online, 
co sądzi o  tegorocznej edycji lAbi-
RynTu? 

- Tegoroczny Labirynt był spe-
cyfi czny ze względu na panującą 
epidemię, która w  wielu przypad-
kach ograniczyła, a wręcz uniemoż-
liwiła fi zyczną obecność widzów 
i artystów, w tym m.in mnie. Kiedy 
otrzymałem propozycję uczest-
nictwa w  tegorocznym wydarzeniu 
w  pierwszej chwili pomyślałem, 
że nie ma to sensu! - przecież naj-
ważniejsze są kontakty personalne 
i  możliwość zaprezentowania pu-

bliczności własnych dokonań arty-
stycznych. A  jednak myliłem się… 
Dzięki organizatorom festiwalu, 
zaplanowane wydarzenia udało 
się przenieść w  strefę online, która 
okazała się całkiem udanym substy-
tutem rzeczywistości. Oczywiście je-
stem zdania, że nic nie jest w stanie 
zastąpić relacji osobistych. W końcu 
należę do pokolenia, które wycho-
wało się w trybie - off  line. No tak… 
ale nie zapominajmy, że jest to fe-
stiwal, w którym biorą udział także 
ludzie młodzi. Dla nich taki stan 
rzeczy jest czynnikiem kulturowym 
i  autoprezentacja w  mediach spo-
łecznościowych jest sytuacją nor-
matywną

No cóż… dokonuję się istotny 
przełom w  postrzeganiu rzeczywi-
stości, i to z wielu powodów: kultu-
rowych, technologicznych czy też 
środowiskowych. Organizatorzy 
tegorocznego Labiryntu, zostali 
zmuszeni przez obecną sytuację epi-
demiologiczną do zaprojektowania 
przekazu multimedialnego. Uczest-
nicy festiwalu za pomocą mediów 
mogli na „żywo” być w wydarzeniu, 
co w  moim przypadku wywołało 
niestłumione emocje! W  końcu 
żyjemy w  społeczeństwie autopre-
zentacji, a sam festiwal stał się jego 
częścią i  to nie tą konkurencyjną, 
a komplementarną.

A to spostrzeżenia Anny 
Panek-Kusz
Emocje mijają, ale to co zrobiliśmy, 
to niewątpliwie coś wyjątkowego 
w obecnych czasach. Dziękuję arty-
stom, którzy przybyli, zamontowali 
swoje wystawy i byli aby naprowa-
dzać publiczność, aby odpowiadać 
na pytania, aby poczuć namiastkę 
normalności w  kontaktach artysta 
- widz. Przyznam po pierwszym fe-
stiwalowym dniu emocje były tak 
duże, że chciało mi się płakać, pła-
kałam. Jakże brakowało mi gwaru 
minionych labiryntów, wspólnych 
wędrówek po wystawach, rozmów, 
patrzenia w  oczy, konfrontacji, 
a  nawet smaku corocznego tortu 
na otwarciu. Wiedziałam, że wy-
stawy, prezentacje, które zapropo-
nowaliśmy są wyjątkowe, warte 
zwiedzenia i zapamiętania. Miałam 
nadzieję, ze słubiczanie i frankfurt-
czycy wyjdą z  domów, że jednak 
przyjadą goście  i  że nasze studio 
festiwalowe zostanie dobrze ode-
brane. Otworzyliśmy wystawy na 
trzy dni, zaprezentowaliśmy je 

w Internecie i okazało się, że potrze-
bujemy sztuki i  kultury. Wystawy 
po obu stronach odry cieszyły się 
zainteresowaniem ale również 
nasze transmisje. Odsłony naszego 
studia festiwalowego odnotowa-
liśmy niemal na wszystkich konty-
nentach. Sobota dała mi dystans, 
od rana zwiedzałam wystawy, roz-
mawiałam z  artystami, widownią 
i poczułam namiastkę poprzednich 
edycji, kontaktów międzyludzkich. 
To było coś! Po południu studio fe-
stiwalowe, rozmowy z  artystami, 
łącza z  tymi, którzy nie mogli być, 
ale przesłali wystawy, wykłady, 
którzy choć z  oddali byli z  nami. 
Tak, śmiało możemy powiedzieć, 
że odnotowaliśmy sukces. Jesteśmy 
odważni i  nowatorscy. 

Chciałabym również podziękować 
sponsorom, partnerom. Jest ich nie-
mało. Gratuluję wam, stworzyliśmy 
wspólnie coś wyjątkowego! 

Zdjęcia uostępnione przez Wi-
tolda Cholewę, Tomasza Fedyszyna, 
Adama Czerneńkę, Annę Panek-
-Kusz, Annę Łysiak. 

Organizatorzy Partnerzy | partners | Partner

Przy wsparciu | supported by | Mit freundlicher Unterstützung

Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung 
Klein-Projekte-Fonds der Euroregion PRO EUROPA VIADRINA.

Barrieren reduzieren – gemeinsame Stärken nutzen. 
Pokonywać bariery – wspólnie wykorzysty wać silne strony.

Partnerzy | partners | Partner

Przy wsparciu | supported by | Mit freundlicher Unterstützung

Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung 
Klein-Projekte-Fonds der Euroregion PRO EUROPA VIADRINA.

Barrieren reduzieren – gemeinsame Stärken nutzen. 
Pokonywać bariery – wspólnie wykorzysty wać silne strony.

Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung Klein-Projekte-Fonds 
der Euroregion PRO EUROPA VIADRINA. Barrieren reduzieren – gemeinsame 
Stärken nutzen. Pokonywać bariery – wspólnie wykorzysty wać silne strony.
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Przez ostatnie lata śledziliśmy ry-
walizację słubiczan najpierw w  IV, 
a  potem w  III lidze. Występowali 
wtedy pod nazwą FSL Aktywni 
Słubice. W  ubiegłym sezonie klub 
awansował do II ligi, przeszedł duże 
zmiany organizacyjne, zyskał też 
nowych sponsorów i  nową nazwę. 
Tak powstał STS Wulmar Słubice, 
w  którego składzie grają: Filip Le-
waszkiewicz, Dawid Kozłowski, 
Jakub Dziwosz, Marek Szuplak i Mi-
chał Bartoszewski.

Po wielu tygodniach przygo-
towań słubiczanie wystąpili po raz 
pierwszy w  upragnionej II lidze. 
3 października w  meczu u  siebie 
zagrali z  KTS Wolbromek, wicemi-
strzem z  ubiegłego sezonu. Nasi 
pingpongiści postawili rywalom 
mocne warunki. Przez całe spo-
tkanie prowadzili wyrównaną ry-
walizację, ostatecznie przegrywając 
4:6.

- Mecz był rzeczywiście ciężki, 
a  to przecież ubiegłoroczny wice-
lider. Mało zabrakło, można było 

nawet wygrać – ocenił to spo-
tkanie M. Szuplak, grający trener 
STS-u.

Druga kolejka nie odbyła się ze 
względu na pandemię, a w trzeciej, 
rozegranej 24 października, słubi-

czanie zmierzyli się u siebie z MLKS 
Victorią Jelcz-Laskowice. 

Ten mecz, podobnie jak pierwszy, 
dostarczył wielu emocji. Obie dru-
żyny walczyły punkt za punkt. Przy 
prowadzeniu STS-u 5:4 o wszystkim 

miała zadecydować ostatnia po-
tyczka. M. Szuplak wygrywał już 
w  setach 2:1, ale niestety łupem ry-
wala padły dwie kolejne odsłony 
i  cały mecz, co w  ostatecznym ra-
chunku dało remis 5:5.

Gratulujemy udanego debiutu 
i trzymamy kciuki za pierwsze zwy-
cięstwo. O  wynikach kolejnych 
spotkań będzie informować w  na-
stępnych numerach gazety. 

Za nami pierwsze mecze 
STS Wulmar Słubice

Dobra wiadomość dla kibiców tenisa stołowego. Po 20 latach do Słubic wróciły rozgrywki w tenisa stołowego na pozio-
mie II ligi, a na sportowej mapie pojawił się nowy klub - STS Wulmar Słubice.

Słubice gospodarzem 
3. edycji Narodowego Biegu 
Stulecia od Bałtyku do Tatr 

11 listopada biegacze ponownie uczczą kolejną rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Trasa biegu z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości tradycyjnie będzie liczyła 10 km i poprowadzi ulica-
mi Słubic, ze startem i metą na stadionie Słubickiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji, który jest głównym organizatorem wydarzenia. 

Znów pobiegną 
po Puchar Słubic

10 listopada Słubicki Ośrodek Sportu i Re-
kreacji zaprasza na 31. Narodowe Biegi Ulicz-
ne o Puchar Słubic. To jedna z najstarszych 
imprez sportowych w naszym mieście.

STS Wulmar Słubice zadebiutował w II lidze tenisa stołowego Na inaugurację II ligi w Słubicach padł remis 5:5 z KTS Wolbromek
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Tegoroczny bieg jest kontynuacją 
ogólnopolskiego projektu, związa-
nego z  obchodami 100-lecia odzy-
skania niepodległości, który przez 
Sejm RP został przedłużony do 2022 
r. Daje to możliwość zawodnikom, 
uczestniczącym w  kolejnych bie-
gach, zebrania kompletu biegowych 
koszulek i medali.

Atestowana trasa o  długości 10 
km poprowadzi ulicami miasta. 
Zawodnicy wystartują ze stadionu 
SOSiR i  pobiegną ulicami: Spor-
tową, Rzepińską, Narutowicza, 
Konstytucji 3-go Maja, Bohaterów 
Warszawy, Akademicką, dalej przez 
plac Bohaterów, plac Wolności i plac 
Przyjaźni. Tam nawrócą i  pobiegną 
z powrotem tą samą trasą z metą na 
stadionie.

Limit uczestników wynosi 200 
osób, a  koszt uczestnictwa to 50 zł 
(70 zł w  dniu zawodów). W  biurze 
zawodów na stadionie zawodnicy 
i zawodniczki otrzymają pakiet star-
towy zawierający: numer startowy, 
koszulkę, pamiątkową opaskę iden-
tyfi kacyjną. 

Po ukończeniu biegu na wszyst-
kich czekać będzie okolicznościowy 
medal z  biało-czerwoną wstążką 
i ręcznie malowaną polską fl agą.

Szczegółowe informacje o biegu 
oraz formularz rejestracyjny 
można znaleźć na stronie www.
sosirslubice.pl. Zachęcamy do 
bieżącego śledzenia strony także 

ze względu na dynamiczną sy-
tuację pandemiczną i  możliwą 
zmianę sposobu przeprowadzenia 
imprezy. 

MK

Trasa biegu tradycyjnie poprowadzi ulicami Słubic
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Organizatorzy przygotowali 24 biegi w różnych kategoriach wiekowych
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Impreza tradycyjnie odbędzie się 
na trasie wokół pl. Bohaterów i pl. 
Wolności. Uczestnicy zmierzą się 
na dystansach od 300 do 1400 me-
trów. Dla chętnych przygotowano 
aż 24 biegi w  poszczególnych ka-
tegoriach wiekowych – od przed-
szkolaków po starszą młodzież.

Co czeka na biegaczy za metą? 
Pamiątkowe medale otrzymają 
wszystkie dzieci w  kategoriach 
przedszkolaków. Natomiast naj-
lepsze trójki w  pozostałych biegach 
zostaną uhonorowane statuetkami 
i pamiątkowymi koszulkami. 

Uroczyste otwarcie tradycyjnie 
odbędzie się o  godz. 12:00. Nato-

miast sportowa rywalizacja roz-
pocznie się o  godz. 12:15 od biegu 
przedszkolaków. Co ważne – jak co 
roku udział jest bezpłatny.

Pełen plan biegów, szczegółowe 
zasady oraz kartki startowe do-
stępne są na stronie sosirslubice.pl. 
Zachęcamy do bieżącego śledzenia 
strony, ponieważ warunki rozgry-
wania imprezy mogą zmienić się 
w  zależności od aktualnej sytuacji 
epidemiologicznej.

Impreza odbywa się pod hono-
rowym patronatem burmistrza 
Słubic Mariusza Olejniczaka. 

MK
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Ruszyły rozgrywki Lubuskiej Ligi 
Młodziczek w piłce ręcznej

Prawie 8 miesięcy temu ostatni raz wybiegły na parkiet piłkarki ręczne UKS Jedynka Słubice. Tak długa przerwa do-
skwierała zarówno kibicom, jak i zawodniczkom. To już jednak za nimi, bo ruszyła Lubuska Liga Młodziczek.

Lubuska Olimpiada Młodzieży udana 
dla słubickich lekkoatletów

Październik przyniósł nam decydujące rozstrzygnięcia w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży. Szczególnie udanie 
spisali się lekkoatleci ze Słubic, którzy w różnych kategoriach wiekowych sięgnęli aż po 14 medali, w tym 7 złotych. 

Najpierw 6 października w Zielonej 
Górze rywalizowały dzieci starsze 
(U14). Choć nie brakowało perypetii 
związanych z  organizacją wyjazdu, 
sam start okazał się pełnym suk-
cesem. 

- Jako klub (Lubusz Słubice 
– przyp. red.) wygraliśmy biegi 
średnie. Co ważne, zawodnicy 
poprawili mnóstwo rekordów 
życiowych. Mimo wysokiego po-
ziomu mistrzostw wszyscy za-

jęli miejsca fi nałowe. Trafi liśmy 
z formą idealnie - nie krył uznania 
dla swoich podopiecznych trener 
Piotr Kiedrowicz. Młodzi lekko-
atleci wrócili do domu z  trzema 
tytułami mistrzów województwa 
oraz drugim i  trzecim miejscem 
na podium.
1. Zuzia Smolińska (600m)
1. Wiktor Łobaczewski (600m)
1. Jacek Biernacki (1000m)
2. Sztafeta 4x100m w  składzie: Iga 

Mizerska, Klarysa Baca Chomicz, 
Karina Garczyk i Lidia Tyczyńska
3. Klarysa Baca Chomicz (300m)

Jeszcze lepiej było dwa dni później 
w Słubicach podczas fi nału tej samej 
imprezy, ale w nieco starszych kate-
goriach - U16, U18, U20. Chętnych do 
walki o medale nie brakowało. Nad 
Odrę przyjechali sportowcy m.in. 
z Nowej Soli, Żar, Zielonej Góry czy 
Gorzowa Wlkp.

Jak w  tej stawce wypadli gospo-

darze, w  większości składający się 
z  zawodników wspomnianego Lu-
busza? Łupem słubiczan padło aż 9 
medali – 4 złote, 4 srebrne i 1 brąz.
1. Natalia Kiedrowicz (1500m) – U18
1. Paulina Polańska (rzut dyskiem) – 
U18
1. Zuzanna Piskunowicz (rzut dys-
kiem) – U20
1. Julia Horoszkiewicz (rzut dys-
kiem) – U16
2. Zuzanna Janowicz (1500m) – U18

2. Wiktoria Przybylska (rzut dys-
kiem) – U16
2. Wojciech Fila (skok wzwyż) – U18
2. Daniel Tepper (3000m) – U18
3. Anna Kielar (1000m) – U16

- Myślę, że o  następców Sofi i En-
naoui czy Kuby Czaka możemy być 
spokojni. To pełna pasji, zdolna i su-
miennie trenująca młodzież. Jeszcze 
będziemy mieć z  nich powody do 
dumy – podsumował starty prezes 
R. Chustecki.   MK

Medale dla Słubic wywalczyły m.in. N. Kiedrowicz (z prawej) i Z. Janowicz 

(w środku)

Trener Łukasz Horoszkiewicz z medalistkami w rzucie dyskiem – Wik-

torią Przybylską i Julią Horoszkiewicz

Najmłodsi lekkoatleci Lubusza przywieźli z fi nału LOM 5 medali

Słubiczanki zaczęły od mocnego 
uderzenia pewnie wygrywając ze 
Spartą Gubin 24:15. Mecz odbył się 3 
października w  hali sportowej przy 
Szkole Podstawowej nr 1 w Słubicach.

- Zwycięstwo cieszy, bo tak na-
prawdę przygotowania do roz-
grywek wyniosły zaledwie cztery 
tygodnie i  to z  dużymi ogranicze-
niami związanymi z COVID-19 - opo-

wiada Jerzy Grabowski, opiekun 
szczypiornistek Jedynki. 

W  inauguracyjnym meczu 
w  szeregach naszej drużyny naj-
skuteczniejsza była rozgrywająca 
Izabella Matusiak, która zdobyła aż 9 
bramek, popisała się też 100% sku-
tecznością z rzutów karnych (4/4).

Tydzień później słubiczanki udały 
się do Kowalowa na pojedynek 

z  miejscową Tęczą Zorzą. Jak na 
derby powiatu słubickiego przy-
stało, mecz był bardzo zacięty. Obie 
drużyny grały praktycznie punkt 
za punkt. W  36 minucie był remis 
16:16.

- Wtedy zmieniliśmy system 
obrony z 6-0 na 5-1 i zaczęliśmy prze-
ważać na boisku – relacjonuje J. Gra-
bowski. Ostatecznie mecz zakończył 

się wynikiem 25:21 dla Słubic.
Za dobry występ należy docenić 

rozgrywającą Julię Matkowską, 
która zdobyła 10 bramek. Udany 
występ zaliczyły obie bramkarki 
Natalia Szczerbin i  Zhasmin Abdi-
nova. Ta ostatnia obroniła aż 4 rzuty 
karne.

Dziewczęta z  UKS Jedynka Słu-
bice występują w  składzie: Natalia 

Szczerbin (b), Zhasmin Abdinova 
(b), Oliwia Pomes, Gabriela Nawot-
czyńska, Natalia Terlecka, Noemi 
Woźniak, Izabella Matusiak, Julia 
Matkowska, Lena Tańczak, Amelia 
Fornalczyk, Maja Mikołajczak, 
Hanna Marciniak, Julia Kotlińska, 
Julia Gabrysz.

Bieżące wyniki i tabelę można śle-
dzić na stronie rozgrywki.zprp.pl.
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• Dermatologia
• Dermatologia pediatryczna 
• Dermatologia estetyczna
• Medycyna regeneracyjna 

i anti– aging
• Dermatochirurgia

• Dermatoskopia 
• Trichoskopia
• Chirurgia naczyniowa
• USG Doppler
• Małoinwazyjne metody 

leczenia żylaków

tel.: 506 501 515
ul. Transportowa 6 | 2 piętro | 69-100 Słubice

www.dermaestetica.pl | info@dermaestetica.pl

Jesienny Test Coopera w Słubicach
Słynny skoczek narciarski Adam Małysz, który przeszedł niedawno koronawirusa, powiedział, że w walce z tą choroba 
ważne są dwie rzeczy: przestrzeganie zasad sanitarnych i dobra kondycja. Jesienna edycja Testu Coopera pokazała, że 
tej ostatniej słubiczanom nie brakuje. 

Bieganie odbyło się 20 paździer-
nika na stadionie Słubickiego 
Ośrodka Sportu i  Rekreacji. Choć 
przepisy dotyczące imprez ma-
sowych pozwalały na odbycie 
w  jednym biegu całego testu, 
organizatorzy ze względów bez-
pieczeństwa przeprowadzili dwa 
biegi w odstępie 40 minut. W po-
dobnych warunkach tydzień 
wcześniej test odbył się na sta-
dionie w  Ośnie Lubuskim. Przy-
pomnijmy, chodzi o przebiegnięcie 
w ciągu 12 minut jak najdłuższego 
dystansu.

Do sprawdzenia się w teście przy-
stąpiło kilkadziesiąt osób, wśród 
nich głównie rodzinne drużyny, 
co szczególnie ucieszyło organiza-
torów. Dobry przykład dał nowy szef 
SOSiR-u  Krzysztof Murdza, który 
wybrał się na bieganie z  synem 
Adamem.

- Rodzinne dbanie o zdrowie i kon-
dycję staje się słubicka tradycją. Cie-
szymy się, że mamy tutaj swój wkład 
– mówi z  dumą pomysłodawca 
testu Piotr Kiedrowicz - Rodziny 
stanowiły większość z  uczestników 
tegorocznej edycji testu. Wiosną 
i jesienią sprawdziło swoją kondycję 
120 osób. To rekordowa liczba w pię-
cioletniej historii testu w  Słubicach 
- dodaje.

Już podczas wiosennej edycji oka-
zało się, kondycja słubiczan jest na 
bardzo dobrym poziomie. Po kilku 
miesiącach okazało się, że jest… 
jeszcze lepiej. – Zdecydowana więk-
szość uczestników poprawiła swoje 
wyniki – cieszy się Ryszard Chus-
tecki, prezes Lubusza Słubice, który 
był starterem obu biegów.

Największą poprawę zanotowali 
Amelia Marciniak wśród kobiet – 
380 m i  Michał Konczyński wśród 

mężczyzn – 330 m. Z  kolei naj-
dłuższy dystans przebiegli w  tym 
roku (łącznie w wiosennej i jesiennej 
edycji) Maciej Konczyński - 6560 m 
i  Natalia Kiedrowicz - 6085 m. Ta 
ostatnia uzyskując we wtorek 3150 
m ustanowiła nowy rekord testu 
wśród kobiet.

Choć nie były to typowe zawody 
sportowe, to najlepsi biegacze 
otrzymali puchary, a  zwycięzcom 
w  poszczególnych kategoriach wie-
kowych wręczono pamiątkowe 
statuetki. Honorowy patronat nad 
wydarzeniem objął burmistrz Słubic 
Mariusz Olejniczak.

Wyniki jesiennego testu zostaną 
zaliczone do Biegowego Grand Prix 
Słubic. Wcześniej w  ramach tego 
cyklu odbyły się już „Dzień kobiet 
na sportowo”, „Bieg bez granic” oraz 
wiosenny Test Coopera. 

MK
Reklama
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Tak żegnaliśmy lato…
3 października Słubicki Miejski Ośrodek Kultury zorganizował na placu Bohaterów festyn z okazji pożegnania lata. Po-
goda dopisała więc tym przyjemniej oglądało się pokazy taneczne w wykonaniu dzieci i młodzieży z Ginger Dance 
School, Studia Tańca Bohema czy Westside People, występy muzyczne z udziałem m.in. chóru Konsonans.  W strefi e 
dla dzieci było mnóstwo ciekawych animacji, a na koniec dnia mieszkańcy bawili się podczas koncertu Kargowiaków 
i kapeli Bajer. Fotografi czne wspomnienie tej imprezy poniżej…

(beb)
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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

To obowiązek właściciela 
nieruchomości  

Straż Miejska 
sprawdza, czy 
domy mają 
numery

-Jednym z obowiązków właściciela nie-
ruchomości jest umieszczenie tabliczki 
z numerem porządkowym na budynku, 
w widocznym miejscu i jej oświetlenie – 
przypomina komendant Straży Miejskiej 
w Słubicach Wiesław Zackiewicz. Za brak 
numeru grozi grzywna do 250 zł. 

– Brak numeru może spowodować 
wiele komplikacji, między innymi 
służbom ratowniczym, które mogą 
mieć problem w  dotarciu do wła-
ściwej posesji – tłumaczy komen-
dant. Dlatego strażnicy miejscy 
regularnie sprawdzają oznako-
wanie domów i  informują, że jego 
brak jest wykroczeniem. – Grozi 
za to grzywna w  drodze mandatu 

karnego do 250 zł – mówi W. Za-
ckiewicz. Podkreśla też, że osoby, 
które w  swojej skrzynce znalazły 
informacje, że muszą jak najszyb-
ciej oznakować posesję, powinny 
telefonicznie poinformować Straż 
Miejską, gdy wywiążą się z  tego 
obowiązku. Można dzwonić na bez-
płatny numer telefonu 986.  

(beb) 
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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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SZANOWNI PAŃSTWO, DRODZY 
MIESZKAŃCY ! 

Zmiany w szpitalu od 28 paździer-
nika 2020 roku

Jesteśmy podczas reorganizacji 
pracy i  systemu udzielania świad-
czeń zdrowotnych, dlatego bardzo 
prosimy o wyrozumiałość !!

Zgodnie z  decyzją Wojewody 
Lubuskiego, Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej Szpital im. 
prof. Zbigniewa Religi w  Słubicach 
w  okresie od 26 października 2020 
roku do odwołania będzie pełnił rolę 
szpitala II poziomu zabezpieczenia 
COVID-19.

Przygotowujemy 115 łóżek na 
oddziałach naszej lecznicy, aby 
pomagać chorym zakażonym ko-
ronawirusem lub z podejrzeniem za-
każenia. Z tego względu zawieszona 
zostaje działalność wszystkich 
oddziałów szpitalnych oraz słubic-
kiego SOR-u. Będą działać poradnie 
przyszpitalne, rehabilitacja, labo-
ratorium, pracownia RTG, nocna 
i świąteczna opieka medyczna.

Jak będziemy udzielać 
świadczeń zdrowotnych?

PORADNIE SPECJALISTYCZNE

przy ul. Nadodrzańskiej (w  białym 
budynku przy wjeździe do szpitala) 
znajdować się będą:

• Poradnia  Ginekologiczno-Położ-
nicza czynna od poniedziałku 
do piątku. Ponieważ jesteśmy na 
etapie organizacji poradni, prosimy 
dzwonić  TELEFON 501 211 394

•  Poradnia Chirurgii Urazowo-
-Ortopedycznej, czynna 
w  poniedziałek, środę 
i  piątek, w  godz. 8.00-15.00 TE-
LEFON  501 211 468

•  Poradnia Chirurgii Ogólnej, 
czynna we wtorek i  czwartek, 
w  godz. 9.00-13.00  TELEFON 
501 211 468

• Nocna i  świąteczna opieka me-
dyczna, czynna od 18.00 – 8.00 - 
TELEFON 501 197 500
Płatności za realizację badań ko-

mercyjnych dokonywane są w  reje-
stracji (przy Nadodrzańskiej)

Pracownia Endoskopii nieczynna 
do odwołania

W razie jakichkolwiek zmian, do-
tyczących m.in. godzin przyjęć pa-
cjentów, telefonów kontaktowych 
będziemy Państwa informować na 
bieżąco!

PORADNIE PRZY 
UL. MICKIEWICZA

Poradnia Medycyny Pracy zostaje 
przeniesiona na ulicę Mickiewicza, 
więcej szczegółów pod numerem 
tel. 95 750 1410.

Poradnia Preluksacyjna, czynna 

w środę, w godz. 15.00 -17.00 (reje-
stracja 8.00-14.00 tel. 95  758 2071 
wew.375)

Pozostałe poradnie, znajdujące się 
przy ulicy Mickiewicza działają bez 
zmian

Strefa „czysta” dla pacjentów szpi-
tala:
• Dział Rehabilitacji – czynny tak, 

jak dotychczas – wejście od strony 
ul. Kopernika (wydzielone i ozna-
czone)

• Laboratorium Diagnostyczne – 
czynne od 2.11.2020, codziennie 
w  godz. 7.30 – 11.00. Wejście od 
strony administracji szpitala, od 
apteki wydzielonym wejściem. 
Odbiór wyników badań do godz. 
15.00. Telefon 95 750 1409.

• Pracownia RTG (przejście dla pa-
cjentów przez budynek admini-
stracji) – zacznie funkcjonować 
od poniedziałku 2.11.2020. Pra-
cownia czynna codziennie od 7.30 
do 14.00.

TESTY na COVID-19 
Testy na COVID-19 można wyko-
nywać przy szpitalu (w  niebieskim 
namiocie – wejście od ulicy Koper-
nika) w dwojaki sposób:
• Na skierowanie od lekarza POZ 

– pacjent dostaje skierowanie 
i  konkretny numer. Przychodzi 
do namiotu z nadanym numerem 
i dowodem osobistym. Tam pobie-

rany jest wymaz. Wynik badania 
trafi a do lekarza drogą elektro-
niczną. Aby odebrać wynik ba-
dania, pacjent kontaktuje się 
z lekarzem rodzinnym.

• Badania komercyjne – koszt ba-
dania 530,00 zł. Pacjent w  reje-
stracji dokonuje wpłaty (biały 
domek od ulicy Nadodrzańskiej). 
Po dokonaniu wpłaty, z dowodem 
wpłaty, pacjent przechodzi do 
niebieskiego namiotu (od ulicy 
Kopernika), gdzie pobierany jest 
wymaz. Wyniki prosimy odbierać 
w laboratorium naszego szpitala.

Namiot, gdzie pobierane są wymazy:
• czynny jest 7 dni w  tygodniu, od 

poniedziałku do niedzieli
• w godzinach 8.00 -13.00
• wymazy pobierane są od dzieci 

i dorosłych

INFORMACJE DODATKOWE

OPERACJE PLANOWE – 
wszystkie planowane zabiegi są 
odwołane !!! W  tej sprawie bę-
dziemy się z Państwem kontaktować 
telefonicznie.

NAGŁE PRZYPADKI – w nagłych 
przypadkach prosimy dzwonić na 
112. Dyspozytor zadecyduje, do ja-
kiego szpitala zostanie przewieziony 
pacjent.

PACJENTKI W CIĄŻY – pacjentki, 
które spodziewają się dziecka, pozo-

stają pod opieką lekarza w  Poradni 
Ginekologiczno-Położniczej przy 
słubickim szpitalu. Pacjentki rodzące 
powinny się udać do najbliższego szpi-
tala – warto wcześniej upewnić się, czy 
konkretny oddział działa. Poniżej nu-
mery telefonów. W  przypadkach na-
głych prosimy dzwonić pod 112.

Szpital SPZOZ w  Sulęcinie – Od-
dział Położniczo-Ginekologiczny 
- rooming-in 

Kontakt z oddziałem:
• 95 755 2431 - centrala szpitala
• 95 755 9503 - kierownik oddziału
• 95 755 9516 - dyżurka lekarska
• 95 755 9529 - dyżurka położnych

Zachodnie Centrum Medyczne 
w Krośnie Odrzańskim
Oddział Ginekologiczno – Położniczy

Telefon:
• tel. 68 419 75 83
• tel. 68 419 75 92

Szpital Uniwersytecki w  Zielonej 
Górze
Kliniczny Oddział Położniczo-Gine-
kologiczny, Pododdział Położniczy 
• 68 3296438
• 68 3296439
• 68 3296440

 WSzW w Gorzowie Wlkp.
Oddział Położniczo-Ginekologiczny
Telefon: 95 7331 406, 421, 570, 566 

Tak obecnie działa słubicki szpital
Ze szpitala powiatowego w Słubicach otrzymaliśmy informację o tym, jakie zmiany zaszły w lecznicy z powodu prze-
kształcenia jej w placówkę do leczenia pacjentów z COVID-19.

transVOCALE? 
Show must go on!

Kiedy 17 lat temu grupa zapaleńców, z poczdamskiego 
stowarzyszenia Al Globe, pojawiła się w Słubickim Miej-
skim Ośrodku Kultury z pomysłem organizacji festiwalu 
piosenki autorskiej, nikt nie przewidywał, że transVO-
CALE stanie się jedną z najbardziej rozpoznawalnych 
marek polsko-niemieckiego pogranicza i że będzie 
trwać – mimo wielu przeciwności – przez prawie dwa 
dziesięciolecia.

godz. 11.00 Uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny w kościele 
pw. Ducha Św. w Słubicach (udział pocztów sztandarowych, 
złożenie wiązanek pod tablicą pamiątkową)

godz. 12.00 Koncert solistów „ARTE CON BRIO” z okazji Narodowego Dnia 
Niepodległości w kościele pw. Ducha Św. w Słubicach

godz. 18.00   „Czułe strojenie cz.1” –  Performance Studia Tańca „Bohema” 
premiera online na facebooku /SMOKSlubice

Studio Tańca 
"Bohema"

11 listopada 2020 r.
102. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę

program uroczystości rocznicowych

Festiwal po kilku chudych latach ma się 
zupełnie dobrze, nie może narzekać ani na 
brak środków, ani ciekawych pomysłów na 
dalszy rozwój. Ubiegłoroczna produkcja 
„A mury runą” jest chyba tego  najlepszym 
dowodem. Pełna sala polsko-niemieckiej 
publiczności, wspólnie przygotowany 
przez słubickich i  frankfurckich artystów 
program, a na koniec długa owacja na sto-
jąco. O  takim właśnie transVOCALE ma-
rzyliśmy zaczynając tę przygodę w  roku 
2004.

Tegoroczny festiwal miał być od początku 
inny. Wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo stawić 
czoła pandemii, że spełnienie wymagań 
higienicznych będzie oznaczało wiele nie-
łatwych kompromisów. Mimo to udało się 
stworzyć ciekawy i  wielowątkowy program, 
dzięki któremu mielibyście Państwo szansę 
na choćby chwilę wytchnienia od covidowej 
zawieruchy. Niestety. Na samym fi niszu mu-
sieliśmy zrezygnować ze spotkania z  Pań-
stwem, choć prawie wszystko zapięte było na 
ostatni guzik.

Żeby jednak nie spuszczać nosa zupełnie 
na kwintę mamy dla Państwa dwie dobre in-
formacje. Po pierwsze festiwal transVOCALE 
ma zapewnioną przyszłość i nie mamy obaw 
o jego realizację w przyszłym roku. Po drugie 
– mimo iż nie możemy się spotkać z  Pań-
stwem na żywo – chcielibyśmy wykonać jakiś 
mały gest w kierunku naszej publiczności, do 
czego i jako organizatorzy, i jako artyści czu-
jemy się zobowiązani.

Dlatego zapraszamy Państwa na trans-
VOCALOWY koncert niespodziankę, który 
wyemitujemy w  telewizji HTS w  piątek 20 
listopada o  godzinie 19:30, a  także na Face-
booku SMOKa . W programie znajdą się znane 
i  lubiane piosenki, głównie polskie. A  na 
scenie SMOKa, dzięki wirtualnym łączom, 
zobaczycie dobrze znanych artystów. Mamy 
nadzieję, że dzięki temu nie zapomnicie Pań-
stwo o nas, a podczas oglądania koncertu at-
mosfera tego wspaniałego festiwalu zagości 
u Państwa w domach. 

Tomasz Pilarski


