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21 listopada obchodziliśmy Dzień Pracownika Socjalnego

Gmina Słubice dostała dwa
recyklomaty, dzięki którym
w prosty sposób można
segregować plastikowe butelki.
To się opłaca, bo każdy kto odda
zużytą butelkę, na specjalną
aplikację otrzyma eco-punkty,
które będzie mógł wymieniać
na zniżki np. na lodowisku,
w kinie czy w restauracji.
Recyklomaty stoją od kilku
dni na placu Bohaterów i na
deptaku przy bibliotece
miejskiej. Jak z nich korzystać?
str. 2

Z tej okazji burmistrz Mariusz Olejniczak i przewodniczący Rady Miejskiej w Słubicach Grzegorz
Cholewczyński przekazali życzenia wszystkim osobom, które niosą pomoc innym, szczególnie
pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach. - Składamy najserdeczniejsze podziękowania
za Państwa pracę, przyjmijcie też wyrazy uznania za zaangażowanie, trud i serce okazywane
szczególnie tym, którzy potrzebują specjalnej opieki i pomocy. Życzymy także, żeby Waszej pracy
towarzyszyło uczucie radości, spełnienia i satysfakcji.
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Uwaga kierowcy.
Utrudnienia na
drodze krajowej
w Słubicach

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad
poinformowała gminę, że
18 listopada rozpoczoł się
remont drogi krajowej nr 31
(jezdnia prawa), na odcinku
od skrzyżowania przy ul.
Wawrzyniaka do skrzyżowania
z ul. Kościuszki. Prace polegać
będą nie tylko na wymianie
nawierzchni drogi, ale też m.in.
krawężników.

Nowa szkoła w Kunowicach?
Umowa podpisana!
Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie nowy rok szkolny uczniowie z Kunowic rozpoczną w nowoczesnej placówce. 23 listopada burmistrz Mariusz Olejniczak podpisał umowę z wykonawcą.
Przetarg wygrała firma MW Technik
z Michałowic, która ma się wywiązać
z zadania do 31 lipca 2021 roku.
Nowoczesny budynek, w którym
oprócz ośmioklasowej szkoły będzie

też punkt przedszkolny, świetlica,
biblioteka i szatnie, pomieści 250
dzieci. Parter przewidziany jest dla
przedszkolaków i dzieci z zerówki,
będzie tam też jedna sala lekcyjna,

nieważ część gruntów przy szkole
należy do Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa wystąpiliśmy
o ich przejęcie pod budowę boiska
i placu zabaw – wyjaśnia.
Budowa szkoły ma kosztować
12 mln zł. Gmina będzie zabiegać
o dofinansowanie z różnych źródeł,
m.in. w Ministerstwie Edukacji
Narodowej czy u wojewody. Rząd
dysponuje programami, które dofinansowują choćby budowę stołówek szkolnych.
Nowa szkoła w Kunowicach
budowana będzie w technologii

jadalnia i zaplecze kuchenne. Na
pierwszym piętrze znajdzie się
siedem sal lekcyjnych. – Planujemy
też zagospodarować teren wokół
szkoły – zapowiada burmistrz. – Po-

nych spełniają najsurowsze normy
izolacji cieplnej. – Co ważne, czas ich
realizacji jest krótszy o połowę niż
w tradycyjnej technologii. Ma to dla
nas kolosalne znaczenie, bo budowa
szkoły w Kunowicach wiąże się z koniecznością wyburzenia wcześniej
obecnego budynku – mówi burmistrz. Już dziś zapewnia, że gmina
zrobi wszystko co możliwe, żeby odbyło się to w sposób najmniej uciążliwy dla uczniów i rodziców.
O potrzebie budowy nowej szkoły
w Kunowicach mówiło się od dawna,
bo obecny budynek jest za mały i nie

Kolejna pomoc
dla przedsiębiorców
Będzie kolejna pomoc ze strony gminy dla przedsiębiorców prowadzących działalność na bazarach w mieście.
– Podjąłem decyzję o obniżeniu czynszu dzierżawnego na gminnych bazarach. Pomoc będzie udzielona na razie do końca roku. Czas pokaże, w którym
kierunku sytuacja będzie się rozwijała – informuje
burmistrz Mariusz Olejniczak.
Opłata komunalna nie ulegnie w najbliższym
czasie obniżeniu, gdyż bazary funkcjonują w sposób
ciągły, więc koszty ich utrzymania trzeba pokrywać

– dodał administrator bazarów dyrektor ZAMK
Krzysztof Radkiewicz.
Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą
może korzystać z ulg podatkowych na zasadach ogólnych, wynikających z Ordynacji Podatkowej, jeżeli na
skutek ograniczeń wprowadzanych w kraju z uwagi
na sytuację „covidową” ich sytuacja uległa pogorszeniu. (red)

Fot. Beata Bielecka

Tak będzie wyglądała nowa szkoła w Kunowicach.

- Będzie nowa szkoła! – cieszyli się burmistrz Mariusz Olejniczak, dyrektor szkoły Arkadiusz Kokociński, sołtys Kunowic Paweł Sokołowski po podpisaniu umowy z prezesem
MW Technik Kamilem Kowalczykiem.

modułowej. Dzięki temu, gdyby
w przyszłości się okazało, że
uczniów przybywa i szkoła robi się
za ciasna, będzie ją można szybko
rozbudować.
Taki sposób budowy jest coraz
bardziej popularny. Obiekty modułowe są bowiem ekologiczne, energooszczędne, wykonane z wysokiej
jakości elementów termoizolacyj-

ma możliwości jego rozbudowy. –
Nasza szkoła istnieje od 1946 roku
– mówi jej dyrektor Arkadiusz Kokociński, który podobnie jak sołtys
Kunowic Paweł Sokołowski towarzyszył burmistrzowi przy podpisaniu umowy z prezesem firmy MW
Technik Kamilem Kowalczykiem.
(beb)
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Gminy jednoczą siły, żeby wspólnie
walczyć o unijne pieniądze
Burmistrz Słubic Mariusz Olejniczak, dr Andrzej Kunt, burmistrz
Kostrzyna nad Odrą, Marek Kołodziejczyk, burmistrz Cybinki, Sławomir Dudzis, burmistrz Rzepina,
Stanisław Kozłowski, burmistrz
Ośna Lubuskiego, a także wójt
Górzycy Robert Stolarski i Janusz
Krzyśków, wójt Słońska, mając
świadomość wyzwań rozwojowych,
jakie będą stały przed samorządami
w nowej perspektywie finansowej
Unii Europejskiej na lata 2021-2027
oraz zauważając szanse jakie daje
współpraca na poziomie lokalnym
i regionalnym postanowili m.in., że
podejmą działania w celu sformalizowania współpracy, przygotują
lokalną strategię działania tak, żeby
realizować wspólnie projekty.

– Celem współdziałania stron
będzie zobowiązanie do wzajemnego wsparcia i intensyfikacja
działań w możliwie szerokim zakresie, w szczególności w dziedzinie
edukacji, kultury i dziedzictwa
kulturowego, turystyki i sportu,
ochrony środowiska, infrastruktury
społecznej i zdrowotnej, a także
współpracy transgranicznej – zadeklarowali, w podpisanym dziś,
w Urzędzie Miejskim w Słubicach,
liście intencyjnym, wszyscy jego
sygnatariusze. Na dzisiejszym spotkaniu zabrakło tylko burmistrz
Ośna Lubuskiego Stanisława Kozłowskiego, który z przyczyn osobistych, nie mógł w nim uczestniczyć,
ale wcześniej wyraził pełne poparcie
dla wspólnych działań. (beb)

Fot. Beata Bielecka

– Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2021-2027 skłoniła nas, żeby stworzyć lokalną strategię
działania i razem realizować projekty o znaczeniu ponadlokalnym – mówi burmistrz Mariusz Olejniczak , jeden z sygnatariuszy listu intencyjnego o współpracy pomiędzy gminami: Kostrzyn nad Odrą, Rzepin, Ośno Lubuskie, Cybinka,
Górzyca i Słońsk.

Marek Kołodziejczyk (pierwszy z prawej), Robert Stolarski, Mariusz Olejniczak Janusz Krzyśków, dr Andrzej Kunt i Sławomir Dudzis po
podpisaniu listu intencyjnego.

Recyklomaty?
Za segregowanie
plastikowych butelek są
nagrody!

Do 15 grudnia do Brandenburgii
bez kwarantanny

Mały ruch graniczny
został utrzymany!

Gmina Słubice dostała dwa recyklomaty, dzięki którym w prosty
sposób można segregować plastikowe butelki. To się opłaca, bo każdy kto odda zużytą butelkę, na specjalną aplikację otrzyma eco-punkty, które będzie mógł wymieniać na zniżki np. na lodowisku,
w kinie czy w restauracji.
Recyklomaty stoją od wczoraj na
placu Bohaterów i na deptaku przy
bibliotece miejskiej.

1. Trzeba zainstalować i uruchomić
aplikację „ECO Portfel” – jest dostępna w sklepach Google Play
oraz AppStore
2. Następnie do recyklomatu wrzucamy - pojedynczo - butelkę plastikową – nie szklaną!
3. Kolejnym krokiem jest zeskanowanie swojego indywidualnego
kodu w recyklomacie
4. Każda wrzucona butelka – niezależnie od jej pojemności – to 1 eco-punkt
5. Zebrane eco-punkty wymienia się
na eco-gadżety
Listę eco-gadżetów znajdziecie
tutaj, podobnie jak zasady użytkowania recyklomatów.

Skąd mamy recyklomaty?
-Dostaliśmy je w nagrodę za to, że
gmina Słubice podejmuje wiele
działań w obszarze ekologii. Dofinansowujemy m.in. wymianę
„kopciuchów” na ekologiczne piece,
prowadzimy od lat kampanie eko-

Fot. Beata Bielecka

Jak z nich korzystać?

Burmistrz Mariusz Olejniczak ma już aplikację na swoim telefonie i zamierza korzystać z recyklomatu, do czego zachęca też mieszkańców.

logiczne. Zostało to docenione
i znaleźliśmy się wśród zwycięzców
ogólnopolskiego konkursu „Świat
bez odpadów – recyklomat w Twojej
gminie”. Byliśmy bardzo dumni, gdy

okazało się, że na 108 gmin z całej
Polski, które startowały w konkursie –
jesteśmy w zwycięskiej szóstce! - mówi
burmistrz Mariusz Olejniczak.
(beb)

9 listopada w Brandenburgii weszło w życie
nowe rozporządzenie dotyczące osób wjeżdżających do tego landu z obszarów podwyższonego ryzyka zachorowania na Covid-19. Nadal możliwe są krótkoterminowe
wjazdy do Brandenburgii na 24 godzin.
Polska znajduje się na liście tych obszarów, prowadzonej przez Instytut
im. Roberta Kocha (https://www.rki.
de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_
neu.html), od 24 października 2020 r.
Dla mieszkańców pogranicza
i pracowników przygranicznych,
uczniów, studentów zostały utrzymane zwolnienia z kwarantanny na
dotychczasowych zasadach. Nadal
będzie obowiązywać regulacja pozwalająca na krótkoterminowe
wjazdy do Brandenburgii (24 h).
Ponadto zwolnione z kwarantanny będą między innymi osoby
wjeżdżające do Niemiec, które
• są zatrudnione w sektorze
ochrony zdrowia i których obecność jest pilnie niezbędna dla
utrzymania funkcjonowania systemu ochrony zdrowotnej;
• wjeżdżają do Niemiec w celu wykonania pilnych zabiegów medycznych,
• zajmują się opieką nad osobami
wymagającymi pomocy
Inne regulacje dotyczą kwarantanny, która zostanie skrócona do
10 dni, pod warunkiem, że osoba
przedstawi negatywny wynik testu,
przeprowadzonego
najwcześniej
pięć dni po wjeździe do Niemiec
(wyjątkowo będzie wtedy też można
zakończyć kwarantannę, już po 5
dniach izolacji).

Wprowadzony zostanie także
system elektronicznej rejestracji
wjazdów do Niemiec (www.einreiseanmeldung.de) a wydruk lub elektroniczny zapis rejestracji (np. na
telefonie), należy mieć cały czas ze
sobą. Nie wiadomo jeszcze, czy obowiązek rejestracji będzie dotyczył
wszystkich bez wyjątku, czy tylko
osób, które nie są zwolnione z kwarantanny na powyższych wyjątków.
Nowe rozporządzenie będzie na
razie obowiązywać do 15 grudnia
2020. Będzie dotyczyć osób przyjeżdżających z Polski tak długo, jak
długo Polska będzie znajdować się
na liście obszarów podwyższonego
ryzyka.
Dalszych informacji – również
w języku polskim – udzielają pracownicy Słubicko-Frankfurckiego
Centrum Kooperacji pod numerami
infolinii Urzędu Miasta we Frankfurcie nad Odrą: +49 335 552 1234
oraz pod adresem mailowym: hotline@frankfurt-oder.de
Pełen tekst informacji prasowej
rządu Brandenburgii z 3.11.2020:
https://www.brandenburg.de/sixcms/
detail.php?gsid=bb1.c.682175.de
Informacje w języku polskim:
https://kkm.brandenburg.de/kkm/
de/~mais2redc281237de
Informację przygotowało
Słubicko-Frankfurckie
Centrum Kooperacji
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No to sadzimy!

Lipy, klony, robinie… trwają jesienne nasadzenia w gminie. – Posadzimy
w sumie 200 drzew – mówi burmistrz Mariusz Olejniczak.

Mieszkańcy
Kunowic się
cieszą, bo
ruszyła budowa
chodnika
We wrześniu informowaliśmy, że radni miejscy
zdecydowali, żeby z budżetu gminy przekazać Urzędowi Marszałkowskiemu 150 tys. zł na
budowę chodnika, przy drodze wojewódzkiej
w Kunowicach. Prace ruszyły w połowie listopada.

50 sztuk ponad dwumetrowych
akacji posadzonych już zostało przy
ul. Rubinowej w Kunowicach, 45
jarzębin przy ul. Jeziornej, a 45 lip
wzdłuż ul. Bursztynowej.
Zazieleni się też ścieżka rowerowa
na osiedlu Zielone Wzgórza w Słu-

Akacje będą rosły w Kunowicach wzdłuż
ul. Rubinowej.

Reklama

bicach. Wzdłuż drogi dla cyklistów
rosnąć będzie 40 klonów. 10, identycznych dwumetrowych drzew,
posadzono już przy sąsiedniej ul.
Wschodniej.
W Słubicach drzew przybędzie
też na osiedlu Kwiatowym ( 5 Prunus

Fot. Ariel Pawelczyk

cerrasifera Pissardi), a 5 dwumetrowych platanów posadzonych zostanie przy placu zabaw w okolicy
ul. Kochanowskiego, a także przy ul.
Reja.
(beb)

Fot. Ariel Pawelczyk

Takie dwumetrowe klony posadzone już zostały w Słubicach wzdłuż ul. Północnej.

Około 300 metrowy chodnik budowany jest od skrzyżowania ul. Słubickiej z Zieloną do skrzyżowania
Słubickiej z Jeziorną (na wysokości
ogrodnictwa). Burmistrz Mariusz
Olejniczak wraz z radą sołecką zabiegali o tę inwestycję myśląc między
innymi o dzieciach, które mieszkają
w okolicy i pieszo chodzą do szkoły.
Czynili starania, żeby Zarząd Dróg
Wojewódzkich, do którego należy
droga biegnąca przez Kunowice, wybudował tam chodnik. I to się udało!
Między innymi dzięki temu, że

burmistrz od początku rozmów
z ZDW deklarował, że gmina jest
gotowa partycypować w kosztach,
byle tylko, jak najszybciej chodnik
ten powstał. Radni byli podobnego
zdania. Za inwestycją lobbował
także członek zarządu województwa
lubuskiego Marcin Jabłoński.
Budowa chodnika koszt ować będzie blisko 300 tys. zł, czyli ponad
połowę pieniędzy dołoży gmina.
Z chodnika mieszkańcy Kunowic
będą mogli korzystać już niebawem.
(beb)
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Nagroda specjalna dla
filmu promującego
Słubice i Frankfurt!
Film promujący Dwumiasto Słubice-Frankfurt zdobył nagrodę specjalną Festiwalu FilmAT. – Gratuluję, tym bardziej że poziom
tegorocznego jubileuszowego Festiwalu był
bardzo wysoki – podkreśla jego dyrektorka
Ewa Kotus.

Nagrodę Specjalną Polish Tourfilm
Academy otrzymaliśmy za film „Europejskie Modelowe Dwumiasto
Słubice&Frankfurt nad Odrą”, który
powstał w ramach kampanii „ Podwójnie piękne”. Jej pomysłodawcą
było Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji. Film, na zlecenie
dwumiasta zrealizowała berlińska
agencja reklamowa Runze&Casper.
Międzynarodowy
Festiwal
Filmów Turystycznych, Ekologicznych i Artystycznych FilmAT istnieje na rynku międzynarodowym
od 15 lat. – Od początku istnienia
naszego Festiwalu jesteśmy członkiem International Committee of
Tourism Film Festivals CIFFT, który
od 32 lat wybiera najpiękniejszy turystyczny film świata – zaznacza E.
Kotus. – Naszym celem jest zbudowanie Światowego Centrum Filmu
Turystycznego w Warszawie w imponującym Muzeum Sportu i Turystyki – dodaje.

Co roku odbywa się Konkurs Międzynarodowy i Konkurs Narodowy.
Film o Dwumieście Słubice-Frankfurt został nagrodzony w Konkursie
Narodowym. – Z powodu pandemii nie odbędzie się w tym roku
tradycyjne spotkanie z udziałem
zwycięzców, ale organizatorzy przygotowują galę w wersji internetowej
i króciutkie filmiki dla każdego zwycięzcy, aby można je było pokazywać
przed nagrodzonym filmem. Filmiki
będą prezentem od nas z okazji Wielkiego Jubileuszu – mówi Ewa Kotus.
Informację o tegorocznym festiwalu i listę zwycięzców można
znaleźć na stronie: http://pol.filmat-festival.com/reportaz-2020/.
Nagrodzony film o Dwumieście
Słubice-Frankfurt można obejrzeć
na stronie internetowej gminy Słubice: www.slubice.pl
(beb)

Gmina kupiła
drogówce testery
do wykrywania
narkotyków
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Trwa zbiórka na
zakup respiratorów
dla szpitali
w Słubicach i Sulęcinie
Fundacja Świętego Klemensa wraz z sulęcińską firmą Leks zorganizowała zbiórkę, której celem jest zakup dwóch respiratorów dla szpitali w Słubicach i Sulęcinie.
Zakup jednego respiratora to
koszt 50 000 złotych. Fundacja na dobry start przekazuje po 10 000 złotych na
każdą ze zbiórek, liczmy również na Państwa wielkie serca
i wsparcie.
Wszystkich,
którzy
zechcą
wesprzeć
akcję
prosimy
o
wpłaty
na
numer
konta
Fundacji:
68 8369 0008 7109 5774 2000
0010 (Bank Spółdzielczy
w Ośnie Lubuskim o/Sulęcin)
z dopiskiem „RESPIRATOR
DLA SULĘCINA” lub „RESPIRATOR DLA SŁUBIC”.
Wszystkie zebrane pieniądze
zostaną przekazane dla wyżej
wyznaczonych
oddziałów
szpitalnych, które dokonają
zakupu respiratorów. Cel jest
bardzo szczytny, dlatego zachęcamy do wsparcia zbiórki
i walki o ludzkie życie. Zbiórka
trwa od 10.11.2020 roku do
31.12.2020 roku.
Zwracamy się do Państwa
z ogromną prośbą o wsparcie
finansowe zbiórki oraz rozpowszechnianie akcji za pomocą
mediów, stron internetowych,
mediów społecznościowych
oraz innych dostępnych Państwu narzędzi. Jednocześnie
prosimy o przekazywanie informacji o akcji zarówno osób
dla firm, jak i osób prywatnych
z Państwa otoczenia.
Każda złotówka na wagę oddechu!
Źródło: Fundacja św. Klemensa

– Podczas kontroli policjanci mogą szybko,
na podstawie próbki śliny, stwierdzić, czy
kierowca jest pod wpływem środków odurzających. Duża precyzja testów gwarantuje niezwykłą skuteczność ustalenia nawet
śladowych ilości narkotyków – podkreślają
policjanci.
Dzięki współpracy gminy z policją
udaje się skutecznie przeciwdziałać
uzależnieniom i podnosić bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego – podkreśla rzeczniczka
Komendy Powiatowej Policji w Słubicach Magdalena Jankowska. Przypomina też, że w roku 2017 gmina
kupiła komendzie powiatowej policji
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urządzenie Dräger Drug Test 5000.
Teraz już kolejny raz dokupiła do
niego testery w ramach środków
przeznaczonych
na
realizację
Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy Słubice.
(beb)

Frankfurtczycy
z pomocą słubiczanom
100 litrów środka do dezynfekcji rąk, 10 kombinezonów, 30 fartuchów, 10 okularów ochronnych, 2 tys. rękawiczek jednorazowych, 1,5
tys. masek FFP-2 i 2,5 tys. masek chirurgicznych – przekazało miasto Frankfurt słubickiemu szpitalowi.
2 listopada odbyło się cykliczne
spotkanie (tym razem w formie
wideokonferencji) władz Słubic
i Frankfurtu, w którym uczestniczyła zastępca burmistrza Adriana
Dydyna-Marycka i nadburmistrz
Rene Wilke.
– Jednym z tematów była sytuacja
słubickiego szpitala powiatowego,
który decyzją wojewody stał się
miejscem leczenia wyłącznie pacjentów z COVID-19 – mówi zastępca

burmistrza Słubic. Adriana Dydyna-Marycka opowiedziała m.in. o tym,
że szpital zwrócił się z prośbą do
mieszkańców o pomoc, bo brakuje
mu wielu rzeczy. W pomoc zaangażowały się zarówno organizacje pozarządowe jak również wiele osób.
Gmina także kupiła m.in. środki
czystości i artykuły spożywcze,
o które prosił szpital.
Po tym spotkaniu pomóc postanowili też frankfurtczycy. – Szcze-

gólnie poprzez zamknięcie granicy
na początku roku doświadczyliśmy
tego, jaką wartość ma dwumiasto
Słubice/Frankfurt nad Odrą – mówi
nadburmistrz Rene Wilke. – Niesienie pomocy jest koniecznością,
aby zapobiec cierpieniu ludzi
w Polsce. Jest to też potrzeba płynąca
z serca ponieważ dwumiasto żyje
tak, w jaki sposób my je kształtujemy – podkreśla.
(beb)
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Dyrektor Collegium Polonicum
podziękował gminie za 730 tys. zł
na odbudowę spalonej auli
Dyrektor administracyjny Collegium Polonicum podziękował
także za finansowe wsparcie
gminy, która najpierw w ub. roku,
przekazała pół miliona złotych
na odbudowę spalonej, w wyniku
pożaru, dużej auli, a w tym roku
dołożyła jeszcze 230 tys. zł na jej
wyposażenie.
W liście, który dostępny jest na
stronie internetowej gminy, dr Wojciechowski napisał, że odbudowa
auli, ze względu na pandemię, idzie
wolniej niż zakładano, ale w pierwszej połowie przyszłego roku zo-

stanie otwarta i będzie służyć nie
tylko studentom Collegium Polonicum, ale także mieszkańcom.
Aula to największa sala dostępna
w mieście, w której odbywają się
m.in. koncerty w ramach organizowanego przez gminę festiwalu
transVOCALE, a także inne wydarzenia kulturalne.
-To dla nas bardzo ważne miejsce
dlatego cieszę się, że radni nie mieli
wątpliwości, żeby gmina wsparła
odbudowę auli – mówi burmistrz
Mariusz Olejniczak.
(beb)

Fot. Beata Bielecka

-W pierwszej połowie przyszłego roku aula
zostanie uroczyście otwarta i już w tej chwili
na owo otwarcie serdecznie Państwa zapraszam – napisał dr Krzysztof Wojciechowski
w liście do burmistrza Mariusza Olejniczaka
i miejskich radnych.

W auli Collegium Polonicum odbywał się dotychczas m.in. koncert noworoczny, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Słubic.

Pracujesz zdalnie na kwarantannie?
Nie dostaniesz zasiłku chorobowego!
– Na kwarantannie przebywa obecnie ponad 8 tys. Lubuszan. Mogą oni w tym czasie pobierać świadczenia za czas choroby albo wykonywać pracę zdalnie. Nie mogą jednak łączyć tych ewentualności – informował w połowie listopada ZUS.
Brak możliwości wykonywania
pracy przez osobę na kwarantannie jest przez ZUS traktowany
tak samo jak niezdolność do
pracy z powodu choroby. W tym
wypadku jednak aby otrzymać
świadczenie nie jest potrzebne
zwolnienie lekarskie.

Zasiłek chorobowy ma nam zrekompensować to, że nie możemy
pracować a co za tym idzie zarabiać
pieniędzy. Jeżeli więc podczas kwarantanny pracujemy zdalnie, świadczenie nam się nie należy.
W przeciwieństwie do niezdolność do pracy z powodu choroby

W Słubicach będzie
można zrobić
mammografię
W dniach: 12.01.2021 r. oraz 26-27.02.2021 r.,
przy kościele pw. Świętego Ducha (ul. Wojska
Polskiego 140) stanie mammobus. Bezpłatnym badaniom będą się mogły poddać kobiety
między 50 a 69 rokiem życia (1971-1922 r.) Wystarczy się zarejestrować telefonicznie.
Bezpłatne
badanie
mammograficzne, refundowane przez
NFZ, przysługują paniom, które
w ciągu ostatnich 24 miesięcy
nie wykonywały tego badania
w ramach programu profilaktyki
raka piersi. Jeśli ktoś nie pamięta,
kiedy ostatni raz było wykonywane badanie można zadzwonić
pod numer telefonu: 68 41 41 411.
Pod tym numerem jest też rejestracja.

Rejestracji można dokonać również online poprzez stronę internetową www.diagnostyk.pl.
UWAGA: W 2021 r. badanie przysługuje również Paniom urodzonym
w 1971 r.
Stała kontrola piersi daje ogromną
szansę wykrycia wczesnych zmian
i zastosowania leczenia, dlatego na
pewno warto skorzystać z darmowych badań.
(red)

osoba będąca na kwarantannie
może być zdrowa. Nic nie stoi
więc na przeszkodzie żeby mogła
pracować zdalnie. Jeśli więc pracownik w związku z odbywaniem
kwarantanny nie wystąpi o zasiłek chorobowy oraz w uzgodnieniu ze swoim pracodawcą

będzie wykonywał pracę zdalną,
prawo do zasiłku chorobowego
nie będzie mu przysługiwało.
Otrzyma natomiast wynagrodzenie za wykonaną pracę. Innymi słowy nie można pracować,
gdy wystąpiło się o wypłatę
świadczenia chorobowego za czas

kwarantanny. Nie wolno bowiem
łączyć pracy z jednoczesnym pobieraniem zasiłku. Nie ma jednak
obowiązku wnioskować o świadczenie chorobowe za czas kwarantanny.
Źródło: lubuski oddział ZUS

Uwaga kierowcy. Ulica
Sportowa tymczasowo
jednokierunkowa!
Do 10 grudnia, w związku z remontem nawierzchni, droga od skrzyżowania ul. Sportowej do ul. Rzepińskiej jest jednokierunkowa. Kierowcy nie wjadą na ulicę Sportową z ul. Rzepińskiej. Autobus komunikacji
miejskiej będzie mógł kursować w obie strony.
Przypomnijmy. Gmina pozyskała
ponad 216 tys. zł dotacji z Funduszu
Dróg Samorządowych na remont ul.
Sportowej. Drugie tyle wyłoży na tę
inwestycję z własnego budżetu.
Przetarg na modernizację drogi
wygrała firma Kontrakt z Krosna
Odrzańskiego. Wymieni górną warstwę nawierzchni, od ulicy Obozowej
do przebudowanego odcinka ulicy
Sportowej przy wjeździe na cmentarz. Położy nowy asfalt na ponad
900-metrowym odcinku drogi.

Remont ul. Sportowej to kontynuacja zeszłorocznej inwestycji na
sąsiedniej ulicy Obozowej. Wówczas, dzięki dotacji z Funduszu Dróg
Samorządowych (361 tys. zł) gmina
wyremontowała ponad 750- metrowy odcinek drogi, od skrzyżowania ul. Obozowej ze Sportową
do ronda przy hotelu Horda. Od
skrzyżowania ul. Obozowej z ul. Poziomkową do ronda zbudowała też
chodnik.
(beb)
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Tak świętowaliśmy
Narodowy Dzień Niepodległości
W tym roku, z powodu pandemii
koronawirusa, 11 listopada świętowaliśmy w inny sposób niż dotychczas. Trzeba było zrezygnować
z masowych biegów, nie można
było obejrzeć na żywo performance,
który przygotowało Studio Tańca
Bohema (zaprezentowane zostało
online na Facebooku Słubickiego
Miejskiego Ośrodka Kultury). Odbyła się jedynie, tak jak zawsze, msza
za ojczyznę, w kościele pw. Ducha
Świętego, a po niej koncert muzyki
klasycznej w wykonaniu bydgoskiego zespołu Arte Con Brio.
We mszy wzięli udział m.in. burmistrz Mariusz Olejniczak, a także
przedstawiciele różnych stowarzyszeń i środowisk, którzy składając
kwiaty pod tablicą poświęconą
polskim bohaterom oddali hołd
wszystkim, którzy kiedykolwiek

walczyli o wolną Polskę. W swoim
wystąpieniu burmistrz Mariusz
Olejniczak wspominał ojców polskiej niepodległości. Podkreślił,
że powinni być oni dziś dla nas
wzorem nie tylko patriotyzmu, ale
też politycznej mądrości. – Mimo,
że reprezentowali różne środowiska polityczne potrafili porzucić
spory i w imię dobra Polski się zjednoczyć! – mówił burmistrz. W końcówce swojego wystąpienia raz
jeszcze do tego nawiązał mówiąc:
– Historia, choćby ta, do której dziś
wracamy uczy, że wspólnota narodowa jest niesamowitą siłą. W 1918
roku odzyskaliśmy własne państwo właśnie dzięki sile wspólnoty
i poczuciu narodowej tożsamości.
Czerpmy z tego naukę – apelował
burmistrz.
(beb)

Fot. Słubicki Miejski Ośrodek Kultury

– To, w jakiej Polsce będziemy żyć, zależy od nas samych, od tego, czy będziemy w stanie pokonać podziały, pogodzić różne światopoglądy, czy będziemy szanować tych, którzy mają inne zdanie - mówił burmistrz Mariusz Olejniczak
podczas uroczystości związanych z narodowym świętem.

Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała gminie, po
1 listopada, kwiaty, które
odkupiła od producentów
i sprzedawców chryzantem.
To rodzaj wsparcia dla tych,
którzy z powodu zamknięcia cmentarzy w Dniu
Wszystkich Świętych nie
mogli sprzedać towaru.
Odkupione przez Agencję kwiaty ozdobiły wiele
miejsc w naszym mieście,
m.in. parki i place. (beb)

Fot. Ariel Pawelczyk

400 doniczek
z chryzantemami
ozdobiło miasto
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Starasz się o wsparcie z Tarczy 5.0?
Nie popełniaj tych błędów!
Od 15 października przedsiębiorcy z branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej mogą wystąpić z wnioskiem
o świadczenie postojowe, dodatkowe świadczenie postojowe i zwolnienie z opłacania składek. W wielu wnioskach są
błędy- informuje ZUS.
Mogą one mieć negatywny wpływ
na wypłatę „postojowego” bądź
zwolnienie ze składek.
Najczęściej popełnianym błędem
jest składanie wniosku mimo,
że nie spełnia się warunków opisanych w ustawie. Dotyczy to
zwłaszcza tych przedsiębiorców,
którzy nie prowadzili działalności
gospodarczej w ubiegłym roku
albo prowadzili ją, ale pod innym
PKD.

Dostali już „postojowe”, a chcą
skorzystać z kolejnego

Ze świadczenia postojowego mogą
skorzystać
agenci
turystyczni,
piloci wycieczek i przewodnicy
turystyczni. Rodzaj ich przeważającej działalność na dzień złożenia
wniosku powinien być oznaczony

kodem PKD 79.11.A i 79.90.A – jest
to warunek konieczny.
Zgodnie z przepisami, mogą oni
liczyć na świadczenie postojowe do
trzech razy, jeżeli wcześniej nie skorzystali z tej formy pomocy. Oznacza
to, że przedsiębiorcy, którzy już trzykrotnie pobrali świadczenie na podstawie poprzednich wersji tarczy
antykryzysowej, wyczerpali limit tej
pomocy. Nie powinni wnioskować
o kolejne „postojowe”. Jeśli spełniają
ustawowe warunki mogą jednak
ubiegać się o dodatkowe świadczenie postojowe.

Nie prowadzili działalności
w ubiegłym roku

Przedsiębiorca, który ubiega się
o dodatkowe świadczenie postojowe lub zwolnienie z opłacania

składek z tarczy 5.0, we wniosku
powinien podać kod PKD przeważającej działalności (na dzień
złożenia wniosku) oraz spełnić pozostałe warunki wskazane w przepisach. Należy wykazać m.in.,
że przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był
co najmniej o 75 proc. niższy niż
w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. Przedsiębiorca, który
w ubiegłym roku nie prowadził
działalności, nie spełni więc warunku spadku przychodów.

Zmieniają kod PKD, żeby
„załapać” się na pomoc
z Tarczy

Do ZUS docierają sygnały, że niektórzy przedsiębiorcy tuż przed złożeniem wniosku o pomoc z Tarczy

Reklama

SZYBKIE TERMINY!
tel. 607 509 516
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
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

5.0 zmieniają kod PKD na taki, który
obejmuje wsparcie. Z wyjaśnień
Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii wynika, że przy weryfikacji
uprawnień do pomocy należy brać
pod uwagę, czy obecnie prowadzona
jako przeważająca działalność wskazana we wniosku była również prowadzona w ubiegłym roku. Część
firm, które zmieniły ostatnio kod
PKD, nie spełni więc warunków do
otrzymania pomocy, gdyż nie będą
w stanie udowodnić spadku przychodów w porównaniu do ubiegłego roku.

Poprawnie wypełniony
wniosek to szybsza decyzja
i wypłata świadczenia

Pomoc przyznawana w ramach
Tarczy opiera się na zaufaniu.

Składając wniosek, wypełniamy
oświadczenie. Dzięki temu przedsiębiorcy otrzymują wsparcie szybciej i bez zbędnych formalności.
To nie oznacza jednak, że ZUS nie
może i nie będzie weryfikować podanych informacji we wnioskach.
Należy pamiętać, że osoby starające się o pomoc, powinny złożyć
oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej. Należy również zwrócić uwagę na poprawne
wypełnienie bloku dotyczącego
otrzymanej dotychczas pomocy publicznej.
Więcej informacji na ten temat
oraz instrukcje jak krok po kroku
wypełnić wnioski o pomoc z Tarczy
5.0 na stronie zus.pl
Źródło: Informacja prasowa
lubuskiego oddziału ZUS

Życie bez
nałogów?
Ruszył
konkurs
plastyczny
Słubickie stowarzyszenie Przystań zachęca
dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Życie bez nałogów jest piękne”. Na zwycięzców czekają nagrody.
Adresatami konkursu są uczniowie
z klas 4-8 gminnych szkół podstawowych, a patronat nad nim objęli: burmistrz Mariusz Olejniczak
oraz Wacław Buka, przewodniczący
Gminnej Komisji Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych.
Prace można wysłać do 30 listopada. Regulamin konkursu można
znaleźć na stronie internetowej gminy:www.slubice.pl
(beb)
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Segregacja śmieci? Tego musimy się nauczyć!
We wrześniu 2019 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o czystości i porządku w gminach, która narzuca obowiązek
segregacji śmieci. Ponieważ nadal borykamy się z niewłaściwą segregacja odpadów przypominamy mieszkańcom,
o czym trzeba pamiętać wrzucając śmieci do odpowiednich pojemników. Zasady optymalnej segregacji:

Papier to m.in.:

•
•
•
•
•
•
•

opakowania z papieru lub tektury;
gazety i czasopisma;
katalogi, prospekty, foldery;
papier szkolny i biurowy;
książki i zeszyty;
torebki papierowe;
papier pakowy.

Nie powinno się wrzucać do papieru następujących odpadów:
• papier powlekany folią i kalka;
• kartony po mleku i napojach;
• pieluchy jednorazowe i podpaski;
• pampersy i podkładki;
• worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych;
• tapety;
• inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

Tworzywa sztuczne
i metale to m.in.:
• butelki po napojach;
• opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach
(np. szamponach, proszkach; płynach do mycia naczyń itp.);
• opakowania po produktach spożywczych;
• plastikowe zakrętki;
• plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie;
• plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach;
• styropian;
• puszki po napojach, sokach;
• puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy);
• złom żelazny i metale kolorowe;
• metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników;
• folia aluminiowa;

• kartoniki po mleku i napojach – wielomateriałowe
odpady opakowaniowe.
Nie powinno się wrzucać do pojemników na tworzywa
sztuczne i metale następujących odpadów:
• strzykawki, wenflony i inne artykuły medyczne;
• odpady budowlane i rozbiórkowe;
• nieopróżnione opakowania po lekach i farbach, lakierach i olejach;
• zużyte baterie i akumulatory;
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; inne odpady
komunalne (w tym niebezpieczne).
Zaleca się zgnieść tworzywa sztuczne przed wrzuceniem do worka.

Pozostałe odpady trafią do pojemnika na odpady zmieszane.
Pozostałe odpady (m.in. pieluchy, podpaski, zbite naczynia) trafi ą do pojemnika na odpady
zmieszane – jeśli będzie ich mniej, obniżymy koszty i przyczynimy się do poprawy stanu środowiska.
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Odpady „zielone”
– roślinne to m.in.:

Szkło opakowaniowe to m.in.:

• butelki i słoiki szklane po napojach i żywności;
• butelki po napojach alkoholowych;
• szklane opakowania po kosmetykach.
Nie powinno się wrzucać do szkła
następujących odpadów:
• szkło stołowe – żaroodporne;
• ceramika, doniczki;
• znicze z zawartością wosku;
• żarówki i świetlówki;
• szkło kryształowe;
• reflektory;
• nieopróżnione opakowania po lekach, olejach, rozpuszczalnikach;
• termometry i strzykawki;
• monitory i lampy telewizyjne;
• szyby okienne i zbrojone;
• szyby samochodowe;
• lustra i witraże;
• fajans i porcelana
• inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

•
•
•
•

gałęzie drzew i krzewów;
liście, kwiaty i skoszona trawa;
trociny i kora drzew;
owoce, warzywa itp.

Nie powinno się wrzucać do odpadów
„zielonych” – roślinnych następujących
odpadów:
• kości zwierząt;
• mięso i padlina zwierząt;,
• olej jadalny;
• drewno impregnowane;
• płyty wiórowe i MDF;
• leki;
• odchody zwierząt;
• popiół z węgla kamiennego;
• inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

Zaleca się wrzucać opakowania opróżnione z produktu, bez zakrętek, starać się nie tłuc szkła.

Niezwykle istotnym uzupełnieniem systemu zbierania odpadów jest punkty
selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Krótkiej 8 w Słubicach.
„PSZOK” czynny jest w następujących godzinach:
• poniedziałki w godzinach od 7.00 do 18.00
• środy w godzinach od 7.00 do 18.00
• soboty w godzinach od 7.00 do 18.00
Odpadami komunalnymi, które mogą być przekazywane do punktu, są:
• odpady poremontowe i budowlane;
• odpady wielkogabarytowe (tj. meble, wyposażenie wnętrz, itp.);
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, telewizory, radioodbiorniki, komputery, kalkulatory, itp.);
• zużyte baterie i akumulatory;
• przeterminowane lekarstwa, strzykawki itp.;
• opony;
• odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych (pozostałości farb, lakierów, rozpuszczalników, kwasów, olejów,
płynów do chłodnic, itp.).
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Słubiczanie z medalami mistrzostw
Polski w wyciskaniu sztangi
- Ta federacja ma to do siebie, że
wszystko musi być równo, stabilne
zatrzymanie przy klatce - żadnych
drgań i jednostajna prędkość wyciśnięcia. Podejścia, gdzie jedna
ręka dociśnie sztangę lub sztanga
ucieknie, nie przejdą – zaznacza S.
Świtoński.
A jak przebiegała sama rywalizacja? - Była piekielnie trudna. Nie
tylko z samymi zawodnikami, ale
już rozpoczęła się miesiąc wcześniej,
na treningach, kiedy szlifowaliśmy
technikę i staraliśmy się utrzymać
siłę po mistrzostwach Polski GPC.
No i się udało. Zdobyliśmy po złotym
medalu w juniorach, a ja jeszcze sięgnąłem po srebro w open, czyli bez
podziału na wiek – relacjonuje słubiczanin.

Tak duże sukcesy nie byłyby możliwe, gdyby nie pomoc bliskich.
- Dużo w treningach pomaga nam
również mój tata, który zawsze
z nami przyjeżdża i służy swoją
sprawnością fizyczną przy asekuracji. To nieoceniona pomoc, za co
bardzo dziękuję – podkreśla S. Świtoński.
A ile konkretnie wycisnęli nasi
siłacze? M. Leśniewski „wziął na
klatę” 68 kg, a jego starszy kolega
145 kg. Miesiąc wcześniej na zawodach było jeszcze lepiej. Ich wyniki
to odpowiednio 75 i 185 kg. Ten
ostatni wynik jest szczególnie imponujący, bo podnosząc ten ciężar
S. Świtoński ustanowił nowy rekord Polski.
MK

Udany występ
przełajowców
Lubusza Słubice

Rafał Borowiak
zaliczył prestiżowy
Ironman Mexico

Jesień nie oznacza przerwy w rywalizacji lekkoatletów. Biegacze Lubusza Słubice przenieśli się z bieżni na przełajowe trasy. I mają na
swoim koncie pierwsze sukcesy. Zuzanna Smolińska wywalczyła
brązowy medal w Międzywojewódzkich Mistrzostwach w Biegach
Przełajowych.

Fot. Lubusz Słubice

Impreza pierwotnie miała odbyć w marcu tego roku
w Nowej Soli, ale została przełożona ze względu na pandemię koronawirusa. Okazja do jej rozegrania nadarzyła
się 6 listopada.
O medale rywalizowali biegacze w 2 kategoriach
wiekowych: U14 oraz U16. - Mimo trudnej sytuacji epidemiologicznej obsada niektórych biegów była bardzo
liczna. W mistrzostwach uczestniczyła też reprezentacja
Lubusza Słubice – opowiada trener Piotr Kiedrowicz.
Z naszych biegaczy najlepiej spisała się Zuzanna
Smolińska, która w młodszej kategorii zajęła 3 miejsce
i zdobyła brązowy medal. W tym samym biegu blisko
podium (miejsca 1-6) była inna utalentowana biegaczka
Lubusza - Iga Mizerska – która zajęła 7 lokatę. Agnieszka
Wosik była 22, a Marlena Dunajska 23.
Z dobrej strony pokazali się także chłopcy, którzy
„wybiegali” dwa miejsca na podium w U14. Mistrzowie

Zuzanna Smolińska przywiozła z Nowej Soli brązowy medal

Wiktor Łobaczewski i Jacek Biernacki na podium (4 i 5 miejsce)

S. Świtoński i M. Leśniewski z medalami (w środka tata Sebastiana)

województwa lubuskiego z bieżni - Wiktor Łobaczewski i Jacek Biernacki – zajęli odpowiednio 4 i 5
lokatę. Tuż za nimi, na 7 pozycji, uplasował się Fabian
Haręża. W rywalizacji chłopców w U16 Jakub Jurgiewicz (debiutujący na imprezie tej rangi) wywalczył 10
miejsce.
MK

Udanie przypomniał o sobie kibicom Rafał
Borowiak. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami nie zakończył triathlonowego
sezonu na starcie w Radkowie. Tym razem
wybrał się do Ameryki Środkowej, by wziąć
udział w Ironman Mexico 2020.
Słubiczanin zameldował się na
mecie z czasem 10:00:47, co pozwoliło mu zająć 56 miejsce open.
Choć nieco zabrakło do złamania
magicznej bariery 10 godzin, to jest
ze startu zadowolony. Zmagał się nie
tylko z trudnymi warunkami atmosferycznymi, ale także z problemami
zdrowotnymi (dopiero wraca do
formy po niedawnej kontuzji).
- Aktualnie panuje w Meksyku
okres suchy, ale wyspa Cozumel, na
której odbywały się zawody, rządzi
się swoimi prawami. Na zmianę
upał i deszcz, do tego bardzo wysoka
wilgotność powietrza – opowiada R.
Borowiak.
A jak przebiegała rywalizacja na
trasie? Poniżej krótka relacja naszego triathlonisty.
- Pływanie na otwartym Morzu
Karaibskim z punktu do punktu bez
pętli. Zakaz pianek ze względu na
zbyt wysoką temperaturę wody, a do
tego zmienne prądy. Energia mnie
rozpierała i poszło całkiem zadowalająco. Rower to trzy pętle dookoła
wyspy. Trasa bardzo płaska, ale wiatr
dawał się we znaki. Bufety wyposażone w zimną wodę, tak więc ciągłe
chłodzenie od samego początku.
Południe mija i zaczynamy imprezę
– bieg. Jak na złość czyste niebo
i pełna patelnia. Organizator bardzo
dobrze zorganizował jednak suport
i – co miłe – czekały zimna woda
i napoje. Po 15 km zacząłem niestety
czuć ścięgno Achillesa i od tego mo-

Fot. archiwum prywatne RafałaBorowiaka

Dla naszego utytułowanego mistrza – 22-letniego Sebastiana Świtońskiego – to kolejny medal i tytuł
w bogatej kolekcji, ale uwagę zwraca
postawa jego podopiecznego, zaledwie 15-letniego Mateusza Leśniewskiego.
- Trenuję go od około 3 lat, z mniejszymi i większymi przerwami. Na
początku chodziło tylko o nabranie
sprawności, zbudowanie mięśni.
Z czasem zauważyliśmy, że dobrze
daje radę z wyciskaniem i poszliśmy
w tym kierunku – opowiada S. Świtoński.
I efekty tej pracy już widać. W październiku jego podopieczny wywalczył złoto na mistrzostwach Polski
federacji WUAP/GPC, teraz zanotował
triumf w mistrzostwach federacji IPC.

Fot. archiwum prywatne S. Świtońskiego

Dobre wieści z mistrzostw Polski federacji IPC. Dwaj niepełnosprawni sportowcy ze Słubic - Sebastian Świtoński i Mateusz Leśniewski - zdobyli na tej imprezie aż trzy medale w wyciskaniu sztangi leżąc: dwa złote i jeden srebrny.

Rafał Borowiak zameldował się na mecie
z czasem 10:00:47

mentu trzeba było włączyć tryb zachowawczy, aby w ogóle ukończyć
zawody. Trzeba to było szybko ułożyć
sobie w głowie i trochę nacieszyć się
samym wyścigiem. Kończę zadowolony, że psycha i ciało wytrzymało –
przekazał naszej redakcji.
Warto też odnotować, jak wyglądały poszczególne części triathlonu.
R. Borowiak zaliczył pływanie (3.8
km) w czasie 56:59, rower (180 km)
w 5:16:43, a bieg na dystansie maratońskim (42.2 km) w 3:40:45. Jak
podkreśla sam zainteresowany, tak
dobry start nie byłby możliwy, gdyby
nie wsparcie kluczowego sponsora –
firmy Jokś Budowa Maszyn.
Czy to ostatni triathlon w tym sezonie Rafała Borowiaka? Sportowiec
tego nie wyklucza, a znając jego podejście do rywalizacji, możemy się
niebawem spodziewać kolejnych
występów.
MK
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Za nami losowanie par Pucharu Polski w piłce nożnej

Polonia zagra wiosną z Syreną Zbąszynek
Poloniści zaczęli zmagania w rozgrywkach od II rundy. W swojej
pierwszej potyczce pokonali Zew Dąbroszyn 5:3, a następnie były kolejne
zwycięstwa z Orłem Międzyrzecz 2:0
i Wartą Gorzów Wlkp. 3:0.
O tym, z kim słubiczanie zagrają
w 1/8 finału, zadecydowało losowanie. Padło na Syrenę Zbąszynek,
która podobnie jak Polonia występuje w IV lidze. Mecz ten jednak
odbędzie się dopiero wiosną, a dokładnie 31 marca o godz. 16.30. Gospodarzem spotkania będzie Syrena.

• Orzeł Szlichtyngowa - Arka Nowa
Sól
Czy Polonii Słubice uda się powtórzyć sukces z poprzedniej edycji pucharu? Wtedy nasza drużyna doszła
aż do 1/2 i niewiele zabrakło, aby wywalczyła awans do wielkiego finału.
W decydującym starciu poloniści
przegrali z Wartą Gorzów Wlkp. 1:2.

Poniżej komplet wszystkich
par 1/8 finału Pucharu Polski na
szczeblu wojewódzkim.
• Syrena Zbąszynek – Polonia Słubice
• Piast Karnin - Lechia Zielona Góra
• Unia Kunice Żary - Pogoń Skwierzyna
• Budowlani Murzynowo - Błękitni
Ołobok
• Odra Bytom Odrzański - Lech Sulechów
• Carina Gubin - Ilanka Rzepin
• Lechia II Zielona Góra - Stilon Gorzów Wlkp.

Będziemy mocno trzymać kciuki.
A do relacji ze zmagań polonistów
w Pucharze Polski wrócimy wiosną.
MK

Fot. Marcin Kiedrowicz

Za nami jesienna odsłona Pucharu Polski w piłce nożnej. Bardzo dobrze w tych rozgrywkach spisała się Polonia Słubice,
która doszła aż do 1/8 finału na szczeblu wojewódzkim. Pucharową rywalizację będzie kontynuować wiosną.

W poprzedniej edycji pucharu Polski Polonia Słubice doszła do 1/2 finału

Lodowisko szykuje się do otwarcia
Słubickie lodowisko ma swoich
wiernych fanów - i wśród tych
młodszych, i wśród starszych amatorów jazdy na łyżwach. SOSiR
o nich nie zapomniał i choć mamy
obecnie trudne czasy, szczególnie
do uprawiania różnego rodzaju
sportów, to na lodowisku rozpoczęły się przygotowania do nadchodzącej zimy.
- Zmieniamy co można i trzeba,
aby z początkiem grudnia wystar-

tować z lodowiskiem – poinformował Krzysztof Murdza, prezes
ośrodka. Tak się stanie, jeśli obostrzenia związane z pandemią oraz
zbyt ciepła aura nie pokrzyżują tych
planów.
Już niebawem mają być znane
szczegóły, takie jak plan działania,
godziny otwarcia i cennik. Do tematu wrócimy w następnym wydaniu gazety.
MK

Fot. SOSiR Słubice

Stęskniliście się za zimą? A za jazdą na łyżwach? To mamy dla was dobrą wiadomość
– Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji już
szykuje lodowisko do nowego sezonu. Kierownictwo spółki ma nadzieję, że nic nie pokrzyżuje tych planów.

Na lodowisku rozpoczęły się przygotowania do nowego sezonu

2. Mikołajkowy Bieg Rodzinny

Imprezę zaplanowano 5 grudnia
o godz. 11:00. Na chwile obecną
przepisy zakazujące organizacji tego
typu wydarzeń obowiązują do 29 listopada. Kierownictwo SOSiR-u ma
jednak nadzieję, że nie zostaną przez
rząd przedłużone i będzie możliwość przeprowadzenia biegu.
Dlatego zostały uruchomione
zapisy. Zgłaszać się można drogą
elektroniczną na stronie www.maratonczykpomiarczasu.pl. Zapisy
będą też prowadzone w dniu zawodów. Limit uczestników wynosi
250 osób / 125 rodzin.
Sam bieg będzie polegać na zaliczeniu przez dwie osoby z jednej rodziny dystansu 2020 metrów. Trasa
będzie prowadzić ulicami wokół
placów: Bohaterów, Wolności i Jana
Pawła II.
Podobnie jak podczas pierwszej
edycji, w biegu nie liczy się rywali-

zacja i kto pierwszy dotrze do mety,
ale sam udział. Nie będzie pomiaru
czasu, tempo ma być rekreacyjne,
a pamiątkowe statuetki otrzymają
wszyscy uczestnicy.
A co, jeśli przepisy sanitarne nie
pozwolą na przeprowadzenie biegu?
Wtedy zmieni się formuła imprezy.
– Mamy alternatywne rozwiązanie
w postaci rodzinnego spaceru. Będziemy puszczać uczestników w odstępach czasowych, aby nie mieli ze
sobą kontaktu – wyjaśnia Krzysztof
Murdza, prezes SOSiR.
Zachęcamy do śledzenia bieżących doniesień w sprawie organizacji imprezy. Aktualne informacje
można znaleźć na stronie www.sosirslubice.pl.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Mariusz Olejniczak, burmistrz Słubic.
MK

Fot. Marcin Kiedrowicz

Lubusz Słubice i Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji zapraszają mieszkańców do
udziału w drugiej edycji Mikołajkowego Biegu Rodzinnego. Choć sytuacja pandemiczna
jest niepewna, to organizatorzy zapewniają,
że impreza się odbędzie – w formie biegowej lub spacerowej – w zależności od aktualnych przepisów sanitarnych.

Mikołajkowy Bieg Rodzinny po raz drugi odbędzie się w Słubicach
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OPS też wprowadził
nowe zasady obsługi
mieszkańców
– Do działu świadczeń rodzinnych i funduszu 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)

ZUS zmienił zasady
obsługi interesantów
Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju,
placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
od 2 listopada są czynne w poniedziałki tak,
jak w pozostałe dni tygodnia, czyli w godz.
od 8.00 do 15.00. Zawieszone zostają także
poniedziałkowe dyżury dyrektorskie.
ZUS zachęca jednocześnie, żeby
w miarę możliwości korzystać
z możliwości załatwiania spraw
w urzędzie elektronicznie, poprzez
Portal Usług Elektronicznych PUE
ZUS lub korzystając z e-wizyty
(w Gorzowie usługa dostępna jest
od 29 października, w Zielonej Górze

ruszy 4 listopada). Gdy niezbędna
jest osobista obecność w urzędzie,
ZUS zachęca do umawiania wizyt na
konkretny dzień i godzinę przez PUE
ZUS. Unikniemy dzięki temu oczekiwania w kolejce ale też kontaktu
z innymi klientami.
(red)

Biblioteka zamknięta
dla czytelników

Reklama

Jest to związane z bardzo dużym wzrostem zachorowań na COVID-19. –
Jednocześnie informujemy, że w tym okresie nie będą naliczane kary za
nieterminowy zwrot książek – informują bibliotekarki.
(red)

•
•
•
•

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

Koronawirus zamyka
ZUWŚ
W związku z rozprzestrzenianiem
się koronawirusa SARS-CoV-2 i występowaniem choroby COVID-19
informujemy, że Zakład Usług
Wodno-Ściekowych pozostaje zamknięty od dnia 26 listopada 2020
do odwołania – informuje prezes
ZUWŚ Kazimierz Góra.
- Jesteśmy do Państwa dyspozycji
wyłącznie poprzez kontakt telefoniczny (95 758 26 65) i mailowy (kontakt@zuws.pl) - dodaje.
Podania i wnioski prosimy kierować za pomocą e-mail: kontakt@
zuws.pl lub listownie na adres
ZUWŚ Sp. z o.o., ul. Krótka 9, 69-100
Słubice. W sprawach związanych
z podpisywaniem umów prosimy
o kontakt telefoniczny.

Płatności można dokonywać na
konto ZUWŚ Sp. z o.o. nr 07 1240
3608 1111 0000 4338 0187 – prosimy
podać również numer faktury lub
miejsce poboru wody.
Ponadto pracownicy ZUWŚ nie
będą prowadzić bezpośrednich odczytów wodomierzy w lokalach
mieszkalnych. Podawanie stanu licznika odbywać się będzie za pomocą
zakładki na stronie www.zuws.pl lub
e-mail: odczyty@zuws.pl.
- Jednocześnie informujemy, że
obecna sytuacja, która spowodowana jest działaniami prewencyjnymi nie wpłynie na ciągłość dostaw
wody i odbioru ścieków. Za wszelkie
utrudnienia serdecznie przepraszamy – mówi prezes spółki. (red)
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W Urzędzie Miejskim w Słubicach obowiązują nowe zasady obsługi interesantów

Koronawirus wymusił zmiany!
- Ze względu na sytuację epidemiologiczną w Polsce zmuszeni byliśmy ograniczyć możliwość poruszania się po urzędzie – informuje burmistrz Mariusz Olejniczak. - Obsługa interesantów odbywa się
jednak na bieżąco – podkreśla.
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 – telefoniczne 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 Architektury: 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 pracowników znajdują się na stronie internetowej gminy:
www.slubice.pl
Zachęcamy też, żeby w sprawach, które nie wymagają
osobistej wizyty w Urzędzie, kontaktować się elektronicznie, 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 publicznego” lub mailowo slubice@slubice.pl
Wysyłając pismo przez ePUAP dobrze jest posiadać profil
zaufany – można go założyć samemu: strona profilu zaufanego. Polecamy zakładanie profilu zaufanego przy pomocy
usług bankowości elektronicznej: załóż PZ on-line. Jeżeli
wniosek wysłany jaki „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” 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 Miejskiego w Słubicach obowiązuje bezwzględny nakaz zakrywania ust i nosa.

W związku z COVID-19 poniedziałkowe przyjęcia interesantów przez burmistrza Mariusza Olejniczaka zostają zawieszone do odwołania.

Tak obecnie działa słubicki szpital
Ze szpitala powiatowego w Słubicach otrzymaliśmy informację o tym, jakie zmiany zaszły w lecznicy z powodu przekształcenia jej w placówkę do leczenia pacjentów z COVID-19.
SZANOWNI PAŃSTWO, DRODZY
MIESZKAŃCY !
Zmiany w szpitalu od 28 października 2020 roku
Jesteśmy podczas reorganizacji
pracy i systemu udzielania świadczeń 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 koronawirusem lub z podejrzeniem zakażenia. Z tego względu zawieszona
zostaje działalność wszystkich
oddziałów szpitalnych oraz słubickiego SOR-u. Będą działać poradnie
przyszpitalne, rehabilitacja, laboratorium, 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-Położnicza 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 TELEFON 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 medyczna, czynna od 18.00 – 8.00 TELEFON 501 197 500
Płatności za realizację badań komercyjnych dokonywane są w rejestracji (przy Nadodrzańskiej)
Pracownia Endoskopii nieczynna
do odwołania
W razie jakichkolwiek zmian, dotyczących m.in. godzin przyjęć pacjentów, 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 (rejestracja 8.00-14.00 tel. 95 758 2071
wew.375)
Pozostałe poradnie, znajdujące się
przy ulicy Mickiewicza działają bez
zmian
Strefa „czysta” dla pacjentów szpitala:
• Dział Rehabilitacji – czynny tak,
jak dotychczas – wejście od strony
ul. Kopernika (wydzielone i oznaczone)
• 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 pacjentów przez budynek administracji) – zacznie funkcjonować
od poniedziałku 2.11.2020. Pracownia czynna codziennie od 7.30
do 14.00.

TESTY na COVID-19

Testy na COVID-19 można wykonywać przy szpitalu (w niebieskim
namiocie – wejście od ulicy Kopernika) w dwojaki sposób:
• Na skierowanie od lekarza POZ
– pacjent dostaje skierowanie
i konkretny numer. Przychodzi
do namiotu z nadanym numerem

i dowodem osobistym. Tam pobierany jest wymaz. Wynik badania
trafia do lekarza drogą elektroniczną. Aby odebrać wynik badania, pacjent kontaktuje się
z lekarzem rodzinnym.
• Badania komercyjne – koszt badania 530,00 zł. Pacjent w rejestracji 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 będziemy się z Państwem kontaktować telefonicznie.
NAGŁE PRZYPADKI – w nagłych
przypadkach prosimy dzwonić na
112. Dyspozytor zadecyduje, do jakiego 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 szpitala – warto wcześniej upewnić się, czy
konkretny oddział działa. Poniżej numery telefonów. W przypadkach nagłych prosimy dzwonić pod 112.
Szpital SPZOZ w Sulęcinie – Oddział 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-Ginekologiczny, Pododdział Położniczy
• 68 3296438
• 68 3296439
• 68 3296440
WSzW w Gorzowie Wlkp.
Oddział Położniczo-Ginekologiczny
Telefon: 95 7331 406, 421, 570, 566
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Takie rozwiązania w związku
z koronawirusem wprowadził rząd
Sklepy w galeriach handlowych otwarte z reżimem sanitarnym, ferie zimowe od 4 do 17 stycznia – to niektóre z rozwiązań przyjętych ostatnio przez rząd.
- Od 28 listopada przywracamy
jednak możliwość funkcjonowania
sklepów i usług w galeriach i parkach handlowych w ścisłym reżimie
sanitarnym – czytamy na stronie
rządu. W sklepach i galeriach handlowych będzie obowiązywał limit
osób – maksymalnie 1 os. na 15
m2. Trzeba jednak powiedzieć, że
w przestrzeni publicznej trzeba zasłaniać nos i usta. Przy wejściu do
sklepu trzeba zdezynfekować ręce
lub używać rękawiczek ochronnych
podczas całych zakupów.
Przerwa w nauce w całym kraju
potrwa od 4 stycznia do 17 stycznia
2021 r. i zastąpi dotychczasowe ferie
zimowe. Tegoroczny wypoczynek
będzie się jednak różnił od pozostałych. Dzieci i młodzież pozostaną
w domach, ze względu na zakaz or-

ganizacji wyjazdów na ferie zimowe.

Pozostałe zasady i ograniczenia:
Przemieszczanie się

• dystans 1,5 m od innych osób;
• ograniczenia w przemieszczaniu
się dzieci i młodzieży poniżej 16.
roku życia. Od poniedziałku do
piątku (w dni nauki szkolnej) w g.
8:00 – 16:00 mogą poruszać się jedynie z rodzicem lub opiekunem
prawnym

Wydarzenia kulturalne i kina
• Działalność zawieszona

Komunikacja zbiorowa

Ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym:
• 50% liczby miejsc siedzących,

albo
• 30% liczby wszystkich miejsc
siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc
siedzących niezajętych.

Wesela, komunie i konsolacje

Kult religijny

• Działalność zawieszona

• Ograniczenie liczby osób w kościołach – max. 1 os. na 15m2
• obowiązek zachowania odległości
min. 1,5 m od innych osób oraz zakrywania nosa i ust.

Zgromadzenia i spotkania

• W zgromadzeniu może uczestniczyć max. 5 osób.
• Imprezy organizowane w domu –
z udziałem max. 5 osób. Limit ten
nie dotyczy osób, które wspólnie
mieszkają.

• Zakaz organizacji

Targi i wydarzenia

• Wyłącznie w formie online

Parki rozrywki

kiem gości przebywających w podróży służbowej, sportowców oraz
medyków

Gastronomia

• Wyłącznie „na wynos” i „na dowóz”

Edukacja

Salony fryzjerskie
i kosmetyczne

Sklepy i galerie handlowe

Siłownie, kluby fitness
i aquaparki

• Nauczanie zdalne dla uczniów
wszystkich klas szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.
• Ograniczona liczba klientów –
max. 1 os./15m2
• Godziny dla seniorów – od poniedziałku do piątku w g. 10:00 – 12:00

Hotele

• Działalność zawieszona, z wyjąt-

• Funkcjonowanie w reżimie sanitarnym – min. 1,5 m odległości
między stanowiskami

• Działalność zawieszona

Współzawodnictwo
i wydarzenia sportowe
• Bez udziału publiczności

Źródło: gov.pl

Masz objawy koronawirusa?
Sprawdź, co robić w takiej sytuacji!
Wysoka gorączka, kaszel, duszności, utrata węchu lub smaku – to objawy, które powinny skłonić Cię do działania. Najważniejsza jest samoizolacja i telefon do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Od jego decyzji zależy dalsze postępowanie.
Jeśli obserwujesz u siebie:
•
•
•
•
•

wysoką gorączkę,
kaszel,
duszności,
utratę węchu lub smaku,
a także bóle mięśni i głowy, biegunkę, wysypkę
- przede wszystkim odizoluj się od
innych osób i skontaktuj się z leka-

rzem pierwszego kontaktu. Tu znajdziesz rejestr placówek POZ- https://
zip.nfz.gov.pl/GSL/GSL/POZ.
Lekarz zdecyduje o ewentualnym
skierowaniu na test. Otrzymasz
również informację o dalszej formie
leczenia. Listę miejsc, gdzie możesz
zrobić test, sprawdzisz na www.pa-

cjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran.

Skierowanie na test =
kwarantanna

Po skierowaniu na test:
• wybierz mobilny punkt pobrań,
w którym zrobisz test,
• zainstaluj obowiązkową aplikację

Kwarantanna domowa,
• czekaj na wynik – informację
o wyniku testu znajdziesz na Internetowym Koncie Pacjenta.
Ważne! Od czasu skierowania na
test automatycznie jesteś na kwarantannie (10 dni od dnia następującego po dniu zlecenia testu).

Kwarantanna nie dotyczy jednak
Twoich domowników.

Dodatni wynik testu = izolacja

Jeżeli wynik testu okaże się dodatni,
automatycznie zostajesz objęty izolacją.
W zależności od stanu zdrowia lekarz rodzinny może:
• skierować Cię do szpitala,
• lub zdecydować o leczeniu
w domu.
W wypadku, gdy niemożliwa
jest izolacja domowa, lekarz może
skierować Cię do izolatorium. Taka
sytuacja ma miejsce wtedy, gdy
przebywanie w domu narażałoby na
zakażenie koronawirusem Twoich
najbliższych.
Obserwuj się. Pojawienie się nasilonych objawów i pogarszające się
samopoczucie powinno Cię skłonić
do kontaktu z lekarzem POZ lub
udania się na oddział zakaźny szpitala. Jeśli Twój stan jest ciężki, zadzwoń po karetkę na nr 112.
Ważne! Dodatni wynik testu
oznacza również, że Twoi domownicy zostają objęci kwarantanną (od
dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu do 7 dni po zakończeniu
izolacji osoby zakażonej).

Ujemny wynik testu =
zwolnienie z kwarantanny

Ujemny wynik testu, zarejestrowany
w systemie EWP przez laboratorium
automatycznie zwalnia nas z kwarantanny. Wiarygodne informacje
na gov.pl/koronawirus
Jakie są aktualne zasady bezpieczeństwa, w jaki sposób przygotować się do testu na koronawirusa,
w jakich sytuacjach należy się zasiłek opiekuńczy na dziecko – odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz
na gov.pl/koronawirus.
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Reklama

15
Reklama

Dariusz Orłowski
tel. 602 370 562 (24h)
668 030 562
Cmentarz Komunalny
ul. Sportowa 2
69-100 Słubice

USŁUGI POGRZEBOWE
s.c.
Reklama

Reklama

• Implanty
• Ortodoncja
• Kompleksowe
leczenie

• Leczenie pod
mikroskopem
• Kosztorysy do AOK

+48 570 158 158

ul. Transportowa 6, 69-100 Słubice

(galeria handlowa, w której znajduje się Travel Free)
Reklama
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Berlin też złagodził przepisy Na dachu Collegium
dotyczące wjazdu z Polski! Polonicum powstanie
7 listopada weszły w życie złagodzone przepisy dotyczące wjazdu do
Berlina z Polski i wyjazdu z Berlina do Polski.
Zwolnione z kwarantanny i testu są
między innymi osoby, które
1. wjeżdżają do Berlina na okres do
24 h lub wyjeżdżają do Polski na
okres do 24 h (licząc od momentu
przekroczenia
granicy
państwowej),
2. wjeżdżają z Polski do Berlina na
okres do 72 h w celu odwiedzin
krewnych pierwszego lub drugiego stopnia labo partnerów,
3. pracownicy przygraniczni, którzy
regularnie (codziennie albo co
najmniej raz na tydzień) przyjeżdżają z Polski do Berlina.
W przypadku pracowników
przygranicznych pracodawca musi
poświadczyć pisemnie, że pracownik jest niezbędny w pracy i że
w zakładzie pracy przestrzegane są

odpowiednie zasady higieny i bezpieczeństwa.
Rozporządzenie
przewiduje
jeszcze inne liczne zwolnienia
z kwarantanny, które odnoszą się
do szczególnych sytuacji. Osoby
w tych szczególnych wypadkach są
zwolnione z kwarantanny ale nie są
zwolnione z obowiązku wykonania
testu. Dotyczy to między innymi
osób, które przyjeżdżają aby odwiedzić krewnych na czas dłuższy niż 72
godziny albo które przyjeżdżają do
Berlina na okres do 5 dni w celach
zawodowych (i nie są pracownikami
przygranicznymi, czyli nie wracają
regularnie do Polski jako do miejsca
zamieszkania).
Bliższych informacji w języku
polskim udzielą Państwu pracow-

nicy Słubicko-Frankfurckiego Centrum Kooperacji pod numerem
telefonu +49 335 552 1234 i pod
adresem mailowym hotline@
frankfurt-oder.de od poniedziałku
do czwartku w godz. 9.00-12.00
oraz 13.00-16.00 a w piątki w godz.
9.00-12.00.
Podstawa prawna: Elfte Verordnung zur Änderung der SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung
vom
3.11.2020,
opublikowane
w „Gesetz- und Verordnungsblatt
für Berlin“ nr 51 z 2020 r., str. 854857. Rozporządzenie weszło w życie
dnia 7 listopada 2020.
Informację przygotowało
Słubicko-Frankfurckie
Centrum Kooperacji

publiczny ogród

Collegium Polonicum wraz z mieszkańcami Słubic i Frankfurtu nad Odrą chce przekształcić swój taras na dachu w publiczny
ogród miejski.
Ogród będzie zaprojektowany i zrealizowany wspólnie przez mieszkańców dwumiasta. Pomysłodawcy
zachęcają miłośników ogrodów, ale
też osoby, które nie mają jeszcze
doświadczenia w tym kierunku, do
działania. Pomagać będą fachowcy
w dziedzinie ogrodów. Projekt realizowany jest w ramach Funduszu
Małych Projektów Euroregionu Pro
Europa Viadrina przez Collegium
Polonicum, Uniwersytet Europejski
Viadrina oraz stowarzyszenia Słubfurt e.V.

Dwa pierwsze spotkania odbędą
się 9 grudnia o 17.00 na placu
Mostowym (hala gimnastyczna
przy Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Straße, 15230 Frankfurt nad Odrą)
oraz 15 grudnia o 17.00 w Collegium Polonicum (sala konferencyjna 13, ul. Kościuszki 1, 69-100
Słubice). Organizatorzy proszą
o wcześniejszą rejestrację mailową
(ens@europa-uni.de) lub telefoniczną (618296780).
(beb)

Słubicko-Frankfurckie Centrum
Kooperacji z Corona Hotline
Od 12 listopada, infolinia Frankfurtu nad Odrą dysponuje osobnym
numerem dla osób poszukujących informacji w języku polskim
o obowiązujących w Brandenburgii obostrzeniach związanych
z przekraczaniem granicy.
Zainteresowani mogą kontaktować się z pracownikami Słubicko-Frankfurckiego Centrum
Kooperacji bezpośrednio pod numerem: +49 335 552 1239. Nadal
działa również adres mailowy:
hotline@frankfurt-oder.de

Infolinia czynna jest od poniedziałku do czwartku w godzinach
9.00 – 12.00 oraz 13.00 – 16.00
a w piątki od 9.00 do 12.00.
W sprawach związanych z prawem
pracy informacji udziela – w języku

polskim – infolinia frankfurckiego Urzędu Pracy (Agentur für
Arbeit) – pod numerem: +49 335
570 4733 (poniedziałek – piątek
w godz. 09:00 – 16:00).
(red)

Na zdjęciach Michael Kurzwelly ze Słubfurtu i Tabea Lara Wittneben-Fidan, która się
zajmuje projektem z ramienia Collegium Polonicum.

