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Od 1 stycznia wszyscy mamy 
obowiązek segregować 
odpady komunalne. Do 
mieszkańców trafiło 10 tys. ulotek 
z podpowiedzią jak to robić. 
Przypominamy ich treść.  str. 16

nr 01/2021
 28 stycznia 2021

gazeta bezpłatna / ISSN 1426-5699

Kontynuujemy gminny 
program, którego celem 
jest pozbycie się tzw. 
kopciuchów. 
Kto wstawi w mieszkaniu 
ekologiczny piec dostanie 
zwrot do 70 proc. wartości 
inwestycji (do 5 tys. zł). 
W tegorocznym budżecie, 
na wymianę pieców 
gmina zarezerwowała  
400 tys. zł.   str. 3

13 stycznia, po długiej chorobie, odszedł 
ks. kanonik Józef Zadworny, wieloletni 
proboszcz i twórca parafii pw. Ducha Świętego. 
W 2005 roku uhonorowany przez Radę 
Miejską tytułem Słubiczanin Roku, a w 2014 
odznaczony Medalem za zasługi dla Gminy 
Słubice.    str. 4   str. 2

Dodaje, że udało mu się już poro-
zumieć w  tej sprawie z  prorektorem 
i  z  kanclerzem uniwersytetu i  obecnie 
gmina jest na etapie zbierania ofert. 
– W  ubiegłym roku odwiedzali mnie 
młodzi ludzie z petycjami w tej sprawie 
i  ja ich doskonale rozumiem, bo sam 
widzę potrzebę takiego miejsca dla 
rolkarzy czy osób jeżdżących na hu-
lajnogach – mówi Mariusz Olejniczak 
i  zapowiada, że zanim skate park po-
wstanie będzie się w  tej sprawie kon-
sultował z  młodzieżą. – Oni wiedzą 
najlepiej czego potrzebują - wyjaśnia. 
Przypomnijmy. W  tegorocznym bu-
dżecie gminy na budowę skate parku 
radni zarezerwowali 200 tys. zł.

(beb) 

Konieczność złożenia nowej deklaracji 
ma związek ze zmianą przepisów, które 
od nowego roku nakładają na wszystkich 
obowiązek segregowania odpadów komu-
nalnych. Od 1 stycznia 2021 r. w  gminie 
Słubice nastąpiła zmiana metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi. Opłata ta dla właścicieli za-
mieszkałych nieruchomości jest ponoszona 
od gospodarstwa domowego. Miesięczna 
stawka to 49 zł. 

W  przypadku jeżeli właściciel nierucho-
mości nie wywiąże się z  obowiązku segre-
gacji stawka zostanie podwyższona do 98 zł 
od gospodarstwa domowego.

Jeśli mieszkaniec ma przy domu kom-
postownik będzie, za gospodarowanie od-
padami komunalnymi, płacił 3 zł mniej, 
czyli 46 zł miesięcznie. Ulga ta przysługuje 
właścicielom nieruchomości, którzy złożą 
deklarację i poinformują o posiadaniu przy-
domowego kompostownika i  komposto-
waniu w nim bioodpadów.

Od 1 stycznia 2020 r. uległy też zmianie 
przepisy dotyczące odbioru odpadów ko-
munalnych z nieruchomości niezamieszka-
łych.

  Każdy właściciel nieruchomości nieza-

mieszkałych, który chce pozostać w zorga-
nizowanym przez Gminę Słubice systemie 
odbierania odpadów komunalnych, zo-
bowiązany jest niezwłocznie złożyć nową 
deklarację o  wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi, na druku 
obowiązującym od  1 stycznia 2020 r. wraz 
z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na od-
bieranie odpadów z jego nieruchomości.

Wypełnioną deklarację wraz z oświadcze-
niem należy złożyć osobiście lub przesłać 
na adres Urzędu Miejskiego w  Słubicach 
(69-100 Słubice, ul. Akademicka 1).      (beb) 

Chcąc się zarejestrować należy sko-
rzystać z jednej z możliwości:
✘ zapisać się bezpośrednio u  swojego 
lekarza rodzinnego
✘ zadzwonić na specjalnie urucho-
mioną infolinię Narodowego Programu 
Szczepień tel. 989 lub 22 62 62 989
✘ zapisać się przez Internetowe Konto 
pacjenta: pacjent.gov.pl 

Miejsca szczepień:

✔ Centrum Medyczne „Brandmed” – 
ul. Daszyńskiego 1, tel. 95 758 26 49  
lub 518 011 108 
✔ Przychodnia Lekarska „Galmed” – 
ul. Mickiewicza 6, tel. 95 758 2030
✔ NZOZ Szpital im. Zbigniewa Religi 
w Słubicach – ul. Nadodrzańska 6, tel. 
503  779  836 lub 503  779  831, reje-
stracja od poniedziałku do piątku od 
8.00 do 14.00

Na konkretny termin szczepienia 
mogą zarejestrować się:
• od 15 stycznia 2021 r. osoby, które 
skończyły 80 lat
• od 25 stycznia 2021 r. osoby, które 
skończyły 70 lat

O  starcie rejestracji dla kolejnych 
grup będziemy informować na bieżąco.

Więcej na temat szczepień – str.2
(beb)

Nowe stawki za odpady. 
Trzeba złożyć deklaracje

Prosimy, żeby jak najszybciej złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi. Miesięczna stawka wynosi 49 zł od gospodarstwa domowego.

Wzór deklaracji, które trzeba 
dostarczyć najpóźniej do 28 lutego 
2021 roku do Urzędu Miejskiego 
w Słubicach można znaleźć na stronie 
internetowej gminy: www.slubice.pl  
Można ją wydrukować i wysłać 
pocztą (Urząd Miejski w Słubicach, 
ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice) 
lub przynieść osobiście do urzędu. 
Zachęcamy także do kontaktu 
elektronicznego przez ePUAP. 

Koordynatorzy w Gminie Słubice
Koordynator ds. szczepień 
przeciwko COVID-19:

– Barbara Banaśkiewicz  
tel. 605 242 023 lub  
95 737 20 47 (od poniedziałku  
do piątku w godz. 8.00-16.00)

– Monika Boryń tel. 512 966 299 
lub 95 737 20 46 (od poniedziałku 
do piątku w godz. 8.00-16.00)
(UWAGA: koordynatorzy nie 
zajmują się rejestracją osób!)

Gmina 
zbuduje 
skate 
park

-To oczekiwane 
przez młodzież 
miejsce powsta-
nie na działce 
uniwersytetu po-
znańskiego, w są-
siedztwie urzędu 
miejskiego – za-
powiada burmistrz 
Mariusz Olejniczak.

Ruszyły szczepienia przeciwko 
COVID-19

Uwaga mieszkańcy! 15 stycznia rozpoczęła się rejestracja osób, które chcą 
się zaszczepić przeciwko COVID – 19. Jak można to zrobić? 
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Przyrodnicy z  Fundacji zwrócili 
uwagę, że realizacja niektórych planów 
może stanowić zagrożenie dla środo-
wiska. – Tego absolutnie nie chcemy 
dlatego szukaliśmy rozwiązania, które 
poddamy ocenie mieszkańców – mówi 
burmistrz.

Największe zastrzeżenia Fundacja 
miała do zagospodarowania fragmentu 
parku od strony ogródków działkowych. 
Jest to teren podmokły i  zdaniem N. 
Duer osuszenie go pod planowaną tam 
część rekreacyjną dla młodzieży (miało 
tam powstać boisko do koszykówki, 
pumptrack i Street workout) będzie za-
grożeniem dla przyrody.

– Wiem, że bardzo dużo młodych 
ludzi czeka z  niecierpliwością na takie 
miejsce, którego ewidentnie u nas bra-
kuje. Jesteśmy jednak teraz w  kropce, 
bo nie można go stworzyć, nie osuszając 
tego terenu. Kompromis, nad którym 
się zastanawiamy po dzisiejszym spo-
tkaniu jest taki, że zrezygnujemy z za-
gospodarowania części  parku od strony 
ogródków działkowych i  będziemy 
szukać innej lokalizacji w mieście dla tej 
części inwestycji – mówi burmistrz.

N. Duer nie kryła, że takie rozwią-
zanie ucieszyłoby przyrodników, choć 

sugerowała, że urządzenia dla mło-
dzieży można by rozstawić w  różnych 
częściach parku. Burmistrz jest jednak 
sceptyczny.   – Planując zagospodaro-
wanie całego, blisko 2,5-hektarowego, 
terenu przy al. Niepodległości chcie-
liśmy, żeby znalazły się tam oddzielone 
od siebie strefy zabaw i  rekreacji dla 
różnych grup wiekowych. Nie widzę 
możliwości, żeby urządzenia dla mło-
dzieży zmieścić w innym miejscu.  Nie 
chcę i myślę, że mieszkańcy też by tego 
nie chcieli, żeby obok małych dzieci, 
młodzież grała w koszykówkę, albo przy 
placu zabaw hałasowano jeżdżąc na ro-
werze czy deskorolkach po pumptrucku 
– wyjaśnia.  

Burmistrz dodaje też, że na prośbę 
przyrodników, ale też sugestie miesz-
kańców gmina wycofała się z  planów 
budowy parkingu, który miał powstać 
w  sąsiedztwie parku. - Zaznaczam tęż 
z  całą stanowczością, że nie będziemy 
betonować tego parku. Założeniem na-
szym jest to, aby przy zachowaniu cha-
rakteru tego parku, uczynić to miejsce 
przyjazne dla rodzin – dodaje.

W  spotkaniu z  N. Duer, wzięła też 
udział m.in. zastępca burmistrza Ad-
riana Dydyna-Marycka oraz naczelnicy: 

Wydziału Inwestycji i  Drogownictwa 
Marek Żurek i Wydziału ds. Komunal-
nych i  Ochrony Środowiska Bartosz 
Sianożęcki.         (beb)

Gmina przygotowuje się do przebudowy 
parku przy al. Niepodległości

5 stycznia burmistrz Mariusz Olejniczak spotkał się z Natalią Duer z Fundacji Dziupla Inicja-
tyw Przyrodniczych, żeby przedyskutować zagospodarowanie parku przy alei Niepodległo-
ści. Ma tam powstać ogromny teren do rekreacji dla całych rodzin.

Burmistrz Mariusz Olejniczak i jego zastępczyni Adriana Dydyna-Marycka nie podjęli jeszcze decyzji, czy część parku od strony 
ogródków działkowych zostanie zagospodarowana.

Natalia Duer przekonywała,  że osuszenie 
terenu pod strefę dla młodzieży może 

negatywnie wpłynąć na ekosystem.
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To rekomendowany przez InPost 
wygodny i bezpieczny sposób nadania 
i  odbioru dokumentów zwłaszcza 
w trakcie pandemii, realizowany rów-
nież przy pomocy darmowej aplikacji 
InPost na smartfona, która umożliwia 
otwarcie szafki z przesyłką bez użycia 
panelu dotykowego.

Dzięki nowemu rozwiązaniu słubi-
czanie będą mogli złożyć do naszego 
urzędu wnioski w  niemal wszystkich 
sprawach załatwianych dotychczas 
osobiście lub w inny sposób określony 
przepisami prawa, np.:

• przesłane przez wyznaczonego 
operatora pocztowego Pocztę Polską;

• przesłane elektronicznie przez 
e-PUAP /UrzadSlubice/SkrytkaESP   
–  z  podpisem elektronicznym (pro-
filem zaufanym albo certyfikatem 
kwalifikowanym).        

Uwaga ! Osobistego stawiennictwa 
w  Urzędzie   wymagają sprawy np. 
meldunkowe, z zakresu dowodów oso-
bistych czy rejestru PESEL z wyłącze-
niem:

• wniosków o  wydanie zaświad-
czenia z ewidencji ludności;

• wniosków o  wydanie odpisu 
z aktów stanu cywilnego.

W  celu złożenia wniosku poprzez 
paczkomat wystarczy wypełnić prosty 
formularz na stronie urzad24.inpost.

pl/slubice i  włożyć wymagane doku-
menty do dowolnego paczkomatu 
InPost na terenie naszej gminy. Koszt 
nadania wynosi 5,99 zł.   Lista pacz-
komatów dostępnych znajduje się na 
stronie urzad24.inpost.pl/slubice.

Natomiast ze strony urzędu poprzez 
paczkomat początkowo będą wysy-
łane przesyłki dotyczące   korzystania 
z  gruntu (m.in. najem, dzierżawa) 
przedsiębiorcom prowadzącym dzia-
łalność gospodarczą na terenie Słubic 
(na bazarze przy ul. Sportowej), jeżeli 
przedsiębiorca spełni jeden z następu-
jących warunków:

• wystąpi do urzędu o  takie dorę-
czenie i wskaże nr telefonu oraz adres 
e-mail;

• przy pierwszej przesyłce do przed-
siębiorcy wyrazi zgodę na doręczanie 
poprzez Paczkomat i  wskaże nr tele-
fonu oraz adres e-mail.

Przesyłki nadane przez Urząd 
będą czekać na odbiór w  urządzeniu 
przy budynku Urzędu Miejskiego, 
na identycznych zasadach, na jakich 
funkcjonują wszystkie paczkomaty. 
W  powiadomieniu e-mail i/lub SMS 
oraz poprzez aplikację mobilną InPost 
Mobile pojawi się adres paczkomatu, 
do którego należy się udać po odbiór 
dokumentów.

(red)

Stare piece na węgiel i  drewno emi-
tują dużą ilość trujących spalin.   Straż 
Miejska nierzadko otrzymuje zgłoszenia 
od mieszkańców, którzy są przekonani, 
że sąsiedzi wrzucają do pieców śmieci, 
bo kominy w  ich domach okropnie 
kopcą. – Po kontrolach prawie zawsze 
okazuje się jednak, że mieszkańcy prawa 
nie łamią, ale mają w domach kopciuchy 
i  używają na przykład słabej   jakości 
węgla brunatnego,   miału węglowego 
czy wilgotnego drewna. To są materiały 
opałowe prawem dopuszczalne, ale śro-
dowisku nie służą – mówi komendant 
Straży Miejskiej Wiesław Zackiewicz.

Jakość powietrza byłaby na pewno 
dużo lepsza, gdyby wymienić kopciuchy 
na ekologiczne piece.  – Nie wszystkich 
na to stać dlatego w ub. roku gmina ru-
szyła z własnym programem, dzięki któ-

remu można otrzymać dotację na ten cel 
do 5 tys. zł – mówi burmistrz Mariusz 
Olejniczak i zachęca do składania wnio-
sków.  

Burmistrz przypomina też, że w tego-
rocznym budżecie, na wymianę pieców 
gmina zarezerwowała 400 tys. zł. Są 
to pieniądze dla mieszkańców, którzy 
wyrzucą z  mieszkań tzw. kopciuchy. 
Gminny program jest skierowany do 
osób, które mieszkają w  zabudowie 
wielorodzinnej ponieważ właściciele 
domów jednorodzinnych mogą korzy-
stać z  rządowego programu Czyste po-
wietrze.

Wysokość dotacji z gminy może wy-
nieść do 70 proc. wartości inwestycji, 
jednak nie więcej niż 5 tys. zł. Co ważne, 
dotacja nie może być przeznaczona na 
refundację kosztów poniesionych przed 

datą zawarcia umowy z gminą. Wsparcie 
od gminy dotyczy trwałej zmiany sys-
temu ogrzewania: z  systemu opartego 
na paliwie stałym klasy 3 lub niższej 
(według normy PN-EN 303-5-2012) 
na system oparty na montażu nowych 
źródeł ciepła.

Wnioski o  dofinansowanie prosimy 
składać na odpowiednim formularzu 
(wzór znajduje się w  załączniku) wraz 
z  innymi dokumentami   w  Urzędzie 
Miejskim w  Słubicach, w  Biurze Ob-
sługi Interesanta. W  załączniku znajda 
też Państwo szczegółowe warunki 
udzielenia dotacji. W  przypadku pytań 
prosimy się kontaktować z  pracownicą 
Wydziału ds. komunalnych i  ochrony 
środowiska Elżbietą Głębowską, pokój 
nr 202, tel. 95 737 2032.

(beb)

• 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

Dokumenty do 
urzędu zostawisz 
w…  paczkomacie

Przy Urzędzie Miejskim w Słubicach na dniach 
zostanie uruchomiony paczkomat. Dzięki 
temu mieszkańcy załatwią sprawy urzędowe 
bez bezpośredniego kontaktu z urzędnikami.

Gmina dofinansuje zakup ekologicznego pieca

Wyrzuć z domu 
kopciucha!

Kontynuujemy gminny program, którego celem jest pozbycie się tzw. 
kopciuchów. Kto wstawi w mieszkaniu ekologiczny piec dostanie 
zwrot do 70 proc. wartości inwestycji. 
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Odszedł 
ks. Józef Zadworny

Prawie 
400 tys. zł 
od gminy 
na rzecz 
Środowiskowego 
Domu 
Samopomocy

Śp. ks. Józef Zadworny,  od 1988 do 
2016 roku, był proboszczem parafii pw. 
Ducha Świetego. Gdy kilka lat po przy-
byciu do Słubic rozpoczął budowę ko-
ścioła przykładem, który dawał sprawił, 
że mieszkańcy, tak jak on, zakasywali 
rękawy, żeby pomóc w  budowie świą-
tyni. W  2017 roku ks. Józef trafił do 
charytatywnego kalendarza Miasto-
czułych (zdjęcie pochodzi właśnie 

z tego kalendarza, autorką jest Elżbieta 
Tomczak). Nikogo to nie zdziwiło, bo 
taki właśnie był. Miastoczuły!

Od kilkunastu   lat w  Słubicach 
z  okazji Święta Niepodległości odby-
wają się biegi uliczne dzieci o puchar ks. 
J. Zadwornego. Skąd pomysł? – Z sym-
patii do człowieka, z  tego, że oddawał 
serce dzieciom i  zawsze wspomagał 
środowisko sportowe – wyjaśnia jeden 

z  pomysłodawców biegów dyrektor 
Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
Ryszard Chustecki. – Poza tym ksiądz 
Józef to był sportowiec. Często widy-
waliśmy Go na naszym stadionie – do-
daje.

Poniżej sylwetka ks. Józefa Zadwor-
nego, autorstwa regionalisty Rolanda 
Semika. 

(beb)

ŚDS to miejsce, w  którym pomoc 
otrzymują osoby przewlekle chore 
z  różnymi upośledzeniami umy-
słowymi lub innymi zaburzeniami, 
zwłaszcza neurologicznymi. Pracują 
z  nimi na co dzień m.in. terapeuci. 
Głównym celem działalności Środo-
wiskowego Domu Samopomocy jest 

stworzenie warunków zapewniających 
uczestnikom zaspokajanie indywidu-
alnych potrzeb społecznych, poznaw-
czych,   życiowych ukierunkowanych 
na podtrzymywanie i rozwijanie umie-
jętności niezbędnych do samodziel-
nego życia. 

(AP)

Społeczność Słubic i całego regionu mocno poruszyła śmierć 
faktycznego organizatora oraz pierwszego, wieloletniego pro-
boszcza parafii rzymskokatolickiej pw. Ducha Świętego w Słu-
bicach. Warto zatem bliżej poznać Jego sylwetkę i zasługi dla 
diecezji...

Ks. kan. Józef Zadworny przyszedł na świat 23 września 
1954 r. w Gorzowie Wielkopolskim jako jedno z trojga dzieci 
małżeństwa Jana i Tekli Zadwornych, rolników we wsi Zaszczy-
towo koło Krzeszyc. Ich gospodarstwo rolne przydzielone po 
II wojnie światowej znajdowało się na dawnych błotach nad-
warciańskich, osuszonych jeszcze pod koniec XVIII w. za pano-
wania króla Prus Fryderyka Wilhelma II.

Ojciec księdza kanonika Jan Zadworny (13.06.1933-
21.08.1982) był synem Piotra Zadwornego i Justyny z domu 
Andruszczak, zaś jego matka Tekla Zadworna z  domu Dan-
cewicz (ur. 10.10.1931) – córką Bazylego Dancewicza i Anny 
z domu Stelmach. Oprócz Józefa doczekali się jeszcze jednego 
syna oraz jednej córki.

Wiosną 1973 r. niespełna 19-letni Józef Zadworny ukończył 
Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Sulęcinie, 
uzyskując świadectwo dojrzałości. W  latach 1973-1979 stu-
diował na Wyższym Seminarium Duchownym w Gościkowie-
Paradyżu.

Święcenia kapłańskie otrzymał 23 kwietnia 1979 r. z rąk bi-
skupa gorzowskiego a obecnie sługi Bożego ks. Wilhelma Pluty.

Tego samego roku w  ramach zastępstwa wakacyjnego 
pracował jako wikariusz w  parafii pw. św. Jana Chrzciciela 
w Zwierzynie koło Strzelec Krajeńskich oraz w parafii pw. św. 
Hieronima w Bytomiu Odrzańskim. Obie świątynie mają bo-
gatą historię i status zabytków, ale warunki posługi kapłańskiej 
w okresie PRL nie były łatwe.

W latach 1979-1984 pełnił posługę wikariusza w parafii pw. 
Trójcy Świętej w Ośnie Lubuskim, zaś w  latach 1984-1988 – 
w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzepinie.

Rok 1988 był przełomowy, bo to wtedy ks. Józef Zadworny 
został przeniesiony do Słubic celem organizacji zupełnie nowej 
parafii pw. Ducha Świętego. 2 października 1988 r. ks. bp powie-

rzył mu probostwo nowo tworzonej parafii, która miała zostać 
wydzielona ze zbyt dużej już parafii pw. NMP Królowej Polski 
w  Słubicach. Nową parafię erygował ks. bp Józef Michalik. 
Ogromnym wyzwaniem była budowa świątyni z  plebanią 
a podczas budowy – posługa kapłańska w bardzo skromnych 
i prowizorycznych warunkach.

W  1996 r. otrzymał godność kanonika II stopnia (R.M., 
łac. Rochettum et Mantoletum), tzn. z przywilejem noszenia 
rokiety i  mantoletu. W  latach 2004-2014 członek Rady Ka-
płańskiej (organu doradczego przy biskupie zielonogórsko-
gorzowskim), a  w  latach 2006-2012 - wicedziekan dekanatu 
Rzepin, obejmującego 11 parafii regionu. Od 2009 r. aż do 
chwili śmierci - kanonik gremialny (rzeczywisty) Gorzowskiej 
Kapituły Katedralnej pod kierunkiem prepozyta ks. infułata 
prof. dr hab. Romana Hermacińskiego.

7 grudnia 2005 r. został uhonorowany tytułem Słubiczanin 
Roku przez Radę Miejską w Słubicach. W 2013 r. z okazji 25-
lecia parafii pw. Ducha Świętego ukazała się książka – kronika 
parafii okresu 1988-2013, niezwykle bogate źródło wiedzy na 
temat tej wspólnoty. Oficjalne uroczystości jubileuszowe miał 
miejsce 28 września 2013 r.

20 marca 2014 r. odznaczony Medalem za zasługi dla Gminy 
Słubice. Od 2015 r. kanonik honorowy Zielonogórskiej Kapi-
tuły Kolegiackiej pod patronatem Matki Bożej Cierpliwie Słu-
chającej.

1 sierpnia 2016 r. z powodów zdrowotnych za zgodą ks. bpa 
Tadeusza Lityńskiego przeszedł na zasłużoną emeryturę, ale do 
listopada 2020 r. nadal mieszkał na plebanii w Słubicach.

Ks. kan. Józef Zadworny zmarł 13 stycznia 2021 r. wie-
czorem w Domu Księży Emerytów Diecezji Zielonogórsko-Go-
rzowskiej na Osiedlu Kaszubskim 8 w Zielonej Górze. W dniach 
14-15 stycznia 2021 r. w kościele parafialnym pw. Ducha Świę-
tego w Słubicach odbyło się czuwanie modlitewne oraz Msza 
Święta pogrzebowa w intencji zmarłego celebrowana przez ks. 
bpa Stefana Regmunta.

15 stycznia 2021 r. spoczął na cmentarzu parafialnym parafii 
pw. Antoniego Padewskiego przy ul. Słonecznej w Krzeszycach.

13 stycznia, po długiej chorobie, odszedł ks. kanonik Józef Zadwor-
ny, wieloletni proboszcz i twórca parafii pw. Ducha Świętego. W 2005 
roku uhonorowany przez Radę Miejską tytułem Słubiczanin Roku, 
a w 2014 odznaczony Medalem za zasługi dla Gminy Słubice. 

W końcówce roku burmistrz Mariusz Olej-
niczak podpisał umowę, z przedstawicie-
lami Stowarzyszenia po PROstu Pracow-
nia Rozwoju Osobistego, na prowadzenie 
Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Słubicach. 

Sylwetka ks. kan. Józefa Zadwornego (1954-2021)
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Aleksandra Gruszka,  wicedyrektorka 
Szkoły Podstawowej nr 1 w  Słubicach 
opowiada, że w czasie ferii nauczyciele 
zorganizowali zajęcia dla siedmiu grup 
dzieci. W  każdej było ok. 12 uczniów. 
– Objęliśmy więc opieką całkiem sporą 
grupę dzieci – mówi. Gdyby nie pan-
demia grup byłoby jeszcze więcej, ale 
szkoły musiały się dostosować do re-
żimu sanitarnego.

Dużym zainteresowaniem w  „je-
dynce” cieszyły się m.in. zajęcia typowo 
sportowe prowadzone przez nauczy-
ciela wuefu i trenera piłki nożnej Piotra 
Dmuchowskiego. Na podróże z książką, 
„Łamigłówki mądrej główki”   czy do 
pracowni malarskiej zapraszała co-
dziennie Inga Stachowiak, a Anna Ho-
roszkiewicz w  drugim tygodniu ferii 
zgłębiała z  dziećmi tajniki programów 
komputerowych. – Mieliśmy jeszcze 
w planach wyjścia na lodowisko, ale jak 
wiadomo, z powodu pandemii, zostało 
zamknięte – mówi Aleksandra Gruszka. 
Jest jednak przekonana, że nawet bez 
tej atrakcji dzieci w szkole na pewno się 
nie nudziły. 

Podobnie jak dzieci, które przy-
chodziły na zajęcia do szkoły 
w  Kunowicach. – Przez całe ferie za-
gospodarowywaliśmy im czas od 8.00 
do 16.00 – mówi dyrektor Arkadiusz 
Kokociński. Opowiada, że dzieci zo-
stały podzielone na dwie grupy: jedną 
stanowiły pierwszaki, drugą uczniowie 
klas II-IV. W  sumie na dwa turnusy 
półkolonii zapisało się 40 dzieci.   Te 
ze starszej grupy, z nauczycielką Beatą 
Sierżant, m.in. przeprowadzały ciekawe 
eksperymenty, rozwiązywały łami-
główki, malowały, bawiły się w kalam-
bury… W programie były też warsztaty 
psychoedukacyjne i  warsztaty kuli-
narne. Natomiast z  pierwszakami, ich 
wychowawczyni Lucyna Stembalska, 
w  pierwszym tygodniu ferii spędzała 
czas m.in. na zabawach sportowo-re-
kreacyjnych, dzieci   spotkały się też 
z  policjantką i  rozmawiały na temat 
bezpieczeństwa. Do szkoły zawitał 
również pracownik nadleśnictwa, który 
opowiedział  dzieciom o  dokarmianiu 
zwierząt zimą. 

W pozostałych szkołach w gminie na-
uczyciele też nie pozwolili się dzieciom 
nudzić. Szkoła Podstawowa nr 2 zorga-
nizowała półkolonie w drugim tygodniu 
ferii, podobnie jak SP nr 3. W Golicach 
zajęcia dla chętnych dzieci odbywały się 
w pierwszym tygodniu ferii. Pieniądze 
na ich organizację pochodziły z budżetu 
Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 
2021 rok.

A  jak bawiły się dzieci? Sami zo-
baczcie na zdjęciach obok.        (beb)

Ferie? Ale się dużo działo!
Wszystkie gminne szkoły zadbały, żeby uczniowie nie nudzili się w czasie zimowych ferii. Przygotowały atrakcyjne 
zajęcia, które pozwalały rozwijać różne pasje dzieci. Na półkolonie gmina przeznaczyła ponad 18 tys. zł.
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Wymiana młodzieży lokalnie. 
Polsko-Niemiecka Nagroda Młodzieży 
2021–2023

Polsko-Niemiecka Nagroda
Młodzieży 2021–2023
U mnie i u Ciebie. Wymiana młodzieży lokalnie 
Zgodnie z tym hasłem zachęcamy wszystkie organizacje i instytucje 
planujące polsko-niemieckie projekty wymiany młodzieży do zajęcia 
się tematyką swoich dzielnic, wsi, miast lub powiatów. O Waszej 
miejscowości, dla niej i z nią w roli głównej – opowiedzcie nam,  
jak w kreatywny sposób podchodzicie do Waszego otoczenia!

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) zaprasza wszystkie 
podmioty publiczne i niepubliczne, takie jak szkoły, organizacje pozarządowe 
oraz instytucje zajmujące się pracą z młodzieżą, do udziału w konkursie.

Podczas zaplanowanego przez Was spotkania 
możecie zająć się kulturą, sportem lub sytu-
acją społeczną w swojej okolicy albo wspólnie 
zaangażować się w rozwój swoich miejscowości, 
tak aby stały się ciekawsze dla młodych ludzi. 
Forma, w jakiej zrealizujecie swój projekt,  
zależy tylko od Was: 

Spektrum możliwości sięga od A jak audio- 
guide, poprzez blog z aktualnościami  
z partnerskiego regionu, graficzne powieści, 
hackathony, na których powstaną aplikacje 
dla młodzieży, interaktywne plany miast, 
kafejki pop-up serwujące menu z regionu 
partnera, wspólne posiedzenia parlamentów 
młodzieżowych poświęcone pomysłom  
na budżety obywatelskie, podcasty, praktyki 
zawodowe, audycje radiowe, rowerowe 

wycieczki międzypokoleniowe aż do Z jak  
zwiedzanie muzeum miejskiego z oferowanym 
przez Was oprowadzeniem tandemowym 
czy zbiór artykułów do lokalnych mediów 
w Waszej gminie partnerskiej.

Najważniejsze, abyście w polsko-niemieckim 
zespole wspólnie wypracowali pomysły na projekt  
i przygotowali materiały, a następnie spotkali  
się, by go razem zrealizować. Rozejrzyjcie się,  
jakie organizacje lub instytucje z najbliższej  
okolicy możecie pozyskać do współpracy  
i zróbcie coś pożytecznego dla swoich lokalnych 
społeczności! Pokażcie nam jak mała, ale fajna 
jest Wasza dzielnica, odkryjcie potencjał swojej 
wsi albo oprowadźcie nas po dżungli wielkiego  
miasta tak, jak nie zrobiłby tego żaden przewod-
nik. Zgłoście swój projekt na nasz konkurs!

Call for entries!
Zgłoście się online  
do 28 lutego 2021 roku!
www.pnwm.org/pnwm/ 
nagrodamlodziezy

 Dofinansowanie
• Projekty finałowe otrzymają 
dofinansowanie w wysokości do 
130% stawek zryczałtowanych 
(obowiązujących od 2021 r.) określonych 
w Wytycznych PNWM.

• Koszty uczestnictwa w seminariach 
wprowadzającym i podsumowującym 
oraz w uroczystości wręczenia nagród 
ponosi PNWM.

  Warunki uczestnictwa  
• Udział w projekcie co najmniej jednego polskiego  
i jednego niemieckiego partnera – na przykład gminy, 
szkoły, organizacji pozarządowej lub innej instytucji.  
Mile widziane będą projekty, które uzyskają wsparcie 
większej liczby lokalnych partnerów zaangażowanych  
w organizację i realizację spotkania.

• Planowanie, organizacja, realizacja i ewaluacja  
projektu musi być przeprowadzona wspólnie  
przez polskiego i niemieckiego partnera. Nawet  
jeśli młodzież nie będzie sama organizować spotkania,  
to jej zainteresowania i pomysły muszą stanowić  
treść projektu.

• Przeprowadzenie dwóch spotkań – jednego po  
polskiej, a drugiego po niemieckiej stronie (bezpośred-
nio jednego po drugim lub w odstępie czasowym).  
W przypadku spotkania online projekt musi w równym 
stopniu uwzględniać problematykę zarówno polskiej,  
jak i niemieckiej miejscowości czy powiatu.

• Zgodność projektu z ogólnymi zasadami wspierania 
Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

  Przedmiot konkursu
Projekt spotkania młodych ludzi (do 26. roku życia)  
z Polski, Niemiec i ewentualnie kraju trzeciego.  
Projekt musi trwać co najmniej cztery dni i odbywać  
się w Polsce i Niemczech. W przypadku trwania epidemii 
projekt może być zorganizowany jako spotkanie online.

Nagrody 
I miejsce: 4000 euro 
dla każdego z partnerów   
w sumie 8000 euro za projekt bilateralny  
i 12 000 euro za projekt trójstronny

II miejsce: 3000 euro  
dla każdego z partnerów   
w sumie 6000 euro za projekt bilateralny  
i 9000 euro za projekt trójstronny

III miejsce: 2000 euro  
dla każdego z partnerów   
w sumie 4000 euro za projekt bilateralny  
i 6000 euro za projekt trójstronny  

Wymiana młodzieży lokalnie. 
Polsko-Niemiecka Nagroda Młodzieży 
2021–2023

  Kontakt
Maria Albers
Kierowniczka referatu koordynacji
e-mail: nagroda@pnwm.org
tel.: +48 22 5188 915
www.pnwm.org/pnwm/nagroda-mlodziezy

Przebieg i harmonogram 
konkursu

Wymiana młodzieży lokalnie. 
Polsko-Niemiecka Nagroda Młodzieży 
2021–2023

28 lutego 2021 r. 
Ostateczny termin zgłaszania online projektów konkursowych.  
Aby zgłosić projekt, należy: wypełnić formularz konkursowy i wysłać 
przez niego szkic projektu oraz zaakceptować regulamin konkursu.  
Formularz online oraz szczegółowe informacje znajdziecie Państwo  
na stronie PNWM: www.pnwm.org/pnwm/nagroda młodzieży

15 marca 2021 r.
Wyłonienie finalistów konkursu przez jury złożone  
ze współpracowników PNWM.

21–24 czerwca 2021 r.
Obowiązkowe seminarium wprowadzające dla finalistów konkursu 
w Magdeburgu, a po jednej osobie reprezentującej partnerów  
projektu z Polski, Niemiec i ewentualnego kraju trzeciego.  
Seminarium będzie stanowiło okazję do dopracowania lub zmody- 
fikowania dostarczonych szkiców projektów z pomocą trenerów  
i ekspertów oraz do wymiany doświadczeń. Następnie finaliści zostaną 
poproszeni o złożenie formalnych wniosków do PNWM – projekty 
otrzymają dofinansowanie w wysokości do 130% stawek zryczałto-
wanych określonych w Wytycznych PNWM.  
Projekty, które nie zakwalifikują się do finału, mogą otrzymać  
wsparcie w wysokości stawek obowiązujących dla pozostałych  
projektów PNWM.

1 lipca 2021 r.–31 grudnia 2022 r.
Realizacja projektów zakwalifikowanych do finału. Maksymalnie 
dwa miesiące po zrealizowaniu projektu, jednak nie później niż  
do 30 stycznia 2023 r., należy złożyć dokumentację oraz rozliczenie 
projektu. Na podstawie złożonej dokumentacji powołane przez 
PNWM jury wyłoni laureatów konkursu.

Lato 2023 w Polsce
Seminarium podsumowujące dla wszystkich finalistów.  
Prezentacja zrealizowanych projektów finałowych przed jury,  
a następnie uroczyste wręczenie nagród.

Organizator
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży/
Deutsch-Polnisches Jugendwerk

Biuro w Warszawie: 
ul. Alzacka 18, 03-972 Warszawa
tel.: +48 22 5188910 
www.pnwm.org

Biuro w Poczdamie:
Friedhofsgasse 2, 14473 Potsdam
tel.: +49 331 284790  
www.dpjw.org

Gmina Słubice od wielu lat ściśle 
współpracuje z  Frankfurtem nad Odrą 
w  wielu aspektach i  obszarach życia. 
Wszystkim mieszkańcom gminy do-
brze znane są transgraniczne eventy 
wspólnie organizowane wraz z  naszym 
sąsiadem zza Odry. Jednak nie tylko 
one kształtują  nasze życie w  kontekście 
transgranicznym w  Dwumieście. Czym 
więc jest więc Dwumiasto? Dwumiasto 
to my, mieszkańcy Słubic i  Frankfurtu 
nad Odrą posługujący się dwoma róż-
nymi językami, żyjący w   dwóch syste-
mach politycznych, w dwóch państwach, 
posiadający własną historię i    kulturę. 
Dwumiasto mimo różnic historycznych 
i  politycznych to my, ludzie budujący 
swoją tożsamość właśnie w  tym uni-
katowym miejscu na mapie Europy, 
miejscu będącym jednym organizmem, 
które znamy i  kształtujemy. To   wła-
śnie w    Dwumieście uczymy się języka 
sąsiada, opracowujemy wspólnie doku-
menty strategiczne, tworzymy wspólną 
historię i wspólnie świętujemy. 

Pandemia Coronawirusa pokazał jak 
ważne jest dla nas życie w Dwumieście 
otwartym, Dwumieście Bez Granic, 
żyjącym swoim rytmem. Dlatego tak 
ważne jest, abyśmy docenili myśl prze-
wodnią Dwumiasta ”Słubice & Frank-
furt (Oder) Bez Granic  - ohne Grenzen „ 
i doświadczyli czym ono dla nas jest. 

Gmina Słubice i  miasto Frankfurt 
nad Odrą przygotowały projekt pn. „Do-
świadczyć Dwumiasta”, który otrzymał 
dofinansowanie z  Programu Współ-
pracy Interreg V A  2014 – 2020 Bran-
denburgia – Polska, Projekt skierowany 
jest do uczniów szkół podstawowych z   
gminy Słubice i  miasta Frankfurt nad 
Odrą, a ponadto do kadry pedagogicznej 
a  także do przedstawicieli   nieformal-
nych instytucji kształcenia, takich jak 
muzea, biblioteki czy stowarzyszenia 
o  charakterze edukacyjnym. Głównym 
celem projektu jest zwiększenie iden-
tyfikacji obywateli z Dwumiastem oraz 
wiedzy na temat wspólnego regionu. 
Projektowi przyświeca idea umacniania 

tożsamości Dwumiasta jako miejsca in-
tegracji europejskiej oraz rozszerzanie 
kompetencji interkulturowych. W  ra-
mach projektu  wypracowane zostaną 
materiały i oferty dydaktyczne dla róż-
nych grup wiekowych w  odniesieniu 
do Dwumiasta w    dziedzinach takich 
jak historia, polityka, kultura, przy-
roda i Europa. Materiały te będą miały 
zastosowanie podczas zajęć uczniów 
w  szkołach i  podczas przewidzianych 
w  projekcie działań pozaszkolnych ma-
jących postać interaktywnych formatów, 
takich jak gry symulacyjne, geo-caching, 
wycieczki tematyczne, działania reali-
zowane w    przestrzeni miejskiej, czy 
oferty w  formie zabaw, mające na celu 
poznanie Dwumiasta. Projekty pilota-
żowe podczas wydarzeń organizowa-
nych w  przestrzeni miejskiej umożliwią 
szerokiej grupie docelowej poznanie 
Dwumiasta. 

Mamy nadzieję, że dzięki projektowi 
uczniowie „doświadczą” Dwumiasta, 
będą utożsamiać  się z  jego historią 
i życiem codziennym, poczują się Euro-
pejczykami i    docenią w  jak ciekawym 
miejscu mieszkają. Ponadto dzięki 
obecnej realizacji projektu, pn. „Język 

sąsiada w Dwumieście”, uczniowie będą 
mogli wykorzystać i    poprawić swoje 
umiejętności językowe.

Projekt „Doświadczyć Dwumiasta - 
włączenie tematyki Dwumiasta Słubice 
– Frankfurt nad Odrą do procesu kształ-
cenia” realizowany będzie w  okresie  

01.01.2021 – 30.06.2022 w  ramach 
Programu Współpracy Interreg V A   
2014 – 2020 Brandenburgia – Polska, oś 
priorytetowa III – „Wzmocnienie trans-
granicznych zdolności   i kompetencji”. 
Budżet projektu to ponad 170 tyś euro.

Iwona Karaban

Ruszył konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę 
Młodzieży o tematyce lokalnej

Kolejne unijne wsparcie finansowe dla gminy Słubice!
Uczniowie z terenu gminy Słubice i Frankfurtu nad Odrą poznają lepiej Dwumiasto dzięki projektowi „Doświadczyć 
Dwumiasta – włączenie tematyki Dwumiasta Słubice – Frankfurt nad Odrą do procesu kształcenia” 

 Dofinansowanie
• Projekty finałowe otrzymają 
dofinansowanie w wysokości do 
130% stawek zryczałtowanych 
(obowiązujących od 2021 r.) określonych 
w Wytycznych PNWM.

• Koszty uczestnictwa w seminariach 
wprowadzającym i podsumowującym 
oraz w uroczystości wręczenia nagród 
ponosi PNWM.

  Warunki uczestnictwa  
• Udział w projekcie co najmniej jednego polskiego  
i jednego niemieckiego partnera – na przykład gminy, 
szkoły, organizacji pozarządowej lub innej instytucji.  
Mile widziane będą projekty, które uzyskają wsparcie 
większej liczby lokalnych partnerów zaangażowanych  
w organizację i realizację spotkania.

• Planowanie, organizacja, realizacja i ewaluacja  
projektu musi być przeprowadzona wspólnie  
przez polskiego i niemieckiego partnera. Nawet  
jeśli młodzież nie będzie sama organizować spotkania,  
to jej zainteresowania i pomysły muszą stanowić  
treść projektu.

• Przeprowadzenie dwóch spotkań – jednego po  
polskiej, a drugiego po niemieckiej stronie (bezpośred-
nio jednego po drugim lub w odstępie czasowym).  
W przypadku spotkania online projekt musi w równym 
stopniu uwzględniać problematykę zarówno polskiej,  
jak i niemieckiej miejscowości czy powiatu.

• Zgodność projektu z ogólnymi zasadami wspierania 
Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

  Przedmiot konkursu
Projekt spotkania młodych ludzi (do 26. roku życia)  
z Polski, Niemiec i ewentualnie kraju trzeciego.  
Projekt musi trwać co najmniej cztery dni i odbywać  
się w Polsce i Niemczech. W przypadku trwania epidemii 
projekt może być zorganizowany jako spotkanie online.

Nagrody 
I miejsce: 4000 euro 
dla każdego z partnerów   
w sumie 8000 euro za projekt bilateralny  
i 12 000 euro za projekt trójstronny

II miejsce: 3000 euro  
dla każdego z partnerów   
w sumie 6000 euro za projekt bilateralny  
i 9000 euro za projekt trójstronny

III miejsce: 2000 euro  
dla każdego z partnerów   
w sumie 4000 euro za projekt bilateralny  
i 6000 euro za projekt trójstronny  

Wymiana młodzieży lokalnie. 
Polsko-Niemiecka Nagroda Młodzieży 
2021–2023 Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży od wielu lat dofinansowuje projekty, któ-

re służą integracji młodych ludzi. Trwa konkurs na projekty, których uczestnikami 
mogą być osoby do 26. roku życia. Jest on skierowany m.in. do szkół i organizacji po-
zarządowych. Zwycięzca konkursu otrzyma 4 tys. euro. 
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OFERTA DLA POLSKOJĘZYCZNYCH 
MIESZKAŃCÓW POGRANICZA
Poniżej przedstawiamy ofertę kursów języka niemiec-
kiego oraz kursów, wykładów i wycieczek prowadzo-
nych w języku polskim i niemieckim przez dwujęzycz-
nych wykładowców, instruktorów lub przewodników.

JĘZYK NIEMIECKI  
(DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE)
SYSTEM KURSÓW JĘZYKA NIEMIECKIEGO

 Język niemiecki - poziom podstawowy A1
Kurs początkujący dla słuchaczy z zerową lub mini-
malną znajomością niemieckiego. Oprócz podstaw 
gramatyki uczymy słownictwa w zakresach: rodzina, 
praca, zakupy, podróże. Główny nacisk leży na mówie-
niu i słuchaniu ze zrozumieniem.

KURS J404.01- POZIOM A1.1

Kurs L404.01- poziom A1.1
termin: 22.02.2021 - 14.06.2021, 70 godz.
dzień/godz.: pon., śr., 18:40 - 20:10, koszt: 143,00 €

KURS J404.02 - A1.1 (KURS WEEKENDOWY)

termin: 20.02.2021 - 19.06.2021, 70 godz.
dzień/godz.: sob., 09:00 - 13:00, koszt: 143,00 €

KURS L404.04- POZIOM A1.2

termin: 09.02.2021 - 22.06.2021, 70 godz.
dzień/godz.: wt., czw., 17:30 - 19:00, koszt: 143,00 €

KURS J404.05- POZIOM A1.2

termin: 10.02.2021 - 16.06.2021, 70 godz.
dzień/godz.: pon., śr., 17:30 - 19:00, koszt: 143,00 €

KURS J404.06 - A1.2  
(KURS WEEKENDOWY)

termin: 20.02.2021 - 19.06.2021, 70 godz.
dzień/godz.: sob., 09:00 - 13:00, koszt: 143,00 €

KURS J404.07- POZIOM A1.3

termin: 17.02.2020 - 15.06.2020, 75 godz.
dzień/godz.: pon., śr., 17:30 - 20:00, koszt: 153,00 €

KURS J404.08 - A1.3  
(KURS WEEKENDOWY)

termin: 20.02.2021 - 19.06.2021, 70 godz.
dzień/godz.: sob., 09:00 - 13:00, koszt: 143,00 €

KURS J404.09 - A1.3  
(KURS WEEKENDOWY)

termin: 08.02.2021 - 21.06.2021, 60 godz.
dzień/godz.: pon., śr., 17:30 - 19:00, koszt: 143,00 €

 Język niemiecki - poziom podstawowy A2 
Kursy adresowane są do osób z początkową znajomo-
ścią języka, które potrafią się już porozumiewać pro-
stymi zdaniami w typowych, codziennych sytuacjach

KURS L404.08 - POZIOM A2.1 (KURS 
ONLINE)

termin: 13.02.2021 - 12.06.2021, 70 godz.
dzień/godz.: sob., 09:00 - 13:00, koszt: 143,00 

KURS L404.09 - POZIOM A2.2 (KURS 
WEEKENDOWY)

termin: 13.02.2021 - 19.06.2021, 70 godz.
dzień/godz.: sob., 09:00 - 13:00, koszt: 143,00 €

KURS L404.10 - POZIOM A2.2

termin: 11.02.2021 - 20.05.2021, 70 godz.
dzień/godz.: wt., czw., 17:00 - 19:30, koszt: 143,00 €

KURS L404.11 - POZIOM A2 (KURS 
INTENSYWNY

termin: 19.07.2021-30.07.2021, 60 godz.
dzień/godz.: pon.-pt.,09:00 - 14:00, koszt: 123,00 €

 Język niemiecki - poziom średnio 
zaawansowany B1

Kursy adresowane do osób, które opanowały już pod-
stawową znajomość języka, tzn. umiejących rozumieć 
wypowiedzi na tematy życia codziennego w normal-
nym tempie oraz analizować teksty, pomimo pewnej 

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

Volkshochschule
Frankfurt (Oder)

zawartości nieznanego słownictwa.

KURS L404.12 - POZIOM B1.1

termin: 15.02.2021 - 17.06.2021, 60 godz.
dzień/godz.: pon., czw., 17:00 - 18:30/19:30, koszt: 
153,00 €

KURS L404.13 - POZIOM B1.2

termin: 08.02.2021 - 16.06.2021, 70 godz.
dzień/godz.: pon., śr.,17:00 - 18:30, koszt: 143,00 €

KURS L404.14 - POZIOM B1.2

ermin: 08.02.2021 - 16.06.2021, 70 godz.
dzień/godz.: pon., śr.,17:00 - 18:30, koszt: 143,00 €

KURS L404.15 - POZIOM B1.2 (KURS 
WEEKENDOWY)

termin: 13.02.2021 - 19.06.2021, 70 godz.
dzień/godz.: sob., 09:00 - 13:15, koszt: 143,00 

KURS L404.16 - POZIOM B1 (KURS 
INTENSYWNY)

termin: 05.07.2021 - 16.07.2021, 60 godz.
dzień/godz.: pon.-pt., 09:00 - 14:00, koszt: 123,00 
€
 Język niemiecki - poziom średnio 

zaawansowany B2
Kursy skierowane do słuchaczy, którzy uzyskali certy-
fikat B1 lub posiadają umiejętności na tym poziomie. 
Oznacza to, że bez problemu porozumiewają się 
w sytuacjach życia codziennego, choć jeszcze z błędami 
i przy ograniczonym zasobie słownictwa.

KURS L404.17 - POZIOM B2.1

termin: 22.02.2021 -03.06.2021, 75 godz.
dzień/godz.: pon., czw.,17:00-19:30, koszt: 153,00 €

KURS L404.18 - POZIOM B2.2

termin: 08.02.2021 - 14.06.2021, 75 godz.
dzień/godz.: pon., czw., 17:00 - 18:30, koszt: 153,00 
€

KURS L404.19 - POZIOM B2.2 (KURS 
WEEKENDOWY)

termin: 08.02.2021 - 14.06.2021, 70 godz.
dzień/godz.: sob., 09:00 - 13:00, koszt: 143,00 €

KURS L404.20 - POZIOM B2 (KURS 
INTENSYWNY)

termin: 05.07.2021 - 16.07.2021, 60 godz.
dzień/godz.: pon. - pt., 09:00 - 14:00, koszt: 123,00 
€
 Język niemiecki - poziom wysoko 

zaawansowany C1/C2 
Kursy adresowane do osób, które bez większych 
ograniczeń porozumiewają się w sytuacjach życia co-
dziennego oraz zawodowego i nadal pragną poszerzać 
swoje umiejętności.

KURS L404.21 - POZIOM C1.1

termin: 19.02.2021 - 18.06.2021, 68 godz.
dzień/godz.: pt., 16:30 - 19:45, koszt: 139,00 €

KURS L404.19 - POZIOM C1 (KURS 
INTENSYWNY)

termin: 12.07.2021 - 23.07.2021, 60 godz.
dzień/godz.: pon. - pt., 09:00 - 14:15, koszt: 123,00 

KURSY PRZYGOTOWAWCZE DO EGZAMI-
NÓW „TELC-ZERTIFIKAT DEUTSCH”

KURS L404.PV01/02 - POZIOM B1 (KURS 
ONLINE 

termin: 20.02.2021 lub 29.05.202

dzień/godz.: sob., 10:00 - 12:15, koszt: 10,00 €

EGZAMINY CERTYFIKATOWE INSTYTUTU 
GOETHEGO: „GOETHE-ZERTIFIKAT 
DEUTSCH B2/C1/C2”

Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej na 3 tygo-
dnie przed terminem egzaminu.
terminy: sob., 06.03.2021, 9:00 - 15:00, sob., 

05.06.2021, 9:00 - 15:00

koszt: poziom B2 - 200,00 €/264,00 €, poziom C1 - 
222,00 €/294,00 €, poziom C2 - 245,00 €/324,00 €

 
Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną 
liczba miejsc na kursach jest ograniczona do pięciu 
osób.

Gminny Komisarz Spisowy w Słubicach ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów

spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium

Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021. 

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 
31 marca 2021 r., godz. 24.00. 

Termin składania ofert: od 1.02.2021 do 9.02.2021

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

• mieć ukończone 18 lat,

• cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
• posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

• posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

• nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności  od aktualnej  sytuacji  związanej  z  epidemią  COVID-19  

z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego z zainstalowaną aplikacją formularzową;
2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej.

3. przejęcie  części  zadań  innych rachmistrzów spisowych w sytuacji  awaryjnej,  np.  gdy zmniejszy się  liczba  rachmistrzów w gminie  

(np. w przypadku rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego musi zawierać (druk do pobrania):

1. Zgłoszenie zawierające:

a) imię (imiona) i nazwisko,

b) data urodzenia,

c) adres zamieszkania,

d) numer telefonu,

e) adres e-mail.

2. Oświadczenie zawierające informację o:

a. posiadaniu obywatelstwa polskiego;

b. korzystaniu z pełni praw obywatelskich;

c. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe;

d. posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia;

e. znajomości języka polskiego w mowie i piśmie;

f. zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu naboru na stanowisko rachmistrza

spisowego.

g. o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia..

Składanie ofert:

1. Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie urzędu gminy lub za pośrednictwem:

poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu: monika.boryn@slubice.pl, platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym

m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich). O akcie wpływu dokumentów decyduje:

a) w przypadku osobistego złożenia dokumentów do urzędu lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu,

b) w  przypadku  wysłania  dokumentów  pocztą  elektroniczną  na  skrzynkę  e-mailową  urzędu  wskazaną  w  ogłoszeniu  –  data

wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail),

c) w przypadku wysłania  dokumentów poprzez  platformę  ePUAP –  data  wysłania  zgłoszenia  przez  nadawcę,  która  powinna  być
równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym),

d) w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.

2. Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą
brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

3. Więcej  informacji  na  temat  spisu  można  uzyskać  na  stronie  internetowej  Urzędu  Miejskiego  oraz  w Gminnym Biurze  Spisowym  

w Słubicach, nr tel. 95 737 2016, e-mail: monika.boryn@slubice.pl

4. Formularz  do  pobrania  celem  złożenia  oferty  kandydata  na  rachmistrza  dostępny  jest  na  stronie  internetowej  gminy

Słubice:www.slubice.pl, m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Gminny Komisarz Spisowy

Burmistrz Słubic 

Reklama Reklama

Reklama
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W  tym roku nie mogliśmy się spotkać 
i wspólnie przygotować do wydarzenia celebrują-
cego Święta Bożego Narodzenia, razem je oglądać 
z  rodziną i  znajomymi, podziwiając na scenie 
swoich bliskich. Ale dzisiaj, kiedy funkcjonujemy 
w alternatywnej rzeczywistości narzuconej przez 
rozprzestrzeniającego się wirusa, jeszcze większą 
rolę odgrywa bycie blisko drugiego człowieka 
oraz przekazywanie dobrej energii i nadziei. Dla-
tego mimo wszystko połączyliśmy siły!

Bożonarodzeniowa transgraniczność 
W tym trudnym roku, ponad granicami przy-

gotowaliśmy Preludium Bożonarodzeniowe. 
Przy współpracy międzynarodowej i  mię-
dzysektorowej, przy wielkim zaangażowaniu 
mieszkańców, organizacji, instytucji, lokalnych 
przedsiębiorców stworzyliśmy widowisko z prze-
słaniem. I mimo utrudnień była wielka siła w nas 
Mieszkańcach Dwumiasta!

Bo bardzo nam wszystkim zależało, żeby było 
świątecznie i żeby nadchodzące święta były nie-
zwykłe, choć tak inne niż w latach ubiegłych. Pan-
demia zmieniła nasze życie, zmieniają się także 
projekty, bo spotkania i wydarzenia nie mogą się 

odbywać w dotychczasowej formie. Ale rozwijają 
się nowe, alternatywne formy przekazu, docie-
ramy tam, gdzie dotychczas nie można było. I to 
jest wspaniałe!

Opowieść wigilijna w nowej formule
Ze względu na sytuację związaną z pandemią 

COVID-19, widowisko przygotowane zostało 
podczas warsztatów artystycznych i  nagrane 
przez telewizję lokalną. Wszystko odbyło zgodnie 
z  obowiązującymi obostrzeniami w  Polsce 
i w Niemczech.

W  ramach przedsięwzięcia, w  kilku przygo-
towanych przestrzeniach scenicznych, pojawiło 
się ponad 100 artystów amatorów z pogranicza 
– zespoły muzyczne i taneczne, grupy teatralne, 
muzycy, wokaliści, aktorzy, twórcy lokalni. Po-
szczególne sceny i  sekwencje nagrywane były 
w  grupach, a  proces ich przygotowywania od-
bywał się na przestrzeni kilku dni.

Święta były artystyczne
Polską i  niemiecką społeczność połączyło 

wspólne świętowanie, które wyzwala w  ludziach 
pozytywne wartości, uwrażliwia, łagodzi animozje, 
tworzy płaszczyznę porozumienia, daje możliwość 

To było niezwykłe Preludium Bożonarodzeniowe

Opowieść wigilijna nie zna granic
Okres świąt jest niezwykły – to czas, kiedy łączymy siły 
i przenosimy się w inne wymiary naszego człowieczeń-
stwa. To jedyne w roku dni, które łącząc i tworząc magicz-
ny nastrój, unoszą nas ponad ziemię i zastaną rzeczywi-
stością. W tym niezwykłym okresie, ponad podziałami, 
ponad narodami przygotowaliśmy świąteczne życzenia 
od lokalnych artystów! W zupełnie nowej odsłonie!
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To było niezwykłe Preludium Bożonarodzeniowe

Opowieść wigilijna nie zna granic
dialogu i sposobność zawiązania dobrosąsiedzkiej 
przyjaźni i jej dalszego rozwoju. Dzięki zaangażo-
waniu artystów, wspólnie tworzących lokalną toż-
samość pogranicza, udało się już po raz dziesiąty 
przygotować Preludium Bożonarodzeniowe. 

Podczas koncertu widzowie usłyszeli pasto-
rałki i  piosenki świąteczne, a  także utwory au-
torskie, przygotowane specjalnie na tę okazję. 
Zobaczyli etiudy teatralne i  choreograficzne. 
A wszystko w pięknych świątecznych sceneriach 
Słubic i  Frankfurtu. Tam, gdzie niebo łączy się 
z ziemią, a dwa kraje łączą się w tradycji.

Po dziesięciokroć PRELUDIUM
Pierwsze Preludium Bożonarodzeniowe zo-

baczyliśmy w  2011 roku. W  roku 2012 rozpo-
częliśmy działaniami na Placu przed Collegium 
Polonicum. Zaczął padać śnieg, kiedy wspólnie 
z  mieszkańcami ubieraliśmy choinkę A  wszyst-
kich gości witaliśmy w  foyer przed aulą etiudą 
„Dziewczynki z zapałkami”.

Po dziesięciu latach formuła jest nadal aktu-
alna, nadal każdy mieszkaniec pogranicza czeka 

na lokalne widowisko, które od 10 lat zmienia 
i  wzbogaca nasze doświadczanie i  przeżywanie 
Świąt Bożego Narodzenia. A  ponad granicami 
wspólnie realizujemy misję jednoczenia.

Do zobaczenia za rok! Dziękujemy, że byliście 
z nami!

Marzena Słodownik
Preludium Bożonarodzeniowe powstało w ra-

mach projektu „Opowieść wigilijna bez granic”, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pro-
gramu INTERREG V A Brandenburgia – Polska 
2014-2020, Fundusz Małych Projektów Eurore-
gionu PRO EUROPA VIADRINA oraz budżetu 
państwa.

Preludium Bożonarodzeniowe powstało w ramach projektu „Opowieść wigilijna bez granic”, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach programu INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020, Fundusz Małych Projektów 
Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA oraz budżetu państwa.

Redukować bariery — wspólnie wykorzystywać silne strony 
Barrieren reduzieren – gemeinsame Stärken nutzen.
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Niestety na razie, z  powodu panują-
cych obostrzeń, zaplanowana wystawa 
w  Galerii OKNO nie może się odbyć. 
Dlatego póki co zapraszamy na wystawę 
usytuowaną w przestrzeni miejskiej. 

Prezentowane zdjęcia to artystycznie 
zobrazowane problemy współczesnego 
świata i  zagrożenia wynikające z  nie-
przemyślanych działań człowieka, 
wykonane w  stylistyce fotografii insce-
nizowanej, które powstawały w  studio 
fotograficznym przy użyciu tylko bia-
łych materiałów i  rekwizytów. Naj-
częściej były to różnego rodzaju białe 
papiery, bo np. inaczej odbija światło 
papier kredowy inaczej brystol, jeszcze 
inaczej transparentna kalka techniczna. 
Całości dopełnia odpowiednio kreowane 
światło, użyta głębia ostrości i  ogólny 

koncept, pomysł na zdjęcie. A  ten wy-
maga od widza chwili refleksji i zastano-
wienia. To forma zagadki, która po chwili 
staje się przygodą w odgadywanie zna-
czeń, symboli i w konsekwencji tematyki 
prezentowanej fotografii.

Dbajmy o  nas i  naszą planetę. 
Wspólnie, niekiedy z  pozoru małymi 
czynami, gestami możemy naprawdę 
wiele zdziałać. 

Fotografie, które zostaną zaprezen-
towane podczas wystawy, ozdobiły 
również tegoroczny kalendarz Galerii 
OKNO. Ostatnie sztuki są jeszcze do-
stępne w  Galerii OKNO Słubickiego 
Miejskiego Ośrodka Kultury za dowolny 
datek na Hospicjum Domowe Św. Win-
centego a Paulo w Słubicach

Anna Panek-Kusz

Wystawa w przestrzeni miejskiej…

Od 28 stycznia na placu Bohaterów, przez 
kilka kolejnych dni, będzie można oglądać 
wystawę fotograficzną „12 plag współcze-
sności” przygotowaną przez grupę fotogra-
ficzną AKFA działającą przy galerii OKNO 
Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury. 
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Burmistrz Mariusz Olejniczak wraz 
kierowniczką Biura Spraw Społecznych 
Sabiną Matkowską i  naczelnikiem wy-
działu inwestycji Markiem Żurkiem 
oglądali niedawno postęp prac na bu-
dowie. Należące do gminy pomiesz-
czenia, w budynku na os. Świerkowym, 
burmistrz postanowił przeznaczyć 
na miejsce, gdzie dzieci, wymagające 
pomocy, znajdą wsparcie terapeutów 
i opiekunów. 

Świetlica zajmie powierzchnię ok. 
380 mkw. Oprócz sal do terapii znaj-
dzie się tam też aneks kuchenny, sala 
konferencyjna, część sanitarna i admi-
nistracyjna. 

– Prowadzone tam będą różnorodne 
zajęcia wychowawcze, terapeutyczne 
i  artystyczne, które będą wspomagać 
rodziców w  rozwiązywaniu indywidu-
alnych problemów ich dzieci – mówi 
Sabina Matkowska. – Mamy w planach 
stworzenie różnych grup wiekowych. 
Z  każdą będzie pracować 2-3 opie-
kunów – dodaje. 

900 tys. zł na tę inwestycję pochodzi 
z  Gminnego Programu Profilaktyki 
i  Rozwiązywania problemów Alkoho-
lowych oraz Przeciwdziałania Narko-
manii. 

Jak będą wyglądać wnętrza i  jak 
przebiegają prace? Zobaczcie sami. 

(beb) 

Świetlica 
socjoterapeutyczna na 
ostatniej prostej

Będzie to jedna z najnowocześniejszych tego typu placówek w Pol-
sce. Prace zmierzają ku końcowi i niedługo dzieci i młodzież będą 
już mogły korzystać m.in. ze świetnie wyposażonych sal do terapii 
i wsparcia specjalistów. 

6 grudnia 2020, w formule on-line, 
został przeprowadzony Finał Woje-
wódzki Lubuskiego Konkursu Pla-
stycznego odbywający się w  ramach 
Programu Promocji Twórczości Dzieci 
i  Młodzieży PRO ARTE. W   zmaga-
niach finałowych wzięło udział 21 
uczestników, którzy w  czasie trzech 
godzin tworzyli prace odpowia-
dając na temat: „Pasja dodaje nam 
skrzydeł”. Uczestnicy mieli 3 godziny 
na wykonanie rysunku i  przesłanie 
go do mailem do organizatorów. Po 
finałowej prezentacji prac i  obradach  
Rada Artystyczna: postanowiła przy-
znać tytuł Laureatów Finału Woje-
wódzkiego Lubuskiego Konkursu 
Plastycznego 2020:

W I kategorii wiekowej 10-12 lat
– Kinga Węsiora  z  pracowni pla-

stycznej Galerii OKNO Słubickiego 
Miejskiego Ośrodka Kultury

W II kategorii wiekowej 13-15 lat
– Julia Niewiadomska ze Społecznej 

Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej 
w Słubicach 

Dodatkowo przeprowadzono rów-
nież głosowanie publiczności i  w  tej 
kategorii nagroda trafiła również do 
Kingi Węsiory.

Gratulujemy i  życzymy dalszych 
sukcesów młodym artystom.

Anna Panek-Kusz  

Znamy 
zwycięzców 
Lubuskiego 
Konkursu 
Plastycznego 2020

Jeszcze niedawno z dumą prezentowaliśmy 
prace plastyczne, za które autorzy z powiatu 
słubickiego zostali nominowani do etapu wo-
jewódzkiego. Dziś przekazujemy kolejne dobre 
wiadomości. 

Pracownicy PUKu, zgodnie z  harmo-
nogramem odbierali, kilka dni temu od 
mieszkańców, odpady szklane. Tyle, że po do-
starczeniu ich na składowisko w Kunowicach 
i  wysypaniu zawartości pojemników okazało 
się, że wśród odpadów ze szkła były też inne 
śmieci. Z tego powodu firma, która odbiera od 
gminy odpady potraktowała te odpady jako 
zmieszane i naliczyła wyższą składkę. 

– Musimy wszyscy mieć świadomość, że je-
żeli takie sytuacje będą się powtarzać wzrośnie 
koszt całego systemu gospodarki odpadami, 
a to w przyszłości może się przełożyć na wy-
sokość opłat ponoszonych przez mieszkańców 

– mówi burmistrz Mariusz Olejniczak. – Zdaje 
sobie sprawę, że wszyscy uczymy się zasad 
segregacji i potrzeba czasu, żebyśmy w prawi-
dłowy sposób to robili. Proszę jednak miesz-
kańców, żeby bardzo solidnie podeszli do 
tematu, bo przecież wszystkich nam zależy na 
ochronie środowiska – dodaje burmistrz. 

Jednocześnie prosimy mieszkańców: Jeśli 
macie Państwo wątpliwości, gdzie wrzucić 
dany odpad i  nie możecie w  tym momencie 
tego zweryfikować, wrzućcie go do odpadów 
zmieszanych, bo to mimo wszystko jest 
mniejsze zło.

(beb) 

Za źle posegregowane 
odpady zapłacimy więcej!  

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych poinformowało gminę, że jest sporo niepra-
widłowości przy segregacji odpadów. Mieszkańcy nie zawsze stosują się do obo-
wiązujących przepisów, a to ma swoje konsekwencje finansowe. 

Nagrodzona praca Julii Niewiadomskiej. Za tę pracę nagrodzona została Kinga Wę-
siora.

Fo
t. 

PU
K

Fo
t. 

A
rie

l P
aw

el
cz

yk
  



12 gazeta Słubicka   01/2021   28 stycznia

W  połowie stycznia Krzysztof 
Murdza i  Piotr Zalisz, czyli pomy-
słodawcy wyścigu, ogłosili, że im-
preza odbędzie się w  maju. Pomysł 
spodobał się uczestnikom (głównie 
ze względu na lepsze warunki pogo-
dowe niż jesienią), a niektórzy z nich 
już zadeklarowali, że biorą się do tre-
ningów.

Padły też pytania o konkretną datę. 
Tej organizatorzy jeszcze nie podali. 
Zapytali za to, w  który dzień lepiej 
zorganizować zawody – w sobotę czy 
niedzielę. Zdania są podzielone, choć 
nieco więcej osób wskazuje tę drugą 

opcję, znalazły się nawet sugestie, 
żeby zrobić imprezę… dwudniową.

Do tego pomysłu organizatorzy na 
razie się nie odnieśli, ale czekają na 
dalsze uwagi uczestników. Jeśli chcesz 
pomóc w wyborze odpowiedniego dnia 
czy przekazać swoje podpowiedzi co do 
organizacji wyścigu – zajrzyj na stronę 
Słubickiej Czasówki na Facebooku i zo-
staw swój komentarz.

(MK)

Pierwszy mecz odbył się 16 stycznia 
w  Gubinie. Mimo poważnych pro-
blemów kadrowych (na parkiecie z  po-
wodów zdrowotnych lub osobistych 
brakowało aż 5 zawodniczek), słubi-
czanki stanęły na wysokości zadania 
i  wygrały 21:18, cały czas kontrolując 
wynik. Tydzień później, tym razem 
u siebie, nasze szczypiornistki zmierzyły 
się z  mocną ekipą z  Kowalowa. Przez 
większość spotkania prowadziły ry-

walki, ale to słubiczanki zaimponowały 
skutecznym finiszem i wygrały 26:24.

W  obu spotkaniach na wyróżnienie 
zasługują: rozgrywające Oliwia Pomes 
i  Gabrysia Nawotczyńska, bramko-
strzelna Izabela Matusiak, która po-
pisała się największą ilością trafień 
(odpowiednio 10 i  8), a  także bram-
karka Zhasmin Abdinova, która broniła 
ze znakomitą skutecznością i  łącznie 
„wyciągnęła” aż 6 rzutów karnych.

Dwa zwycięstwa oznaczają, że pod-
opieczne trenera Jerzego Grabow-
skiego nadal liczą się w grze o awans do 
1/16 Pucharu ZPRP Młodziczek. Jak 
na razie słubicki UKS zajmuje drugie 
miejsce w tabeli i ma o dwa zwycięstwa 
mniej niż liderujący UKS Spartakus 
Zielona Góra.

Komplet wyników i tabela dostępne 
są na stronie rozgrywki.zprp.pl.

(MK)

W  trakcie najbliższych tygodni 
białoniebiescy rozegrają 6 meczów 
towarzyskich. Wśród rywali, które 
sprawdzą formę SKP, będą głównie ze-
społy z  naszego regionu, m.in. Zorza 
Kowalów czy Chrobry Drzeńsko.

Ciekawie zapowiada się pojedynek 
z  mieszanym składem polsko-ukra-
ińskim. Formę podopiecznych tre-
nera Adama Mrozińskiego sprawdzą 
też juniorzy Polonii Słubice. Serię 
sparingów zakończy pojedynek z Po-
lesiem Białków, który odbędzie się 7 
marca.

Potem przyjdzie już czas na ligową 
rywalizację w A klasie. Przypomnijmy, 

po pierwszej rundzie SKP Słubice jest 
liderem ligi i jest jednym z faworytów 
do awansu do klasy okręgowej.

Harmonogram sparingów SKP Słu-
bice

31.01 Zorza Kowalów
07.02 Polska-Ukraina
14.02 Juwenia Boczów
21.02 Polonia Słubice (juniorzy)
28.02 Chrobry Drzeńsko
07.03 Polesie Białków
Więcej informacji na temat spa-

ringów, w  tym czas i  miejsce ich ro-
zegrania, można znaleźć na klubowej 
stronie SKP na Facebooku. 

(MK)

II edycja Słubickiej Czasówki odbędzie się 
w maju

Jak wspominacie Słubicką Czasówkę, która 
odbyła się we wrześniu 2020? Wiemy już, że 
drugą odsłonę tej rowerowej imprezy, któ-
ra odbywa się pod patronatem burmistrza 
Słubic Mariusza Olejniczaka, zaplanowano 
w maju br. Organizatorzy nie wybrali jeszcze 
konkretnej daty, a o wybór właściwego dnia 
zapytali… internautów. 

Dwa zwycięstwa 
naszych szczypiornistek

Udanie weszły w nowy rok szczypiornistki UKS Jedynka Słubice. Mimo 
pandemii rozgrywki pod szyldem Związku Piłki Ręcznej w Polsce trwają 
nadal. Na początek rundy rewanżowej Lubuskiej Ligi Młodziczek słubiczan-
ki zanotowały dwa zwycięstwa - ze Spartą Gubin i Zorzą Iskrą Kowalów.

Zimowe 
sparingi 
SKP Słubice

Zimowa przerwa doskwiera piłkarskim ki-
bicom, ale już niedługo będą oni mieli oka-
zję zobaczyć w akcji swoich ulubieńców. SKP 
Słubice poinformował o planie sparingów 
przed rundą rewanżową sezonu 2020/2021.

Szczypiornistki Jedynki rozpoczęły nowy rok od dwóch zwycięstw w lidze młodziczek.

II edycja Słubickiej Czasówki 
odbędzie się w maju.

SKP Słubice poinformował o planie zimowych sparingów 
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Pomysłodawcą turnieju jest Ar-
kadiusz Sowa, kapitan „Pędzących 
po browar”, drużyny koszykówki 
3x3 ze Słubic. Impreza spotkała się 
z  dużym zainteresowaniem. Zapisy, 
które ruszyły jeszcze przed świętami, 
zgromadziły aż 13 chętnych drużyn, 
w tym uznane ekipy koszykarskie ze 
Szczecina, Poznania czy Żar.

Nie będzie jednak im dane spo-
tkać się 6 stycznia na hali przy ul. 
Piłsudskiego. Wszystko z  powodu 
obostrzeń koronawirusowych. Pomy-

słodawca imprezy, wspólnie z przed-
stawicielami Słubickiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji, który jest współ-
organizatorem (udostępnia halę oraz 
funduje pucharu), uznali, że należy 
przełożyć turniej na innym termin.

Zdecydowano, że turniej odbędzie 
się 7 lutego o  godz. 11:00. Ta data 
jednak może się jeszcze zmienić, 
ponieważ nie wiadomo, czy obo-
wiązujące aktualnie obostrzenia nie 
zostaną przez rząd przedłużone. 
Miejsce pozostaje bez zmian - to hala 

SOSiR obok miasteczka akademic-
kiego przy ul. Piłsudskiego.

Po bieżące informacje o  turnieju 
zapraszamy na stronę „Pędzących po 
browar” na Facebooku oraz stronę 
www.sosirslubice.pl.

(MK)

Turniej koszykówki przeniesiony
Pandemia koronawirusa dała się we znaku także koszykarzom. 
Zaplanowany na 6 stycznia turniej koszykówki 3x3 z okazji Święta 
Trzech Króli został przeniesiony.

Turniej koszykówki z okazji 
Święta Trzech Króli przenie-

siono na 7 lutego.

- Turniej przyniósł ze sobą całą masę 
wspaniałych emocji, piłkarskiej zabawy 
i  co najważniejsze, nasze zawodniczki 
i zawodnicy spisali się na medal – opo-
wiada wiceprezes klubu Dawid Olcza-
kowski.

Ten medal to dosłownie i  w  prze-
nośni, bo za udział w imprezie wszyscy 
uczestnicy otrzymali pamiątkowe me-
dale. Nie było osobnych nagród ani 
końcowej klasyfikacji, bo w rywalizacji 
dzieci z  rocznika 2014-2015 chodzi 
przede wszystkim o  zabawę, a  nie 
o sportowy wynik.

- Nas ucieszyło, że każdy z maluchów 
wpisał się na listę strzelców, co było po-
wodem do ogromnej radości – zaznacza 
D. Olczakowski. Do Gorzowa pojechała 
7-osobowa reprezentacja klubu, ale 
na co dzień zawodników jest znacznie 
więcej. W  SAP-ie trenują też dziew-
czynki i chłopcy z innych roczników, od 
2008 roku w górę.

A wracając do samego turnieju. Skoro 
wynik nie był tak ważny, to trenerzy 
mogli skupić się na przećwiczeniu sche-

matów taktycznych i nowych rozwiązań 
na boisku oraz wymianie doświadczeń 
między zaprzyjaźnionymi drużynami. 
A tych na murawie pojawiło się aż sześć, 
m.in. PAP Bosko Sulęcin, KS Pogoń 
Skwierzyna czy UKS Chemik Gorzów 
(organizator).

Szkoleniowiec słubickich skrzatów, 
Piotr Kobyłecki, był zadowolony 
zarówno z  poziomu turnieju, jak 
i  z  postawy swoich podopiecznych. - 
Dziękujemy organizatorom za świetne 
przygotowanie, rywalom za niesamo-
witą grę, a  naszym kogucikom gratu-
lujemy uporu, celności i wspaniałej gry 
zespołowej – powiedział po imprezie.

A  dlaczego udział w  takich wyda-
rzeniach jest szczególnie ważny? - To 
świetna alternatywa, aby po nauczaniu 
zdalnym wyjść z  domu, poćwiczyć, 
poznać nowych kolegów i  koleżanki, 
no i  oczywiście podciągnąć się w  grze 
w  piłkę nożną – podsumowuje D. Ol-
czakowski. 

(MK)

Siłownia przeszła modernizację 
w październiku 2019 roku. W ramach 
tzw. inicjatywy lokalnej pomiesz-
czenie zostało wyremontowane i wy-
posażone je w nowy sprzęt. To jednak 
nie koniec, bo do siłowni przyjechały 
kolejne urządzenia.

Jak podaje SOSiR, są to: pomost, 
stojaki do przysiadów z  belką sta-

bilizującą, rolki na gryf, zestawy 
obciążeń oraz gryfy olimpijskie. Wy-
posażenie przekazał Polski Związek 
Lekkiej Atletyki. To efekt współpracy 
między związkiem a  miejscowym 
klubem lekkoatletycznym - Lubu-
szem Słubice.

Na razie, ze względu na ob-
ostrzenia, z  siłowni mogą ko-

rzystać tylko członkowie klubów 
sportowych. Ale, gdy przepisy na to 
pozwolą, SOSiR zaprasza do współ-
pracy także mieszkańców, którzy 
chcieliby poćwiczyć i zadbać o formę. 
Kontakt dla zainteresowanych:  
sekretariat@sosirslubice.pl. 

(MK)

Skrzaty  
ze Słubickiej 
Akademii 
Piłkarskiej nie 
zwalniają tempa

Pandemia im niestraszna! Skrzaty ze Słu-
bickiej Akademii Piłkarskiej rozwijają swoją 
przygodę ze sportem. 23 stycznia drużyna 
wzięła udział w turnieju Budimex Football 
Park Cup w Gorzowie Wlkp. Jak im poszło? 

Siłownia SOSiR z nowym 
wyposażeniem

Dobre informacje ze Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Nie-
dawno zmodernizowana siłownia otrzymała kolejne, dodatkowe 
wyposażenie. Sprzęt do ćwiczeń siłowych przekazał Polski Związek 
Lekkiej Atletyki.

Skrzaty ze Słubickiej Akademii Piłkarskiej z trenerem Piotrem Kobyłeckim.

Siłownia SOSiR otrzymała od PZLA nowe wyposażenie.
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Burmistrz Słubic ogłosił rekrutację na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli samorządowych, klas pierwszych szkół 
podstawowych oraz klasy czwartej sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Słubicach. Wszystkie informacje znajdują 
się na stronie internetowej Zespołu Administracyjnego Oświaty w Słubicach: http://www.edukacja.slubice.pl. 
Poniżej znajdziecie też Państwo harmonogramy przyjęć.

Jest już harmonogram rekrutacji 
na rok szkolny 2021/2022

W  poniedziałki mieszkańcy gminy   
będą mogli skorzystać z  bezpłatnych 
konsultacji i  udzielania wsparcia po-
legającego na motywowaniu do le-
czenia odwykowego, diagnozowaniu 
uzależnienia od alkoholu oraz in-
nych substancji zgodnie z  obowiązu-
jącym systemem diagnostycznym, 
wspierania abstynencji oraz udziału 
w    treningach umiejętności psycho-
logicznych, których będzie udzielać 
Pani Lidia Krzyżanowicz – instruktor 
terapii uzależnień oraz specjalista ds. 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W  wybrane środy (3 lutego, 17 lu-
tego, 3 marca, 17 marca, 7 kwietnia, 21 
kwietnia, 5 maja, 19 maja, 9 czerwca, 

23 czerwca) będzie można skorzystać 
z  bezpłatnych konsultacji i  wsparcia 
dla osób uzależnionych od narkotyków 
oraz innych substancji psychoaktyw-
nych a także dla członków ich rodzin, 
które będzie prowadzić Pani Julita 
Szkudlarek- certyfikowana specjalistka 
psychoterapii uzależnień, psychotera-
peutka w procesie szkolenia.

Godzinę przyjęcia proszę ustalić te-
lefonicznie pod numerami telefonu: 
Pani Lidia Krzyżanowicz: 691531164, 
Pani Julita Szkudlarek: 733340517.

Punkt Informacyjno – Konsulta-
cyjny mieści się w  Słubicach przy ul. 
Piłsudskiego 3-4, II piętro pokój nr 35.

(beb)

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla osób 
uzależnionych i ich rodzin wznawia działalność

Od 1 lutego w każdy poniedziałek, w godzinach 16.00 – 20.00, oraz z środy, w godzinach 12.00-16.00, będzie można 
skorzystać z bezpłatnych porad specjalistek terapii uzależnień. 

Oferujemy:
- przewozy krajowe  
i międzynarodowe osób zmarłych 
- organizację pogrzebów 
- kremacje 
- ekshumacje  
- stawianie grobowców 
murowanych 

Dom pogrzebowy
,,Atena"
ul. Wodna 3K
69-100 Słubice
tel. 797 021 764 -24h
tel. 95 718 30 80

A
Dom Pogrzebowy

"Atena"

ZAJMUJEMY SIĘ RÓWNIEŻ POGRZEBAMI OSÓB ZMARŁYCH NA COVID-19!

Reklama
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+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

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama
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