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Mieści się ona w  budynku na os. 
Świerkowym. Na 380 mkw urzą-
dzono wiele przestronnych sal, gdzie 
dzieci znajdują wsparcie terapeutów 
i opiekunów. – Dotychczas tego typu 
świetlice znajdowały się w  szkołach, 
gdzie nie było możliwości stworzenia 
uczniom takich warunków jakbyśmy 
chcieli – mówi burmistrz Mariusz 
Olejniczak. – Bardzo mi zależało na 
tym, żeby dzieci, które potrzebują 
różnego rodzaju terapii mogły korzy-
stać z pomocy specjalistów w przyja-
znych wnętrzach – dodaje. 

Dużym atutem świetlicy jest jej 
powierzchnia. Stwarza możliwość or-
ganizowania różnorodnych zajęć dla 
kilku grup wiekowych. 

- Bardzo się cieszę, że takie miejsce 
w  naszej gminie powstało, bo jest 
bardzo potrzebne – podkreśla kierow-
niczka Ośrodka Pomocy Społecznej 
Monika Cichecki. 

Świetlica działa w strukturach OPS. 
10 maja ruszyły pierwsze zajęcia, 
ale rekrutacja nadal trwa. Zarówno 
dzieci jak i kadry. – Na razie mamy 14 
podopiecznych i  dwóch pedagogów, 

którzy z nimi pracują – mówi M. Ci-
checki. Docelowo tą formą opieki i po-
mocy ma zostać objętych 45 uczniów. 

Gmina na stworzenie placówki 
przeznaczyła 900 tys. zł z Gminnego 
Programu Profilaktyki i  Rozwiązy-
wania problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii. – Dzię-
kuję, że poparliście stworzenia tej 
świetlicy – mówił burmistrz do rad-
nych obecnych na otwarciu placówki. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Grze-
gorz Cholewczyński wspólnie z  bur-
mistrzem i kierowniczką OPS Monika 
Cichecki przecięli symboliczną 
wstęgę. Wykonawcą świetlicy była 
firma Eurokop Invest, która wygrała 
przetarg i  zrealizowała tę inwestycję 
„pod klucz”.

Jak wygląda to miejsce? Co ofe-
ruje? Str.2

(beb)

4 czerwca Urząd Miejski 
w Słubicach będzie 
nieczynny. Ponieważ w tym 
roku Międzynarodowe 
Święto Pracy przypadło 
w sobotę, zgodnie 
z przepisami pracodawcy 
są zobowiązani do 
wyznaczenia innego 
wolnego dnia. Burmistrz 
Słubic zarządził, że 4 czerwca 
będzie dniem wolnym 
dla pracowników Urzędu 
Miejskiego w Słubicach.
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Uprzejmie informujemy 
mieszkańców, że do 15 kwietnia 
należało zapłacić kwartalną 
opłatę za wywóz odpadów 
komunalnych. Ponieważ nie 
wszyscy o tym pamiętali, 
a gmina nie ma obowiązku 
wysyłania harmonogramów 
wpłat, na prośbę mieszkańców 
sukcesywnie to robimy. 
W pismach, które do Państwa 
docierają znajduje się 
informacja o terminach opłat, 
z uwzględnieniem całego 
roku. Harmonogram wpłat jest 
następujący: – I kwartał –  
do 15 kwietnia, II – do 15 lipca,  
III – do 15 października,  
IV- do 31 grudnia. Jednocześnie 
prosimy o terminowe 
dokonywanie wpłat. 

Od 15 maja, znów można zjeść obiad lub wypić kawę w ogródkach przed 
słubickimi restauracjami i kawiarniami. Burmistrz Mariusz Olejniczak 
zaproponował radnym, żeby wspomóc przedsiębiorców poszkodowanych 
wskutek pandemii Covid-19, którzy zajmują pas drogowy i wykorzystują 
ten teren do ekspozycji towarów, wystawiania stolików i krzeseł. Rada 
Miejska w Słubicach, na sesji 27 maja,podjęła uchwałę, że do końca 2021 
roku, obowiązywać będzie ulga w wysokości 90 proc. opłaty za zajęcie pasa 
drogowego na wyłączność.

– Staraliśmy się o dofinansowanie modernizacji 
ul. Mieszka I i dostaniemy je – cieszy się burmistrz 
Mariusz Olejniczak. Wojewoda Władysław 
Dajczak poinformował, że nasze województwo 
z rządowego programu dostanie ponad 163 mln zł, 
które samorządy przeznaczą na budowy, remonty 
i przebudowy dróg..Do Gminy Słubice trafi ponad  
944 tys. zł.

Na tę świetlicę dzieci bardzo czekały. Już działa!
Doskonale wyposażone sale do terapii, aneksy 
kuchenne, sala konferencyjna, część sanitar-
na i administracyjna – to wszystko mieści się 
w supernowoczesnej świetlicy socjoterapeu-
tycznej dla dzieci i młodzieży, którą otworzył 14 
maja burmistrz Mariusz Olejniczak. 
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Gdy w nocy z 10 na  
11 maja zdecydowana 
większość miesz-
kańców Kunowic 
spała, na teren szkoły 
przyjechał pierwszy 
transport modułów, 
z których budowana 
jest nowa placówka. 
W kolejnych dniach 
z zapartym tchem 
oglądaliśmy postępy 
prac, żeby 18 maja 
stwierdzić – szkoła 
już stoi! Str.3

Ależ to 
będzie
piękna 
szkoła!
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Uruchomiona przez gminę Placówka Wsparcia Dzien-
nego, która powstała na os. Świerkowym, to jedna 
z najnowocześniejszych świetlic socjoterapeutycz-
nych w Polsce.

W tej świetlicy 
uczniowie dostają 
różnorodną pomoc 

Sabina Matkowska, kierowniczka Biura 
Spraw Społecznych w  słubickim Urzędzie 
Miejskim, która koordynuje pracę świetlicy 
i pracuje w niej jako psycholog, opowiada, że 
w placówce prowadzone są różnorodne zajęcia 
wychowawcze, terapeutyczne i  artystyczne, 
wspomagające rodziców w rozwiązywaniu in-
dywidualnych problemów ich dzieci.

– Jesteśmy jeszcze w  fazie rekrutacji, za-
równo dzieci jak i  personelu, ale już prowa-
dzone są m.in. zajęcia z  arteterapii, czyli 
terapii poprzez sztukę czy zajęcia w  ramach 

koła szachowego. Jednym z celów, które sobie 
stawiamy jest kształtowanie pasji i  zaintere-
sowań – podkreśla. Gmina zapewnia dzieciom 
luksusowe warunki terapii. Wszystkie po-
mieszczenia zostały świetnie wyposażone, są 
klimatyzowane, mają ładny wystrój i wysoki 
standard wykończenia. 

- Nie mam wątpliwości, że ta świetlica jest 
jedną z najnowocześniejszych tego typu pla-
cówek w  Polsce – mówi burmistrz Mariusz 
Olejniczak. 

(beb)

Ośrodek Pomocy Społecznej zachęca: - Mamy jeszcze wolne miejsca

Fot. Beata Bielecka, OPS 

Wśród osób, które 
przecięły symboliczną 
wstęgę byli burmistrz 

Mariusz Olejniczak 
i Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Słubicach 
Grzegorz Cholewczyński
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Reklama

 – Takie tempo prac było możliwe ponieważ 
szkoła budowana jest w  systemie modułowym – 
wyjaśnia burmistrz Mariusz Olejniczak. 

Przez około tydzień, od 10 maja, gotowe ele-
menty przyjeżdżały do Kunowic, z zakładu produk-
cyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Przywożono 
je wielkogabarytowymi pojazdami ze specjalnymi 
platformami. - Następnie za pomocą ogromnego 
dźwigu sprawnie przeniesiono je w miejsce przygo-
towanych stóp fundamentowych. Choć były to ele-
menty ogromnych rozmiarów, i  liczył się tu każdy 
centymetr, bez żadnych problemów umieszczono 
moduły w  ich docelowej lokalizacji. Nad precyzją 
całej "operacji" czuwała wyspecjalizowana ekipa 
kilkudziesięciu osób – relacjonuje naczelnik wy-
działu inwestycji w  słubickim Urzędzie Miejskim 
Marek Żurek. Z dnia na dzień liczba modułów rosła 
(w sumie jest ich 37), a ekipa budowlana łączyła je ze 
sobą niczym klocki lego.

– Moduły, które przyjeżdżały do Kunowic po-
siadały duży stopień prefabrykacji i  wykończenia 
– mówi M. Żurek. Dlatego dziś wiemy już jakiego 
koloru glazurę położono w  toaletach,, jakie będą 
ściany szkolnej biblioteki, jakie płytki są na klatce 
schodowej i gdzie będzie winda dla uczniów niepeł-
nosprawnych…

Prace wykończeniowe mają potrwać do końca 
lipca. Łączny koszt tej inwestycji to ponad 12 mln 
zł. – Ogromnie się cieszę, że nowy rok szkolny 
uczniowie rozpoczną już w  nowej szkole – mówi 
burmistrz Mariusz Olejniczak. – Czuje ogromną 
radość, bo wiem, jak ta szkoła była potrzebna i jak 

mieszkańcy na nią czekali – podkreśla. – Cieszę się 
też, że prace postępują zgodnie  z harmonogramem, 
bo czas pandemii przyhamował wiele inwestycji 
w kraju – dodaje burmistrz. 

W nowym budynku będzie miejsce dla blisko 250 
dzieci. Oprócz ośmioklasowej szkoły podstawowej 
będzie się tu też mieścił punkt przedszkolny. - Nie 
mam wątpliwości, że będzie to najnowocześniejsza 
szkoła w  naszej gminie – uważa zastępca burmi-
strza Adriana Dydyna-Marycka.

Moduły szkoły zostały przygotowane tak, że sale 
lekcyjne są już pomalowane, w toaletach leżą płytki, 
zamontowano w  nich wszystkie sprzęty, gotowe 
są już schody prowadzące na piętro szkoły, zbudo-
wano miejsce na windę... Przed szkołą będzie spory 
parking. Szkołę buduje firma MW Technik z  Mi-
chałowic, a moduły powstawały w firmie Climatic, 
znanej z tego typu budownictwa.           (beb)

Początkowo niektórzy z niedowierzaniem przyjmo-
wali informację, że po miesiącu od zburzenia starej 
szkoły w Kunowicach obok wyrośnie nowa placówka. 
Tak właśnie się stało. 1 września uczniowie rozpoczną 
tu nowy rok szkolny. 

W Kunowicach wielka radość!

Burmistrz Mariusz Olejniczak 
często zagląda na plac budowy.

Szkoła zbudowana 
została z 37 modułów.

Moduły, w których będą na przykład 
szkolne łazienki przyjeżdżały do Kunowic 
ze ścianami wyłożonymi płytkami.

Zastępca bur-
mistrza Adriana 
Dydyna-Marycka 
na bieżąco śledzi 
postepy prac. 
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Prezes nie ukrywał, że z  niecier-
pliwością czekał na rozpatrzenie 
wniosku, bo bardzo liczył na pieniądze 
z  ministerialnego programu ochrony 
zabytków. Nasz stadion taki ma wła-
śnie status. Przypomina starożytny 
amfiteatr. To najpiękniejszy i  naj-
cenniejszy obiekt sportowy w  woje-
wództwie lubuskim i jeden z niewielu 
obiektów sportowych, wybudowanych 
w latach 20. ubiegłego wieku, które za-
chowały się na terenie Polski bez zna-
czących zmian.

Remontu wymaga m.in. budynek 
arkadowy wybudowany w 1926 roku, 
rok przed oficjalnym otwarciem sta-
dionu. We wrześniu ubiegłego roku 
arkady częściowo zamknięto dla 
mieszkańców ponieważ SOSiR zlecił 
ekspertyzę budowlaną, która miała 
określić stan budynku przed plano-
wanym remontem.

– Wykazała, że praktycznie cała za-
bytkowa zabudowa arkadowa wymaga 
natychmiastowego remontu – mówi 
prezes SOSiRu. Dodaje, że wniosek 
złożony do Ministerstwa Kultury Dzie-
dzictwa Narodowego i Sportu opiewał 
na kwotę ponad 1,3 mln zł netto. Na 
razie, na początku maja, ministerstwo 
przyznało ośrodkowi sportu pieniądze 
na I etap remontu - kwotę 350 tys. zł. 
– Za te pieniądze, chcemy w tym roku 
wyremontować dach oraz frontową 
elewację kamienną – zapowiada K. 
Murdza.

Przypomina też, że kilka dni przed 
tym, jak dostał wiadomość o  dotacji 
z  ministerstwa, pozytywnie został 

oceniony także wniosek złożony do 
Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Lubuskiego. Sejmik podjął 
uchwałę, na mocy której, na remont 
arkad, SOSiR dostanie też wsparcie 
z  budżetu województwa – 27 tys. zł. 
Całkowita wartość wniosku to było 
blisko 200 tys. zł.

– W  tym roku chcemy również za-
cząć I  etap remontu basenu – zapo-
wiada prezes. – W tej chwili zakończyły 
się badania podłoża i  szykowana jest 
dokumentacja kosztorysowa. Myślę, 
że najpóźniej w lipcu będziemy mogli 
rozpocząć prace – dodaje K. Murdza. 
Ma nadzieje, że tak się stanie, bo stan 
basenu jest bardzo zły, co uniemoż-
liwia jego otwarcie. 

– Złożyliśmy również wniosek, 
w  Programie Sportowa Polska, ogło-
szonym przez Ministerstwo Kultury 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu, na 
dofinansowanie remontu sali gimna-
stycznej wraz z zapleczem sanitarnym. 
Tu staramy się o pozyskanie 40% war-
tości inwestycji, która wynosi 400 tys. 
zł netto – informuje. – Kończymy rów-
nież szykować dokumentację do po-
zwolenia na budowę profesjonalnego 
parku Street WorkOut, tras rowero-
wych Single Track oraz finalizujemy 
przygotowania do rozszerzenia usług 
Studia Odnowy Biologicznej, poprzez 
wstawienie dwóch komór: hiperba-
rycznej oraz kriokomory, w  partner-
stwie z  LGD Zielona Dolina Odry 
i  Warty ze środków PROW Urzędu 
Marszałkowskiego. 

(beb)

Zabytkowe arkady 
będą wyremontowane

– Dostaniemy z Ministerstwa Kultury Dzie-
dzictwa Narodowego i Sportu 350 tys. zł na 
remont zabytkowych arkad na naszym 
stadionie – z radością poinformował pre-
zes Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
Krzysztof Murdza. I to nie koniec dobrych 
wiadomości.

Pieniądze, 2,8 mln zł, którymi dys-
ponował LUM, uchwałą sejmiku woje-
wództwa,  podzielono między 42 gminy. 
– Kwota, którą otrzymaliśmy, w  sto-
sunku do kosztów budowy sali, które 
wynoszą 4,8 mln zł, nie jest oczywiście 
duża, ale cieszymy się z otrzymania każ-
dego wsparcia finansowego – mówi bur-
mistrz Mariusz Olejniczak. Przypomina, 
że wcześniej gmina dostała na tę inwe-
stycję 2,9 mln zł z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych.

Obiekt sportowy przy Szkole Podsta-
wowej nr 3 w Słubicach, którego budowa 
jest już mocno zaawansowana, będzie 
miał powierzchnię ponad 900 mkw. 
Oprócz sali sportowej będzie tam też sala 
do zajęć korekcyjnych, sanitariaty, także 
dla osób niepełnosprawnych. Uczniowie 

będą mieli do dyspozycji szatnie i  na-
tryski. Przy wejściu głównym znajdować 
się będzie podjazd, a  przy łączniku 
prowadzącym do szkoły – platforma 
ułatwiającą komunikację uczniom nie-
pełnosprawnym.

Sala przy „trójce” to kolejna tego typu 
gminna inwestycja w przeciągu ostatnich 
kilku lat. Wcześniej nowoczesny obiekt 
stanął przy SP nr 2.

Uchwałę dotyczącą wsparcia dla gmin 
w ramach Lubuskiej Bazy Sportowej radni 
sejmiku podjęli w końcówce kwietnia.  – 
Cieszymy się, że radni sejmiku podjęli też 
decyzję o udzieleniu pomocy finansowej 
powiatowi słubickiemu w  wysokości 1 
mln zł na kontynuacje budowy hali spor-
towej przy słubickim liceum – mówi bur-
mistrz M. Olejniczak.        (beb)

Dostaliśmy kolejne 
dofinansowanie  
do sali przy „trójce”

Gmina Słubice wystartowała w konkursie 
ogłoszonym przez Lubuski Urząd Marszał-
kowski. W ramach programu Lubuska Baza 
Sportowa do zdobycia było maksymalnie 100 
tys. zł. Dostaliśmy 70 proc. tej kwoty.

W  każdy poniedziałek, od 16.00 do 
20.00 oraz w środy, od 12.00 do 16.00, 
można skorzystać z bezpłatnych porad 
specjalistek terapii uzależnień. W  po-
niedziałki mieszkańcy gminy  mogą 
skorzystać z  bezpłatnych konsultacji 
i  udzielania wsparcia polegającego na 
motywowaniu do leczenia odwyko-
wego, diagnozowaniu uzależnienia od 
alkoholu oraz innych substancji zgodnie 

z  obowiązującym systemem diagno-
stycznym, wspierania abstynencji oraz 
udziału w  treningach umiejętności psy-
chologicznych, których będzie udzielać 
Lidia Krzyżanowicz – instruktor terapii 
uzależnień oraz specjalista ds. przeciw-
działania przemocy w rodzinie. 

W  wybrane środy (9 czerwca, 30 
czerwca)  można skorzystać z bezpłat-
nych konsultacji i wsparcia dla osób uza-

leżnionych od narkotyków oraz innych 
substancji psychoaktywnych, a  także 
dla członków ich rodzin. Prowadzić je 
będzie Julita Szkudlarek- certyfikowana 
specjalistka psychoterapii uzależnień, 
psychoterapeutka w procesie szkolenia. 

Godzinę przyjęcia proszę ustalić tele-
fonicznie pod numerami telefonu: Lidia 
Krzyżanowicz: 691531164, Julita Szku-
dlarek: 733340517.         (red)

Gmina zapewnia pomoc 
specjalistek od uzależnień 

Przypominamy, że w budynku przy ul. Piłsudskiego 3-4, II piętro, pokój 
nr 35, działa Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla osób uzależnio-
nych oraz członków ich rodzin. 
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W  ramach rządowego wsparcia gmina Słu-
bice dostała 3 mln zł. Pieniądze te pozwolą na 
funkcjonowanie spółki i rozpoczęcie działań.

Gminy razem z  Krajowym Zasobem Miesz-
kaniowym powołały spółkę Społeczne Inicja-
tywy Mieszkaniowe (SIM), której celem jest 
zwiększenie dostępności mieszkań dla osób 
o  dochodach zbyt niskich, aby kupić lub wy-
nająć mieszkania na zasadach komercyjnych.

SIMy to inicjatywa rządu, który chce po-
wszechnego dostępu Polaków do mieszkań 
w  dobrej cenie. Jak podkreślał wicepremier 
Gowin SIM-y „wyzwolą potencjał gmin”, gdyż 
samorządy dysponują często zasobami gruntów 
pod budowę, ale nie mają środków finansowych 
na inwestycje. SIMy będą zawiązywane w całej 
Polsce, mogą zbudować ok. 20 tys. mieszkań 
komunalnych lub socjalnych.

-Jestem dumny, że Gmina Słubice znalazła 
się wśród samorządów, które utworzyły SIM 
– „KZN – Zachodni”, pierwszą taką inicjatywę 
mieszkaniową w zachodniej Polsce – mówi bur-
mistrz Mariusz Olejniczak. – Intensywnie nad 

tym pracowaliśmy i  teraz możemy się cieszyć 
z rezultatów- podkreślił.

„KZN – Zachodni” tworzą gminy: Czempiń, 
Gniezno, Kalisz, Kargowa, Kępno, Konin, Mię-
dzyrzecz, Oborniki, Powidz, Pobiedziska, Słu-
bice, Środa Wielkopolska, Strzelce Krajeński 
i Świebodzin. 

(beb)

Zwolnione z kwarantanny, obowiązku rejestracji 
i z testów są osoby, które:
1. przebywały w obszarze ryzyka przez mniej niż 
24 godziny lub wjeżdżają do Niemiec na okres do 
24 godzin w ramach ruchu granicznego (tzw. „mały 
ruch graniczny”),
2. z powodów zawodowych, studiów lub szkoły re-
gularnie przekraczają granicę i przynajmniej raz na 
tydzień wracają do swojego miejsca zamieszkania 
w innym kraju niż pracują, studiują lub uczęszczają 
do szkoły,
3. sprawują opiekę nad osobami z  poprzedniego 
punktu, które zawożą lub odbierają te osoby z in-
nego kraju niż miejsce zamieszkania,
4. przebywały do 72 h w Niemczech lub w obszarze 
ryzyka w związku z odwiedzinami krewnego pierw-
szego stopnia, małżonka lub konkubenta, który nie 
jest członkiem tego samego gospodarstwa domo-
wego, w związku ze sprawowaniem wspólnej opieki 
lub wykonywaniem prawa do kontaktów z  dziec-
kiem,
5. przejeżdżały tylko przez obszar ryzyka bez po-
stoju (tranzyt przez obszar ryzyka),

6. wjeżdżają do Niemiec w  celach tranzytowych 
i opuszczą Niemcy najszybszą trasą (tranzyt przez 
Niemcy),
7. wjeżdżają do Niemiec jako pracownicy trans-
portu, pod warunkiem przestrzegania odpowied-
nich zasad ochrony i higieny.

Powyżej przedstawione zostały najważniejsze 
z  punktu widzenia Dwumiasta kategorie osób, 
których dotyczy przekraczanie granicy. W  razie 
wątpliwości proszę zapoznać się z treścią § 6 rozpo-
rządzenia z 12 maja 2021 r.

Kwarantanna
Zwolnione tylko z  kwarantanny, ale nie zwol-

nione z obowiązku rejestracji pobytu i testu (przy 
czym równoważne z  testem jest posiadanie za-
świadczenia o  szczepieniu lub o  statusie ozdro-
wieńca) będą osoby, które:
1. wjeżdżają do Niemiec w celu odwiedzin krewnych 
pierwszego stopnia (a także małżonka, konkubenta 
itd.) powyżej 72 h albo – niezależnie od czasu po-
bytu – krewnych drugiego stopnia,
2. wjeżdżają do Niemiec w celu wykonania pilnego 
zabiegu medycznego,

3. wjeżdżają do Niemiec w  celu realizacji zadań 
związanych z udzielaniem wsparcia lub w związku 
z opieką nad osobami potrzebującymi ochrony lub 
pomocy,
4. wjeżdżają do Niemiec albo wyjeżdżają z Niemiec 
na okres do pięciu dni z  powodów bezwzględnie 
koniecznych w  związku z  pracą, działalnością go-
spodarczą, studiami lub nauką z uwagi na sytuację 
niecierpiącą zwłoki (nie dającą się odsunąć w czasie),
5. inne grupy osób wymienione w § 6 ust. 2 rozpo-
rządzenia z 12 maja 2021 r.

Osoby te muszą się przetestować albo przedłożyć 
zaświadczenie o  szczepieniu albo o  byciu ozdro-
wieńcem w ciągu 48 h po przyjeździe do Niemiec.

Testy
Testy muszą być sporządzone w  j. niemieckim, 

angielskim, francuskim, hiszpańskim albo wło-
skim, w formie pisemnej albo cyfrowej. Test musi 
być przeprowadzony w instytucji uprawnionej we-
dług danego państwa (w Niemczech w centrach te-
stowania dla obywateli albo w zakładzie pracy przez 
upoważniony personel) i musi być testem typu in 
vitro. Test wykonany przed wjazdem do Niemiec 
nie może być starszy niż 48 h (w przypadku testów 
PCR, PoC-PCR nie starszy niż 72 h).

Zaświadczenie o ozdrowieniu
Poświadczenie wcześniejszego zakażenia ko-

ronawirusem SARS CoV-2 w  języku niemieckim, 

angielskim, francuskim, włoskim lub hiszpańskim 
w formie pisemnej lub cyfrowej, o  ile badanie zo-
stało przeprowadzone
1) w ramach diagnostyki laboratoryjnej z zastoso-
waniem wykrywania kwasów nukleinowych (PCR, 
PoC-PCR lub innych metod technologii amplifikacji 
kwasów nukleinowych) oraz
2) co najmniej 28 dni i  maksymalnie 6 miesięcy 
przed wjazdem do Niemiec.

Zaświadczenie o szczepieniu
Poświadczenie kompletnego otrzymania szcze-

pienia ochronnego przeciwko SARS-CoV-2 w języku 
niemieckim, angielskim, francuskim, włoskim lub 
hiszpańskim w formie pisemnej lub cyfrowej, jeżeli
1) szczepienie ochronne zostało przeprowadzone 
przy użyciu jednego z rodzaju szczepionek wymie-
nionych pod adresem https://www.pei.de/imp-
fstoffe/covid-19 oraz
2) podana została pełna liczba dawek wymaganych 
dla uzyskania pełnego ochrony pod warunkiem, że 
od ostatniej wymaganej dawki minęło co najmniej 
14 dni albo
b) w przypadku ozdrowieńca, gdy podana została 
jedna dawka szczepionki.

Przepisy krajów związkowych o  kwarantannie 
stają się bezprzedmiotowe – obowiązuje wyłącznie 
rozporządzenie federalne z 12 maja 2021.

Od 19 maja do Niemiec można wjechać już bez testu. Co warto 
jednak wiedzieć planując wyjazd za Odrę? Słubicko-Frankfurc-
kie Centrum Kooperacji przygotowało szczegółową informację.  

Burmistrz zrobił kolejny krok 
w kierunku tanich mieszkań Mamy 

dotację 
na drogę 
w Drzecinie

Ta wiadomość 
ucieszy rolników

Burmistrz Mariusz Olej-
niczak wspólnie z włoda-
rzami 13 innych gmin z woj. 
wielkopolskiego i lubu-
skiego, podpisał 26 kwiet-
nia w Poznaniu umowę 
o utworzeniu spółki SIM – 
„KZN – Zachodni”. Blisko 145 tys. zł przyznał 

w końcówce kwietnia naszej 
gminie Urząd Marszałkow-
ski. Dzięki tej dotacji rolni-
kom w Drzecinie będzie ła-
twiej dojechać do ich pól.

Takie są zasady wjazdu do Niemiec

Jak informuje Urząd Marszałkowski, Zarząd Wo-
jewództwa Lubuskiego podjął uchwałę w  sprawie 
zatwierdzenia planu podziału środków budżetu Wo-
jewództwa Lubuskiego związanych z  wyłączeniem 
gruntów rolnych z  produkcji rolniczej na 2021 rok. 
Dotacje na ten cel przyznano 28 gminom, trzem po-
wiatom i dwóm osobom prywatnym. – Są to dotacje 
celowe, które zostaną przeznaczone na modernizację 
ponad 30 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych, 
a także działania służące małej retencji poprzez reno-
wację istniejących oraz budowę nowych zbiorników 
wodnych. W pasach drogowych oraz na terenach rol-
niczych zostanie posadzonych kolejnych 554 drzew 
miododajnych – informuje wicemarszałek woje-
wództwa Stanisław Tomczyszyn.              (red)

Z ramienia rządu w wyda-
rzeniu uczestniczył wice-
premier Jarosław Gowin

Burmistrz Mariusz Olejniczak podpisuje umowę  
o utworzeniu spółki SIM – „KZN – Zachodni”
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Sara Egwu-James, zwy-
ciężczyni ostatniej edy-
cji programu The Voice 
Kids i Stasiu Szewieliński, 
uczestnik tego programu, 
spotkali się 7 maja z bur-
mistrzem Mariuszem 
Olejniczakiem, który po-
gratulował im sukcesów. 

Pięknie reprezentowali Słubice

– Oglądałem Wasze występy trzymając mocno 
kciuki, żeby ta muzyczna przygoda przyniosła 
Wam ogrom radości i satysfakcję. Ale dostarczy-
liście nam emocji! – mówił burmistrz. Sukcesów 
w  programie burmistrz pogratulował także 
mamie Sary- Arlecie Dancewicz oraz Edycie Krę-
giel ze Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury, 
pod okiem której Sara ćwiczy wokal, a  także 
mamie Stasia – Judycie Szewielińskiej.

Do gratulacji i życzeń przyłączyła się też za-
stępca burmistrza Adriana Dydyna- Marycka 
i przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Cho-
lewczyński. – Oglądając Wasz występ w Przesłu-
chaniach w Ciemno byłem pewien, że fotele się 
odwrócą – wspominał G. Cholewczyński. Przy-
znał, że gdy Sara walczyła w finale był ogromnie 
wzruszony. – Dziękujemy, że tak pięknie repre-
zentowaliście Słubice – dodał burmistrz.

12-letnia Sara z Ośna Lubuskiego na co dzień 
uczy się w Szkole Muzycznej I stopnia w Słubi-
cach, a  wokal ćwiczy pod okiem Edyty Kręgiel 
w  Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury. Gdy 
podczas przesłuchań w  ciemno zaśpiewała 
utwór „Anyone” Demi Lovato odwróciły się 
wszystkie trenerskie fotele. Wkrótce utalento-
wana wokalistka podbiła serca tysięcy Polaków 
i została okrzyknięta młodą Whitney Houston. 
Sara podczas spotkania z  burmistrzem przy-
znała, że nie spodziewała się, że wygra program. 
Przede wszystkim – jak podkreślała – udział 
w The Voice Kids wiele ją nauczył i pomógł doj-
rzeć muzycznie. – Przed pierwszym występem 
miałam ogromną tremę, ale jak wyszłam na 
scenę i  zaczęłam śpiewać wszystko minęło – 
wspominała Sara.

Muzykę nosi też w sobie 13-letni Stasiu. Jest 
typowym samoukiem, od zawsze uwielbiał 
śpiewać. Robił to m.in. w kościelnej scholii. Do 
występów w  programie pomogły mu się przy-
gotować Barbara Weiser-Lada, ktora prowadzi 
chór Adoramus i  dyrektorka słubickiej szkoły 
muzycznej Katarzyna Penkala.Staś to uczeń 
7 klasy Szkoły Podstawowej nr 3 im. Stefana 
Czarnieckiego w  Słubicach. Podczas Przesłu-
chań w  Ciemno zachwycił nie tylko trenerów, 
ale także widzów przed telewizorami. Zaśpiewał 
numer Kings & Queens z repertuaru Avy Max, 
a  w  jego stronę odwróciły się dwa fotele – 
Tomson i Baron i Cleo. Staś wybrał chłopaków 
i pod ich skrzydłami kontynuował swoją przy-
godę w czwartej edycji muzycznego show.

Wśród podarunków, które przekazaliśmy 
dziś naszym gościom były m.in. piękne torty 
zrobione przez Sylwię Sobiegraj z The Cake De-
signer-Torty Artystyczne, za co serdecznie dzię-
kujemy.

(beb)
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Wibracje

Warsztaty fotografii i multimediów dla początkujących, zaawansowanych i profesjonalistów

Już po raz 10. zapraszamy do skorzystania z oferty warsztatów w ra-
mach Akademii Fotografii Multimediów lAbiRynT.
Są to warsztaty z artystami, którzy oprócz własnej twórczości zajmują 
się edukacją. Polegają one na doświadczeniu tzw. procesu twórczego, 
od koncepcji, realizacji po prezentacje na festiwalu w ramach wysta-
wy akademii. Przeznaczone są dla młodzieży i osób dorosłych, pasjo-
natów fotografii, sztuki, osób chcących przeżyć twórczą przygodę.
Poniżej prezentujemy tematykę poszczególnych warsztatów, ter-
miny oraz samych prowadzących. Ze względu na specyficzną sy-
tuację związaną z COVID-19 niektóre warsztaty odbywać się będą 
online, inne w formie tradycyjnej, zgodnie z aktualnymi zasadami 
bezpieczeństwa. W większości warsztatów podawane są termi-
ny pierwszych spotkań, kolejne uzgadniane będą w porozumieniu 
z uczestnikami każdorazowo po spotkaniu. Sięgamy po różne me-
dia i stylistyki. Od obrazów w technice cyjanotypii, które powstają 
naświetlane słońcem, po twórcze zmagania z notatkami, drukami, 
zdjęciami, czyli pracę nad książką artystyczną. Proponujemy również 
koncepcyjne realizacje fotograficzne pod hasło tegorocznego festi-
walu, czyli „wibracje” oraz poszukamy inspiracji w kolorach i grach 
komputerowych.
Spotkania odbywają się z udziałem tłumaczy i są bezpłatne. Liczba 
miejsc ograniczona. Dodatkowe pytania, zapisy prosimy kierować  
do Anny Panek -Kusz na adres: anna@galeriaokno.pl

lAbiRynT rozpocznie się od warsztatów
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Blue, blue, blue, blue vibrations O kolażu, o obrazie drukowanym, 
o fotografowaniu i publikowaniu

Cyjanotypia to stary fotograficzny proces kopiowania nega-
tywów, który w świetle słonecznym daje pruski błękit. Jako nośnik 
obrazu może być użyty papier i tkaniny naturalne. Dlatego do tego 
warsztatu wykorzystamy białe prześcieradła lub poszwy na kołdry 
– z wzorem lub bez, wykonane z bawełny lub lnu. Na zakończenie 
każdy stworzy cyjanotypię z dużego kawałka tkaniny, która zostanie 
zaprezentowana w formie wiszącej instalacji na festiwalu lAbiRynT.

Przygotowanie: Wszyscy uczestnicy odbierają paczkę 
(chemia, materiał, instrukcje) na tydzień lub dwa przed 
pierwszym spotkaniem.

1. spotkanie (online):
sob., 14.08.2021, godz. 10.00–18.00 Pierwsze spotkanie będzie 

rodzajem kursu, na którym zostaną podane podstawy teoretyczne, 
rozrobiona chemia i wykonana próbka cyjanotypii.

2. spotkanie (na miejscu):
sob., 21.08.2021, godz. 10.00–18.00
niedz., 22.08.2021, godz. 10.00–15.00
W ten weekend zostanie pogłębiona wiedza teoretyczna i prak-

tyczna, opracowywany pomysł na pracę główną oraz przygotowana 
tkanina do pracy głównej.

3. spotkanie (na miejscu):
sob., 28.08.2021, godz. 10.00–18.00 niedz., 29.08.2021, godz. 

10.00–15.00 W ostatni weekend zostaną stworzone właściwe prace 
i omówione wyniki.

Kto jest zainteresowany kolażami ze zdjęć, 
własną książeczką lub wspólnym portfolio? 
Kto ma ochotę na nożyczki, klej, papier i dużo 
pracy na zasadzie zrób to sam? Wycinamy, 
kleimy, kopiujemy, reprodukujemy – na pod-
stawie własnych zainteresowań obrazem.

Naszym materiałem wyjściowym jest 
wszystko to, co drukowane – teksty i obrazy 
z gazet, reklam, magazynów, stron interne-
towych, książek lub z własnego archiwum 
fotograficznego. Co akurat chodzi ci teraz po 
głowie? Podczas tego warsztatu spróbujemy 
sformułować nasze myśli – indywidualnie 
lub zbiorowo. Zainspirują nas prace Evy Ko-
t’átkovej, Hannah Zänker, Rabih Mroué i in-
nych. Możliwe są również mniejsze ćwiczenia 
i wprowadzenie do ręcznych technik introli-
gatorskich. Na zakończenie warsztatów bę-
dziesz miał swoją własną gazetkę, kolekcję, 
publikację lub plakat!

Ute Lindner to artystka fotograf mieszkająca w Berlinie. 
Jej prace znajdują się w kolekcjach prywatnych i publicznych 
na całym świecie.

W latach 1998–2005 studiowała sztuki piękne w Wyższej Szkole 
Artystycznej w Kassel u Urs Lüthi i Florisa Neusüssa.

Od 2000 roku prowadzi warsztaty dla profesjonalnych arty-
stów z zakresu cyfrowej obróbki obrazu i montażu obrazu w cen-
trum edukacyjnym bbk w Berlinie. Od 2011 roku jest wykładowcą 
fotografii i  mediów cyfrowych w  Europejskiej Akademii Sztuki 
w Trewirze, a od 2014 gościnnym wykładowcą w Nowej Szkole Fo-
tograficznej w Berlinie.

Ute Lindner
www.utelindner.net

Katrin Kamrau  http://www.katrinkamrau.de
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OscylacjaO kolażu, o obrazie drukowanym, 
o fotografowaniu i publikowaniu Podczas moich warsztatów idziecie indywidualną drogą arty-

styczną. Próbujecie własnych rozwiązań, a ja staram się was w tym 
wspierać.

Najpierw przyjrzymy się hasłu warsztatów i  porozmawiamy 
wspólnie o  naszych skojarzeniach, doświadczeniach i  pomysłach. 
Następnie wszyscy zajmą się własną pracą artystyczną.

Będziemy się regularnie spotykać i  dyskutować nad postępami 
działań. 

Albo będzie się to odbywać w ramach konferencji wideo, albo – 
jeżeli okaże się to możliwe – w  świecie realnym. Na zakończenie 
wybierzemy prace, z  których przygotujemy wystawę na festiwal 
lAbiRynT.

Michael Kurzwelly
www.arttrans.de

Katrin Kamrau  http://www.katrinkamrau.de
Fotografie i publikacje towarzyszą Katrin Kamrau jako 

artystce i mediatorce sztuki. Zajmuje się głównie bada-
niem procesów wyszukiwania i odbioru obrazu fotogra-
ficznego. 

Katrin studiowała fotografię i media na Uniwersytecie Nauk 
Stosowanych w Bielefeld oraz sztukę, ze szczególnym uwzględ-
nieniem fotografii, na Akademii Sztuki w Gandawie. Wystawia 
na arenie międzynarodowej. Jako niezależna mediatorka zajmu-
jąca się sztuką współczesną pracuje dla muzeów, akademii i sal 
projektowych w Niemczech i krajach Beneluksu. W 2010 roku 
wraz z  Robertem Schlotterem założyła niezależną inicjatywę 
malenki.net, zajmującą się publikacjami i książką artystyczną. 
www.malenki.net.

Studiował malarstwo na Wyższej Szkole Sztuki Alanus 
w Alfter k. Bonn (zdobywając dyplom w 1992 roku). 

Następnie poświęcił się mediom artystycznym takim jak insta-
lacja i  performance, a  przed wszystkim zagadnieniom z  pogra-
nicza sztuki społecznie zaangażowanej oraz opracowaniu strategii 
działania nazwanej przez niego konstrukcją rzeczywistości. Do 
jego najbardziej rozpoznawalnych projektów zaliczają się „biała 
strefa”, „Słubfurt” oraz „Nowa Amerika”. Od 2004 roku do roku 
2018 prowadził zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Euro-
pejskim Viadrina. Regularnie organizuje różnorodne warsztaty 
skierowane do wszystkich pokoleń. Organizuje i  współtworzy 
wydarzenia artystyczne, m.in. Festiwal Nowej Sztuki lAbiRynT 
i Akademię lAbiRynT.
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Wibracje między mediami

Gra w kolory
Zapraszam na warsztat, w którym za pomocą różnych działań, 

w tym głównie fotograficznych, będziemy badać i doświadczać im-
presji kolorów. Barwy mają na nas olbrzymi wpływ. Nie są tylko 
mało znaczący wrażeniem wizualnym. Niektóre pobudzają do dzia-
łania, inne uspokajają, relaksują. Otaczając się konkretnymi kolo-
rami, możemy wpływać na samopoczucie, nastrój, energię. Mamy 
też mnóstwo subiektywnych odczuć, wynikających z  osobistych 
preferencji, przeżyć i  doświadczeń. Niektóre kolory lubimy bar-
dziej, inne mniej, jedne są dla nas ważne, gdy jesteśmy dziećmi, ale 
zmienia się to, gdy dorastamy.

O  kolorach ich działaniach, relacjach można rozprawiać wiele 
i nie zapominajmy, że są też istotne w fotografii. Mogą stanowić 

o wartości zdjęcia, zachęcać do oglądania, kontemplacji, ale rów-
nież potrafią wprowadzić dezorientację, odciągając od ważnego 
elementu kadru.

Na warsztatach z kolorem popracujemy na wiele sposobów: in-
tuicyjnie, eksperymentalnie, komponując precyzyjnie w  kadrze 
oraz dając upust fantazji i ekspresji. Będziemy pracować w studio 
i w plenerze. Kolor stanie się również tematycznym wyzwaniem do 
wizualnego, niemal konceptualnego zinterpretowania i  zilustro-
wania.

Warsztat jest dla każdego, zarówno zaawansowanych foto-
grafów, jak również osób dopiero rozpoczynających swoją przygodę 
z tym medium.

Urodzona w  1975 roku. Magister fotografii – ab-
solwentka Akademii Sztuk Pięknych w  Poznaniu (ob. 
Uniwersytet Artystyczny), wydziału komunikacji multi-
medialnej. 

Na gruncie zawodowym łączy działalność twórczą z  prowa-
dzeniem galerii sztuki: Galeria OKNO, www.galeriaokno.pl

Organizuje i współtworzy wydarzenia artystyczne, m.in. Fe-
stiwal Nowej Sztuki lAbiRynT i Akademię lAbiRynT.

Pomysłodawca i  koordynator wielu międzynarodowych 
przedsięwzięć, warsztatów oraz projektów edukacyjnych i arty-
stycznych zarówno dla dzieci, dorosłych jak i międzynarodowego 
grona artystów. Swoje prace wystawiała w Polsce i za granicą.

Urodziłem się w 1980 roku. Jestem absolwentem 
Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. 

Uczelnie kończyłem na kierunku Fotografia pracą pod ty-
tułem „Artystyczny potencjał gier komputerowych”. Jestem 
też czynnym zawodowo pedagogiem. Artystycznie zajmuje 
się fotografią i grami komputerowymi i to są tematy, którymi 
chcę się dzielić.

Gry wideo to również interaktywne opo-
wieści lub symulatory. Warsztaty są po to, aby 
zapoznać uczestników z medium gier kompute-
rowych i aby nauczyć ich wykorzystywać mecha-
nizmy gier na potrzeby fotografii.

Skrócony zarys programu:
- wykłady i dyskusje o grach i fotografii;
- tworzenie i  omawianie własnych kompozycji 
w światach gier;
- robienie zdjęć inspirowanych zasadami panu-
jącymi w grach;
- wykorzystywanie zasad rywalizacji do prezen-
tacji prac.

Forma warsztatów:
- stały, całodobowy dostęp do platformy in-
ternetowej, poświęconej warsztatom umożli-
wiający wszystkim uczestnikom na dyskusje 
w formie pisanej i poprzez rozmowę, na prezen-
towanie obrazów i transmisje wideo;
- cykliczne zajęcia, na tej samej platformie, 
w formie wykładów i konsultacji.

Anna Panek-Kusz
www.annapanek-kusz.art.pl

Maciej Sperski

Organizatorzy                 Przy wsparciu
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Finałowa impreza odbyła się 
w dniach 14-16 maja w Gliwicach. Do 
rywalizacji o medale przystąpiły cztery 
drużyny - Mazowsze Warszawa, MIG 
Gliwice (gospodarze), LKSG Łódź oraz 
Świt Wrocław, w którym występuje go-
liczanin.

Jak poszło jego drużynie? - Na-
szym celem było zdobycie medalu 
i utrzymać się w grupie mistrzowskiej. 
Niestety, nie udało się tego zrobić i za-
jęliśmy 4. miejsce, choć walczyliśmy 

jak równy z  równym. Trudno, raz się 
przegrywa, raz wygrywa – relacjonuje 
A. Gasiewicz.

Siatkarz jest jednak zadowolony 
z  występu, bo choć jego Świt prze-
grał, to on otrzymał prestiżowe wy-
różnienie – nagrodę dla najlepszego 
rozgrywającego. Cały turniej wygrało 
po raz czwarty z  rzędu Mazowsze 
Warszawa. – Pokazali swoją moc i dalej 
rządzą w  siatkówce niesłyszących – 
opowiada A. Gasiewicz.

Niebawem utalentowanego siat-
karza czekają kolejne wyzwania. Już 
we wrześniu odbędą się we Wło-
szech mistrzostwa świata, na które 
wybiera się razem z  reprezentacją 
Polski. - Przede mną i  kolegami cykl 
przygotowań, ale nie będzie to łatwe, 
zwłaszcza w tej rzeczywistości, z  jaką 
mamy obecnie do czynienia. Trzy-
majcie jednak kciuki, żeby się udało 
– mówi z  nadzieją. O  jego występach 
będziemy informować.     (MK)

Ten sezon był wyjątkowo trudny, 
głównie z  powodu pandemii. Zawod-
niczki musiał grać bez publiczności, 
czekały ich też przymusowe przerwy 
w rozgrywkach. Mimo tego rywalizacja 
była wyrównana i  emocjonująca prak-
tycznie do samego końca.

Tytuł mistrzowski przypadł za-
służenie szczypiornistkom z  UKS 
Handball Team Zielona Góra. Zielo-
nogórzanki pewnie wygrały wszystkie 
swoje mecze i były nie do pokonania. 

O tytuł wicemistrzowski, który rów-
nież dawał prawo do rywalizacji z  naj-
lepszymi w kraju, „biły się” UKS Jedynka 
Słubice, MUKS Lider Świebodzin oraz 
MKS Sokół Żary. - Na to, kto zajmie II 
miejsce na podium i wywalczy awans do 
rozgrywek szczebla centralnego, trzeba 

było czekać do ostatniego meczu ligo-
wego, w  którym Sokół pokonał Lidera 
w  rzutach karnych – relacjonuje Jerzy 
Grabowski, trener Jedynki.

Jego podopieczne miały również 
szansę na awans, kilka dni wcześniej, 
kiedy w  Słubicach odbył się mecz re-
wanżowy z  Żarami. Gdyby wygrały, 
to do Słubic powędrowałby tytuł wi-
cemistrza województwa. Niestety, 
nasze dziewczęta nie wykorzystały tej 
okazji i  na własnym boisku uległy So-
kołowi 22:27. Ostatecznie z  bilansem 
9 zwycięstw i 5 porażek zajęły czwarte 
miejsce w Lubuskiej Lidze Młodziczek.

Jak cały sezon ocenia szkoleniowiec? 
- Główną przyczyną słabszego wy-

niku były braki kadrowe i  liczne kon-
tuzje. Rezygnacja z  gry kilku bardzo 

utalentowanych zawodniczek (N. 
Szczerbin, A. Fornalczyk, L. Cyga-
niak, M. Heppner) oraz długotrwałe 
kontuzje (J. Matkowska, O. Pomes) 
znacznie zmniejszyły szanse na osią-
gnięcie wyników, do jakich dziewczęta 
nas przyzwyczaiły w  ostatnich latach. 
Całej, bardzo odmłodzonej drużynie, 
która mimo wielu przeciwności, 
dzielnie walczyła do końca rozgrywek, 

należą się wielkie brawa. Do awansu 
zabrakło bardzo niewiele. Może się uda 
w  przyszłym sezonie? – opowiada J. 
Grabowski.

Gratulujemy trenerowi oraz jego 
podopiecznym i  oczywiście będziemy 
mocno trzymać kciuki w  następnych 
rozgrywkach.

Skład UKS Jedynka Słubice w  se-
zonie 2020/2021: Zhasmin Adinova, 

Szczerbin Natalia (do kwietnia 2021), 
Matusiak Izabella, Pomes Oliwia, Mat-
kowska Julia, Nawotczyńska Gabriela, 
Terlecka Natalia, Woźniak Noemi, 
Kotlińska Julia, Mikołajczyk Maja, 
Mintus Dominika, Prokopieva Yely-
zavieta, Bławat Klaudia, Marciniak 
Hanna, Fornalczyk Amelia (do stycznia 
2021), Tańczak Lena, Pawlak Lena.

(MK)

- Rywalizacja była zawzięta i emocjo-
nująca. Uczestniczyli w  niej nie tylko 
członkowie Słubice Golf Club, ale także 
nasi dobrzy znajomi zza Odry. Razem 
40 wspaniałych golfistów – opowiada 
Anna Szmyt ze Słubickiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji.

Zwieńczeniem kilkugodzinnych 
zmagań na polu była uroczysta deko-
racja najlepszych zawodników w  po-
szczególnych kategoriach. Puchary 
osobiście wręczał patron imprezy – bur-
mistrz Słubic Mariusz Olejniczak.

Poniżej komplet wyników.
Stroke Play Brutto
1. Kajtek Kajkowski
Stableford Netto 0-18
1. David Shinto
2. Andrzej Dziewiałtowski
3. Elwira Kolasińska
Stableford Netto 18,1 - 36

1. Dawid Kolasiński
2. Arkadiusz Jaworski
3. Ryszard Staniak
Stableford Netto 36,2 - 54
1. Janusz Chmiel
2. Małgorzata Netkowska
3. Marianna Michałowska
Nagrody dodatkowe
• Nearest to the pin – Jacek Chyziak
• Longest drive - David Shinto        (MK)

Zakończyły się rozgrywki ligowe piłkarek 
ręcznych w województwie lubuskim. Nasze 
miasto, jak co roku, reprezentowały mło-
dziczki z UKS Jedynka Słubice. Tym razem 
uplasowały się na 4 miejscu.

Zagrali w golfa 
o puchar 
burmistrza Słubic

Adrian Gasiewicz najlepszym 
rozgrywającym mistrzostw 
Polski niesłyszących

Dobre wieści z siatkarskich parkietów. Pochodzący z Golic Adrian Ga-
siewicz zaliczył kolejną udaną imprezę. Ze swoim klubem Świt Wro-
cław zajął 4. miejsce podczas Mistrzostw Polski Niesłyszących w Siat-
kówce. Został też wybrany najlepszym rozgrywającym.

16 maja pole golfowe Dębowa Polana było 
gospodarzem turnieju o puchar burmistrza 
Słubic. Pogoda dopisała, frekwencja również. 

UKS Jedynka Słubice 
na 4. miejscu Lubuskiej 
Ligi Młodziczek

UKS Jedynka Słubice w sezonie 2020/2021
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Adrian Gasiewicz z nagroda dla 
najlepszego rozgrywającego
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Puchary dla najlepszych golfistów 
wręczał burmistrz Mariusz Olejniczak

W turniejowej 
rywalizacji wzięło 

udział 40 golfistów
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Finał zaplanowano dzień później na 
Kalinowych Polach pod Świebodzinem. 
Zawody okazały się szczególnie udane 
dla dwojga reprezentantów Słubice 
Golf Club. Najlepszym juniorem został 
Nikodem Hryniewicz, a  w  kategorii 
HCP 30,1-54 po brąz sięgnęła Małgo-
rzata Netkowska.

W rywalizacji o mistrzowskie tytuły 
brało udział łącznie ośmioro przedsta-
wicieli słubickiego klubu.     (MK)

Impreza odbyła się 16 maja na je-
ziorze Grzybno niedaleko Ośna Lubu-
skiego. I to właśnie wybór akwenu był 
„języczkiem u wagi” tych zawodów.

- Po sześciu godzinach, bo tyle 
trwała rywalizacja, żaden z  uczest-
ników, a  było ich łącznie 19, w  tym 
dwie panie, nie złowił wymiarowej 

ryby, a  tym samym nie został wyło-
niony zwycięzca – relacjonuje Bogdan 
Hryniewcz z koła.

Następna tura mistrzostw zaplano-
wana jest już na rzece Odrze. - Zawod-
nicy zgodnie oświadczyli, że nie chcą 
następnej tury na jeziorze, ponieważ 
sytuacja, gdzie nikt nie złowił ryby, 

może się powtórzyć – dodaje B. Hry-
niewicz.

Termin II tury wstępnie wyzna-
czono na 13 czerwca, ale wszystko za-
leży od stanu wody w Odrze. W razie 
problemów zawody zostaną przesu-
nięte na inny termin.

     (MK)

Zuzanna Buchowiecka wystarto-
wała w  swojej ulubionej konkurencji 
– martwym ciągu. Podniosła 105 kg co 
jest jej nowym rekordem życiowym. 
W swojej kategorii wagowej – do 48 kg 
- była 1 open oraz 1 w juniorach, a uzy-
skany wynik pozwolił jej wskoczyć na 3. 
miejsce w światowym rankingu.

Mateusz Leśniewski zmierzył się 
w klasycznym wyciskaniu leżąc. Zaliczył 
80 kg, co również dało mu nowy rekord 
życiowy (na ostatnich zawodów podniósł 
tyle samo, ale ostatecznie sędziowie mu 
nie zaliczyli próby), a przy okazji rekord 
punktowy, bo miał też niższą niż zazwy-
czaj wagę ciała. W kat. juniorów do 82,5 
kg uplasował się na 2. miejscu.

Sebastian Świtoński również wziął 

udział w  swojej koronnej konkurencji, 
czyli wyciskaniu leżąc. Mimo poważnych 
problemów zdrowotnych uzyskał 150,5 
kg, co pozwoliło mu zająć 1 miejsce open 
i w juniorach w kat. 67,5 kg (przed zawo-
dami schudł 7 kg i  startował w  niższej 
niż zazwyczaj kategorii wagowej).

- To wynik, na którym poległem 
w  roku 2019, bijący rekord Polski 
o prawie 20 kg, a przy okazji dający mi 
3. miejsce w  rankingu światowym bez 
względu na federacje i nieoficjalny rekord 
świata osób pełnosprawnych – cieszy się 
niepełnosprawny sportowiec.

Dzięki dobrym występom cała trója 
uzyskała kwalifikacja na mistrzostwa 
świata federacji GPC, które odbędą się 
pod koniec tego roku.       (MK)

Mecz odbył się 12 maja na stadionie w  Słubi-
cach. Faworytem byli goście, którzy aktualnie są 
liderem IV ligi i mierzą w awans o poziom wyżej. 
Z kolei dla Polonii, która aspiracji na awans nie ma 
(ale też nie musi martwić się walką o utrzymanie), 
był to jeden z najważniejszych meczów w sezonie. 
Tak ważny, że o wsparcie między słupkami popro-
szono doświadczonego Mirosława Dębca, który 
zastąpił kontuzjowanego niedawno Jakuba Sze-
wielińskiego.

Pojedynek nie rozpoczął się dobrze dla poloni-
stów, bo już w  16 minucie Przemysław Harasz-
kiewicz zdobył prowadzenie dla Cariny. Jednak 
w 27 minucie padło wyrównanie po strzale z rzutu 
wolnego Dawida Żurawskiego i  takim wynikiem 
zakończyła się pierwsza połowa.

Po zmianie stron, gdy piłkarze nie zdążyli się 
jeszcze dobrze rozgrzać, sędzia podyktował dość 
kontrowersyjny rzut karny dla Gubina, który na 
bramkę zamienił Przemysław Macierzyński (47’). 
Mimo starań obu drużyn (i ambitnej postawy Po-
lonii) więcej bramek już nie padło. 

Awans do finału Pucharu Polski na szczeblu wo-
jewódzkim przypadł w udziale Carinie. W drugim 
półfinale Lechia Zielona Góra (III liga) wygrała 
z  Budowlanymi Murzynowo (lider klasy okrę-
gowej) również w stosunku 2:1. Pucharowy finał 
(Carina-Lechia) odbędzie się 3 czerwca w Między-
rzeczu.

Polonia już drugi rok z  rzędu zameldowała 
się w  pucharowym półfinale i  odpadła z  niego 
w  podobnych okolicznościach (mecz u  siebie, 
przegrany 1:2). Teraz słubiczanom pozostała ry-
walizacja w lidze.

Poniżej wykaz wszystkich spotkań w  tego-
rocznej edycji Pucharu Polski (Polonia Słubice za-

czynała rozgrywki od II rundy).
1/2 finału: Polonia Słubice - Carina Gubin 1:2
1/4 finału: Polonia Słubice - Arka Nowa Sól 4:0
1/8 finału: Syrena Zbąszynek - Polonia Słubice 1:4
IV runda: Warta Gorzów - Polonia Słubice 0:3
III runda: Orzeł Międzyrzecz - Polonia Słubice 0:2
II runda: Zew Dąbroszyn - Polonia Słubice 3:5   (MK)

Pucharowa przygoda Polonii Słubice
Na półfinale zakończy-
ła Polonii Słubice udział 
w rozgrywkach Fortu-
na Pucharu Polski w piłce 
nożnej na szczeblu woje-
wódzkim. W spotkanie de-
cydującym o awansie do 
finału „Duma pogranicza” 
przegrała z Cariną Gubin 1:2.

Po przerwie spowodowanej pandemią na wody wrócili wędkarze z koła 
PZW nr 2 w Słubicach. Nie był to jednak powrót do końca udany. I tura spin-
ningowych mistrzostw koła nie przyniosła rozstrzygnięcia, ponieważ… nikt 
nie złowił wymiarowej ryby.

Impreza trwała dwa 
dni, a rozpoczęła się 
od rundy elimina-
cyjnej, która odbyła 
się 8 maja na tere-
nie kilku ośrodków 
golfowych na tere-
nie woj. lubuskiego. 
Gospodarzem były 
także Słubice, a kon-
kretnie Pole Golfowe 
Dębowa Polana.

Kolejna porcja dobrych wieści z mistrzostw Pol-
skiej Unii Trójboju Siłowego w Zalesiu. Troje słu-
biczan – Zuzanna Buchowiecka, Mateusz Le-
śniewski oraz Sebastian Świtoński – przywiozło 
z zawodów medale oraz wartościowe wyniki. 
Ten ostatni zanotował nieoficjalny rekord świata.

I tura bez zwycięzców

Słubiczanie na podium 
mistrzostw województwa Nieoficjalny 

rekord świata!
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Polonia Słubice drugi rok z rzędu doszło 
do 1/2 pucharowych rozgrywek

Wędkarze rozpoczęli spinningowe mistrzostwa

Medale dla słubiczan w Zalesiu

Z. Buchowiecka, M. Leśniewski i S. Świtoński na zawodach w Zalesiu

Nikodem Hryniewicz (z prawej) 
i prezes słubickiego klubu 

Leopold Owsiak (z lewej)
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W  ramach projektu „Język sąsiada 
w  Dwumieście” odbył się warsztat, 
w  formie online, „ABC Unii Europej-
skiej”.   Partnerem gminy był Punkt 
Informacji Europejskiej Europe Direct 
Zielona Góra. 

Każdy warsztat odbywający się 
w  ramach projektu przynosi jego 
uczestnikom możliwość poznania no-
wego słownictwa i  szlifowania języka 
sąsiada.  Tym razem do dyskusji o Unii 
Europejskiej włączyli się też burmistrz 
Słubic Mariusz Olejniczak i  nadbur-
mistrz Frankfurtu nad Odrą René 
Wilke. Warsztat rozpoczęliśmy od 
wspomnień burmistrzów związanych 
z integracją europejską. Młodzież cie-
kawiło też, jakie zwyczaje u sąsiadów 
były dla burmistrzów zaskoczeniem, 
uczestnicy spotkania chcieli też wie-
dzieć z jakimi wyzwaniami musi sobie 
dziś poradzić zjednoczona Europa. 
Następnie przyszła pora na pytania 
dotyczące Słubic i  Frankfurtu. Mło-
dzież pytała m.in. o to, kiedy zakończy 
się remont frankfurckiego ratusza 
i czy będzie można go zwiedzać, inte-
resowało ich m.in. czy Dwumiasto do-
czeka się aquaparku. Pytali też o ocenę 
bieżących kadencji obu burmistrzów 
i o to, czy burmistrzowie  zamierzają 
startować w kolejnych wyborach.

Pytań było tak dużo, że zaplano-
wana na pół godziny dyskusja, trwała 
dwa razy tyle.

Marta Łuczak 

ABC Unii Europejskiej 
z „Językiem sąsiada”

Do 9 czerwca 
zamknięty fragment 
ul. Konstytucji 3 Maja

9 maja obchodziliśmy Dzień Europy.  Uczniowie słubickich i frank-
furckich szkół podstawowych mieli okazję poznać wiele ciekawo-
stek dotyczących Unii Europejskiej. Okazało się, że mają już sporą 
wiedzę w tym temacie. 

Zakład Usług Wodno-Ściekowych informuje, że w związku z mo-
dernizacją przepompowni ścieków przy ulicy Konstytucji 3 Maja,  od 
14 maja do 9 czerwca został wyłączony z ruchu fragment ulicy, od 
skrzyżowania z ul. Witosa do skrzyżowania z ul. Wilczą.

W tym terminie nie będzie możliwy 
wjazd z ul. Wilczej na ul. Konstytucji 3 
Maja. Przy wyjeździe z ul. Piskiej obo-
wiązywać będzie nakaz jazdy w prawo, 

natomiast z  ulicy Witosa nie będzie 
można skręcić w lewo.

Prosimy kierowców o stosowanie się 
do tymczasowego oznakowania i  obo-

wiązującej organizacji ruchu. ZUWŚ za 
wszelkie utrudnienia serdecznie prze-
prasza.

(red)

Biblioteka 
znów otwarta!

W związku z pandemią obowiązują jednak 
nowe zasady korzystania z zasobów biblio-
teki, wprowadzono również nowe godziny 
otwarcia.  

Biblioteka czynna dla Czytelników 
w dniach:
– poniedziałek – wtorek – godz. 10.00 
– 17.00
– środa – piątek – godz. 9.00 – 15.00
– sobota – nieczynne

✔︎ Dla użytkowników zostają urucho-
mione:
a) Wypożyczalnia dla dorosłych – na 
parterze w holu Biblioteki
b) Wypożyczalnia dla dzieci – na I pię-
trze w holu Biblioteki
✔︎ Czytelnicy przychodzący do Biblio-
teki zobowiązani są do osłony nosa 
i ust przez maseczkę oraz dezynfekcji 
rąk na wydzielonym do tego stano-
wisku.
✔︎ Biblioteka funkcjonuje tylko jako 
wypożyczalnia, czyli w  celu wypoży-
czenia i zwrotu księgozbioru.
✔︎ Zaleca się wcześniejsze zamówienie 
książek do wypożyczenia.
Można to zrobić na 4 sposoby:
a) Spisać tytuły książek na kartce
b) Przesłać listę książek drogą elektro-
niczną na adres:
– Oddział dla dorosłych – bpmig-od-
slubice@o2.pl

– Oddział dla dzieci – bpmig-dzieci-
slubice@o2.pl
c) Zamówić telefonicznie – 95 758 
2372
d) Zarezerwować książki korzystając 
z  katalogu online dostępnego na 
stronie internetowej biblioteki www.
biblioteka.slubice.pl.
✔︎ Zbiory biblioteczne podaje wy-
łącznie bibliotekarz, Czytelnik nie ma 
wolnego dostępu do półek.
✔︎ Rekomendujemy bezkontaktowy 
zwrot książek poprzez wrzutnię usta-
wioną przed biblioteką lub w  wyzna-
czonym miejscu przy stanowisku 
bibliotekarza.
✔︎ Wszystkie książki zwracane przez 
Czytelników poddawane są 3 – dniowej 
kwarantannie, podczas której są wyłą-
czone z możliwości wypożyczenia.
✔︎ Czytelnia i  stanowiska kompute-
rowe oraz usługi ksero nie będą udo-
stępniane dla Czytelników. Nie ma 
możliwości wypożyczenia czasopism.
✔︎ W  Bibliotece mogą przebywać jed-
nocześnie 4 osoby, w tym: 

– 2 osoby korzystające ze zbiorów 
Wypożyczalni dla dorosłych (parter).

(red)

Odwiedzili nas 
amerykańscy 
żołnierze 

Grupa amerykańskich żołnierzy, którzy stacjo-
nują w Poznaniu, w ramach podróży historycz-
nych, odwiedziła naszą gminę.

Żołnierzy i  ich dowódcę kapitana To-
shuę Freemana zainteresował m.in. utwo-
rzony przez nazistów obóz w  Świecku, 
a  także Bitwa pod Kunowicami, naj-
większe starcie Wojny Siedmioletniej. 12 
sierpnia 1759 roku pod Kunowicami wal-
czyło ponad 130 tys. ludzi.

– Amerykanie interesowali się też 
bardzo uderzeniami sowieckich wojsk 
na kierunku berlińskim w 1945 roku – 
opowiada Roman Filończuk, kierownik 

Biura Bezpieczeństwa i  Zarządzania 
Kryzysowego w  słubickim Urzędzie 
Miejskim, który towarzyszył żołnie-
rzom. – Była to dla nich tak interesująca 
podróż, że kap. Freeman chciałby wrócić 
do naszej gminy z  kolejną grupą żoł-
nierzy – dodaje.

Żołnierze spotkali się też z  burmi-
strzem Mariuszem Olejniczakiem i jego 
zastępczynią Adrianą Dydyną- Ma-
rycką.       (beb)

Żołnierze zwiedzili m.in. utworzony przez Gestapo obóz pracy przymusowej w Świecku 
i  oddali hołd więzionym tu i zamordowanym m.in. Polakom, Belgom, Francuzom, 
Rosjanom i Włochom.
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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

Lubuska 
policja szuka 
chętnych  
do ciekawej 
pracy

Służba w Policji jest dla osób, które chcą 
w życiu robić coś pożytecznego. Nie boją 
się wyzwań, są zawsze chętne i gotowe do 
działania. W zamian Policja oferuje stabil-
ność zatrudnienia, bardzo dobre zarobki, 
dodatkowe świadczenia, możliwość rozwo-
ju zawodowego.

Policja  to umundurowana i  uzbro-
jona formacja służąca społeczeństwu 
i przeznaczona do ochrony bezpieczeń-
stwa ludzi oraz utrzymywania bezpie-
czeństwa i porządku publicznego (art. 
1 ust. 1 Ustawy z dnia 6.04.1990 roku 
o Policji).
✔︎ Policja, jako ogólnopolski praco-
dawca, oferuje:
✔︎ ciekawą, satysfakcjonującą służbę;
✔︎ stabilne, stałe zatrudnienie;
✔︎ wysoki poziom nauczania i zaplecza 
dydaktycznego w szkołach policyjnych;
✔︎ wynagrodzenie po szkoleniu pod-
stawowym zawodowym dla funkcjona-
riuszy 3600-3940 zł netto;
✔︎ nagrody roczne, motywacyjne, jubi-
leuszowe;
✔︎ prawa emerytalne po 25 latach 
służby;
✔︎ możliwość doskonalenia zawodo-
wego;
✔︎ możliwość rozwoju zawodowego 

dla osób z  wyższym wykształcenie, 
w tym uzyskanie stopnia oficerskiego;
✔︎ prestiż zatrudnienia;
✔︎ służbę w organizacji zaufania spo-
łecznego;
✔︎ szeroki katalog specjalizacji;
✔︎ wyjątkową rolę społeczną – bycie 
policjantem to nie tylko zawód, jest to 
służba społeczeństwu;
✔︎ przynależność do grupy zawodowej 
– poczucie tożsamości i wsparcie spo-
łeczne, organizacyjne.

Szczegółowe informacje można uzy-
skać dzwoniąc do Zespołu Kadr i Szko-
lenia Komendy Powiatowej Policji 
w Słubicach 

47 79 23 270, 47 79 23 271
Więcej informacji możesz również 

uzyskać u  oficera  prasowego KPP 
w Słubicach

tel. 47 79 23 230, 601 749 622
e-mail: rzecznik.kpp_slubice@go.po-

licja.gov.pl
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Dlaczego warto się szczepić?
  

✘ Z prawdopodobieństwem – sięgającym nawet 95% 
– szczepienie uchroni Cię przed zakażeniem COVID-19

✘ Uratujesz komuś życie. Im więcej będzie zaszcze-
pionych osób, tym szybciej osiągniemy odporność 
populacyjną

✘ Pomożesz zwalczyć pandemię na świecie. Od wy-
buchu epidemii na COVID-19 zmarło już ponad 1,5 
mln ludzi na całym świecie

✘ Zyskasz wewnętrzny spokój, wynikający z bez-
pieczeństwa własnego i najbliższych

✘ Szczepiąc się, przyczyniasz się do szybszego 
znoszenia ograniczeń i powrotu nas wszystkich do 
normalnego życia.

✘ Szczepionki są najbardziej skuteczną metodą 
chroniącą przed zarażeniem różnymi chorobami. 
Ludzkość z powodzeniem korzysta z tej zdobyczy 
cywilizacji od kilkuset lat.

W  uruchomieniu tego punktu po-
maga gmina, która m.in. udostępni 
teren przed Urzędem Miejskim oraz 
potrzebne media. - Nie mam wątpli-
wości, że warto się zaszczepić - mówi 
burmistrz Mariusz Olejniczak. - Po-
mimo, że dostęp do szczepień w Polsce 
mają już nawet nastolatkowie, nadal 
liczba zaszczepionych nie jest na tyle 
duża, żebyśmy mogli w niedługiej per-
spektywie myśleć o osiągnięciu odpor-
ności populacyjnej. To oddala nas od 
powrotu do normalności i  zniesienia 
obostrzeń - dodaje.

Dlatego, gdy w  niedzielę 23 maja 
burmistrz dostał wiadomość od woje-
wody, że właśnie u nas ma stanąć Mo-

bilny Punkt Szczepień i trzeba znaleźć 
miejsce, gdzie będzie można postawić 
kontener, natychmiast zwołał na-
radę z  pracownikami, a  także szefami 
ZAMK, ZUWŚ, PUK i OPS. 

Zdecydowano, że najlepszym miej-
scem, które spełni wszystkie wymogi, 
będzie parking przy Urzędzie Miejskim 
ponieważ do uruchomienia punktu po-
trzebna jest też infrastruktura towarzy-
sząca.

Wojewoda Lubuski zdecydował 
o  uruchomieniu Mobilnego Punktu 
Szczepień w Słubicach ponieważ liczba 
zaszczepionych w  naszej gminie jest 
niższa niż w  innych rejonach woje-
wództwa.         (beb)

W Słubicach stanie 
pierwszy w Lubuskiem 
Mobilny Punkt Szczepień 

7 czerwca do Słubic ma przyjechać od pro-
ducenta kontener, w którym urządzony 
zostanie Mobilny Punkt Szczepień. Kilka 
dni później zacznie działać. Na razie wia-
domo, że medycy dysponować będą na 
początku szczepionką Johnson&Johnson. 
Zaszczepią wszystkich chętnych, którzy 
skończyli 18 lat. 

W spotkaniu z burmistrzem uczestniczyli także lekarz Piotr Kimla i ratownik medyczny Mariusz Szpa-
kowski, którzy przeprowadzają szczepienia na terenie naszego województwa i współpracują z woje-

wodą w sprawie uruchomienia Mobilnego Punktu Szczepień w Słubicach. 


