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Unikanie zamykania granic oraz o podejmowanie działań łagodzących skutki ograniczeń
w ruchu transgranicznym, stworzenie dla osób regularnie przekraczających granicę skutecznych
regulacji prawnych umożliwiających im pracę bądź naukę w kraju sąsiada, zapewnienie
możliwości bezpłatnego testowania dla pracowników transgranicznych i nieprzerwanego
korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej po obu stronach granicy – to tylko niektóre
postulaty, jakie zostały zawarte w apelu samorządowców z polsko-niemieckiego pogranicza
skierowanym m.in. do rządów Polski i Niemiec.
Str. 2

- Za nami półmetek kadencji.
Mimo, że przyszło nam
pracować w niełatwym czasie,
idziemy do przodu. Wiele
udało się już zrobić, a pociąg
z inwestycjami naprawdę
nieźle rozpędziliśmy. Mam
nadzieję, że pandemia nam go
nie zatrzyma – mówi burmistrz
Mariusz Olejniczak. Ocenie
mieszkańców poddaje to, co
dotychczas zrobił. Str. 8-9
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8 km zmodernizowanej
sieci wodociągowej, 21,5 km
uszczelnionej sieci kanalizacji
sanitarnej, rozbudowana
oczyszczalnia ścieków – po
4 latach intensywnych prac
na terenie niemal całego miasta,
duża część miejskiego systemu
wodno-kanalizacyjnego
przeszła gruntowną odnowę.
O szczegółach opowiada
Kazimierz Góra, prezes Zakładu
Usług Wodno-Ściekowych
w Słubicach. Str.16

Bardzo udane
„Letnie granie”!

Staramy się
o 24 mln zł
na gminne
inwestycje

Biesiada w stylu country,
ustanawianie rekordu w gotowaniu zupy z Mateuszem Gesslerem, koncerty, plenerowe
kino, Bieg bez granic, performance przygotowany przez
słubicką Bohemę i artystyczny
projekt „Novum” kolektywu
Between_us… - to tylko niektóre atrakcje przygotowane
w ramach cyklu „Letnie granie
w Słubicach”.
Więcej na str. 4-5 i 7

Gdy na początku lipca ogłoszone zostały
założenia do Rządowego Funduszu Polski
Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
burmistrz Mariusz Olejniczak zdecydował,
że trzeba szybko zdefiniować najważniejsze inwestycje, które wpisywałyby się
w ten program i powalczyć o pieniądze na
ich realizację.

Zrobiono to w błyskawicznym tempie i wnioski leżą już w Warszawie. – Teraz
z niecierpliwością będziemy czekali na rozstrzygnięcie – mówi burmistrz i wymienia projekty, które gmina chciałaby zrealizować z tego programu. Są to:
• przebudowa i remont drogi ul. Kopernika wraz z kanalizacją deszczową, budową
chodników, nowym oświetleniem i przebudową istniejących skrzyżowań (wartość
inwestycji 11,7 mln zł – bezzwrotne dofinansowanie 95 proc.)
• budowa przedszkola przy ul. Klonowej (wartość inwestycji prawie 11 mln zł, bezzwrotne dofinansowanie 85 proc.)
• budowa drogi gminnej i rowerowej o długości 3 km, od ul. Sportowej do Drzecina
(wartość inwestycji 5 mln zł, bezzwrotne dofinansowanie 95 proc.)

(beb)

Od 18 lipca do
5 września, w ramach cyklu
„Brzmienie lata”,
można słuchać
w plenerze darmowych koncertów
muzyki klasycznej.

Jako pierwszy na scenę wyszedł
Karłowicz Quartet, który w parku am
Agner we Frankfurcie nad Odrą, zagrał
Vivaldiego. W kolejne niedzielne przedpołudnie, w tym samym parku można
było posłuchać Czajkowskiego i Chopina w wykonaniu pianisty Pawła Wakarecego. Na sobotę 31 lipca, dzień po
tym jak zamykaliśmy ten numer Gazety
Słubickiej, na placu Bohaterów w Słubicach zaplanowano koncert Macieja

Smoląga. Ten pochodzący ze Słubic
18-letni utalentowany pianista jest laureatem wielu krajowych i międzynarodowych konkursów, m.in. w Wiedniu,
Moskwie, Brukseli i Stambule.

Od klasyki do musicalu

W niedzielę 8 sierpnia o 11.00
w parku Lienau koncert „Od Bacha do
Piazzoli” w wykonaniu Motion Trio.
To obecnie najsłynniejszy zespół akordeonowy na świecie, założony przez
Janusza Wojtarowicza, w którym grają
także: Marcin Gałażyn i Paweł Baranek.
W swoich aranżacjach łączą elementy
jazzu, world music, rocka, muzyki
klasycznej, a nawet współczesnej. Ich
koncerty to muzyczne spektakle zawierające akcję i dramaturgię.
Z kolei w sobotę, 14 sierpnia o 19.00,
na placu Przyjaźni w Słubicach koncert
„Od klasyki do musicalu”. Wystąpi Thalloris Quartet, założony w 2019 roku
żeński zespół smyczkowy składający

się z solistek Filharmonii Zielonogórskiej. Dzień później (15.08.2021, godz.
11.00, park Kleista) muzykę Haydna
i Schumanna przybliży Meccore String
Quartet, bez wątpienia najlepszy polski
kwartet smyczkowy.
„Brzmienie lata” w sierpniu (sobota 21.08.2021, 19.30, Park Lenné)
przyniesie nam też muzykę Mozarta.
Utwory mistrza zaprezentuje kwartet
smyczkowy Catori Quartett Brandenburskiej Orkiestry Państwowej. Z kolei
w Słubicach, 28 sierpnia o 19.00,
w parku przy Słubickim Ośrodku
Sportu i Rekreacji z programem „ Impresje Świętokrzyskie” wystąpi Luka
Mazur Quartet.

Muzyczny prezent

Na koniec cyklu, 5 września o 11.00
w parku przed Forum Kleista zagra
Brandenburska Orkiestra Państwowa
we Frankfurcie nad Odrą, która z okazji
20. urodzin Forum przygotowuje pre-

Fot. Artur Kozłowski

Tak brzmi tegoroczne lato

Cykl „Brzmienie lata”
otworzył koncert Karłowicz Quartet, który
zagrał Vivaldiego

zent w postaci koncertu. W programie
serenady Mozarta, Elgara, Czajkowskiego i Dworzaka.
Wstęp na wszystkie koncerty jest
wolny, dostępność miejsc siedzących
i poduszek jest ograniczona, ale można
ze sobą przynosić koce. Gdyby się zda-

rzyło, że na plenerowy koncert nie pozwoli pogoda, wówczas odbędzie się on
w Kościele Mariackim.
Organizatorem cyklu jest spółka
Messe und Veranstaltungs Frankfurt
(Oder) i Słubicki Miejski Ośrodek Kultury. 			
(beb)
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Pogranicze wyciąga wnioski z pandemii
Burmistrz M. Olejniczak podkreślał,
że skutki pandemii znacząco dotknęły
wszystkie grupy osób, które z różnych
powodów musiały regularnie przekraczać granicę. Przez wiele miesięcy
wstrzymany lub utrudniony był ruch
pracowników transgranicznych, studentów, młodzieży i dzieci uczęszczających do placówek oświatowych w kraju
sąsiada. Szczególnie trudna była sytuacja uczniów ostatnich klas, którzy
mieli przed sobą egzaminy końcowe.
Burmistrz nawiązał też do spotkania 16 czerwca w Słubicach,
z okazji 30. rocznicy Traktatu między
Rzeczpospolitą Polską a Republiką
Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, na które
zaprosił wspólnie z nadburmistrzem
Frankfurtu Rene Wilke, samorządów
od Świnoujścia i Heringsdorf do Gubina i Guben oraz przedstawicieli euroregionów z naszej części pogranicza.
Uczestnicy wypracowali wspólny
apel do rządów obu państw i instytucji unijnych (patrz obok), podkreślając, że regiony graniczne to miejsca
szczególnego współdziałania, które
potrzebują osobnych regulacji prawnych. – Zwróciliśmy uwagę, że głosy
płynące w czasie pandemii z regionów
granicznych były zbyt rzadko brane
pod uwagę przy podejmowaniu decyzji

przez rządy państw, a brak możliwości
koordynacji działań na szczeblu regionalnym i lokalnym naruszyło poczucie
bezpieczeństwa mieszkańców pogranicza – mówił burmistrz.
Minister Katrin Lange temat był dobrze znany ponieważ w czerwcowym
spotkaniu w Słubicach brał też udział
premier Brandenburgii Dietmar Woidke. K. Lange jest zdania, że choć
Polska i Niemcy współpracują w wielu
zakresach, to pandemia jest czymś zupełnie nowym i jest potrzeba opracowania nowych przepisów.
Zarządzanie kryzysem i standardy
działań w pandemii będą tematem
obrad Komitetu Współpracy Międzyregionalnej. Spotkanie ma się odbyć
w październiku w Gdańsku.
Pandemia przysporzyła też samorządom innych problemów. – Poprosiłem dziś Panią minister o zgodę na
przedłużenie terminów realizacji unijnych projektów, które obecnie realizujemy w gminie Słubice: ”Język sąsiada
w Dwumieście” i „Doświadczyć Dwumiasta” – mówił burmistrz. Swojego
gościa burmistrz zabrał też na budowę
wieży widokowej, współfinansowanej
z Unii Europejskiej, która powstaje
w sąsiedztwie historycznej Wieży Kleista.
(beb)

Fot. Beata Bielecka

Temat pandemii COVID-19 i wspólnych
działań na przyszłość dominował podczas
spotkania burmistrza Mariusza Olejniczaka
z Minister Finansów i Spraw Europejskich
Brandenburgii Katrin Lange, do którego doszło 14 lipca w Słubicach.

Z ust Minister Finansów i Spraw Europejskich Brandenburgii Katrin Lange burmistrz
Mariusz Olejniczak usłyszał zapewnienie o poparciu postulatów, które znalazły się
w apelu do rządów Polski i Niemiec.

Główne postulaty Wspólnego Apelu Polsko-Niemieckiego Regionu Przygranicznego
✔ unikanie zamykania granic oraz o podejmowanie działań łagodzących skutki ograniczeń
w przemieszczaniu się na drugą stronę granicy
✔ stworzenie dla pracowników (i innych osób regularnie przekraczających granicę) skutecznych
regulacji prawnych umożliwiających im kontynuację zatrudnienia bądź nauki
✔ zapewnienie możliwości bezpłatnego testowania dla pracowników transgranicznych
(w szczególności dla pracowników służb infrastruktury krytycznej, pracowników sektora medycznego itp.) a także dla studentów, uczniów
i dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli po
drugiej stronie Odry i Nysy oraz ich opiekunów
✔ honorowanie w regionach granicznych dokumentów sporządzonych w języku sąsiada potwierdzających wyniki testów oraz szczepienia
✔ podjęcie intensywniejszej wymiany informacji
między polskimi i niemieckimi służbami sanitarno-epidemiologicznymi
✔ stworzenie ram organizacyjnych, finansowych i prawnych w celu ułatwienia bezpośredniej
współpracy między szpitalami i jednostkami ratownictwa medycznego

Reklama

✔ zapewnienie możliwości nieprzerwanego korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej po obu
stronach granicy
✔ wczesne informowanie organów administracji
o planowanych zmianach tak, aby mogły się
przygotować na nadchodzące wyzwania
✔ ustanowienie trwałych wielojęzycznych
punktów poradnictwa i informacji dla mieszkańców i instytucji
✔ opracowanie wspólnych planów zwalczania
sytuacji kryzysowych na szczeblu lokalnym
i regionalnym (np. w formie strategii ochrony
przeciwpożarowej i ochrony przed skutkami
klęsk i katastrof dla obszaru pogranicza lub
transgranicznej polsko-niemieckiej strategii pandemicznej) oraz o zapewnienie organom regionalnym i lokalnym na poziomie powiatów i miast
na prawach powiatów odpowiednich zasobów
organizacyjnych, finansowych i prawnych w zakresie wdrażania takich planów
✔ korzystanie w naszym regionie w intensywniejszy sposób z mechanizmów unijnych (takich jak rescUE), w szczególności stworzenie
strategicznych zasobów środków medycznych

i ochrony osobistej (np. maseczek ochronnych),
szczepionek, leków, wyposażenia laboratoryjnego oraz respiratorów
✔ zawarcie między Polską i Niemcami, na podstawie Europejskiej konwencji ramowej o współpracy transgranicznej między wspólnotami
i władzami terytorialnymi z dnia 21 maja 1980
r., bilateralnej umowy, która znacząco rozszerzy
możliwości współpracy transgranicznej między
jednostkami samorządu terytorialnego
✔ ułatwienie transgranicznego świadczenia
usług w ogólnym interesie gospodarczym
✔ złagodzenie negatywnych skutków redukcji
poziomu dofinansowania z 85% do 80% w programach INTERREG, w perspektywie finansowej
2021-2027, przynajmniej dla projektów realizowanych przez organizacje trzeciego sektora, organizacje społeczne i samorządy o ograniczonych
możliwościach finansowych, w szczególności poprzez zapewnienie im dodatkowego współfinansowania przez rządy państw członkowskich
✔ intensyfikację współpracy między instytucjami krajowymi we wszystkich dziedzinach,
w szczególności w zakresie infrastruktury trans-

portowej (kolejowej, drogowej), służb ratowniczych (np. zawieranie regionalnych porozumień
o współpracy) i innych zdarzeń kryzysowych
(np. ptasia grypa i afrykański pomór świń) oraz
utrzymywanie tego rodzaju kontaktów w czasie
występowania pandemii.
Główne założenia Apelu zostały zatwierdzone 15 i 16 czerwca w Słubicach/Frankfurcie nad Odrą oraz w Gubinie/Guben,
przez ponad 90 przedstawicieli gmin,
miast, powiatów i euroregionów pogranicza polsko-niemieckiego. Podpisali się po
nim pomysłodawcy apelu: burmistrzowie
Słubic i Frankfurtu: Mariusz Olejniczak
i Rene Wilke, a także włodarze powiatów:
słubickiego,
Märkisch-Oderland,OderSpree, Vorpommern-Greifswald, Zgorzeleckiego, Görlitz oraz miast:Heringsdorfu,
Świnoujścia,Pasewalku,Polic,Gorzowa
Wlkp., Kostrzyna nad Odrą,Słońska, Górzyc, Brieskow-Finkenheerd,Cybinki, Ośna
Lubuskiego, Schenkendöbern,Forst (Lausitz), gminy Brody i Łęknica.
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To jest modelowe współdziałanie

Do gminy płyną
kolejne unijne
pieniądze
Blisko 278 tys. zł z unijnej puli, którą dysponuje Urząd Marszałkowski, trafi do Słubic, dzięki czemu Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji
wzbogaci się o komorę hiperbaryczną i kriogeniczną w centrum odnowy biologicznej.
12 lipca, na murawie słubickiego stadionu, Wicemarszałek Województwa
Lubuskiego Stanisław Tomczyszyn
podpisał umowę z partnerem SOSiRu
– Lokalną Grupą Działania „Zielona
Dolina Odry i Warty”, reprezentowaną
przez prezesa Piotra Charę i wiceprezesa Leonarda Pietrowa.

– Do Słubic trafi blisko 278 tys. zł
w ramach tzw. Centrum Innowacji Rekreacji i Odnowy Biologicznej. Za te
pieniądze kupimy nowoczesny sprzęt:
komory hiperbaryczną oraz kriogeniczną, co wzbogaci ofertę Słubickiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji – mówił
prezes SOSiRu Krzysztof Murdza.

Wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn podpisał umowę z partnerem SOSiRu – Lokalną
Grupą Działania „Zielona Dolina Odry i Warty”, reprezentowaną przez prezesa Piotra
Charę i wiceprezesa Leonarda Pietrowa

Lubuskie Centra Innowacji powstaną
w Słubicach, Górzycy i Krośnie Odrzańskim, w ramach wspólnego projektu
dwóch lokalnych grup działania: „ Zielona Dolina Odry i Warty” z Górzycy
oraz „Zielone Światło” z Krosna Odrzańskiego.
Słubice doposażą centrum odnowy
biologicznej, Górzyca kupi komputery
do szkół, drukarki 3d i skaner (dostanie
ponad 261 tys. zł), a Krosno innowacyjne

urządzenia do rekreacji za 193 tys. zł.
– Mamy tu dziś do czynienia z modelowym przykładem współpracy
lokalnych grup działania – chwalił
wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn i dodał, że warto takie działania
wspierać.
Pieniądze (w sumie ponad 730 tys.
zł), które trafią do 3 gmin, pochodzą ze
środków Unii Europejskiej z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2014-2020, w ramach poddziałania
„Przygotowanie i realizacja działań
w zakresie współpracy z lokalną grupą
działania”. Przyznał je Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego,
który zarządza programem.
– Bardzo dziękuję, bo to kolejne
dofinansowanie, które otrzymujemy
z tego programu – mówił burmistrz
Mariusz Olejniczak. Wcześniej w Słubicach, dzięki współpracy z Lokalną
Grupą Działania „Zielona Dolina Odry
i Warty” powstał m.in. plac zabaw
przy ul. Konstytucji 3 Maja, na który
z Urzędu Marszałkowskiego pozyskano
296 tys. zł, a w sąsiedztwie ulic Wandy
i Podchorążych – dwa place zabaw za
ponad 203 tys. zł.
Zakup komór dla SOSiR nie byłby
możliwy, gdyby nie pomoc gminy. Żeby
Lokalna Grupa Działania „Zielona Dolina Odry i Warty” mogła się starać
o unijną dotację musiała dysponować
wkładem własnym. Tu z pomocą przyszła gmina pożyczając jej 277 tys. zł.
22 lipca w Urzędzie Miejskim w Słubicach doszło do podpisania umowy. Pieniądze wrócą do gminy po rozliczeniu
projektu przez „Zieloną Dolinę”.
(beb)

Uczyli się języka sąsiada
Frankfurcki
lepiąc z gliny, gotując, grając uniwersytet
świętuje
30. urodziny
Ponad 40 uczniów
słubickich i frankfurckich szkół, którzy biorą udział
w projekcie „Język
sąsiada w Dwumieście”, uczestniczyło w cyklu letnich
warsztatów, które
pozwoliły im lepiej
się poznać.

(beb)

– Wkład Uniwersytetu w wychowanie i edukację tysięcy młodych
ludzi z różnych stron świata to powód
do dumy i wielkiej satysfakcji. Serdecznie za to dziękuję. Dziękuję również za to, że Uniwersytet od lat ma
bardzo pozytywny wpływ na rozwój
naszego miasta – dodał burmistrz.
Pierwszym z wydarzeń zaplanowanych w związku z jubileuszem była
dyskusja, do jakiej doszło 15 lipca,
w murach Viadriny, o roli uczelni
w nauce i społeczeństwie. Udział
wzięli m.in. prof. Julia von Blumenthal, Małgorzata Kopka-Piątek, dyrektorka Programu Europejskiego,
Instytut Spraw Publicznych w Warszawie, Svea Kühl, przewodnicząca
samorządu studenckiego AStA Viadrina i prof. Christoph Markschies,
prezydent Berlińsko-Brandenburskiej
Akademii Nauk.
Od tego dnia można też oglądać
online wystawę poświęconą 30-leciu
Viadrin, która prezentuje historyczne
zdjęcia wraz z opisami przedstawionych wydarzeń w języku niemieckim
i polskim. Wystarczy wejść na stronę:
www.europa-uni.de/pl
– W ciągu roku będziemy dodawać linki do galerii zdjęć, filmów
i kolejnych historii, które uzupełnią
wystawę i pozwolą na poznanie historii Viadriny oraz wielu osób za-

angażowanych, którzy od momentu
powstania tworzyli i kształtowali uniwersytet – zapowiada uczelnia.
Do 31 października 2022 r. wystawę zdjęć o historii Viadriny można
też oglądać przed biblioteką, w budynku głównym uniwersytetu przy
Große Scharrnstraße 59. Na 14 wieloformatowych bannerach z około 560
fotografiami przedstawione zostały
najważniejsze wydarzenia z 30-letniej historii uczelni.
W ramach wydarzeń związanych
z 30-leciem, zaplanowanych na najbliższe miesiące, 21 października
2021 nastąpi otwarcie dużej auli
oraz inauguracja roku akademickiego
w Collegium Polonicum oraz wernisaż
wystawy „Portrety Collegium Polonicum”.
(beb)

Fot. Heinz Koehler/Materiały EUV

Fot. Ariel Pawelczyk

Pierwsze, tygodniowe warsztaty
dla 20-osobowej grupy ruszyły 28
czerwca, tuż po zakończeniu roku
szkolnego. – Choć uczestnicy projektu
ze Słubic i Frankfurtu nad Odrą już się
wcześniej spotykali, ucieszyło nas, że
tym razem nawiązały się między nimi
bliższe relacje – mówi koordynatorka
projektu Marta Łuczak z Urzędu Miejskiego w Słubicach.
Dodaje, że cykl warsztatów realizowany był we współpracy koordynatorów ze Słubic i Frankfurtu nad Odrą
dzięki czemu spotkania odbywały się
po obu stronach Odry.
Kolejne warsztaty, dla podobnej
grupy osób, rozpoczęły się tydzień
później. Program w obu przypadkach
był podobny.
W poniedziałki były warsztaty językowe, podczas których uczniowie poznawali słownictwo związane z treścią
zajęć sportowych, które się wówczas
odbywały. Ale nie tylko. – Uczestniczyli też w grze miejskiej, która była
okazją do zapoznania naszych uczestników zza Odry z okolicą. Jak się okazało niektórzy byli w Słubicach po raz
pierwszy – opowiada M. Łuczak.
W kolejnych dniach były m.in.
warsztaty przyrodnicze oraz żywieniowo-kulinarne. Przyrodnicze odbywały się przy jednym ze słubickich
stawów. Młodzież poznała jego mieszkańców: traszki, pluskwiaki i żaby…
Natomiast podczas warsztatów żywieniowo-kulinarnych
mieszkańcy
dwumiasta uczyli się jak jeść zdrowiej,
ale też wspólnie przyrządzali różne
smakołyki.

- Viadrina stała się ważnym w Europie
miejscem kształcenia i badań oraz interkulturowego dialogu. Zjednoczona w różnorodności uczy, w jaki sposób trzeba bronić wspólnych wartości: wolności, pokoju
i solidarności w Unii Europejskiej tworzonej
przez różne kultury i narody – podkreślił
burmistrz Mariusz Olejniczak w liście gratulacyjnym skierowanym do Prezydentki
Europejskiego Uniwersytetu Viadrina prof.
Julii von Blumenthal.

Między innymi to zdjęcie pierwszych
studentów Viadriny z września 1992 roku
trafiło na wystawę.

gazeta Słubicka

4

07/2021

30 lipca

„Letnie granie” spodobało się wie
Jeśli ktoś chciał ciekawie spędzić
weekend, od 9 do 11 lipca, miał
w czym wybierać. – Serce się
radowało, gdy widziałem
jak mieszkańcy świetnie się
bawili choćby podczas polsko-niemieckiej biesiady,
ustanawiając rekord w gotowaniu zupy z Mateuszem
Gesslerem czy podczas licznych koncertów – mówi burmistrz Mariusz Olejniczak.

Urodziny dwumiasta

Pomimo, że piątek był deszczowy,
wielu mieszkańców i tak przyszło
świętować. Na bocznym boisku przy
stadionie zaparkowały Food Trucki,
a wieczorem organizatorzy warsztatów
No Borders zaprosili na występ ich
uczestników. Wokalistów przygotowywała sama Ania Szarmach, a gitarzystów
m.in. Jacek Królik, którzy wcześniej prowadzili warsztaty w SMOKu.
W sobotę, ku radości wszystkich, wyszło słońce i zabawa trwała w najlepsze.
Po obu stronach Odry. Z powodu pandemii nie można było w tym roku zorganizować wspólnego Miejskiego Święta
Hanzy, ale

dwumiasto zaprosiło
mieszkańców do wspólnej
zabawy. W sobotę na frankfurckiej promenadzie świętowaliśmy m.in. urodziny
dwumiasta, które otworzyli burmistrzowie Słubic i Frankfurtu: Mariusz
Olejniczak i Rene Wilke.

Z Mateuszem Gesslerem
ustanowiliśmy rekord Polski

Tego dnia na terenie SOSiRu, w południe rozpoczęło się „Wielkie gotowanie z Mateuszem Gesslerem”.
Słubiczanie ustanowili rekord w gotowaniu zupy. Zrobili wspólnie z M. Gesslerem 161 kg solianki, którą z wielkim
apetytem zjedli później mieszkańcy.
Zupą częstowali m.in. burmistrz
i przewodniczący rady miejskiej Grzegorz Cholewczyński To był dobry
wstęp do polsko-niemieckiej biesiady
muzycznej „Dziki zachód”, która była
kolejnym punktem programu. Na
scenie pojawiły się chóry z obu stron
Odry, a także połączone zespoły: Lebensfreude z Frankfurtu i Konsonans
ze Słubic, które występują jako polskoniemiecki chór „Kukuleczki’s”. W stylu
country pozostaliśmy także podczas
koncertu zespołu Valley Road, a wieczorem zrobiło się bardzo rockowo.
Sceną zawładnął Łukasz Łyczkowski
i grupa 5 RANO.

Letnie kino plenerowe

Niedziela upłynęła na sportowych emocjach. Najpierw Słubicki
Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprosił dzieci na animacje sportowe, a wieczorem otwarto
Strefę Kibica. Mieszkańcy
oglądali razem Finał Mistrzostw Europy w piłce
nożnej na dużym ekranie!
SMOK pomyślał też
o tych, którzy nie interesują się piłką nożna. Na
placu Bohaterów ruszyło
tego dnia Letnie Kino
Plenerowe. Do czwartku
można było obejrzeć kilka
dobrych filmów.
(red)

Fot. Tomasz Fedyszyn

„Letnie granie”, cykl imprez przygotowanych przez Słubicki Miejski
Ośrodek Kultury, rozpoczął się w piątek
9 lipca od „Biegu Bez Granic – Lauf
Ohne Grenzen”. Na starcie stanęło 83
biegaczy z obu stron Odry, którzy mieli
do pokonania 10 km. Pomimo, że biegli
w strugach deszczu, wszyscy dotarli na
metę. Wśród panów triumfował Jacek
Stadnik z Zielonej Góry, a wśród pań
Karolina Jankowska z Bolesławca. Tradycją jest też to, że pucharami nagradza
się także najszybciej biegających mieszkańców Słubic i Frankfurtu. Powędrowały one do Rafała Borowiaka i Oli
Guzik, a także do Moniki Wojciechowskiej i Stefana Kuhlberga z Frankfurtu.
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Aula Collegium
Polonicum
prawie gotowa
- Cieszę się, że mogliśmy, jako gmina, dołożyć swoją cegiełkę do odbudowy auli Collegium Polonicum - mówi burmistrz Mariusz
Olejniczak, któremu dyrektor CP dr Krzysztof Wojciechowski pokazał kilka dni temu
efekty prac.

Fot. Ariel Pawelczyk

Gdy latem 2018 roku zapalił
się dach nad aulą, pomieszczenie
to nadawało się już tylko do
gruntownego remontu. Zakres
prac był olbrzymi i olbrzymie
były też koszty odbudowy. - Nie
mieliśmy wątpliwości, że w takiej
sytuacji trzeba pomóc UAM, bo
przecież Collegium Polonicum
to serce naszego miasta - mówi
burmistrz. Gmina przekazała na
odbudowę auli 730 tys. zł.
Aula prezentuje się wspaniale, w październiku odbędzie
się w niej inauguracja nowego
roku akademickiego. To pierwsze
z wydarzeń zaplanowanych w ramach 30. urodzin Collegium Polonicum.
(beb)

Umowa na termomodernizację „dwójki”
podpisana
Za pięć miesięcy Szkoła Podstawowa nr 2
ma mieć nową elewację w kolorach nawiązujących do nowej sali sportowej, którą
gmina niedawno wybudowała przy „dwójce”. Termomodernizacja budynku to jednak
nie tylko poprawa jego estetyki.
- Inwestycja obejmuje także modernizację systemu grzewczego, stolarki
okiennej, docieplenie stropodachu
i ścian zewnętrznych – wylicza burmistrz Mariusz Olejniczak, który 6
lipca podpisał umowę z szefem zielonogórskiej firmy AMS-BUD Michałem Sobierajskim. Firma wygrała
ogłoszony przez gminę przetarg.
Wartość zadania to blisko 1,6 mln zł,
a termin jego realizacji wynosi 5 miesięcy.

- Cieszy mnie, że dostaliśmy na tę inwestycję dofinansowanie – 300 tys. zł
– z Funduszu Inwestycji Lokalnych, ale
na tym nie poprzestajemy – mówi burmistrz. Gmina stara się też w Banku
Gospodarstwa Krajowego o premię
termomodernizacyjną, która mogłaby
wynieść 16 proc. wartości wskazanej
w audycie energetycznym, czyli ok.
200 tys. zł. Czekamy na decyzję, którą
powinniśmy poznać wkrótce.
(beb)
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Krzesła nad Odrą zachęcają do spotkań
mieszkańców dwumiasta
To właśnie wtedy niemiecki i polski
artysta: Ryszard Górecki i Eberhard
Krueger stworzyli dwa wielkie krzesła,
które stanęły naprzeciw siebie, po obu
stronach Odry. Zachęcały do spotkań
i rozmów mieszkańców Słubic i Frankfurtu.
- Kiedy w ubiegłym roku, z powodu
koronawirusa zamknięto granicę, na
frankfurckim krześle, pojawił się baner
o treści: Tęsknimy za Wami – przypomniała Christa Moritz z zarządu frankfurckiej spółki ARLE, która wspólnie
z dr. Krzysztofem Wojciechowskim,
dyrektorem Collegium Polonicum
w Słubicach, byli 12 lipca gospodarzami
uroczystości, podczas której oddano
krzesło do użytku.

ARLE, które współpracuje m.in.
z seniorami ze Słubic i Frankfurtu (tuż
przy moście łączącym nasze miasta
prowadzi miejsce spotkań dla nich)
właśnie w czasie pandemii, gdy mieszkańcy nie mieli okazji do spotkań,
zainteresowało się historią krzeseł.
Wtedy okazało się, że słubickie nie
przetrwało. Frankfurtczycy, w ramach
sąsiedzkiej współpracy, przy wsparciu
Euroregionu Pro Europa Viadrina, zlecili więc wykonanie nowego krzesła.
Ma wysokość 1,8 metra, przypomina ławeczkę, powstało w warsztacie
kształcenia zawodowego we Frankfurcie (UEAZ), a za materiał posłużyło
piękne dębowe drewno. Ponieważ trwa
remont wałów przeciwpowodziowych

i krzesła nie można na razie ustawić nad
samą Odrą, stanęło tymczasowo przy
Collegium Polonicum. Siedząc na nim
można nie tylko patrzeć na sąsiedni
Frankfurt i Odrę, ale też odpocząć podczas spaceru po dwumieście.
– Bardzo dziękuję ARLE i frankfurckim seniorom za tę symboliczną
ławeczkę, która stanęłą na razie tutaj,
również w bardzo symbolicznym
miejscu – mówił podczas uroczystości
burmistrz Mariusz Olejniczak.
W spotkaniu wziął też udział zastępca nadburmistrza Frankfurtu
Claus Junghanns i artysta Eberhard
Krueger, jeden z pomysłodawców
krzeseł nad Odrą.
(beb)

Fot. Beata Bielecka

Przed Collegium Polonicum stanęło 12 lipca symboliczne „Krzesło
zbliżenia pogranicza”, które nawiązuje do artystycznego projektu
sprzed 25 lat.

Krzysztof Wojciechowski (od lewej), Mariusz Olejniczak, Christa Moritz i Claus Junghanns
jako pierwsi usiedli na krześle, które stanęło obok Collegium Polonicum

Poczuliście magię dwumiasta? My tak!
W połowie lipca zaprosiliśmy mieszkańców na
kolejny weekend (16-18.07.) z cyklu „ Letnie granie w Słubicach”.

Na
placu
Bohaterów
mieliśmy okazję obejrzeć
performance
teatralno-muzyczno-taneczny
„Zamek
Graala” w wykonaniu Studia
Tańca „Bohema”, a po nim,
w parku, który sąsiaduje ze
Słubickim Ośrodkiem Sportu
i Rekreacji, miało miejsce niesamowite wydarzenie muzyczne
przygotowane przez kolektyw
Between_us. Królowała tam
muzyka elektroniczna. Pomysłodawcy tego wydarzenia zadbali o to, żeby było magicznie,
klimatycznie
i
kolorowo.
Weekend zakończył się koncertem zespołu „Trupięgi”.
Wszystkie wydarzenia były
realizowane w ramach polskoniemieckiego projektu Magia
Dwumiasta.
(beb)

•
•
•
•

Dermatologia
Dermatologia pediatryczna
Dermatologia estetyczna
Medycyna regeneracyjna
i anti– aging
• Dermatochirurgia

•
•
•
•
•

Dermatoskopia
Trichoskopia
Chirurgia naczyniowa
USG Doppler
Małoinwazyjne metody
leczenia żylaków

ul. Transportowa 6 | 2 piętro | 69-100 Słubice
www.dermaestetica.pl | info@dermaestetica.pl

Reklama

Fot. SMOK

tel.: 506 501 515
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Półmetek kadencji za nami. 51 ml
oświata

Drodzy Mieszkańcy,
za nami półmetek kadencji. Obejmując stanowisko burmistrza, gdy obdarzyliście mnie Państwo swoim zaufaniem, miałem
w głowie wiele pomysłów na to, jak rozwijać naszą gminę. To, co
wówczas sobie założyłem, krok po kroku realizuję, chociaż pandemia pokrzyżowała niestety część planów. Mimo, że przyszło
nam pracować w niełatwym czasie, idziemy do przodu. Wiele udało
się już zrobić, a pociąg z inwestycjami naprawdę nieźle rozpędziliśmy. Mam nadzieję, że pandemia nam go nie zatrzyma.
Ale rozwój to nie tylko inwestycje. Cieszę się, że udaje mi się
realizować także to, co obiecałem Państwu na początku kadencji.
Stworzyliśmy nowe możliwości nauki języka sąsiada, powstała
długo oczekiwana klasa sportowa, rozwija się nasz słubicki sport,
jeszcze intensywniejsza jest współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi… Ale to nie wszystko.
Jak Państwo wiecie, Unia Europejska przygotowała na lata
2021-2027 spore fundusze dla samorządów. Żeby skuteczniej po
nie sięgać zaproponowałem sąsiednim gminom utworzenie grupy
G7, bo to da nam większe szanse zdobycia pieniędzy, które chcemy
przeznaczyć m.in. na ścieżki rowerowe, odnawialne źródła energii,
wspólne projekty z dziedziny edukacji, kultury, turystyki czy poprawę infrastruktury społecznej i zdrowotnej.
Przed nami jeszcze wiele wyzwań. Proszę, dzielcie się ze mną
swoimi pomysłami, bo wszystko co robię, robię dla mieszkańców.
Jestem przekonany, że czerpiąc z Waszych doświadczeń jestem
w stanie zrobić dużo więcej. A to, co zrealizowałem dotychczas
poddaję Państwa ocenie.
Burmistrz Słubic
Mariusz Olejniczak

8
mln zł

Współpraca
transgraniczna

• Dzięki unijnemu projektowi „Język
sąsiada w Dwumieście SłubiceFrankfurt”, 400 uczniów ze Słubic
i 300 z Frankfurtu ma możliwość
darmowej nauki języka sąsiada.
Projekt rozpoczął się we wrześniu
2021 roku i potrwa do czerwca 2022
roku. Jego budżet to 820 tys. euro.,
z czego 85 proc. pochodzi z funduszu europejskich

• w sąsiedztwie Słubickiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji gmina buduje kompleks rekreacyjny z wieżą widokową,
na który z Unii Europejskiej dostanie minimum 4,1 mln zł. Będzie tam
m.in. plac zabaw, staną wiaty piknikowe. Całkowity koszt inwestycji ok. 7 mln zł

• Słubice i Frankfurt uchwaliły wspólny Plan działania na lata 2020-2030.
Opiera się on na kilku filarach: transgranicznym kształceniu, rozwoju gospodarki, przyciąganiu inwestorów,
wspólnej infrastrukturze komunalnej,
wspólnym rynku usług

• z inicjatywy burmistrzów Słubic
i Frankfurtu Mariusza Olejniczaka
i Rene Wilke do rządów Polski i Niemiec oraz instytucji europejskich,
trafi lada moment apel samorządowców z obu stron Odry i Nysy, żeby
w przyszłości, przy podejmowaniu
decyzji i formułowaniu przepisów,
bardziej brać pod uwagę specyfikę
regionów przygranicznych. Chodzi
o to, żeby w przyszłości zminimalizować problemy, z którymi mieszkańcy pogranicza muszą się mierzyć
w trakcie pandemii koronawirusa.

• budowa Szkoły Podstawowej w Kunowicach – 12
mln zł .1 września w nowej szkole zabrzmi pierwszy dzwonek. Nowoczesny budynek, w którym
oprócz
ośmioklasowej
szkoły będzie też m.in.
punkt
przedszkolny,
świetlica i biblioteka, pomieści 250 dzieci

• hala sportowa przy
Szkole Podstawowej nr 2
w Słubicach – 7,2 mln zł.
W budynku o powierzchni użytkowej 1, 3 tys. mkw
znajduję się: sala sportowa z boiskami do różnych gier i rozkładanymi
trybunami dla 240 osób,
a także duże zaplecze sanitarne

8
mln zł

Inwestycje i zaku
drogi

26

10,4
mln zł

mln zł

• hala sportowa przy
Szkole Podstawowej nr
3 w Słubicach – 4,8 mln
zł. Na tę inwestycję pozyskaliśmy 2,9 mln zł.
Budowa ma się zakończyć w grudniu tego roku.
W budynku o powierzchni
ponad 900 mkw będzie
sala gimnastyczna, sala
do zajęć korekcyjnych
i zaplecze sanitarne

• świetlica socjoterapeutyczna na os. Świerkowym – 1 mln zł. Jedna
z najnowocześniejszych
tego
typu
placówek
w Polsce. Została otwarta w maju tego roku. Skupia się na dwóch formach
działalności: opiekuńczowychowawczej i specjalistycznej, czyli terapii
psychologicznej, pedagogicznej i socjoterapii

• modernizacja skrzyżowania ul. Konstytucji
3 Maja Jagiełły i Mieszka I wraz z przebudową
Mieszka I i budową ronda
– 1,9 mln zł. Z Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg
dostaliśmy 944 tys. zł dofinansowania
• remont ul. Obozowej
– 615 tys. zł. Ponad 307
tys. zł z Funduszu Dróg
Samorządowych
• ul. Sportowa – 432 tys.

zł, 216 tys. zł gmina dostała z Funduszu Dróg
Samorządowych
• Nadodrzańska 115 tys. zł
• pl. Wolności – 144 tys. zł
• Sienkiewicza - 170 tys. zł
• Kunowice – 627 tys. zł
• Rybocice- 100 tys. zł
• Nowy Lubusz – 119 tys. zł
• Nowe Biskupice - 93
tys. zł
• Kunice - 99 tys. zł
• Drzecin 99,2 tys. zł

• remonty szkół, przedszkoli i żłobka – łącznie 3,
5 mln zł

Tyle
zdobyliśmy

• 2,9 mln zł z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych - budowa sali
sportowej przy SP 3
• 944 tys. zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – przebudowa
ul. Mieszka I wraz z modernizacją
skrzyżowania

• 1 mln zł z Banku Gospodarstwa
Krajowego - 19 nowych lokali socjalnych przy ul. Krótkiej (łącznie inwestycja 2,5 mln zł)

• 1,1 mln zł - Projekt „Język sąsiada
w Dwumieście Słubice-Frankfurt”

2,8
mln zł

Poma
powiatow

• 1 mln zł dotacji dla Powiatu Słubickiego
na drogę z Nowych Biskupic do Rzepina

• 350 tys. zł dla Powiatu Słubickiego na
zakup karetki dla szpitala

• 361 tys. zł z Funduszu Dróg Samorządowych - remont ul. Obozowej
• 216 tys. zł z Funduszu Dróg Samorządowych - remont ul. Sportowej
• 412 tys. zł – z różnych programów
na wsparcie działalności organizacji
pozarządowych
• 105 tys. zł z MEN na pomoce dla
szkół

• 200 tys. zł zabezpieczyliśmy w tegorocznym budżecie gminy na modernizację szpitala powiatowego w Słubicach
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ln zł na inwestycje!

upy inwestycyjne
rekreacja

8,6
mln zł

z a b a w
dla dzieci
w różnym
wieku,
także
niepełnosprawnych, tor
dla rolkarzy, miejsca do
rekreacji, publiczna toaleta przystosowana dla
osób niepełnosprawnych.
Inwestycja za ok. 5,5 mln
zł ma powstać w ciągu
roku.

• Ścieżka rowerowa na
koronie wału – 7 km odcinek prowadzi od Nowego Lubusza do granicy
z gminą Górzyca – 2,5
mln zł

• przebudowa placu Bohaterów – 4, 3 mln zł.
Stanęła tu m.in. podświetlona
fontanna,
powstał plac zabaw,
jest miejsce na mobilną
scenę, która jest wykorzystywana podczas różnych wydarzeń kulturalnych i sportowych
• lada chwila gmina ogłosi przetarg na przebudowę 2,5-hektarowego
parku przy al. Niepodległości. Powstanie 5 stref
rekreacyjnych z placami

• nowe place zabaw i doposażenie istniejących –
645 tys. zł : plac przy ul.
Konstytucji 3 Maja (296
tys. zł, w całości sfinansowany z Europejskiego
Funduszu Rolnego. Przy
wsparciu gminy, projekt
realizował
Uczniowski Klub Sportowy SP3
i Lokalna Grupa Działania Zielona Dolina Odry
i Warty), dwa place zabaw
w sąsiedztwie ulic Wandy
i Podchorążych (203 tys.
zł, w całości sfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Partnerami projektu byli
stowarzyszenie po PROstu i Lokalna Grupa Działania Zielona Dolina Odry
i Warty)

agamy
wi i innym
• 120 tys. zł dla Powiatu Słubickiego na
budowę lądowiska dla śmigłowców ratunkowych

• 730 tys., zł dla Collegium Polonicum na
odbudowę spalonej auli

• 230 tys. zł na zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
• 150 tys. zł dla Zarządu Dróg Wojewódzkich na budowę chodnika przy drodze
wojewódzkiej w Kunowicach

2,8

mln zł

ekologia
• Gmina uruchomiła program, którego celem jest
pozbycie się tzw. kopciuchów. Kto wstawia
w mieszkaniu ekologiczny piec dostaje zwrot do
70 proc. wartości inwestycji. Do dziś pozbyliśmy się dzięki temu 29
kopciuchów. Zostały wymienione na ekologiczne
piece. Mieszkańcy otrzymali od gminy dotacje na
łączną kwotę 144 tys. zł

621

tys. zł

• ogród deszczowy przy
samorządowym żłobku –
60 tys. zł

• budki dla jerzyków na
budynku
Słubickiego
Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Piłsudskiego – 3 tys. zł
• posadziliśmy 320 drzew
za blisko 130 tys. zł. Przy
każdym nowo posadzonym drzewie jest hydrobufor, worek napełniany
wodą, żeby roślina dobrze się ukorzeniła

• stacja ładowania samochodów
elektrycznych
wraz z panelami fotowoltaicznymi – 150 tys. zł

• W nagrodę za to, że
gmina Słubice podejmuje
wiele działań w obszarze
ekologii, dostała, w ramach
ogólnopolskiego
konkursu, dwa recyklomaty, dzięki którym
w prosty sposób można
segregować plastikowe
butelki. Recyklomaty stoją przy miejskiej bibliotece i na pl. Bohaterów.

Tyle daliśmy
społecznikom

W 2019 roku powstał Program
Współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi, który
będzie realizowany do końca 2024 r.
Jego budżet to 2,8 mln zł. Tyle pieniędzy otrzymają słubickie organizacje pozarządowe m.in. na wsparcie
i upowszechnianie kultury fizycznej,

przeciwdziałanie
uzależnieniom
i patologiom społecznym, promowanie ochrony zdrowia, aktywizację
seniorów i osób niepełnosprawnych
czy warsztaty edukacyjne.

Sonda wśród mieszkańców

Jak ocenia Pan/Pani
półmetek kadencji
burmistrza Mariusza
Olejniczaka?
- Z tego co wiem, to generalnie ludzie są zadowoleni.
Ja mieszkam obok Słubic
i cieszę się, że są tam robione
po części drogi. Dzieje się też
dużo jeśli chodzi o oświatę.
Budowane są sale sportowe i szkoła w Kunowicach.
Ogromny plus za to dla burmistrza i całej ekipy, która
teraz rządzi.
- Z tego co widzę dużo się
dzieje. Naprawdę powinniśmy być zadowoleni z takiego gospodarza jakiego
mamy. Przydałoby się tylko
więcej ścieżek rowerowych.
Przejeżdżając rowerem przez
Słubice jest to naprawdę
uciążliwe.
- Jestem bardzo zadowolony. Widzę, że dużo się
dzieje, burmistrz dostrzega sport, potrzeby dzieci
i w fajnym kierunku to
idzie. Na pewno przydałby
się w mieście kryty basen.
To byłoby spełnienie marzeń mieszkańców.

- Słubice to jest bardzo dobre
miejsce do życia.
To wprawdzie małe miasto,
ale sympatyczne. Jestem
zadowolona z tego, że tu
mieszkam i pracuję.

- Naprawdę ten burmistrz
bardzo dużo zrobił dla Słubic.
Stara się, pomaga ludziom,
jest bardzo otwarty dla
każdego. A co warto by było
jeszcze zrobić? Może by tak
w parkach było więcej miejsc
dla dzieci, huśtawek i innych
takich rzeczy. Choćby takich
jak na placu Bohaterów.
Sondę przeprowadziła telewizja HTS w ramach „Wiadomości
samorządowych” poświęconych podsumowaniu
2,5 roku urzędowania burmistrza Mariusza Olejniczaka.
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Mistrzostwa woj. lubuskiego weteranów w tenisie stołowym.
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Ryszard Kulczycki, prezes
lubuskiego
OZTS, był
zadowolony
z poziomu
sportowego

Siedem medali dla
STS Wulmar Słubice

Łącznie na konto słubickiego klubu powędrowało aż 7 medali, choć medalowych punktów
w końcowej klasyfikacji było 6. Skąd różnica? –
W deblu często zdarzało się, że medal zdobywało
dwóch zawodników reprezentujących różne kluby.
Każdy z nich otrzymywał krążek, ale punkty za
medal były już dzielone na pół – wyjaśnia R. Kulczycki.

Lista medalistów
z STS Wulmar Słubice
ZŁOTO
• Krzysztof Lubin - indywidualnie (40-49)
• Krzysztof Lubin i Marek Szuplak - debel (40-49)

SREBRO
• Marcin Zawadzki - indywidualnie (40-49)
• Marcin Zawadzki - debel z innym zawodnikiem
(40-49)
BRĄZ
• Ireneusz Donigiewicz - debel z innym zawodnikiem (40-49)

Polańska i Wyrwas
ze srebrnymi medalami
mistrzostw Polski U20
Kolejne medale dla LKS Lubusz Słubice, tym razem z mistrzostw
Polski juniorów U20. Z dalekiego Lublina srebrne krążki (i przy okazji
rekordy życiowe) przywiozły Julia Wyrwas oraz Paulina Polańska.

Julia Wyrwas przywiozła z mistrzostw
Polski U20 srebrny medal

Mistrzostwa były rozgrywane
w dniach 2-4 lipca. Do Lublina udała
się pięcioosobowa reprezentacja Lubusza, skromna, ale z dużymi nadziejami na dobry występ.
I tak też się stało. Kibiców nie zawiodła Julia Wyrwas, która w trójskoku zaliczyła 12,58 m, co jest jej
nowym rekordem życiowym. Ten
wynik dał jej miejsce na drugim
stopniu podium i upragniony medal.
Drugie miejsce i srebro wywalczyła
również Paulina Polańska. Rzucony
przez nią dysk poleciał na odległość
43,98 m. Warto odnotować, że wynik
ten nasza zawodniczka osiągnęła
w ostatniej kolejce w konkursie! I to
także jest jej nowa życiówka.

A jak spisali się pozostali? Adriana
Zabłocka w skoku wzwyż osiągnęła
wysokość 167 cm, czym wyrównała
swój rekord życiowy. Dało jej to najbardziej pechowe dla sportowca,
czwarte miejsce. W tej samej konkurencji Tomasz Klimiuk był dziesiąty
z wynikiem 188 cm.
W rzucie dyskiem startowała także
Zuzanna Piskunowicz. Wynikiem
34,59 m wyrównała swój najlepszy
tegoroczny rezultat i uplasowała się
na czternastym miejscu w Polsce.
Trenerami naszych lekkoatletów
są: Oleg Pachol (rzuty) oraz Edward
Czernik (skoki).
(MK)

SKP Słubice wicemistrzem
piłkarskiej A klasy
W korespondencyjnym pojedynku o pierwsze miejsce
w rozgrywkach lepsi okazali się Zieloni Lubiechnia Wielka.
Mając jedno oczko przewagi w tabeli, pokonali w swoim
ostatnim spotkaniu FC Kursko 4:0, dzięki czemu wywalczyli
upragniony (i zasłużony) awans do klasy okręgowej.
Podopieczni trenera Adama Mrozińskiego ostatecznie
uplasowali się na drugim miejscu, z dorobkiem 52 punktów
zdobytych w 24 meczach (15 zwycięstw, 7 remisów i 2 porażki). Ich bilans bramkowy to 71-30. Warto również nadmienić, że zespół SKP przez całe rozgrywki jako jedyny
nie zaznał porażki na własnym boisku. Tabela końcowa
i wszystkie wyniki są dostępne na www.90minut.pl. (MK)

SKP Słubice został wicemistrzem piłkarskiej A klasy w sezonie 2020/2021

Fot. Honorata Świątkowska

Na drugim miejscu zakończył rozgrywki w A klasy (grupa słubicka)
zespół SKP Słubice. 26 czerwca białoniebiescy w ostatniej kolejce
sezonu zremisowali na własnym boisku z Juwenią Boczów 2:2.

• Mieczysław Marciniak - indywidualnie (60-64)
• Mieczysław Marciniak i Zbigniew Cybulski debel (60-64)
Dobre występy indywidualne przełożyły się
na klasyfikację drużynową. W tej bezkonkurencyjni byli gospodarze. STS Wulmar Słubice zajął
pierwsze miejsce z dorobkiem 1177 oczek. W pokonanym polu zostawił m.in. renomowaną Gorzovię Gorzów Wlkp.
(MK)

Słubice
gospodarzem
Ogólnopolskich
Igrzysk
Zrzeszenia LZS

Słubice po raz kolejny będą gospodarzem
ważnej imprezy sportowej. Rada Główna
Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych zdecydowała, że powierzy naszemu
miastu organizację XXV Ogólnopolskich
Igrzysk LZS w 2022 roku.

Nie tak dawno Słubice gościły sportowców w ramach mistrzostw Polski
LZS U18 i U20 w lekkoatletyce. I to
właśnie podczas tamtej imprezy włodarze LZS, wiceprzewodniczący Rady
Głównej Zrzeszenia LZS Marek Mazur
i sekretarz rady Krzysztof Piasek,
podkreślali dobrą organizację i zasugerowali powierzenie Słubicom w przyszłym roku najważniejszej imprezy
dla całego zrzeszenia - ogólnopolskich
igrzysk. I tak właśnie się stało. Słubice
złożyły swoją ofertę, a rada zadecydowała o wyborze.
- Bardzo się cieszę z tej wiadomości.
Tegoroczne igrzyska LZS odbędą się
w Spale i pojadę tam, aby odebrać flagę
olimpijską i zaczniemy przygotowania
- zapowiada burmistrz Słubic Mariusz
Olejniczak. - To wielkie zadanie. Już
dwa razy byliśmy gospodarzem igrzysk
- w 2009 i 2014 roku. Teraz czeka nas
kolejny raz - dodaje Ryszard Chustecki,
prezes Lubusza Słubice.
XXV Ogólnopolskie Igrzyska LZS
odbędą się w ostatni weekend sierpnia
2022 roku. Do Słubic przyjedzie około
1500 sportowców, którzy zmierzą się
w rozmaitych dyscyplinach, nie tylko
typowo sportowych, ale także rekreacyjnych i integracyjnych. Dodając trenerów i działaczy, to będzie około 2000
osób.

- To będzie wielka promocja miasta
i naszego stadionu, ale również wyzwanie logistyczne. Będziemy przygotowywać się cały rok. Najważniejsze,
aby goście czuli się u nas bezpiecznie
i po zawodach wyjechali ze Słubic zadowoleni - podkreśla R. Chustecki.
Do tematu przygotowań igrzysk będziemy wracać.
(MK)

Fot. Sławomir Tomusiak

Organizatorem turnieju był Lubuski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego, a patronat nad
wydarzeniem objął burmistrz Słubic Mariusz
Olejniczak.
- Na starcie stanęło niemal 60. pingpongistów
w całego województwa. Poziom sportowy i organizacyjny był bardzo dobry. Mieliśmy nawet zawodników grających w drugiej lidze – relacjonuje
Ryszard Kulczycki, prezes lubuskiego OZTS.
Jak w tej stawce spisali się słubiczanie? Reprezentanci STS Wulmar byli bezkonkurencyjni
szczególnie w kat. 40-49 lat. Krzysztof Lubin
i Marcin Zawadzki zdobyli złoto i srebro indywidualnie, a ten pierwszy w parze z Markiem Szuplakiem sięgnął także po złoto w deblu.

Fot. Adam Czerneńko

19 czerwca nowa hala przy Szkole Podstawowej nr 2 była
areną 23. Indywidualnych Mistrzostw Województwa Lubuskiego Weteranów w Tenisie Stołowym. Dobrze spisali się
w nich słubiczanie – tenisiści STS Wulmar aż siedmiokrotnie stawali na podium, w tym dwa razy na najwyższym
stopniu. Wygrali też klasyfikację zespołową.

Słubice po raz trzeci będą gospodarzem
Ogólnopolskich Igrzysk LZS
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Bieg bez granic 2021
6. edycja "Biegu bez granic" za nami. Choć w przeszłości na
imprezie bywało już deszczowo, to tym razem biegaczom
towarzyszyło prawdziwe oberwanie chmury, na dodatek
z piorunami.

Fot. Marcin Kiedrowicz

Kto był najszybszy na dystansie 10 km w tak
trudnych warunkach pogodowych? Wśród panów
triumfował Jacek Stadnik (Zielona Góra) z czasem
32:51, a wśród pań Karolina Jankowska (Bolesławiec), której zmierzono 40:20.
Podobnie jak w 2019 roku najszybszymi słubiczanami w „Biegu bez granic” został duet Rafał
Borowiak (35:26) i Ola Guzik (44:53). W gronie
frankfurtczyków miano to przypadło Monice Wojciechowskiej (49:25) oraz Stefanowi Kuhlbergowi
(35:40).
- Jak na wyjątkowo niesprzyjającą aurę, wyniki
były bardzo dobre. Wiele osób zrobiło życiówki na
atestowanej trasie – mówił za metą Piotr Kiedrowicz, spiker zawodów i trener Słubickiej Akademii
Biegowej, którego podopieczni stanowili najliczniejszą grupę na trasie biegu.
Łącznie bieg ukończyło 83 uczestników - dokładnie tyle, ile stanęło na starcie. – Taka sytuacja
zdarzyło się pierwszy raz w historii naszej imprezy,
i to przy tak trudnych warunkach. Wszystkim biegaczom należą się za to ogromne słowa uznania
i gratulacje – powiedział Ryszard Chustecki, dyrektor sportowy Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Na mecie czekali na nich burmistrz Słubic Mariusz Olejniczak (który był także honorowym starterem) oraz prezes SOSiR-u Krzysztof Murdza.
Każdemu osobiście gratulowali i wręczali pamiątkowy medal.
Choć ulewa dała się startującym we znaki, to
na koniec biegu nad stadionem ukazała się przepiękna, podwójna tęcza. To wyraźnie dodało
energii biegnącym, którzy docierając na metę
uśmiechali się i podnosili ręce w geście triumfu.
Niektórzy już z medalem na szyi żartowali, że
dzisiaj padłyby jeszcze lepsze wyniki, gdyby na
nogach mieli… płetwy zamiast sportowych butów.

Komplet wyników jest dostępny na stronie
www.sosirslubice.pl.
(MK)

Słubiczanie z medalami
Polonia Słubice
mistrzostw Polski weteranów w czołówce IV ligi
Polonii Słubice zakończyła udział w rozw lekkiej atletyce
grywkach JAKO IV Ligi Lubuskiej. W ostatniej
kolejce sezonu przeciwnikiem podopieczW ostatnich numerach gazety pisaliśmy o medalach naszej lekkoatletycznej młodzieży, a w dobrej dyspozycji są także weterani.
Z mistrzostw Polski mastersów w Olsztynie zawodnicy Lubusza
Słubice wrócili z czterema medalami.

31. Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce Masters odbyły
się w dniach 25-27 czerwca w Olsztynie. Na zawodach Słubice reprezentowała skromna, trzyosobowa grupa. Ale za to
z jakim efektem.
Niezawodna Małgorzata Krzyżan zdobyła dwa krążki w kategorii K50 – złoto w rzucie dyskiem z wynikiem 36.80 oraz
brąz w pchnięciu kulą (10.60).
O złoty krążek pokusił się też Arkadiusz Musiał w kat. M45,
który posłał oszczep na odległość 44.92. Z kolei Arkadiusz
Bojarski był drugi w rzucie dyskiem w M40 z wynikiem 36.75.
(MK)

nych Andrzeja Wypycha była drużyna Meprozetu Stare Kurowo. Goście okazali się
lepsi od polonistów i wygrali 5:2.

Mimo wysokiej porażki mecz mógł
się podobać, obydwie drużyny stworzyły wiele sytuacji bramkowych. Piłkarze Meprozetu, prowadzeni przez
byłego króla strzelców polskiej ekstraklasy Zenona Burzawę, okazali się tego
dnia po prostu skuteczniejsi.
Po zawodnikach Polonii widać było
już zmęczenie sezonem, w którym rywalizowali zarówno w lidze, jak i w rozgrywkach Fortuna Pucharu Polski.
W przerwie meczu odbyła się miła
uroczystość. Zawodnikom juniorów
starszych zostały wręczone pamiąt-

kowe dyplomy za zwycięstwo w Okręgowej Lidze Juniorów Starszych,
a niektórzy z nich otrzymali powołania
do pierwszej drużyny Polonii.
Ostatecznie sezon 2020/2021 Polonia Słubice zakończyła na 5 miejscu
w IV lidze zdobywając w 36 meczach
61 punktów (18 zwycięstw, 7 remisów
i 11 porażek), strzelając przy tym 67
bramek i tracąc 52. W całych rozgrywkach zwyciężyła Carina Gubin, która
zgromadziła 80 oczek. Tabela końcowa
i wszystkie wyniki są dostępne na
www.90minut.pl.		
(MK)

Małgorzata Krzyżan sięgnęła po złoty medal
w rzucie dyskiem
Arkadiusz Bojarski wywalczył
drugie miejscu w rzucie dyskiem

Fot. Sławomir Tomusiak

Fot. Lubusz Słubice

Za Polonią Słubice kolejny udany sezon na boiskach IV ligi
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Letnie warsztaty w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury

07/2021

Młodzi odkrywali sztukę w OKNIE

Przez tydzien, 15 słubiczan, zainteresowanych sztuką, miało świetną okazję, żeby popracować z artystami. Na warsztaty do Galerii OKNO zaprosili ich: Anna Panek-Kusz
i Tomasz Fedyszyn, związani ze słubicką
galerią oraz Joanna Kopczyńska z Muzeum
Sztuki Współczesnej we Frankfurcie.
– Naszym celem było zaprezentowanie uczestnikom różnych form artystycznej twórczości – mówi szefowa
galerii Anna Panek-Kusz. – Każdego
dnia pracowaliśmy z nimi wykorzystując
różne materiały i stosując różnorodne
techniki – dodaje.
Swoimi doświadczeniami z warsztatów podzieliła się jedna z uczestniczek,
14-letni Emilka Kusz.
Podczas tych letnich warsztatów
można było bardzo kreatywnie spędzić czas. Malowaliśmy wodą, próbując
w paru, z pozoru nic nieprzedstawiających plam odszukać obraz, a czasem
nawet całą historię! Pomogło to nam się
skoncentrować i nabrać artystycznego
myślenia. Mieszaliśmy kolory podczas
malowania farbami na płótnie, niczym
prawdziwi artyści. Powstałe obrazy były
jak portale do innych krain. Można było
znaleźć się na gorącej pustyni, w cieniu
zaczarowanego drzewa, czy też całego
lasu. Pojawiły się też abstrakcje, pokazujące uczucia artysty w całym ich magicznym i pełnym zagmatwań świetle.
Następnego dnia zaczęliśmy od nauki:
poznaliśmy SztukoPlecak i jego misję,
dowiedzieliśmy się w jakiej technice będziemy pracować, a nawet nauczyliśmy
się dwóch angielskich słów. Tape art to
sztuka malowania kredą, ale w ”ramce”
z taśmy. Podzieleni na grupy, zaczęliśmy
żywo dyskutować o tym, co namalować.
Doszliśmy do porozumienia i tak, na
nudnym bruku, pojawiły się trzy różne
prace – miasto dla mrówek z wieżą Pana
Tomka, łódź „Okno” na której również
można kreatywnie spędzić czas oraz

powodujące cieknącą ślinkę prace zatytułowane ,,Lody”. Niestety po deszczu,
który nastąpił w nocy, część każdej
pracy została zmazana, ale zachował się
magiczny wygląd. Dobrze że wcześniej
zostały sfotografowane, to da nam pamiątkę i uwieczni obrazy.
W środę tematem był land art.
Jeszcze poprzedniego dnia mieliśmy zebrać potrzebne elementy: skarby natury
takie jak: kamienie, liście, patyki. Pracowaliśmy, pod czujnym okiem kamer, nad
ekologiczną sztuką. Dozwolone było
wszystko: od układania obrazka z liści,
poprzez wykorzystanie ramki, aż po
makramy. Powstały więc bardzo różne
prace. Na koniec otrzymaliśmy jeszcze
jedno zadanie: wypełnić swoimi pomysłami ankietę, na podstawie której ma
zostać stworzony kolejny SztukoPlecak.
Abyśmy nie mieli problemu z zabraniem naszych dzieł do domu, pomógł
nam kolejny warsztat. Samodzielnie
ozdobiliśmy, wymalowaliśmy nasz
własny plecak. Gdy słonko znowu
wstało zabraliśmy się za wykonanie
drzew z chrobotka reniferowego. Skupiliśmy się na ich budowie, aby zarówno
te magiczne jak i realne miały dobre korzenie. Analizowaliśmy patyki, przyklejaliśmy je do swojej pracy i ozdabialiśmy
wyjątkowym materiałem. Powstałe
prace stworzyły magiczny, klimatyczny
las. Mogliśmy też zabrać nasze prace
i pochwalić się nimi w domu.
Na warsztatach odkrywaliśmy nowe
techniki, nowe sposoby obrazowania,
przekazania naszych myśli a przy tym
świetnie się bawiliśmy i zrelaksowaliśmy.

30 lipca
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W Słubicach kręcony będzie kolejny
odcinek popularnego serialu
Miejscem akcji nowego odcinka „Spadek Hildy” będą m.in.
Słubice i Frankfurt. W naszym
mieście zdjęcia kręcone będą 3
i 4 sierpnia, przy ul. Nadodrzańskiej i Jedności Robotniczej. Producenci filmu zdradzają, o czym
będzie kolejny odcinek serialu,
który nie po raz pierwszy kręcony jest w Słubicach.
Komisarz Vincent Ross ledwie zdążył przeprowadzić się
do Słubic, by rozpocząć pracę
w wydziale dochodzeniowo-śledczym, a już jest uwikłany w swoją
pierwszą sprawę o morderstwo.
Vincent ma zostać właśnie nową

prawą ręką znanego z twardego charakteru nadinspektora
Adama Raczka, który początkowo sceptycznie podchodzi do
Rossa i jego nietypowego wyglądu.
Zamordowanym mężczyzną
jest sąsiad Rossa, młody student biznesu Bastian Grutzke.
Ross poznał go wieczorem przed
wejściem do kamienicy, zanim
następnego ranka został on znaleziony martwy w swoim mieszkaniu piętro wyżej. Podczas
krótkiego spotkania nie umknęła
jego uwadze znajomość Bastiana
z Szymonem, dealerem narko-

tyków. Może Bastian był zamieszany w nieuczciwe interesy i to
było motywem zabójstwa?
Siostra ofiary, Emma Grutzke
- zdezorientowana i bliska ataku
histerii - była na miejscu zbrodni
w noc morderstwa. Dzięki jej
zeznaniom śledztwo prowadzi
w końcu do Niemiec, do babci
Hilde. Przed śledczymi krok po
kroku otwiera się zawikłana historia rodzinna, przepełniona
bolesnymi
doświadczeniami
alkoholizmu, odrzucenia i tragicznej przypadkowej śmierci.
Czy Bastian musiał zginąć z powodu sporu spadkowego i czy

morderca naprawdę pochodził
z jego własnej rodziny? Czy był to
Ulf, jego ojciec alkoholik? A może
ma z tym coś wspólnego opiekunka Sandra Böttcher, która
jest bardzo blisko - za blisko? związana z babcią Hilde?
W obliczu tej skomplikowanej
sprawy duet śledczy Raczek
i Ross łączą siły, stopniowo tworząc coraz bardziej zgrany i energiczny zespół, wprost na drodze
do rozwiązania zagadki.
Film realizowany jest przez
firmę EIKON Produktion z Berlina dla stacji telewizyjnej ARD
– RBB.

Fot. rbb/Eikon/Oliver Feist

„Polizeiruf 110” to jeden z najpopularniejszych niemieckich seriali kryminalnych,
który jest produkowany od 1971 roku. Za czasów NRD można go było oglądać także
w polskiej telewizji. Fabułę serialu stanowią oddzielne epizody z praktyki niemieckiej policji kryminalnej.

Reżyseruje go Eoin Moore,
a w rolach głównych występują:
Lucas Gregorowicz jako nadinspektor kryminalny Adam Raczek, Robert Gonera (inspektor
Karol Pawlak), André Kaczmarczyk ( inspektor Vincent Ross),
Klaudiusz Kaufmann (komisarz
Wiktor Król).
(beb)

Kierownik służby Karol Pawlak
(Robert Gonera, z tylu po prawej
stronie) omawia naglą sytuację
z komisarzem Adamem Raczkiem
(Lucas Gregorowicz, z przodu,
po lewej stronie), komendant
policji Wolfgang Neumann (Fritz
Roth, z przodu, po prawej stronie)
i główny inspektor kryminalny
Wiktor Król (Klaudiusz Kaufmann,
z tylu po lewej stronie)

Odra na wystawie
Za darmo zrobisz
w Muzeum
ważne badania!
Viadrina

Skorzystaj z programu „Profilaktyka 40 Plus”

Do końca października można poznać Odrę
podczas wyjątkowej podroży w Muzeum Viadriny we Frankfurcie nad Odrą. Prezentowana
jest tam wystawa „Odra. Nasza rzeka!”

Zwiedzający dowiedzą się m.in. jak
żyją ludzie nad jedną z najpiękniejszych rzek w Europie, poznają historię
początków systemu rzecznego, odkryją
walory rekreacyjne rzeki, a nawet będą
mieli okazję do złowienia typowej dla
Odry ryby i posłuchania o niej opowieści.

Muzeum Viadrina znajduje się przy
Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Str. 11. Na
zwiedzanie z przewodnikiem wystawy
lub imprezy towarzyszące w ramach
wystawy można się umówić telefonicznie pod numerem +49 335 401560
lub pisząc maila na adres:
anmeldung@museum-viadrina.de (red)

Ministerstwo Zdrowia uruchomiło program, którego celem jest odbudowa zdrowia Polaków po pandemii. Każdy, który ma 40 lat lub
więcej może otrzymać jednorazowy dostęp do bezpłatnego pakietu
badań diagnostycznych.
Obejmuje on od 6 do 12 rodzajów
badań. -Aby skorzystać z pakietu
badań, pacjent musi wypełnić ankietę,
która pozwoli na ocenę czynników ryzyka, umieszczoną w Internetowym
Koncie Pacjenta. Wypełnienie ankiety
powoduje wygenerowanie zlecenia
pakietu badań odpowiedniego dla płci
oraz czynników ryzyka zidentyfikowanych u danej osoby. Jest również

możliwość wsparcia przez konsultanta w ramach infolinii Domowej
Opieki Medycznej https://www.gov.
pl/web/domowaopiekamedyczna.
Takie rozwiązanie jest przeznaczone
dla osób, które nie skorzystają z formularza umieszczonego w IKP – informuje MZ.
Informacja o tym, że dla danego
uczestnika programu Profilaktyka

40 PLUS wystawione zostało e-skierowanie na badania, nie wymaga
wydrukowania ani pobrania go z Internetowego Konta Pacjenta. Placówka medyczna, do której zgłosi się
pacjent w celu wykonania badań, pobierze tę informację z systemu informatycznego – wystarczy zgłosić się do
niej z dowodem osobistym.
(red)
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Słubice na 13. miejscu
w województwie pod
względem szczepień
W naszej gminie w pełni zaszczepionych jest 9339
osób (dane z 27 lipca). To nam daje 13. miejsce wśród
83 samorządów w województwie lubuskim.
Najlepsza sytuacja jest w Zielonej Górze,
gdzie zaszczepiło się 51,2 proc. mieszkańców. Na drugim miejscu jest Świdnica
(48,9 proc.), a na trzecim Strzelce Krajeńskie (47,9 proc.) Najmniej zaszczepionych
jest w gminie Słońsk – 32,4 proc.
Dlaczego warto się zaszczepić przeciwko COVID-19? – odpowiada Ministerstwo Zdrowia:
1. Bo uchronisz siebie przed niebezpieczeństwem
Z bardzo dużym prawdopodobieństwem –
sięgającym nawet 95% – szczepienie uchroni
Cię przed zakażeniem COVID-19.
2. Bo uratujesz komuś życie
Im więcej będzie zaszczepionych osób, tym
szybciej osiągniemy odporność populacyjną.
3. Bo możesz!
Szczepionki na koronawirusa są dobrowolne,
bezpłatne i skuteczne.
4. Bo pomożesz zwalczyć pandemię na
świecie
Od wybuchu epidemii na COVID-19 zmarło
już ponad 1,5 mln ludzi na całym świecie.
Każdy zaszczepiony to potencjalnie od kilku
do kilkunastu osób uchronionych przed zarażeniem. Już 50% zaszczepionej populacji
istotnie wpłynie na zmniejszenie ryzyka szerzenia się w niej koronawirusa.
5. Bo zyskasz spokój
Szczepiąc się, zyskasz wewnętrzny spokój,
wynikający z bezpieczeństwa własnego i najbliższych.

6. Bo szczepionki są bezpieczne
Szczepionki są badane przez najlepszych
naukowców z całej UE. Ich dopuszczenie do
użytku jest zależne od decyzji Europejskiej
Agencji Leków.
7. Bo zostaniesz zbadany
Przed szczepieniem zostaniesz przebadany
przez lekarza. Dzięki temu sprawdzisz swój
aktualny stan zdrowia.
8. Bo dzięki Tobie szybciej wrócimy do
normalności!
Szczepiąc się, przyczyniasz się do szybszego
znoszenia ograniczeń i powrotu nas wszystkich do normalnego życia.
9. Powrót do normalności oznacza:
• odejście od maseczek,
• swobodne spotkania z rodziną i przyjaciółmi,
• powrót dzieci do szkół i rozwój ich kompetencji społecznych,
• dalszy rozwój gospodarki,
• ochronę miejsc pracy oraz szansę na nowe
zatrudnienia,
• swobodny dostęp do basenów, siłowni, kin
i teatrów,
• wakacje bez ograniczeń,
• poprawę jakości życia nas wszystkich.
10. Szczepionki są najbardziej skuteczną metodą chroniącą przed zarażeniem różnymi chorobami. Ludzkość
z powodzeniem korzysta z tej zdobyczy
cywilizacji od kilkuset lat.

Zbadaj słuch za darmo
Ponad połowa osób
po pięćdziesiątce
często odczuwa
problem ze zrozumieniem treści
rozmowy w hałaśliwym otoczeniu.
Głównymi przyczynami niedosłuchu
są starzenie się organizm oraz życie
w hałaśliwym środowisku i słuchanie
głośnej muzyki. Z biegiem czasu częste
przebywanie w hałaśliwych warunkach (dyskoteki, koncerty) może prowadzić do szybszej utraty słuchu lub
pojawienia się szumów usznych (dzwonienia lub brzęczenia w uchu).
Osoby niedosłyszące napotykają
w życiu wiele problemów w komunikacji z otoczeniem. Bardzo skutecznie
może rozwiązać je aparat słuchowy,
pozwalający odzyskać niemalże pełna
funkcjonalność narządu słuchu. Na
bezpłatne badanie słuchu do gabinetu

mieszczącego się przy ul. Mickiewicza 6
w Słubicach zaprasza firma Słuchmed.
Firma Słuchmed ułatwia życie
osobom niedosłyszącym już od ponad
30 lat. W całym kraju posiada ponad
500 gabinetów audioprotetycznych.
Firma działająca od tak dawna na
rynku medycznym wie, jak zadbać
o bezpieczeństwo swoich pacjentów.
– Bierzemy udział w programie „Bezpieczny gabinet”. Zaostrzone zostały
zasady higieny i dezynfekcji. Dezynfekujemy gabinet i sprzęt medyczny
przed każdą wizyta, używamy maseczek ochronnych, które oferujemy
także naszym pacjentom. Stosujemy
przyłbice i rękawiczki jednorazowe. Planujemy wizyty w bezpieczny sposób,
umawiając pacjentów na konkretne
godziny – informuje dyrektor regionu
Patryk Truszkowski.

Aparat skrojony
na miarę potrzeb

Audiometryczne badanie słuchu
jest bezbolesne i trwa ok. 15 minut.
Jego wynik pozwala określić typ i sto-

pień zaawansowania niedosłuchu, co
umożliwia precyzyjny dobór odpowiedniego do oczekiwań pacjenta aparatu słuchowego. Bierzemy również
pod uwagę styl życia, jaki prowadzi
dana osoba.
Słuchmed posiada umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, co
umożliwia uzyskanie dopłaty przy
zakupie aparatu słuchowego. – Jeśli
ktoś ma orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, to może również starać
się o refundacje z PCPR-u. Pomagamy
w załatwieniu formalności z tymi
instytucjami –zachęca Patryk Truszkowski.

Nie tylko seniorzy

Specjaliści firmy Słuchmed pomagają nie tylko seniorom. – Niedosłuch
dotyka coraz młodsze osoby, dlatego
w naszych gabinetach badamy także
słuch dzieci. – przypomina Patryk
Truszkowski. Pracownicy gabinetu
w Słubicach, tak jak w przypadku dorosłych, pomogą przy dopasowaniu
rozwiązania niezbędnego do dobrego

słuchu. Dodatkowo, w gabinecie w Słubicach prowadzona jest diagnoza oraz
rehabilitacja Centralnych Zaburzeń
Przetwarzania Słuchowego.

ul. Mickiewicza 6, Słubice
tel. 512 782 880
Zapraszamy:
pn. – pt. w godzinach 8.00–16.00
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Firma Budimex S.A. realizująca
zadanie pt. „Budowa wałów
przeciwpowodziowych oraz
przebudowa kanału Czarny
Kanał i Racza Struga”, informuje
o rozpoczęciu robót na kanale
Czarny Kanał i Racza Struga.
Prace będą polegały na odbudowie koryta Raczej Strugi na długości 2000 m i Czarnego Kanału na długości 4065 m w których
zakres wchodzi:
✔ odcinkowe odmulanie dna koryta,
✔ wyrównanie i odbudowę skarp,
✔ umocnienie skarp,
✔ umocnienie dopływów.
Wykonawca planuje rozpocząć prace w sierpniu 2021, które potrwają do luty 2022.

W związku z powyższym
prosimy o usunięcie
wszelkich urządzeń,
prywatnych przejść itp.
Za utrudnienia przepraszamy.

15
Reklama

• Implanty
• Ortodoncja
• Kompleksowe
leczenie

• Leczenie pod
mikroskopem
• Kosztorysy do AOK

+48 570 158 158

ul. Transportowa 6, 69-100 Słubice

(galeria handlowa, w której znajduje się Travel Free)
Reklama
Reklama
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Projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice” zakończony

To była rewolucja, ale
jakie przyniosła efekty!
- Po 4 latach intensywnych prac, prowadzonych robót
budowlanych na terenie niemal całego miasta, przełączeniach na sieci wodociągowej, rozbudowie oczyszczalni ścieków, duża część miejskiego systemu wodnokanalizacyjnego przeszła gruntowną odnowę – mówi
Kazimierz Góra prezes Zakładu Usług Wodno-Ściekowych w Słubicach w rozmowie podsumowującej unijny
projekt realizowany przez spółkę.

- Co było głównym celem tego projektu?
- Projekt był przygotowany i realizowany w celu
spełnienia wymagań dyrektywy Rady 91/271/
EWG (tzw. dyrektywy ściekowej) w sprawie
oczyszczania ścieków komunalnych. Chodziło
o to, żeby wyposażyć aglomerację Słubice w infrastrukturę wodną i kanalizacyjną, zapewniającą
bezawaryjne i efektywne funkcjonowanie.
- Skąd pozyskano fundusze na realizację
tak dużego zadania?
- Głównym wsparciem finansowym było pozyskanie pieniędzy z budżetu Unii Europejskiej
- Funduszu Spójności - w ramach działania 2.3
„Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”,
oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, jak również pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
która stanowiła uzupełnienie wkładu własnego,
niezbędnego przy ubieganiu się o unijne fundusze.
- Jaka była wartość projektu?
- Całkowita wartość projektu wyniosła 68
555 304,01 zł, kwota dotacji NFOŚiGW: 35 114
200,55 zł, pożyczka z NFOŚiGW: 19 059 687,00 zł
(jako uzupełnienie wkładu własnego).

- Na jakie zadania przeznaczono te środki?
- Roboty budowlane prowadzono na terenie
miasta, zmodernizowano 8 km sieci wodociągowej, uszczelniono
21,5 km sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowano oczyszczalnię ścieków, doposażono spółkę
w specjalistyczne samochody oraz system informacji przestrzennej GIS. Dodatkowo objęto
monitoringiem infrastrukturę spółki, zautomatyzowano część procesów technologicznych, wyposażono w system wizualizacji pracy urządzeń.
- W jakim okresie realizowano projekt i co
zostało zrobione?
- Całość objęła lata 2017-2021. W tym czasie
wybudowano trzeci sekwencyjny reaktor biologiczny na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków,
przebudowano istniejący węzeł biologicznego
oczyszczania ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wybudowano automatyczną stację
ścieków dowożonych. Zmodernizowano ponad
8 km sieci wodociągowej na terenie miasta, wymieniono hydranty ppoż., zamontowano też
nowe hydranty podziemne, wymieniono zasuwy
i zainstalowano nowe, które pozwalają na zamykanie poszczególnych fragmentów wodociągu
bez konieczności zakręcania przysłowiowego
„kurka z wodą” w całym mieście. Największym
wyzwaniem było prowadzenie prac na „żywym
organizmie wodociągowym”, a także sprawne
przełączanie poszczególnych fragmentów sieci
wodociągowej. Niemniej pracy wymagała re-

nowacja 21,5 km sieci kanalizacji sanitarnej.
Dzięki nowoczesnym technologiom możliwe
było uszczelnienie systemu kanalizacji sanitarnej
i ograniczenie dostawania się do niego przypadkowych wód (np. deszczowych) oraz renowacja
rurociągów. Dodatkowo zainstalowano monitoring na przepompowniach ścieków, dzięki
któremu na bieżąco można śledzić ich pracę i odpowiednio wcześnie reagować. Te prace nie są widoczne gołym okiem dla zwykłego mieszkańca,
ale mają ogromne znaczenie dla sprawnego działania całego systemu wod-kan w naszym mieście.
Do tego należy dodać też wykonanie remontu
pół tysiąca studni rewizyjnych, wymianę włazów
w studzienkach kanalizacyjnych. Na Stacji
Uzdatniania Wody wymieniono automatykę
i system monitoringu. Obecnie mamy podgląd
na cały proces wydobywania i produkcji wody,
na bieżąco monitorujemy pracę poszczególnych
urządzeń. Ułożenie ponad 2 km linii światłowodowych, pozwoliło na wprowadzenie systemu
sterowania, wizualizacji i ochrony obiektów wodociągowych. Do tego wybudowany został alternatywny wodociąg łączący Stację Uzdatniania
Wody ze zbiornikami wody uzdatnionej, co zabezpiecza dodatkowo proces dostawy wody dla
mieszkańców. Z nowości technologicznych, jakie
pojawiły się w Spółce można wymienić również
wdrożenie systemu informacji przestrzennej
GIS, dzięki któremu poprawiono warunki eksploatacji, uzyskano bardziej efektywny system kontrolowania posiadanej infrastruktury, a także
bezpośredni monitoring urządzeń zapewniający
szybszy dostęp do aktualnej sytuacji sieci, zwiększono jakość zarządzania siecią wodociągową
i kanalizacyjną.
- Na ulicach Słubic widoczne są też nowe
pojazdy z logo ZUWŚ. Do czego one służą?
- Są to specjalistyczne samochody do pracy na
sieci wod-kan. Jeden z nich wykorzystujemy do
czyszczenia i udrożniania kanalizacji sanitarnej.
Jest to nowoczesny pojazd z odzyskiem wody
i wszelkimi udogodnieniami technicznymi dla
operatorów. Drugi pojazd, z zabudową diagno-

styczną, umożliwia m.in. kontrolę szczelności
sieci wodociągowej oraz inspekcję tv sieci kanalizacji sanitarnej.
- Co zyskali mieszkańcy dzięki realizacji
projektu?
- Przede wszystkim zapewnienie ciągłości
i bezpieczeństwa dostaw wody a także odbioru
ścieków. Poprzez m.in. podwyższenie standardu
technologicznego oczyszczalni ścieków i zwiększenie jej przepustowości, a także uszczelnienie
systemu kanalizacji sanitarnej. Jeżeli chodzi
o wodociąg, to wymieniono odcinki sieci wodociągowej w ponad dwudziestu ulicach, o łącznej
długości 8 km, a zamontowanie nowych zasuw na
sieci wodociągowej pozwoli ograniczyć przerwy
w dostawie wody obejmujące całe miasto. Dodatkowo mieszkańcy mogą korzystać z e-usług
(w tym e-faktur, elektronicznego Biura Obsługi
Klienta), które wdrożono ze środków własnych.
Wszystkie podjęte w ramach projektu działania
miały proekologiczny charakter i bezpośrednio
wpływają na przewidywanie niektórych zdarzeń
na sieci wod-kan, jak również skrócenie czasu
reakcji na pojawiające się problemy i szybsze
działanie w przypadku wystąpienia awarii. Jako
spółka nieustanie dbamy, aby wysokiej jakości
woda trafiała bez zakłóceń do odbiorców z terenu
gminy Słubice, a także by odbiór ścieków realizowany był z zachowaniem wszelkich norm. Spółka
systematycznie dąży do podwyższania jakości
oferowanych usług, wymiany wyeksploatowanych urządzeń, podnoszenia standardu technologicznego infrastruktury, stale mając na uwadze
ochronę środowiska.
Projekt „Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie aglomeracji Słubice” nr POIS.
02.03.00-00-0033/16 realizowany był przez Zakład
Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w latach 20162021, prace budowlane i modernizacyjne były prowadzone od 2017 roku do czerwca 2021 roku.

