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Do końca czerwca trzeba złożyć 
deklaracje do Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków. Można to 
zrobić w Urzędzie Miejskim w Słu-
bicach lub online. Deklaracja doty-
czy źródeł ciepła w mieszkaniach 
lub domach. Musi ją złożyć każdy 
właściciel lub zarządca budynku. 
Za niedopełnienie tego obowiąz-
ku grozi grzywna. W przypadku 
mieszkańców bloków to zarządcy 
zgłaszają wspólne źródło ciepła. 
Ale nie zawsze! Jeżeli w lokalu 
znajduje się także źródło indy-
widualne, takie jak np. kominek, 
bojler elektryczny lub „koza”, 
wówczas jego właściciel musi 
złożyć deklarację samodzielnie.  
Ze złożenia takiej deklaracji są 
zwolnieni tylko mieszkańcy 
budynków wielorodzinnych, 
w których ogrzewanie jest jedno 
zbiorcze dla całego budynku. Str. 2

Uwaga! Od 1 lipca zmiana go-
dzin otwarcia Urzędu Miejskie-
go w Słubicach. Tradycyjnie 
już, w czasie wakacji, zmienią 
się godziny otwarcia Urzędu 
Miejskiego w Słubicach.   
Od 1 lipca do 31 sierpnia  
zapraszamy od 7.00 do 15.00.

Golec uOrkiestra, Mrozu, Sara James, Fools Garden, Iggi Kelly ze znanej na całym świecie Kelly Family, 
kino letnie, Chill Meet Music i niezwykłe, plenerowe koncerty muzyki klasycznej z finałowym 
występem, podczas którego, usłyszymy m.in. suity Johna Williamsa do filmów „Harry Potter" 
i "Gwiezdne wojny", a także utwory Hansa Zimmera i Wojciecha Kilara - to tylko kilka propozycji na 
letnie dni w dwumieście. Do końca sierpnia atrakcji będzie tak dużo, że wydaliśmy specjalną broszurę 
ze szczegółowym programem, która trafi do skrzynek pocztowych naszych mieszkańców. 
Na Lato Kulturalne w Dwumieście, które rozpoczniemy już 29 czerwca, zapraszają burmistrzowie 
Słubic i Frankfurtu: Mariusz Olejniczak i Rene Wilke. Szczegółowy program str. 8-9.

nr 05/2022
24 czerwca 2022

gazeta bezpłatna / ISSN 1426-5699

Wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza
- Rok 2021 był rekordowy pod kątem 
inwestycyjnym, a zaplanowane zadania 
na kwotę ponad 34 ,7 mln zł zrealizowali-
śmy w 91, 15 proc. – mówił z satysfakcją, 
podczas dzisiejszej sesji absolutoryjnej, 
burmistrz Mariusz Olejniczak. Dziękował 
też radnym za pomoc w osiągnięciu tego 
ambitnego celu. 

- Było to duże wyzwanie, ale razem 
daliśmy radę – dodał burmistrz i przy-
pomniał najważniejsze inwestycje. 
Z  jednej, burmistrz Mariusz Olejni-
czak jest szczególnie dumny – chodzi 
o  nową szkołę w  Kunowicach. Wyko-
nana w technologii modułowej, w for-
mule zaprojektuj-wybuduj, stanęła 
w  ciągu zaledwie 9 miesięcy! Na tę, 
długo oczekiwaną przez mieszkańców, 
inwestycję gmina przeznaczyła nie-
bagatelną kwotę 12 mln zł. – Radość 
dzieci jest jednak bezcenna – podkreślił 
burmistrz. 

Miliony na oświatę 
W  historię słubickiej oświaty wpi-

sała się też budowa sali sportowej przy 
Szkole Podstawowej nr 3 w Słubicach. 
W budynku o powierzchni ponad 900 
mkw mieści się sala gimnastyczna (600 
mkw), a także miejsce do prowadzenia 
zajęć korekcyjnych, sanitariaty z natry-
skami i szatnie. Co ważne, cały obiekt 
jest przystosowany dla uczniów niepeł-
nosprawnych. Przy wejściu głównym 
znajduje się podjazd, a  przy łączniku 
prowadzącym do szkoły – platforma 
ułatwiająca komunikację dzieciom nie-
pełnosprawnym. – Na tę inwestycję 
wydaliśmy 4,8 mln zł, ale 61 proc. tej 
kwoty pochodziło spoza naszego bu-
dżetu – zaznaczył burmistrz i wyjaśnił, 
że 2,9 mln zł gmina otrzymała z Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych, a  70 tys. 
zł z  Lubuskiej Bazy Sportowej. Spore 
dofinansowanie (ponad pół miliona 
złotych) pozyskaliśmy też z  zewnątrz 
na termomodernizację Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w  Słubicach. – Zadanie 
o wartości blisko 1,6 mln zł to nie tylko 
poprawa estetyki budynku, ale przede 
wszystkim inwestycja, która obej-
mowała także modernizację systemu 
grzewczego, stolarki okiennej, docie-
plenie stropodachu i  ścian zewnętrz-
nych. Z Funduszu Inwestycji Lokalnych 
dostaliśmy 300 tys. zł, a 210 tys. zł sta-
nowiła premia termomodernizacyjna. 
Jak co roku gmina nie zapomniała też 

o zabezpieczeniu w budżecie pieniędzy 
na wakacyjne remonty w  placówkach 
oświatowych. Przeznaczyliśmy na 
nie w 2021 roku - 1 mln zł. W „Misiu 
Uszatku” przebudowano łazienki dla 
dzieci, w Szkole Podstawowej nr 3 zmo-
dernizowano instalację przeciwpoża-
rową, a  w  Golicach wykonano ścieżkę 
sensoryczną. To tylko kilka przy-
kładów, bo każda placówka oświatowa 
dysponowała budżetem na własne po-
trzeby.  

- Wśród inwestycji oświatowych 
trzeba też wymienić koniecznie stwo-
rzenie miejsca dla dzieci i  młodzież, 
które było bardzo potrzebne w  naszej 
gminie. Chodzi o  świetlicę socjotera-
peutyczną, którą uruchomiliśmy w po-
mieszczeniach na osiedlu Świerkowym 
– zaznaczył burmistrz. Nie ma wątpli-
wości, że jest to jedna z  najnowocze-
śniejszych tego typu placówek w Polsce. 
Na ok. 380 mkw urządzono sale do 
terapii i  wspólnego spędzania czasu 
przez podopiecznych świetlicy, w której 
pracują wysoko wykwalifikowani spe-
cjaliści. Jest tam też aneks kuchenny, 
sala konferencyjna, część sanitarna 
i  administracyjne, a  warunki do pro-
wadzenia zajęć są  fantastyczne. Koszt 
tej inwestycji to 900 tys. zł, a pieniądze 
pochodziły z Gminnego Programu Pro-
filaktyki i  Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii.

Dla małych i większych 
Rok 2021 przyniósł też poprawę wa-

runków na placach zabaw. Udało się je 
uatrakcyjnić m.in. dzięki współpracy 
gminy ze Stowarzyszeniem po PROstu, 
które zdobyło ponad 203 tys. zł dofi-
nansowania z  Unii Europejskiej (Pro-
gram Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 20014-2020) na doposażenie 
placów między wieżowcami przy ul. 
Reja/Podchorążych, a także przy zbiegu 
ulic Wandy, Wrocławskiej i Kochanow-
skiego. Gmina dorzuciła 50 tys. zł na 
przygotowanie terenu pod inwestycje, 

a także zakup ławek.   
- Wsłuchaliśmy się też w  potrzeby 

starszych dzieci i  młodzieży, dla któ-
rych zbudowaliśmy skatepark – mówił 
burmistrz. Była to odpowiedź na ich 
petycję. Zanim powstał skatepark bur-
mistrz spotkał się z  młodzieżą, żeby 
posłuchać, jakie mają oczekiwania. 
Skatepark, który powstał koło Urzędu 
Miejskiego i  kosztował 700 tys. zł, to 
rezultat tych konsultacji.

Jeździmy bezpieczniej
W  2021 roku gmina przebudowała 

też ulicę Mieszka I. Bruk zastąpił asfalt, 
zmodernizowany został system kana-
lizacji deszczowej, zbudowano nowe 
chodniki z wjazdami na posesje, przy 
drodze stanęły nowe lampy, a niebez-
pieczne skrzyżowanie ulicy Mieszka I 
z  Konstytucji 3 Maja i  Jagiełły za-
mieniono w  rondo. Kosztowało to 
wszystko blisko 1,9 mln zł, prawie 
700 tys. zł dostaliśmy z  Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg.   Oprócz 
tego udało się wybudować i  zmoder-
nizować łącznie 17 tys. mkw dróg 
za kwotę 4, 5 mln zł. Na część zadań 
dostaliśmy dotacje - w  sumie było to 
ponad 1,2 mln zł.  

Inwestujemy w ochronę 
środowiska 

W ubiegłym roku kontynuowaliśmy 
program wymiany kopciuchów na eko-
logiczne piece. Dzięki finansowemu 
wsparciu gminy, która stworzyła spe-
cjalny fundusz na ten cel, udało się 
wymienić 36 źródeł ciepła. Ponadto 
w  Urzędzie Miejskim uruchomiliśmy 
punkt konsultacyjny dla osób, które 
w  ramach programu „Czyste powie-
trze” starają się o  dofinansowanie 
zakupu ekologicznego pieca do domu 
jednorodzinnego. – W trosce o środo-
wisko co roku sadzimy też sporo drzew 
– podkreślił burmistrz i przypomniał, 
że w 2021 roku, w różnych miejscach 
w  mieście, posadzonych zostało 165, 
sporych rozmiarów drzew. Gmina 
regularnie kupuje też hydrobufory, 
które poprzez system nawadniania 
ułatwiają dobre ukorzenienie się no-
wych roślin. W  ubiegłym roku kupi-
liśmy 300 takich worków na wodę. 
Dzięki współpracy gminy z  firmą, 
która przebudowuje wały nad Odrą, 
na rosnących tam drzewach pojawiły 
się budki dla jeżyków. Kolejne zadanie 
proekologiczne to wiata z  panelami 
fotowoltaicznymi, która stanęła koło 

Urzędu Miejskiego i  produkuje prąd, 
który płynie do budynku. 

Razem po unijne dotacje 
Z  inicjatywy burmistrza Mariusza 

Olejniczaka, 12 marca 2021 roku do-
szło w  słubickim Urzędzie Miejskim 
do podpisania porozumienia przez 
siedem gmin (Słubice, Kostrzyn nad 
Odrą, Rzepin, Ośno Lubuskie, Cybinka, 
Górzyca i  Słońsk),  które w  ramach 
partnerstwa grupy G-7 chcą wspólnie 
realizować projekty w  dziedzinie edu-
kacji, kultury i  dziedzictwa kultu-
rowego, turystyki i  sportu, ochrony 
środowiska, infrastruktury społecznej 
i zdrowotnej, a także współpracy trans-
granicznej. Priorytetem jest m.in. bu-
dowa ścieżek rowerowych i  inwestycje 
w odnawialne źródła energii. 

Gmina Słubice znalazła się też wśród 
samorządów, które razem z Krajowym 
Zasobem Mieszkaniowym, powołały 
spółkę Społeczne Inicjatywy Miesz-
kaniowe (SIM). Jej celem jest zwięk-
szenie dostępności mieszkań dla osób 
o  dochodach zbyt niskich, żeby kupić 
lub wynająć mieszkanie na zasadach 
komercyjnych.  

(beb)
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Centralna Ewidencja Emisyjności 
Budynków to system informatyczny, 
który jest zbiorem informacji o  źró-
dłach ogrzewania budynków w Polsce. 
Ma wspierać działania w  wymianie 
kopciuchów, a tym samym walkę z za-
nieczyszczeniem powietrza. 

Podstawą prawną   stworzenia sys-
temu jest Ustawa z dnia 21 listopada 
2008 r. o  wspieraniu termomoder-
nizacji i  remontów oraz o  centralnej 
ewidencji emisyjności budynków 
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 
1243).  Obowiązkowi zgłoszenia pod-
legają domy mieszkalne, budynki uży-
teczności publicznej i lokale usługowe 
w  tym małe lokalne ciepłownie czy 
małe zakłady produkcyjne, których 
nominalna moc cieplna wykorzysty-
wanego źródła spalania paliw nie prze-
kracza 1 MW.

Obowiązek złożenia deklaracji spo-
czywa na: właścicielu lub zarządcy 
budynku. Zgłoszeniu podlegają 
wszystkie źródła ogrzewania, które 
znajdują się w obrębie budynku.

W przypadku mieszkańców bloków 
deklarację składa zarządca (spół-

dzielnia lub wspólnota mieszka-
niowa), który zgłasza wspólne źródło 
ciepła. Jeżeli jednak w lokalu znajduje 
się także źródło indywidualne, takie 
jak np. kominek, bojler elektryczny 
lub koza, wówczas jego właściciel musi 
złożyć deklarację samodzielnie!

Deklarację można złożyć samo-
dzielnie, bez wychodzenia z domu, ale 
trzeba  posiadać profil zaufany albo 
podpis elektroniczny.

Wówczas wystarczy wejść na stronę 
www.zone.gunb.gov.pl,nacisnąć  -> 
złóż deklarację <- wypełnij ją i wyślij.

Złożenie deklaracji jest obowiąz-
kowe, jeżeli Twój dom posiada źródło 
ciepła i  spalania paliw zainstalowane 

przed 1 lipca 2021 r., na złożenie 
deklaracji masz 12 miesięcy. Jeżeli 
źródło ciepła lub spalania paliw zo-
stanie zainstalowane po 1 lipca dekla-
rację musisz złożyć w terminie 14 dni.

Nie masz dostępu do Internetu albo 
podpisu elektronicznego? Deklarację 
w  formie papierowi możesz złożyć 
w Urzędzie Miejskim w Słubicach.

Deklarację można pobrać i  wydru-
kować ze strony: zone.gunb.gov.pl/
dokumenty-do-pobrania/

Za brak złożenia deklaracji w usta-
wowym terminie będzie grozić 
grzywna (zgodnie z  art. 27h ustawy 
z  dnia 28 listopada 2008 r. o  wspie-
raniu termomodernizacji i remontów 
oraz o  centralnej ewidencji emisyj-
ności budynków), która jest wymie-
rzana na zasadach ogólnych Kodeksu 
wykroczeń.

Wszelkie materiały informacyjne 
dotyczące obowiązku składania dekla-
racji są dostępne i gotowe do pobrania 
na stronie internetowej: www.zone.
gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/

(red)

Zamontowana została już część 
urządzeń dla dzieci w różnym wieku, 
także dla maluchów niepełnospraw-
nych, trwa budowa alejek, które 
przepuszczają wodę, w  parku stoją 
już ławki i  samoczyszcząca się toa-
leta. Będzie jeszcze wiata piknikowa, 
powstał tor dla dzieci lubiących jazdę 
na rolkach. Zagospodarowywany jest 
cały teren parku, ale co ważne, 72 

proc. powierzchni pozostanie zielona, 
zachowany też zostanie naturalny 
kształt parku. Między rosnącymi 
tam drzewami powstają różne strefy 
aktywności. Dla dzieci zbudowano 
kilka placów zabaw z  urządzeniami 
dostosowanymi do ich wieku, z  bez-
pieczną nawierzchnią, jak ta na placu 
Bohaterów w miejscu do zabaw. Park 
zostanie oświetlony, gmina planuje 

też zamontowanie tam monitoringu. - 
Jestem przekonany, że nikt się tu nie 
będzie nudził i będzie to miejsce wy-
poczynku dla całych rodzin. Taki teren 
rekreacyjny był w  Słubicach bardzo 
potrzebny i długo oczekiwany – mówi 
burmistrz Mariusz Olejniczak.

Przebudowa parku kosztować bę-
dzie ponad 6,6 mln zł i  potrwa do 
końca wakacji.         (beb)

Takiego miejsca dla dzieci 
nie było dotąd w Słubicach 

Wieczór „Z Ukrainą 
dla Ukrainy” 

To nie wybór, to obowiązek!

Jeszcze tego lata 
dzieci będą mo-
gły korzystać 
z parku przy al. 
Niepodległości, 
który przebu-
dowuje dla nich 
gmina. Zagospo-
darowywany jest 
2,5-hektarowy 
teren. 

Uniwersytet Europejski Viadrina i Europejskie 
Centrum Ekumeniczne we Frankfurcie nad 
Odrą zapraszają na wieczór muzyczno-po-
etycki „Z Ukrainą dla Ukrainy” w czwartek  
30 czerwca o godzinie 18:30 w Kościele Pokoju 
(Friedenskirche), ul. Schulstrasse 4. 

Każdy właściciel lub zarządca budynku 
musi złożyć do końca czerwca deklara-
cję do Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków. Za niedopełnienie tego obo-
wiązku grozi grzywna. Można to zrobić 
m.in. w Urzędzie Miejskim w Słubicach. 

Na scenie, z  udziałem Ukrainek 
i  Ukraińców, którzy znaleźli schro-
nienie w Słubicach i we Frankfurcie nad 
Odrą, zaprezentowane zostaną utwory 
muzyczne oraz krótkie teksty, które 
dają obraz poezji i kultury ukraińskiej. 
Wstęp jest wolny. 

Pod kierownictwem artystycznym 
Joanny Filus-Olenkiewicz muzycy 
z  Berlina i  Frankfurtu nad Odrą za-
prezentują różnorodny program, od 
Wilhelma Friedemanna Bacha i Astora 
Piazzolli po współczesną ukraińską 
muzykę pop. Patronat honorowy nad 
koncertem objęła prezydentka Uni-
wersytetu Europejskiego Viadrina, 
prof. dr  Julia von Blumenthal. Koncert 
poprowadzą absolwentka i  absolwent 
Viadriny, Iryna Tkachivska i  Oleksii 
Kysliak. Organizatorami wieczoru są 
Europejskie Centrum Ekumeniczne 
we Frankfurcie nad Odrą, Fundacja im. 
Karla Dedeciusa oraz Centrum Interdy-
scyplinarnych Studiów o Polsce. Projekt 
jest wspierany przez Chrześcijańskie 
Stowarzyszenie Młodzieży (CVJM  
e. V.) we Frankfurcie nad Odrą.

Organizatorzy proszą o  darowiznę 
na rzecz Funduszu Wsparcia Kryzy-
sowego dla Studentów i  Naukowców 
z  Ukrainy na Uniwersytecie Europej-
skim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą 

Fundusz Wsparcia Kryzysowego dla 
Studentów i Naukowców z Ukrainy 

Od 24 lutego 2022 r. studenci i na-
ukowcy z  rodzinami, którzy musieli 

opuścić Ukrainę, zwracają się z prośbą 
o  wsparcie do Uniwersytetu Europej-
skiego Viadrina. Wielu z nich znalazło 
już schronienie w naszym dwumieście. 
Celem Funduszu utworzonego przez 
Fundację Uniwersytet Europejski Via-
drina we Frankfurcie nad Odrą dla 
ukraińskich studentów i  naukowców 
jest zapewnienie poszkodowanym bez-
pieczeństwa i ułatwienie im urządzenia 
się we Frankfurtcie nad Odrą. Z  fun-
duszu finansowane są stypendia, do-
radztwo psychologiczne dla uchodźców 
oraz zabezpieczenie potrzeb życia co-
dziennego.

Darowizny na fundusz można 
przelać na konto: Bank: Sparkasse Ode-
r-Spree. Nazwa odbiorcy: Stiftung Eu-
ropa-Universität Viadrina. IBAN: DE82 
1705 5050 300 300 300 2

BIC: WELADED1LOS
Tytułem: Spende Ukraine/Konzert/ 

33 00 10 54
Darowiznę można odliczyć od po-

datku w Niemczech. Do kwoty 300 euro 
wystarczy wyciąg z konta z dopiskiem 
„Spende” jako pokwitowanie daro-
wizny. W  przypadku darowizn w  wy-
sokości 301 euro lub więcej możemy 
przesłać pokwitowanie darowizny. 
Prosimy o  kontakt na adres spende-
nquittung@europa-uni.de. Wszystkie 
darowizny w 100% przeznaczone są na 
wsparcie poszkodowanych Ukraińców 
i Ukrainek, zgodnie z wytycznymi przy-
jętymi przez zarząd fundacji.          (red) Fo
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30 czerwca mija termin złożenia deklaracji 

http://www.zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/
http://www.zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/
mailto:spendenquittung@europa-uni.de
mailto:spendenquittung@europa-uni.de
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Nie był to przypadek. Ta historia 
ma swój początek w  styczniu 2020 
roku. Podczas finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy na licytację trafił 
trening z Łukaszem Fabiańskim, który 
wystawiła gmina. Burmistrz Mariusz 
Olejniczak nie musiał długo namawiać 
słubiczan do udziału w  licytacji. Walka 
była tak zacięta, że padł rekord słubic-
kich finałów WOŚP - Fundacja Grupy 
Pomagamy wspólnie z trenerem Mariu-
szem Zborowskim, za trening z gwiazdą 
piłki nożnej zapłaciła 20 tys. zł! 

– To były tak wielkie emocje, że nogi 
mi drżały i  po wszystkim musiałam 
wyjść na dwór, żeby ochłonąć – mówiła 
wtedy Aleksandra Kołek z  Fundacji. 
Opowiadała, że rano zadzwonił do 
niej Mariusz Zborowski z  pomysłem, 
żeby zawalczyć o  trening dla drużyny 
piłkarskiej, którą opiekuje się Fundacja 
Grupy Pomagamy.  – W drużynie, którą 
wspomagamy, jest 20 dzieciaków,  od 
7 do 15 lat,. Nigdy nie mieliby szansy 
spotkać się z taką gwiazdą piłki nożnej 
jaką jest Łukasz Fabiański, a co dopiero 
z  nim potrenować. Dlatego chcieliśmy 
im zrobić niespodziankę i  się udało! 
Tak bardzo się bałam, że nas przebiją, 
bo licytacja była gorąca – wspominała 
A. Kołek. Nogi zadrżały też młodym 

piłkarkom i piłkarzom, gdy na murawę 
słubickiego stadionu, w  niedzielę 19 
czerwca, wszedł z nimi ich idol – słubi-
czanin Łukasz Fabiański, były bramkarz 
polskiej reprezentacji, który obecnie gra 
w angielskim klubie West Ham United. 
Przeprosił dzieci, że musiały na niego 
tak długo czekać, ale najpierw w  An-
glii zatrzymała go pandemia korona-
wirusa, a  potem codzienne obowiązki 

wynikające z gry w klubie. - Cieszę się, 
że w końcu mamy okazję wspólnie po-
trenować. Jestem dziś do waszej dys-
pozycji tak długo jak zechcecie – mówił 
Łukasz Fabiański. Nie tylko poprowa-
dził trening, ale też chętnie odpowiadał 
na pytania dzieci. I zrobił im ogromną 
niespodziankę przywożąc piłki, które po 
treningu każdemu dziecku podpisał.   

(beb)

Reklama

Na ten trening długo czekali. 
Emocje były ogromne!

- Wow! Przyjechał. 
Nie wierzymy! – tak 
zareagowali pod-
opieczni Fundacji 
Grupy Pomagamy, 
gdy na ich treningu, 
19 czerwca, pojawił 
się Łukasz Fabiański. 

Dostaniemy 
prawie 15 mln 
zł na gminne 
inwestycje!

Doskonała wiadomość dotarła do gminy 
w końcówce maja: z Rządowego Fundu-
szu Polski Ład dostaniemy ponad 4, 7 mln 
zł, na II etap przebudowy ul. Kopernika oraz 
9,5 mln zł na budowę lokalnych oczyszczal-
ni ścieków i systemu kanalizacji sanitarnej 
w Świecku, Rybocicach i Kunicach. 

Obie dotacje pochodzić będą 
z  Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych.  – 
W  ramach 2. edycji tego programu 
złożyliśmy trzy wnioski o dofinanso-
wanie i  właśnie się  dowiedzieliśmy, 
że dwa nasze projekty zostały pozy-
tywnie rozpatrzone – mówił 30 maja  
burmistrz Mariusz Olejniczak nie 
kryjąc radości z tego faktu.

Przypomnijmy. Gmina Słubice za-
biegała m.in. o  pieniądze na II etap 
przebudowy ul. Kopernika. Plano-
wany jest on na przyszły rok. Obecnie 
trwają prace przy modernizacji pierw-
szej części ulicy. Na te prace także 
pozyskaliśmy ponad 2,2 mln zł z Pol-
skiego Ładu.

W ramach tej inwestycji zostało już 
przebudowane skrzyżowanie ul. Ko-
pernika z  ul. Mickiewicza i  zmoder-
nizowany fragment drogi. W  sumie, 
w  ramach I  etapu przebudowy ul. 
Kopernika zostanie zmodernizowany 

w  tym roku 400-metrowy odcinek 
drogi od skrzyżowania do ostatniego 
budynku przed przedszkolem Jarzę-
binka.  Przebudowane zostaną rów-
nież: kanalizacja deszczowa, chodniki, 
zjazdy na posesje. Przy drodze staną 
nowe lampy, powstaną miejsca par-
kingowe i przejście dla pieszych.

9,5 mln zł otrzymamy też na bu-
dowę lokalnych oczyszczalni ścieków 
i  systemu kanalizacji sanitarnej w   
Świecku, Rybocicach i Kunicach. 

Przyznane dotacje stanowią 95 
proc. szacunkowej wartości inwe-
stycji.

Niestety, trzeci nasz wniosek, 
na przebudowę ul. Folwarcznej, nie 
znalazł się na liście inwestycji prze-
widzianych do dofinansowania. 
Na przebudowę drogi przy ul. Fol-
warcznej, która miałaby łączyć się 
z drogą krajową nr 31 (odcinek o dłu-
gości 5 km) wnioskowaliśmy o blisko 
29,5 mln zł.     (beb)

Na drugi etap przebudowy ul. Kopernika 
gmina pozyskała ponad 4,7 mln zł. 
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Miejscem uroczystości, która odbyła 
się 8 czerwca 2022 r., był Słubicki Miejski 
Ośrodek Kultury. To było bardzo wzrusza-
jące spotkanie. Pary ponownie złożyły sobie 
małżeńską przysięgę nie kryjąc przy tym 
wzruszenia, bo 50-lecie ślubu to niesamo-
wita rocznica.

Poniżej fotograficzne wspomnienie tej 
uroczystości, w  której oprócz burmistrza 
wzięli udział m.in. przewodniczący Rady 
Miejskiej w  Słubicach Grzegorz Cholew-
czyński oraz kierowniczka Wydziału Urząd 
Stanu Cywilnego i  Spraw Obywatelskich 
Alicja Cieślak.

O oprawę muzyczną zadbali Marcin Sta-
chowiak, Piotr Pakulski, Roman Boryczka 
i Jacek Fałdyna, wrażeń artystycznych do-
starczyły też dzieci z przedszkola “Pinokio” 
oraz tancerze ze studia Bohema.           (red) 

34 pary małżeń-
skie z naszej gminy 
odebrały, z rąk bur-
mistrza Mariusza 
Olejniczaka, medale 
przyznane z okazji 
Złotych Godów, przez 
prezydenta RP. 

Złote Gody? 
Wzruszeń 
nie brakowało!
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Na początku czerwca rozpoczęły się 
prace na trzecim odcinku przebudo-
wywanej ul. Kopernika w  Słubicach. 
W  związku z  tym kierowców czekają 
utrudnienia na odcinku od budynku 
ul. Kopernika 83 do wysokości prosek-
torium. Nie ma możliwości wjazdu na 
teren szpitala od ul. Kopernika oraz 
wyjazdu z  terenu osiedla przy placu 
Przyjaźni w  kierunku ul. Kopernika. 
Piesi mogą póki co korzystać z chod-
nika po jednej stronie drogi. 

Wykonawca wprowadził na czas 
robót tymczasową organizację ruchu, 
dlatego należy zwrócić uwagę na nowe 
oznaczenia i zachować ostrożność.

To już trzeci etap prac, które mają 
zmienić komfort jazdy ul. Kopernika. 
Na pierwszy ogień poszło skrzyżo-
wanie z  ul. Mickiewicza, na którym 
już odbywa się normalny ruch. Zbudo-
wano tam też nowe chodniki. Potem 
wykonawca prac zmodernizował od-
cinek koło stacji paliw. To mamy już 

za sobą z czego cieszą się kierowcy, bo 
dojazd do stacji był utrudniony. 

W tym roku przebudowa ul. Koper-
nika zakończy się na wysokości ostat-
niego budynku przed przedszkolem 
Jarzębinka. Inwestycja polega nie 
tylko na modernizacji drogi, ale też 
przebudowie kanalizacji deszczowej, 
chodników, zjazdów na posesje. Przy 

drodze staną ponadto nowe, ener-
gooszczędne lampy, powstaną nowe 
miejsca parkingowe i  bezpieczne 
przejście dla pieszych. Na tę inwe-
stycję gmina przeznaczyła 5,1 mln zł,  
ponad 2,2 mln zł dostaliśmy z Rządo-
wego Funduszu Rozwoju Dróg.

W przyszłym roku przebudowa bę-
dzie kontynuowana, dzięki czemu cała 
ul. Kopernika przejdzie gruntowną 
modernizację. Na drugi etap prac 
gmina także pozyskała dotację z Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju Dróg, 
która wynosi ponad 4, 7 mln zł. 

(beb)

W soboty, w godzinach 14.00-19.00, 
mieszkańcy gminy mogą skorzystać 
z  bezpłatnych treningów umiejętności 

psychologicznych dla osób współuza-
leżnionych, konsultacji oraz pracy 
terapeutycznej z rodziną dotkniętą pro-

blemem uzależnienia, których będzie 
udzielać Pani Lidia Krzyżanowicz – in-
struktor terapii uzależnień oraz specja-
lista ds.  przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie. 

W wybrane wtorki ( 21 czerwca, 12 
lipca, 26 lipca, 2 sierpnia, 23 sierpnia, 
13 września, 27 września, 11 paździer-
nika, 25  października, 8  listopada, 
22 listopada, 13  grudnia, 27  grudnia) 
w  godzinach 16.00-20.00 będzie 
można skorzystać z  bezpłatnych kon-
sultacji i wsparcia polegającego na mo-

tywowaniu do leczenia odwykowego, 
diagnozowaniu uzależnienia od  alko-
holu oraz innych substancji zgodnie 
z  obowiązującym systemem diagno-
stycznym, wspierania abstynencji oraz 
uczestniczyć w treningach umiejętności 
psychologicznych dla osób dotknię-
tych problemem uzależnienia, których 
udzielać będzie specjalista terapii uza-
leżnień Pan Leszek Pieńczak.

W wybrane poniedziałki (27 czerwca, 
4 lipca, 1  sierpnia, 8 sierpnia, 22 
sierpnia, 29 sierpnia, 12  września, 26 

września, 3 października, 17 paździer-
nika,31 października, 7 listopada, 21 
listopada, 28 listopada, 12  grudnia) 
w godzinach 13.00-18.00 porad udziela 
Instruktor terapii uzależnień Pan  Da-
riusz Duliban z Ośrodka dla Osób Uza-
leżnionych SPZOZ „Nowy Dworek”, 
który prowadzi bezpłatne konsultacje 
osobom uzależnionym behawioralnie 
i  udziela wsparcia osobom uzależ-
nionym od  narkotyków oraz innych 
substancji psychoaktywnych.

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla osób 
uzależnionych oraz członków ich rodzin

Motocykliści zafundowali 
dzieciom moc atrakcji 
w Majalandzie

„KARTONIAKI & 
TEKTUROWCE” 
Akcja lato w Galerii 
OKNO? Oczywiście 
mamy propozycję!

50 wejściówek do par-
ku rozrywki Majaland 
przekazali w końców-
ce maja, burmistrzowi 
Mariuszowi Olejni-
czakowi, członkowie 
klubu motocyklowe-
go MC96 - Ryszard 
Pawlik i Bogdan 
Seniv. Trafią one do 
5 i 6-latków z przed-
szkola „Miś Uszatek”. 
– W czerwcu jedziemy 
na wycieczkę! – za-
powiada dyrektorka 
Kamila Łopusiewicz. 

Warsztaty artystyczne „KARTONIAKI  
& TEKTUROWCE. Pięć dni, od 11 do 15 lipca,  
od godz. 11.00 - 12.30. Dla kogo? Dla dzieci  
od 9 lat do 15 lat.

Pomysł motocyklistów był taki. Oni 
fundują bilety do Majalandu, a dzieci 
„zapracują” na nie, biorąc udział 
w  grupowym sprzątaniu wyznaczo-
nego terenu. 

- Nie zamierzamy poprzestać na 
tym jednym razie. Będziemy chcieli 
w przyszłości wyjść z podobną propo-
zycją do dzieci w innych przedszkolach 
- zapowiada R. Pawlik. Klub MC96 jest 

znany na naszym terenie z akcji pro-
społecznych. W  przeszłości organi-
zował m.in. zbiórki krwi, to również 
organizator cyklicznego zlotu motocy-
klistów w Łagowie.       (beb)

Zapraszamy na twórczą 5-dniową 
przygodę rozwijającą talenty pla-
styczne, umiejętności manualne, kre-
atywność. Będziemy konstruować, 
modelować przestrzenne elementy 
i fantastyczne zwierzaki a budulcem bę-
dzie karton i  papier.Chcemy podsycać 
spontaniczny, indywidualny proces 
twórczy, przy wykorzystaniu różnych 
technik plastycznych.

Zapraszamy do zapisów!
Liczba miejsc ograniczona, ko-

nieczne wcześniejsze zapisy: 
Anna Panek-Kusz tel. 604 588 465 

lub e-mail:  anna@galeriaokno.pl. 
Każde zgłoszenie musi zostać po-

twierdzone przez organizatorów.
Koszt warsztatów 120,00 zł.
Zapewniamy wszystkie niezbędne 

materiały. 
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W imieniu dzieci, za wej-
ściówki do parku rozrywki, 
podziękował R. Pawlikowi 
(z lewej) i B. Senivowi  bur-
mistrz M. Olejniczak.

Skrzyżowanie ul. Kopernika z ul. Mickiewicza 
już zmodernizowane, teraz trwają prace przy 
kolejnym odcinku drogi. Do jesieni pierwszy 
etap prac ma zostać zakończony.

Remont ul. Kopernika wkroczył 
w kolejny etap 
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Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych po-
rad specjalistów terapii uzależnień w Punkcie 
Informacyjno-Konsultacyjnym mieszczącym 
się w Słubickim Centrum Organizacji Pozarzą-
dowych przy ul. Piłsudskiego 3-4, na drugim 
piętrze w pokoju numer 35 (wejście od ulicy 
Piłsudskiego lub od podwórza), tel. 957583838.

mailto:anna@galeriaokno.pl
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W  trakcie tygodnia czytaliśmy dzie-
ciom książki rekomendowane przez 
Fundację ABC XXI- Cała Polska Czyta 
Dzieciom. Ich tematem przewodnim 
była ekologia i dbałość o otaczającą nas 
przyrodę. Podczas licznych spotkań 
z  młodymi czytelnikami ze słubickich 
przedszkoli i  szkół, prezentowaliśmy 
pozycje książkowe, które opisują fascy-
nujący świat przyrody. Staraliśmy się 
nakłonić dzieci do refleksji ekologicznej 
oraz zachęcić do działań proekologicz-
nych, mających na celu uniknięcie kata-
strofy klimatycznej. 

Spotkania czytelnicze odbywały się 
również w przestrzeni online. Na biblio-

tecznym profilu Facebook oraz stronie 
internetowej bibliotekarze, zaproszeni 
goście czytali wybrane fragmenty lite-
ratury dla dzieci znanych polskich au-
torów,  między innymi „Basia i śmieci” 
Zofii Staneckiej, „Bajka o  drzewie” 
i  „Bajka o  słońcu” Elizy Piotrowskiej. 
Do grona czytających dołączyła Pani 
Joanna Krzyżanek, popularna autorka 
książek dla dzieci. Pisarka przekony-
wała małych czytelników, że ortografia 
nie jest taka straszna i zdradziła tajniki 
łączenia szkolnych zasad z  zabawą. 
Przedszkolaki natomiast dowiedziały 
się, czy należy jeść warzywa i  jakie są 
tego konsekwencje. 

We wszystkie spotkania literackie 
wplecione zostały ciekawe warsz-
taty artystyczno-plastyczne, zwią-
zane z ekologią i ochroną środowiska.  
Ponownie akcja Ogólnopolskiego Ty-
godnia Czytania Dzieciom udowod-
niła, że czytanie ma moc! Czytając 
dziecku rozwijamy jego zaintereso-
wania, wyobraźnię i  wzbogacamy jego 
słownictwo. „ Kto czyta książki, żyje 
podwójnie” -powiedział Umerto Eco. 
A  cytując profesora Grzegorza Lesz-
czyńskiego „Kto czyta dziecku książki 
- żyje poczwórnie”! Dziękujemy 
wszystkim za ten piękny, zaczytany ty-
dzień i zapraszamy do biblioteki!

Chętni proszeni są o  wcześniejszą 
rejestrację pod numerem telefonu 
0151/43143576 lub e-mailem: info@
arle-ffo.de. Warto też podać pytania 
i  preferowane tematy oraz wskazać 
sprzęt, który chciałoby się zabrać na 
konsultacje. -Wszyscy seniorzy, którzy 
chcieliby lepiej poznać wiele możliwości 
wykorzystania smartfonów i  tabletów 
i potrzebują w tym celu wsparcia, mogą 
zgłaszać się do udziału w  sesjach do-
radczych – zachęca Arle i podkreśla, że 
udział w  konsultacjach jest bezpłatny. 
Są one prowadzone w  języku polskim 
i niemieckim.  

Arle gGmbH we współpracy z  radą 
seniorów miasta Frankfurt nad Odrą 
oraz dyrekcją szkoły Karl Liebknecht 
Gymnasium zapraszają wszystkich 
zainteresowanych seniorów do skorzy-
stania z oferty, która ułatwi im udział 
w życiu publicznym oraz prywatne, róż-

norodne korzystanie z Internetu. 
Projekt możliwy jest w  ramach 

Polsko-Niemieckiej Akademii Seniorów 
dofinansowanej z  Funduszu Małych 
Projektów (FMP) w  Euroregionie 
PRO EUROPA VIADRINA w  ramach 
Programu Współpracy INTERREG V 
A  Polska-Brandenburgia 2014-2020, 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR).       (red)

W poniedziałki i środy, od 15.30 do 
16.30, w siedzibie CityTreff przy 
Slubicer Straße 8 we Frankfurcie 
nad Odrą, uczniowie Karl-Liebk-
necht-Gymnasium, spotykają 
się z seniorami z obu stron Odry, 
których uczą korzystania ze 
smartfonów i tabletów. Pomy-
słodawcą projektu "Wzmacnianie 
kompetencji medialnych senio-
rów", który trwać będzie do końca 
listopada, jest spółka Arle. 

15 czerwca burmistrz Mariusz Olejniczak 
powierzył pełnienie obowiązków dyrek-
torskich trzem nauczycielom, którzy już 
wcześniej zajmowali te stanowiska. 

Przez kolejne pięć lat Teresa Wie-
czorek-Kudryk, będzie kierowała 
Szkołą Podstawową w Golicach, Ka-
mila Łopusiewicz - Przedszkolem 
Samorządowym nr 3 "Miś Uszatek", 
a  Arkadiusz Kokociński -  Szkołą 
Podstawową w  Kunowicach. Bur-

mistrz Mariusz Olejniczak po-
gratulował całej trójce wygrania 
konkursów na dyrektorów gmin-
nych placówek oświatowych i życzył 
im samych sukcesów.  

(red)

XXI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem „Polscy 
autorzy dla klimatu” dobiegł końca. Biblioteka słubicka, kolejny raz 
włączyła się w obchody tego święta i przygotowała dla swoich czy-
telników szereg atrakcji oraz spotkań literackich, mających na celu 
promowanie czytania dzieciom i popularyzację polskiej literatury. 

Młodzi uczą seniorów obsługi 
smartfonów

To oni wygrali 
konkursy 
na dyrektorów 
placówek 
oświatowych 

Wspaniałe, czytelnicze 
święto za nami!
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Organizatorzy Lata Kulturalnego: 
Słubicki Miejski Ośrodek Kultury 
i  frankfurcka spółka miejska Messe 
und Veranstaltungs GmbH Frankfurt 
(Oder) przygotowali pięć tematycznie 
odmiennych imprez, które zapełnią 
każdy weekend tego lata.

 Będzie wiele przedsięwzięć arty-
stycznych (festiwal Brzmienie Lata- kla-
syka w parkach i jubileusz Pod Światło 
w Kościele Mariackim), sporo nowocze-
snych brzmień (elektroniczny weekend 
z  Between_us i  letnia akademia sztuk 
performatywnych No Borders), letnie 
kino plenerowe, ale przede wszystkim 
mnóstwo dobrej zabawy podczas Miej-
skiego Święta Hanzy, które trwać będzie 
dwa weekendy. Dwumiasto odwiedzi 
wiele polskich, niemieckich i  mię-
dzynarodowych gwiazd, m.in. Golec 
uOrkiestra, Mrozu, Sara James, Fools 
Garden, Die Prinzen, The BossHoss, 
Ronnie Ferrari, a  podczas Music Day, 
w  ramach No Borders, zagrają Mery 
Spolsky, Rosalie, Otsochodzi i  Abe-
l&Jordah. Do tego w ramach Brzmienia 
Lata gościć będziemy międzynarodową 
plejadę muzyków klasycznych. Finałem 
Lata Kulturalnego będzie symfoniczny 
koncert muzyki filmowej. Z  okazji 90. 
urodzin Johna Williamsa, na olbrzy-
miej scenie plenerowej, zagramy na 
żywo jego muzykę z Gwiezdnych Wojen 
i Harrego Pottera uzupełniając program 
o suity filmowe Hansa Zimmera i Woj-
ciecha Kilara. 

- Po dwóch latach izolacji, pełnych 
ciągłej niepewności naprawdę zasłuży-
liśmy sobie na chwilę wytchnienia, na 
nowe Lato Kulturalne w Dwumieście – 
podkreślają burmistrzowie. 

Z drugiej strony, gdy powstawał pro-
gram Lata Kulturalnego, nikt nie przy-
puszczał, że Rosja napadnie na Ukrainę 
i w Europie wybuchnie wojna. To z tego 
powodu nie będzie w tym roku pokazu 
fajerwerków, a podczas jarmarku histo-
rycznego we Frankfurcie nie wystrzelą 
armaty. 

Szczegółowy program znajduje do-
stępny jest na stronie: latokulturalne.
slubice-frankfurt.eu

(red)

Każdy 
weekend 
tego lata 
z dużymi 
atrakcjami!

- Nigdy wcześniej 
nie mieliśmy tyle 
kultury i rozrywki 
– podkreślają bur-
mistrzowie Słubic 
i Frankfurtu: Mariusz 
Olejniczak i Rene 
Wilke, którzy zapra-
szają na Lato Kultu-
ralne w Dwumieście. 
Rozpoczniemy je 29 
czerwca, a ostatnim 
akordem będzie 
sierpniowy koncert 
muzyki filmowej. 
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Na stadionie na boisku bocznym Słu-
bickiego Ośrodka Sportu i  Rekreacji, 
były dmuchańce, konkursy, gry i  za-
bawy sportowe, animacje i festiwal ko-
lorów, czyli świetna zabawa dla dużych 

i  małych. Imprezę dodatkowo umilali 
swoimi występami lokalni artyści. Na 
scenie podziwialiśmy uczniów szkoły 
muzycznej w Słubicach, tancerzy z Bo-
hemy, Westside People, Frajdy oraz 
Dance School GINGER, Zespół Wo-
kalny Rytmos, Studio Piosenki SMOK 
Słubice, a  Sylwia Bąkowska zaprosiła 
na Zumbę. Organizatorem z  ramienia 
gminy był Słubicki Miejski Ośrodek 
Kultury.          (red)

Tradycyjnie 1 czerw-
ca gmina zorganizo-
wała imprezę z oka-
zji Dnia Dziecka.

Bawili się nie tylko najmłodsi 
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Tego dnia przedszkolaki z  naszej 
gminy spotkały się na olimpiadzie 
z okazji Dania Dziecka i udowodniły, że 
nie tylko kochają dobrą zabawę, ale też 
sportową rywalizację. 

W  nagrodę za taką postawę każdy 
mały słubiczanin dostał złoty medal, 
a  do przedszkoli powędrowały puchary 
ufundowane przez gminę. Wręczyła je 
zastępca burmistrza Adriana Dydyna-
Marycka i  prezes SOSiRu Krzysztof 
Murdza.

W  imprezie wzięło udział ok. 300 
dzieci, które rywalizowały w biegach na 
dystansie 40m, skoku w dal, rzucie kilo-
gramową piłką lekarską w tył przez plecy 
i w drużynowym torze przeszkód.

(beb)

9 czerwca, na sta-
dionie Słubickiego 
Ośrodka Sportu 
i Rekreacji, byliśmy 
świadkami niesa-
mowitej rywalizacji, 
choć wszyscy oka-
zali się zwycięzcami. 

Ależ to 
były emocje! 
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Oprócz słubiczanek w  rywalizacji 
uczestniczyły Zorza Iskra Kowalów, 
Sparta Gubin oraz Lider Świebodzin. 
Na przestrzeni kilku miesięcy od-
były się cztery turnieje (grano każdy 
z każdym) i wszystkie je wygrały pod-
opieczne trenera Jerzego Grabow-
skiego, notując komplet zwycięstw.

Poprosiliśmy szkoleniowca o  kilka 
słów podsumowania: Sezon ligowy był 
bardzo trudny. Wielokrotnie zastana-
wiano się nad wycofaniem wszystkich 
drużyn Jedynki z rozgrywek. Z jednej 
strony ograniczenia związane z pan-
demią COVID 19 i zdalne nauczanie 

spowodowały, iż nie można było or-
ganizować turniejów towarzyskich, 
w  których młode zawodniczki mo-
głyby zdobywać cenne doświadczenia 
meczowe. Współpraca z  klubami 
piłki ręcznej z  Niemiec została na 
kilka miesięcy zawieszona. Z drugiej 
strony brak odpowiednich warunków 
do trenowania z powodu przekształ-
cenia hali sportowej SP 1 w ośrodek 
dla uchodźców zaburzył całkowicie 
proces treningowy.

Na szczęście udało się przetrwać 
ten ciężki czas i  jeszcze osiągnąć 
sukces. Wielkie dzięki dla SP 2 i  SP 

3 Słubice, które udostępniły swoje 
obiekty sportowe dla szczypiorni-
stek naszego klubu. Brawa należą 
się młodym zawodniczkom za deter-
minację i  zaangażowanie, mimo iż 
treningi musiały się odbywać często 
po godzinie 20, w soboty, w niedziele 
lub w  zastępczej sali gimnastycznej. 
Mamy nadzieję, że w  przyszłym 
sezonie wszystko wróci do normy. 
Warto przy tej okazji wymienić skład 
mistrzyń województwa. Słubiczanki 
grały składzie: Laura Jaworska, 
Kinga Radkiewicz (obie bramkarki), 
Aleksandra Bejenka, Oliwia Żar-
nowska, Lena Kowalska, Magdalena 
Lenarczyk,   Nina Żmuda, Malwina 
Małachowska, Nadia Kwiatkowska, 
Jagoda Walkowiak, Emilya Filyuk, 
Bianka Fornalczyk, Sara Głos, Paulina 
Czarnecka, Aleksandra Karolak, Mi-
lena Wiśniewska, Zuzanna Lichowid, 
Valeria Denisova, Pola Taranienko.

MK

III Słubicka Cza-
sówka za nami, 
tym razem w no-
wej, memoriałowej 
odsłonie, upamięt-
niającej Grzego-
rza Leśkiewicza, 
zmarłego w tym 
roku pasjonata ko-
larstwa z naszego 
miasta. 

W poprzednim numerze pisaliśmy o udziale 
młodziczek UKS Jedynka Słubice w rozgrywkach 
mistrzostw Polski. Dziś chcielibyśmy wspo-
mnieć ich młodsze koleżanki. Drużyna wystę-
pująca w Lubuskiej Lidze Dzieci (11-12 lat) sięgnę-
ła w sezonie 2021/2022 po tytuł mistrzowski.

III Słubicka Czasówka 
– Memoriał Grzegorza 
Leśkiewicza

UKS Jedynka Słubice najlepsza w Lubuskiej Lidze 
Dzieci w piłce ręcznej 

Impreza odbyła się 28 maja na wale 
przeciwpowodziowym w  rejonie No-
wego Lubusza. Rowerowe ściganie na 
czas ukończyło blisko 100 osób.

Na głównym dystansie 14 km trium-
fował Sławomir Drużyński, a wśród pań 
najszybsza była Agnieszka Gabrysz. 
Z kolei na liczącej 4 km trasie dla dzieci 
najlepszy okazał się 12-letni Filip Zy-
chla. W klasyfikacji drużynowej zwycię-
żyła ekipa „R bajk”.

Mieliśmy też rywalizację duetów. 
W  tych rodzinnych, czyli rodzica 
z  dzieckiem, zwyciężyła familia Bier-
nackich (Sylwia i  Jacek), a  w  miesza-
nych (kobieta i  mężczyzna) wygrała 
para Małgorzata i Marek Maciąg.

Na mecie na każdego zawodnika 
czekał unikatowy medal, posiłek re-
generacyjny, a  najlepszym kolarzom 
wręczono podczas dekoracji okazałe 
puchary. 

Oczywiście cała impreza, to nie tylko 
rywalizacja sportowa. Na uczestników, 
szczególnie tych najmłodszych, cze-
kało sporo atrakcji. Były dmuchańce, 
jedzenie z  grilla, losowanie cennych 
nagród rzeczowych, a  wszystko w  ro-
dzinnej i pozytywnej atmosferze spor-
towego święta.

Organizatorami Słubickiej Czasówki 
było trio: Krzysztof Murdza, Piotr Za-
lisz i Jonatan Stawarski (sołtys Nowego 
Lubusza). Impreza odbyła się dzięki do-
finansowaniu gminy Słubice w ramach 
tzw. inicjatywy lokalnej.          MK
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Jedynka Słubice zwyciężyła w Lubuskiej Lidze Dziewcząt w piłce ręcznej
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Impreza odbyła się dniach 18-19 
czerwca w Toruniu. Barwy słubickiego 
klubu reprezentowała grupa licząca 
sześć osób, tym razem byli to sami mio-
tacze. Jak im poszło? Zdobyli w sumie 
8 medali, w tym aż 4 złote! Poniżej lista 
zawodników i ich osiągnięć.

Marek Stolarczyk (kat. M55) – złoto 
w  rzucie dyskiem i  młotem, srebro 
w pchnięciu kulą. Małgorzata Krzyżan 
(kat. K50) –  złoto w  rzucie dyskiem 
i brąz w pchnięciu kulą. Beata Siniecka 
(kat. K50) – brąz w  rzucie dyskiem 
i  piąte miejsce w  pchnięciu kulą. Ar-
kadiusz Musiał (kat. M45) – srebro 
w rzucie oszczepem i dziewiąte miejsce 
w  pchnięciu kulą. Piotr Sławuta (kat. 
M45) – piąte miejsce w pchnięciu kulą. 
Arkadiusz Bojarski (kat. M40) – złoto 
w rzucie dyskiem. Gratulujemy!

MK

Palantowego szaleństwa ciąg dalszy. Stowa-
rzyszenie Palantowe Kampa Słubice zorgani-
zowało kolejną „odbijaną” imprezę. 27 maja na 
boisku przy Szkole Podstawowej nr 3 w Słubi-
cach spotkali się młodzi adepci tej dyscypliny 
sportu. Turniej połączony był z warsztatami.

Gdzie i jak spędzić wakacje? Najlepiej aktyw-
nie, będąc w ruchu. Taką ofertę przygotował 
Lubusz Słubice, który zaprasza na sportowe 
zajęcia.

Kibice Lubusza Słubice mają kolejne powody do dumy. Oprócz zdolnej 
młodzieży na lekkoatletycznych arenach udanie spisują się także wetera-
ni. Z 32. Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce Masters przywieźli 8 medali.

Kampa Junior 
Cup 2022

Sportowe półkolonie 
z Lubuszem Słubice

Weterani Lubusza Słubice z 
medalami mistrzostw Polski

Reklama

Słubice i Frankfurt ponownie będą gospoda-
rzem „Biegu bez granic – Lauf ohne Grenzen”.  
To będzie już szósta edycja tej polsko-niemiec-
kiej imprezy. Trwają zapisy.

Weź udział w polsko-
niemieckim „Biegu 
bez granic”

Rok temu, ze względu na pande-
miczne ograniczenia, odbyły się dwa 
osobne biegi. W  tym roku impreza 
wraca do pierwotnej formuły, czyli jed-
nego biegu ulicami obu miast, włączając 
w to przekroczenie mostu na Odrze.

Start i  metę zaplanowano na Sta-
dionie Przyjaźni we Frankfurcie, a pół-
metek na stadionie Słubickiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji. Biegacze będą mieli 
do pokonania równe 10 km.

Jak się zgłosić? Rejestracja odbywa 
się wyłącznie drogą internetową. Opłata 
startowa wynosi 45 zł lub 10 euro. 
Należy pamiętać, że w  dniu zawodów 

zapisy nie będą przyjmowane, nie bę-
dzie też możliwości wniesienia opłaty 
startowej. Na uczestników czeka pakiet 
startowy. Każdy biegacz otrzyma na 
mecie pamiątkowy medal. Puchary po-
wędrują do najlepszych biegaczek i bie-
gaczek w  poszczególnych kategoriach 
wiekowych oraz open. Bieg odbędzie się 
8 lipca 2022 roku o godz. 18:00. Więcej 
informacji oraz link do zapisów znajdują 
się na stronie www.sosirslubice.pl.

Organizatorami wydarzenia są Słu-
bicki Ośrodek Sportu i  Rekreacji oraz 
Miejski Związek Sportu we Frankfurcie. 

MK

Pomysłodawcą wydarzenia był Miro-
sław Dębiec, nauczyciel w-f z SP3 i zało-
życiel Kampy. On i pozostali członkowie 
klubu pokazali młodzieży na czym po-
lega gra w palanta, omówili zasady, po-
kazali jak rozgrzewać się, chwytać piłkę 
oraz posługiwać się kijem.

Gdy młodzi zawodnicy posiedli już 
podstawową wiedzę na temat grania, 
rozpoczął się turniej. W  rywalizacji 
wzięło udział siedem drużyn: SP1 Słu-
bice, SP2 Słubice, SP3 Słubice (czerwoni 
i  niebiescy), SP Golice, SP Kunowice 
oraz szkoła muzyczna.

Najlepsza okazała się „czerwona 

ekipa” z SP3 Słubice, a kolejne miejsca 
zajęły SP2 Słubice i zespół z Golic. Trzy 
najlepsze drużyny otrzymały puchary, 
a  wszystkie pamiątkowe dyplomy, 
sprzęt do gry oraz słodycze. Najlepszą 
zawodniczką turnieju wybrano Amelię 
Winiarską, a zawodnikiem Jakuba Fic-
nera (oboje ze zwycięskiej drużyny).

Na zwycięzców czekała jeszcze jedna 
nagroda – na koniec mogli zmierzyć się 
z  dorosłym zespołem Kampy Słubice. 
Tym razem doświadczenie wzięło górę, 
ale młodzież pokazała się z bardzo do-
brej strony. Kolejne palantowe wyda-
rzenia już wkrótce.           MK

Półkolonie są organizowane przez 
Lubusz Słubice przy współpracy ze Słu-
bicką Akademią Biegową i firmą „Janusz 
– Park”. Całość realizowana będzie na 
obiektach Słubickiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji. W zajęciach mogą wziąć 
udział dzieci z terenu gminy Słubice, na 
które czeka masa zajęć z różnych dyscy-
plin sportowych: szachów, koszykówki, 
piłki nożnej i siatkówki. W planie są 
również wycieczki rowerowe i wypo-
czynek nad wodą. A na zakończenie 
przewidziano olimpiadę sportową!

Półkolonie odbędą się w lipcu w 
dwóch terminach: 4-8 lipca oraz 11-15 
lipca. Zajęcia będą prowadzone od po-
niedziałku do piątku w godz. 8-15.

Koszt wynosi 300 zł (za jeden 
turnus), a zapisy odbywają się osobiście 
w siedzibie SOSiR przy ul. Sportowej 
lub emailem pod adresem ryszard.chu-
stecki@sosirslubice.pl.          

MK

Na boisku przy SP3 Słubice szkolili się młodzi adepci gry w palanta
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Małgorzata Krzyżan (w środku) oraz 
Beata Siniecka (z prawej) sięgnęły po 
medale w rzucie dyskiem

Arkadiusz Bojarski wywalczył złoty 
medal w rzucie dyskiem
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Bieg bez granic ponownie 
poprowadzi ulicami Słubic 
i Frankfurtu

Lubusz zaprasza dzieci z gminy 
Słubice na letnie półkolonie
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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

Bezpłatna pomoc dla osób 
pokrzywdzonych przestępstwem, 

świadków i osób im najbliższych świad-
czona przez Okręgowy Ośrodek Pomocy 

Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz 
Punkty Lokalne  ze środków Funduszu 

Sprawiedliwości w latach 2022-2025 
Dla kogo: 
1) Osoby pokrzywdzone przestępstwem i bliscy tych osób, dotyczy każdego 

rodzaju przestępstwa, w tym przemocy w rodzinie, niealimentacji, wypadków 
komunikacyjnych, podbić, przestępstw seksualnych, oszustw i innych. Co do 
zasady pomocy nie udziela się, jeżeli od czasu popełnienia przestępstwa lub 
wystąpienia jego skutków upłynął okres dłuższy niż 5 lat. Jednak w uzasad-
nionych wypadkach pomoc może być udzielona także jeżeli od czasu popeł-
nienia przestępstwa minęło 5 lat – szczególnie jeżeli następstwa przestępstwa 
są nadal odczuwalne (np. w wyniku przestępstwa seksualnego lub wypadku 
komunikacyjnego) 

2) Świadkom przestępstw i osobom im najbliższym, dotyczy zarówno osób, 
które zostały wezwane w charakterze świadka przez prokuratora, policję lub 
sąd w charakterze świadka, jak i osób, które nie posiadają takiego wezwania, 
a były świadkami przestępstwa i z tego powodu potrzebują wsparcia i porady.

Jaki cel: 
Pomoc świadczona ze strony Ośrodka ma na celu łagodzenie skutków prze-

stępstwa (skutków psychologicznych, materialnych, społecznych), ochronę 
przed wtórną wiktymizacją, pomoc w trakcie procedur prawnych, oraz inne. 
Ośrodek podejmuje współpracę z organami ścigania, wymiarem sprawiedli-
wości, pomocą społeczną i innymi instytucjami. Pomoc jest świadczona bez 
względu na miejsce zamieszkania pokrzywdzonego, bez względu na kryte-
rium dochodowe

Pomoc jaką świadczymy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem 
i osób im najbliższym:
✔ Psychologiczna (interwencja kryzysowa, poradnictwo psychologiczne) dla 
dzieci i dorosłych
✔ Psychoterapeutyczna dla dzieci i dorosłych 
✔ Konsultacje z psychiatrą 
✔ Prawna (adwokat, komornik, radca prawny)
✔ Mediacje
✔ Organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza, tłumacza języka migo-
wego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej lub psy-
chologicznej 
✔ Materialna:
– pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, wyrobów 
medycznych,
– pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach 
publicznych, 
– pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach 
dziecięcych, 
– organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje 
zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifi-
kacje zawodowe,
– pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
– finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych 
(w tym media)
– usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do 
potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem,
– finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie 
kosztów transportu, 
– pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych,
– pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości 
i higieny osobiste,
– finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego
– finansowanie kosztów wyjazdu: a) osoby uprawnionej wraz z małoletnim, 
nad którym sprawuje pieczę, b) uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod 
której pieczą pozostaje,
– finansowanie robót budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 
1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.),
– zakup urządzeń i wyposażenia,
– zakup wartości niematerialnych i  prawnych (oprogramowanie specjali-
styczne i biurowe).

Pomoc jaką świadczymy dla świadków przestępstw i osób im najbliższym:
– pomoc psychologiczna
– organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłu-

macza przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej lub psychologicznej.
Informacje i zapisy: tel. 601 420 741. Miejsca świadczenia pomocy, 

dni oraz godziny przyjęć osoby pierwszego kontaktu:
1. Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Go-

rzowie Wielkopolskim. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  Gorzowie 
Wielkopolskim; ul. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wlkp.; tel. 601 420 741;  Po-
niedziałek 13:00 - 20:00; Wtorek-Piątek 10:00-17:00; Sobota 08:00 - 13:00

2. Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Mię-
dzyrzeczu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu; ul. Przemy-
słowa 2, 66-300 Międzyrzecz; Poniedziałek 15:00 - 20:00; Wtorek 15:00 - 20:00

3. Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Słubi-
cach. Słubickie Centrum Organizacji Pozarządowych (pokój nr 35); ul. Piłsud-
skiego 3-4; 69-100 Słubice; Poniedziałek 07:00 - 12:00; Środa 07:00 - 12:00

4. Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem 
w  Strzelcach Krajeńskich. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna; 
ul. Okrężna 14; 66-500 Strzelce Krajeńskie; Poniedziałek 11:00 - 16:00; 
Czwartek 11:00 – 16:00

5. Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w  Su-
lęcinie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  Sulęcinie (pokój nr 5); 
ul. Daszyńskiego 49, 69-200 Sulęcin; Poniedziałek 15:00 - 20:00; Wtorek 
15:00 - 20:00
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Wśród trzylatków I  miejsce zdobyła 
Mia Kielusiak (Przedszkole Samorządowe 
nr 4 „Krasnal Hałabała”), drugiego miejsca 
nie przyznano, trzecie powędrowało do 
Moniki Chusteckiej (Przedszkole Samo-
rządowe nr 1 „Jarzębinka” ), a  Elżbieta 
Kopczyńska (Przedszkole Samorządowe 
nr 2 „Pinokio”) otrzymała wyróżnienie. 

W  kategorii czterolatków pierwszego 
miejsca nie przyznano, drugie wyśpiewała 
Joanna Łapko z  „Jarzębinki”, a  trzecie 
Hanna Trzeciak z przedszkola „Pinokio”. 
Pierwsze miejsce wśród pięciolatków zdo-
była Agata Mioduszewska („Pinokio”), 
drugie Maja Nowak („Jarzębinka”), 
a trzeciego miejsca nie przyznano. Wyróż-
niono natomiast Amelię Jemielitę („Miś 
Uszatek”). W  kategorii 6-latków zwycię-
żyła Daria Gancarz z  „Misia Uszatka”, 
drugie miejsce zajęła Milena Musztyfaga 
z  „Jarzębinki”, a  trzecie Amelia Matejko 
(„Pinokio”).

Nagrody dzieciom wręczyła dyrek-
torka „Jarzębinki” Jadwiga Grabowska 
i zastępca burmistrza Słubic Adriana Dy-
dyna-Marycka. Zwycięzcom gratulowały 
też Anna Adamowicz, Weronika Chro-
stowska i Lilia Radkiewicz, które zasiadały 
w  jury. Gratulujemy wszystkim dzieciom 
i cieszymy się, że podobały im się nagrody 
ufundowane przez gminę.

(beb)

Po raz 13. przedszko-
le samorządowe nr 1 
„Jarzębinka” zorga-
nizowało, 8 czerwca, 
festiwal piosenki 
dziecięcej, na który 
zaprosiło maluchów 
z całego powiatu 
słubickiego. 

Ale nam się pięknie rozśpiewała „Jarzębinka”

Fo
t. 

Be
at

a 
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 kultura? !Electronic 
Friday 
z DJ T.R.ON
piątek, 
1 lipca, 19:00 
BLOK O

DJ T.R.ON gra 
sety wyłącznie z  płyt 
winylowych, powra-
cając do ery kultury 
klubowej lat 90. Od 
house'u, przez trance, 
acid, po Detroit 
techno – proponuje 
podróż przez epokę, 
która w sercach wielu 
ludzi pozostała żywa.
Wstęp wolny

Zwiedzanie tematyczne: Skarby 
Kościoła Mariackiego – gotyk ceglany, 
witraże i wizerunek Antychrysta (DE/
PL). Sobota, 2 lipca, 11:00 start: Polsko-
Niemiecka Informacja Turystyczna

Największy kościół halowy gotyku ceglanego północnych Niemiec 
odzwierciedla rozległe stosunki kulturalne i  handlowe Frankfurtu 
oraz niemiecką historię. Spalone pod koniec II wojny światowej 
ruiny Kościoła Mariackiego, zostały w latach 70-tych wzorowo od-
restaurowane i  przekształcone w  centrum społeczno-kulturalne. 
Zapraszamy na specjalną wycieczkę z przewodnikiem po historii Ko-
ścioła Mariackiego i niezwykłych witraży Biblii w obrazach. Jaką rolę 
pełni tu Antychryst? Dowiecie się podczas zwiedzania!
Udział bezpłatny. Rezerwacja: tourismus@frankfurt-slubice.
eu / +49 335 6100800

Czar tańca - Prezentacja szkoły tańca 
VIVADANZA. Sobota, 2 lipca, 15:00 
Kleist Forum

102 lata Royal Academy of 
Dance - to wyjątkowe wyda-
rzenie w świecie tańca zostanie 
uczczone przez szkołę VIVA-
DANZA uroczystą galą. Royal 
Academy of Dance z  siedzibą 
w  Londynie oferuje unikalną 
na skalę światową koncepcję 
nauczania w  dziedzinie tańca. 
Obecnie w 84 krajach na całym 
świecie kształci się w niej ponad 
14 tys. uczniów. Podczas gali bę-
dzie można zapoznać się z pro-
gramem nauczania, a  także 
obejrzeć w  drugiej części wy-
darzenia niezwykłe widowisko, 
które zanurzy widzów w  ma-
gicznym świecie tańca.
Bilety: 16,50 / 11,00 €

Koncert na zakończenie sezonu
niedziela, 3 lipca, 15:00 Sala 
Koncertowa im. "C. P. E. Bacha"

Tradycyjnie już Chór Chłopięcy zamknie sezon koncertowy Sin-

gakademie Frankfurt (Oder). Podczas tego koncertu chłopcy po raz 
kolejny sięgną do swojego repertuaru i  zaproponują publiczności 
barwny bukiet zarówno nowych, jak i już znanych, starszych i współ-
czesnych utwórów. A jeśli pogoda dopisze, popołudnie zakończy się 
w atrium ciastem i wspólnym grillowaniem.

Bilety: 10,00 / 5,00 €

Bieg bez Granic. piątek, 8 lipca, 18:00, 
start i meta: Stadion Przyjaźni we 
Frankfurcie nad Odrą

Pod hasłem: "Dwa stadiony, dwa miasta, dwa kraje - jeden bieg!" 
Bieg bez Granic łączy w sportowy sposób miasta partnerskie Słubice 
i  Frankfurt nad Odrą. Uczestnicy przebiegną przez most miejski  
ze stadionu na stadion i z powrotem. Dystans do pokonania wynosi 
10 km.
Opłata startowa: 10,00 € lub 45,00 zł. Zgłoszenia: www.ma-
ratonczykpomiarczasu.pl

Kurs wakacyjny dla dzieci: Filcowanie 
na sucho (6+, DE). Wtorek, 12 lipca, 
9:00 Brandenburskie Muzeum 
Krajowe Sztuki Nowoczesnej, Packhof

Już dzieci potrafią fil-
cować, dlatego podczas 
tego kursu filcowania na 
sucho będziemy chcieli 
połączyć pojedyncze 
włókna farbowanej 
wełny przy pomocy 
specjalnej igły. Włókna 
wełny będą formowane 
ręcznie, a  następnie 
kilkakrotnie przekłu-
wane igłą do filcowania. 
W ten sposób powstaną 
powierzchnie i  kępki 
wełny, które będzie 
można kształtować 
lub z  których będzie 
można oddzielić włókna 
i poddać dalszej obróbce. 
Brzmi to skompliko-
wanie, ale wcale nie jest takie trudne. 
Opłata za kurs łącznie z wyżywieniem: 30,00 €. Zgłoszenia: 
kunstvermittlung.frankfurt@blmk.de / +49 335 28395912

Kurs wakacyjny: Batik i druk 
tekstylny (9+, DE). Środa, 13 lipca,  
9:00 Brandenburskie Muzeum 
Krajowe Sztuki Nowoczesnej, Packhof

Od tysięcy lat ludzie używali naturalnych barwników do barwienia 
tkanin, drewna i kamienia. Obecnie oprócz barwników naturalnych 

wytwarzanych z  liści, minerałów, warzyw, kory, jagód i  kwiatów 
można kupić również barwniki syntetyczne. My również jesteśmy 
uzależnieni od gorączki barw i podczas warsztatów będziemy chcieli 
wypróbować różne style i techniki malowania na koszulkach. Weźcie 
ze sobą białe ubrania i zaczynamy!

Opłata za kurs łącznie z wyżywieniem: 30,00 €. Zgłoszenia: 
kunstvermittlung.frankfurt@blmk.de / +49 335 28395912

Warsztaty graffiti "Miasto budujących 
mosty" (14+, DE)
26 - 28 lipca, 10:00 – 16:00 
Brandenburskie Muzeum Krajowe 
Sztuki Nowoczesnej, Packhof 

Wraz ze znanym w  mieście duetem artystów 153Design mło-
dzież za pomocą puszek ze sprayem zaprojektuje odpowiednie 
powierzchnie i stworzy dowolne projekty na papierze. Podczas trzy-
dniowych warsztatów Oliver Bock i Nicolas Rindt wyjaśnią także hi-
storię i sytuację prawną street artu. Dołączcie do nas, stając się przy 
okazji budującymi mosty!
Opłata za kurs: 60,00 €. Zgłoszenia do 18.07.: kunstvermit-
tlung.frankfurt@blmk.de / +49 335 28395912

Helene Beach Festival 2022
28 - 31 lipca, Helenesee

Helene Beach to festiwal muzyczny odbywający się nad jeziorem 
Helenesee obok Frankfurtu nad Odrą. W tym roku spodziewanych 
jest około 20 000 uczestników. W 2021 r. festiwal został odwołany 
z powodu pandemii koronawirusa, ale w tym roku impreza wreszcie 
się odbędzie. Wśród głównych wykonawców potwierdzeni są Capital 
Bra, RAF Camora i  Robin Schulz. Poza tym zagrają Finch, JuJu, 
Marcel Dettmann, Neelix, SDP i wielu innych.
Bilety: 114,00 / 189,00 €

Wszystkie wydarzenia Dwumiasta znajdziecie na stronie: 
www.bezgranic.eu

http://www.bezgranic.eu

