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- ortodoncja
- protetyka
- rentgenodiagnostyka
- znieczulenie The Wand
- endodoncja (mikroskop+platforma laserowa)
- znieczulenie podtlenkiem azotu (gaz rozweselaj¹cy)

- 1-sza w woj. platforma laserowa

- wybielanie zêbów

- bi¿uteria nazêbna
- profesjonalne czyszczenie zêbów
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50%

Wydobywający się dym zauwa-
żyła 5 osobowa grupa młodych 
ludzi przebywająca na pobliskim 
podwórku. I  to właśnie oni do 
przyjazdu straży pożarnej ewaku-
owali z palącego się lokalu 2 osoby 
(matkę i  córkę), a  także wskazali 
strażakom miejsce zdarzenia. 
Mimo, że akcję utrudniała duża 
ilość dymu spowodowana łatwo-
palnymi przedmiotami znajdują-
cymi się w pomieszczeniu, strażacy 
bardzo szybko opanowali sytuację. 
W związku z podejrzeniem zatrucia 

tlenkiem węgla obie kobiety zostały 
przewiezione do szpitala i  zostały 
hospitalizowane. Dla bezpieczeń-
stwa ewakuowano dodatkowo 10 
osób oraz oddymiono i sprawdzono 
pod kątem zawartości tlenku węgla 
cały budynek. W  akcji ratowniczej 
brały udział 2 jednostki Państwowej 
Straży Pożarnej i  jednostka Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Słubicach. 
Wezwano także pogotowie ra-
tunkowe, policję, zarządcę nieru-
chomości, pogotowie gazowe. Na 
miejsce zjawiły się również miej-

skie służby kryzysowe oraz Powia-
towy Inspektor Nadzoru Budowla-
nego, który po zagaszeniu pożaru 
dokonał oględzin, zezwalając ewa-
kuowanym mieszkańcom powrócić 
do swoich lokali. Przyczyna pożaru 
zostanie ustalona przez Policję. 

Na najbliższej Sesji Rady Miej-
skiej Burmistrz Słubic wraz z Prze-
wodniczącym Rady Miejskiej do-
konają podziękowania młodym 
mieszkańcom, którzy przyczynili 
się do uratowania kobiet.

Roman Filończuk

Dzielni słubiczanie 
uratowali kobiety z pożaru
10 stycznia w godzinach popołudniowych, dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania w Słubicach 
otrzymał zgłoszenie, iż z lokalu mieszkalnego przy ul. Paderewskiego 39 wydobywa się dym. Ogniem 
zajęte były dwa pomieszczenia na parterze - kuchnia oraz pokój.

Plany przebudowy 
przedszkola
Gmina Słubice podjęła intensywne działania związane z edukacją 
przedszkolną, uznając ten temat za niezwykle istotny dla rozwoju 
najmłodszych mieszkańców. Jednym z priorytetów jest tworzenie 
nowych miejsc w przedszkolach. W związku z tym gmina planuje 
wykonanie rozbudowy i przebudowy Przedszkola nr 3 «Miś Usza-
tek» w Słubicach, która pozwoli zwiększyć ilość dzieci, a także po-
prawi warunki lokalowe najmłodszych.  

Ww wstępnym projekcie zakłada 
się dobudowę 2 sal dydaktycznych 
dla 50 dzieci. Przy każdej sali będzie 
znajdowało się WC + umywalki, 
dodatkowo powstanie szatnia, sto-
łówka, gabinet dyrektora przed-
szkola, pracownia komputerowa na 
8 stanowisk, salka do zabaw i zajęć 
badawczych, hol + część koryta-
rzowa i  strefa socjalna. W  nowym 
projekcie znajdzie się również 
miejsce na magazyn i archiwum. Po 
wykonanej przebudowie planuje 
się również docieplenie nowego 
i  starego budynku przedszkola, 
a  także wykonanie tynków mine-
ralnych z  wymianą parapetów ze-
wnętrznych, opierzeń, rynien, rur 
spustowych i pokrycia dachowego. 
Zostanie również wymieniona in-
stalacja elektryczna oświetleniowa, 
instalacja siłowa dla urządzeń ku-

chennych, instalacja alarmowa, te-
lefoniczna, internetowa, instalacja 
sygnalizacji p.poż., odgromowa, 
monitoringu wewnętrznego i  ze-
wnętrznego, a  także instalacja 
komputerowa starej i  nowej części 
przedszkola. Udogodnieniem 
będzie również założenie w  za-
budowanej nowej części rolet 
aluminiowych z  napędem elek-
trycznym, wykonanie instalacji do 
odkurzania centralnego w  starej 
i nowej części przedszkola, a  także 
instalacja klimatyzacji w  pomiesz-
czeniach dla dzieci i personelu. Do-
datkowo powstaną nowe miejsca 
parkingowe od ul. Paderewskiego. 
Koszt opracowania dokumentacji 
projektowej na rozbudowę przed-
szkola nr 3 „Miś Uszatek” wynosi 
26. 445,00 zł brutto.

Red.
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Charytatywny kalendarz Miastoczułych 2015
W Klubie Prowincja odbył się wernisaż fi rmowanego przez stowarzyszenie FSL- Aktywni dla Powiatu „Kalendarza Miastoczułych 2015”. Dzięki temu poznaliśmy kolejną 
dwunastkę osób, które robią wiele dobrego dla naszego miasta.

Wymyślony przez Łukasza Ko-
złowskiego ze stowarzyszenia Ka-
lendarz powoli staje się tradycją 
Słubic, a  coraz większe zaangażo-
wanie przy jego współorganizacji 
osób i instytucji pokazuje, że jest to 
pomysł wart kontynuacji. Zgodnie 
z  założeniami głównych organi-
zatorów akcję 2015 podzielono na 
kilka etapów. Najpierw przyjmo-
wano kandydatury na miastoczu-
łych od mieszkańców, a  następnie 
Kapituła składająca się z  ubiegło-
rocznych uczestników dokonała 
wybory fi nałowej dwunastki. 
Wybór jednak nie był taki łatwy 
gdyż tych kandydatów było aż 47 
i  tak naprawdę wśród tylu wspa-
niałych ludzi ciężko było wybrać 
tych „lepszych” i „najlepszych”. Na-
stępnie dwie panie fotograf: Ewa 
Rydzewski i Ela Tomczak zrobiły ka-
lendarzowe portrety. Po tym fakcie 
nie pozostało nic innego jak tylko 
przygotować do druku to dzieło. 
Dokonał tego Tomasz Stefański 
z fi rmy Piktogram. Wernisaż kalen-
darza odbył się w sobotę 10 stycznia 

w  Klubie Prowincja. Poszczególne 
miesiące po krótkim tajemniczym 
opisie odsłaniali po kolei swoje 
portrety. Poznajmy zatem nazwiska 
tegorocznych laureatów naszej 
akcji Kalendarza Miastoczułych: 
Jerzy Grabowski, Dorota Rutka, Mi-
chael Kurzwelly, Weronika Bursz-
tynowicz, Daniel Szurka, Andrzej 
Martyniak, Anna Panek- Kusz, To-
masz Pilarski, Adam Runiewicz, 
Sławomir Tomusiak, Zbigniew Sa-
wicki i  Joanna Sierżant- Rekret. Są 
to osoby robiące wiele dobrego na 
rzecz naszej małej ojczyzny, każda 
z  nich znalazła swoje miejsce i  co 
najważniejsze bardzo często spo-
łecznie i „po godzinach” oddaje ka-
wałek siebie dla innych. 

Organizatorzy dzięki wielkiej 
pomocy SMOK-a  i  ubiegłorocznej 
miasto czułej Izabeli Smolskiej za-
dbali o strawę muzyczno- taneczną. 
Całości wspaniale dopełnili raper 
Abel, zespół taneczny „Via Divas” 
oraz muzycy Piotr Tamborski 
i  Jacek Fałdyna. Dziękujemy rów-
nież wszystkim sponsorom, którzy 

dołożyli swoje cegiełki do możli-
wości wydrukowania 100 szt ka-
lendarza. Na koniec najważniejsze. 
Oprócz pokazania wspaniałych 
ludzi kalendarz, dzięki kwotom pie-

niężnym uzyskanym z  jego dystry-
bucji ma wspierać potrzebujących 
z  terenu Słubic. Tym razem orga-
nizatorzy postanowili wesprzeć od-
dział dziecięcy słubickiego szpitala, 

a  konkretnie doposażenie świe-
tlicy tam się znajdującej, tak aby 
maluchy i  ich rodzice mogli lepiej 
znieść tam swój pobyt.

R.Tomczak

Kolejne fundusze 
unijne na gospodarkę 
wodno-ści ekową 
w gminie Słubice
W sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego zostały podpisa-
ne 32 umowy o dofi nansowanie projektów z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2007-2014. Wśród benefi cjentów, którzy 
uzyskali dofi nansowanie na inwestycje w  ramach gospodarki 
wodno-ściekowej jest słubicki Zakład Usług Wodno-Ścieko-
wych Sp. z o.o.

Woda ze Słubic w Kolonii 
Lubusz i Pławidle już tuż tuż…
Zakład Usług Wodno- Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach realizuje inwestycję pn. „Budowa wodociągu 
od wsi Nowy Lubusz do Kolonii Nowy Lubusz”. Inwestycja współfi nansowana jest w 50% w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Całkowity koszt zadania wynosi 484 000 złotych.

Głównym celem inwestycji jest 
wyłączenie z  eksploatacji Stacji 
Uzdatniania Wody w  miejscowości 
Kolonia Lubusz i  podłączenie sieci 
wodociągowej z  miejscowości Ko-
lonia Lubusz i Pławidło do miejskiej 
sieci wodociągowej w  Słubicach, 
zasilanej z  SUW „Lotnisko” w  Słu-

bicach . Pozwoli to na dostarczenie 
mieszkańcom powyższych miej-
sco wości wody spełniającej wyma-
gania określone w  rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z  dnia 29 marca 
2007r. w  sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi. Zostało to uwarunkowane 

pogarszającą się stopniowo jakością 
wody na terenie Kolonii Lubusz oraz 
dużym stopniem wyeksploatowania 
obecnie pracującej Stacji Uzdat-
niania Wody, której układ technolo-
giczny był już niewydolny, aby uzy-
skiwać wodę o dobrej jakości.

Paweł Raźny – ZUWŚ Sp. z o.o. w Słubicach

Są to ostatnie przydzielone fun-
dusze PROW z  działania „podsta-
wowe usługi dla gospodarki i  lud-
ności wiejskiej” z  perspektywy 
fi nansowej 2007-2014.

W  ramach podpisanej umowy 
ZUWŚ Sp. z  o.o., którą z  rąk wi-
cemarszałka Stanisława Tomczy-
szyna odebrał Prezes Zarządu Ka-
zimierz Góra, realizowane będą na 
terenie sołectw Kunowice i  Nowy 
Lubusz zadania, które przyczynią 
się zdecydowanie do poprawy 
warunków życia mieszkańców 
tych miejscowości. Szczególnie 
powinni odczuć to mieszkańcy 
Kolonii Nowy Lubusz i  Pławideł 
do których trafi  woda ze Słubic co 
powinno zakończyć problemy z jej 
jakością.

Obecnie realizowane jest 
pierwsze z  zadań tj. budowa wo-
dociągu o  długości 3700 mb. od 
wsi Nowy Lubusz do Kolonii Nowy 
Lubusz. Od lutego 2015 r. rozpocz-
niemy pozostałe inwestycje, które 
będą realizowane na terenie Ku-
nowic: wymianę sieci wodocią-
gowej w  ulicy Szkolnej i  Jeziornej 
oraz budowę kanalizacji sanitarnej 
wraz z  przepompownią ścieków 
na Osiedlu Widok (rejon ulic Tur-
kusowej, Szafi rowej i  Brylantowej). 
Całkowity koszt operacji wynosi 
ponad 3.000.000 złotych z  czego 
Unia Europejska dopłaci 1.115.000 
zł. Wszystkie zadania objęte kon-
traktem muszą zostać wykonane 
i rozliczone do 30 czerwca 2015 r.

 Kazimierz Góra
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Brązowy Krzyż Zasługi 
dla zastępcy burmistrza 
Romana Siemińskiego
W czwartek, 15 stycznia br. Wojewoda Lubuski zaprosił samorządowców i przedstawicieli wojewódz-
kiej administracji zespolonej i niezespolonej na spotkanie noworoczne. 

To już tradycja, że Wojewoda Lu-
buski pod koniec lub na początku 
roku zaprasza samorządowców, 
parlamentarzystów oraz przedsta-
wicieli wojewódzkiej administracji 
zespolonej i  niezespolonej. Spo-
tkanie jest przede wszystkim okazją 
do złożenia życzeń noworocznych, 
ale także rozmów i  wymiany do-
świadczeń na temat nierzadko 
trudnej pracy w  samorządzie 
i w ramach administracji rządowej. 
W  tym roku spotkanie było wyjąt-
kowe, ponieważ wśród zaproszo-
nych gości było wielu nowych sa-
morządowców, wybranych po raz 
pierwszy do pełnienia funkcji wójta 
lub burmistrza.

W  czasie noworocznego spo-
tkania wicewojewoda Jan Świ-
repo wręczył Zastępcy Burmistrza 
Romanowi Siemińskiemu „Brą-
zowy Krzyż Zasługi” przyznany 
w  imieniu Prezydenta RP Broni-
sława Komorowskiego, za zasługi 
w działalności samorządowej.

Krzyż przyznawany jest za dzia-
łalność i  pracę na rzecz lokalnego 
samorządu wykraczającą poza 
zwykły zakres obowiązków i  przy-
nosi znaczną korzyść państwu 
i jego obywatelom.

red.

Ferie zimowe 
w bibliotece miejskiej 
Biblioteka Publiczna Miasta i  Gminy w  Słubicach zaprasza dzieci 
na ferie zimowe pod hasłem „Detektywistyczne ferie w  Bibliotece”. 
W programie m.in. gry, zabawy, rozwiązywanie zagadek, zajęcia pla-
styczne oraz wspólne czytanie książek. Zajęcia odbywać się będą we 
wtorki i czwartki w godz. od 11.00 do 13.00 w oddziale dla dzieci. Udział 
w spotkaniach jest bezpłatny. Zapraszamy! 

Zespół BPMiG w Słubicach

Ferie z rysunkiem 
w Galerii OKNO
W dniach od 23 do 27 lutego lipca zapraszamy młodzież w wieku 15-21 
lat do Galerii OKNO Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury na warsz-
taty plastyczne pt. „Dni rysunku z galerią Okno” Warsztaty odbywać 
się będą codziennie w godz. 0d 11.00-14.00. Koszt każdorazowego spo-
tkania 15,00. Całość 75,00. W ramach ceny zapewniamy uczestnikom 
wszystkie materiały, oraz fachowe rady prowadzących. Wśród atrakcji 
goście specjalni m.in. Tomasz Golański absolwent Uniwersytetu Ar-
tystycznego w Poznaniu na kierunku wzornictwa , który poprowadzi 
zajęcia ukazujące rysunek od strony funkcjonalnej, jako narzędzie ko-
respondencji twórcy z odbiorcą. Rysunek, którego głównym celem jest 
przekazywanie informacji. 
Liczba miejsc ograniczona. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie pod nr 
Tel. 0 604 588 465; meil: galeriaokno@op.pl

Ferie zimowe 
w gminnych szkołach
W  ramach budżetu Gminnego Programu Profi laktyki i  Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych i  Przeciwdziałania Narkomanii 
Gminy Słubice na 2015 rok, zaplanowano organizację różnorodnych 
zajęć dla dzieci i młodzieży na terenie wszystkich szkół podstawowych 
oraz gimnazjów podczas tegorocznych ferii zimowych.
Na terenie gminnych szkół, w terminie od 16 lutego do 27 lutego br., 
nauczyciele oraz pedagodzy będą prowadzili różnorodne zajęcia: inte-
gracyjne, sportowe, artystyczne, konkursy, rozgrywki, turnieje, zabawy 
ruchowe, naukę na wesoło połączoną z warsztatami umiejętności spo-
łecznych kształtujących właściwe postawy, wycieczki, spacery po oko-
licy. Zajęcia we wszystkich szkołach będą odbywać się w godzinach od 
9.00 do 13.00. Szczegółowych informacji na temat organizowanych 
zajęć w szkołach udzielają wychowawcy klas oraz dyrektorzy placówek 
edukacyjnych.

S.Matkowska

Ferie w kinie SMOK
Słubicki Miejski Ośrodek Kultury zaprasza wszystkie dzieci na 

dodatkowe seanse bajek w swoim kinie.
Szczegóły na www.smok.slubice.pl

ARTUR BARCIŚ 
SHOW!
bilety do nabycia w SMOK: 
50 zł (przedsprzedaż), 
60 zł (w dniu koncertu)

więcej na:
smok.slubice.pl

SOBOTA, 21 lutego, godz. 19.00
aula collegium polonicum
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Projekt „Specjalistyczna rehabilitacja dzieci 
niepełnosprawnych z powiatu słubickiego”
Stowarzyszenie po PROstu. Pracownia Rozwoju Osobistego realizuje projekt dofi nansowany ze środ-
ków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pt.”Specjalistyczna rehabilitacja 
dzieci niepełnosprawnych z powiatu słubickiego”.

Celem projektu jest zwiększenie 
samodzielności dzieci i  młodzieży 
niepełnosprawnej z  powiatu słu-
bickiego poprzez poprawę funk-
cjonowania poznawczego, psy-
chicznego oraz społecznego co 
przyczyni się do ich integracji ze 
środowiskiem lokalnym. Rehabili-
tacja odbędzie się w formie terapii: 
pedagogicznej, psychologicznej, 
logopedycznej, terapii ręki, te-
rapii integracji sensorycznej oraz 

terapii biofeedbeck. Projekt jest 
skierowany do dzieci i  młodzieży 
niepełnosprawnej z  powiatu słu-
bickiego z  różnymi rodzajami 
niepełnosprawności. Łącznie zre-
alizowanych zostanie: 4932 sesji te-
rapeutycznych dla grupy 21 dzieci 
i  młodzieży. Projekt będzie trwał 
od 1.01.2015 do 31.12.2015 roku.

Wartość projektu: 331 800 zł. 
(295 232 dofi nansowania, 36568,00 
wkładu własnego).

Koordynator projektu: 
Joanna Sierżant – Rekret
kontakt: 
j.sierzant-rekret@stowarzyszenie-
poprostu.com

Nowy program 
e-mapa
Jedną z  kluczowych informacji o  mieście jest informacja o  prze-
strzeni, obiektach przestrzennych i  relacjach między nimi zacho-
dzących. Dlatego też, Gmina Słubice zakupiła nowy bardzo przy-
datny program e-mapa.

Jest to System Informacji Prze-
strzennej inaczej urzędowy portal 
mapowy. Poprzez e-mapę mamy 
pełną dostępność do zasobu geode-
zyjnego i kartografi cznego naszego 
terenu. Jest to program z  modu-
łami IMPA - Internetowy Manager 
Punktów Adresowych i  IMPZP 
- Internetowy Manager Planów 
Zagospodarowania Przestrzen-
nego. Moduł IMPA jest systemem 
służącym do prowadzenia bazy 
punktów adresowych. Użytkow-
nicy ww. programu mają dostęp do 
aktualnego podkładu mapy ewi-

dencyjnej ( gminy, obręby, działki 
oraz budynki). Program ten służy 
do prowadzenia bazy punktów ad-
resowych oraz nazewnictwa i prze-
biegu osi ulic zgodnie z obowiązu-
jącym stanem prawnym.

Również mieszkańcy mogą ko-
rzystać z ww. programu np. do szyb-
kiego wyszukiwania informacji 
dotyczących bazy adresowej oraz 
informacji odnośnie miejscowych 
planów zagospodarowania prze-
strzennego, które są publikowane 
na tle mapy ewidencyjnej ze Sta-
rostwa Powiatowego w  Słubicach. 
Wystarczy tylko wejść na stronę 
internetową Urzędu Miejskiego, 
gdzie na stronie głównej znajduje 
się ikona „Mapa Gminy”. 

A.Górnik

Podziękował wszystkim tym, 
którym nie obca jest praca na 
rzecz mieszkańców naszej gminy 
i  których wspaniałomyślność 
pomaga w  realizowania naszych 
wspólnych przedsięwzięć. Była to 
też okazja do przedstawienia Z-cy 
Burmistrza Pana Romana Sie-
mińskiego. Obaj Panowie życzyli 
licznie przybyłym gościom dużo 
satysfakcji z realizowanych celów. 
W  ramach spotkania podsumo-
wano również realizację projektu 
„Konsultuj-Decyduj” i  wypraco-
wane wspólnie przez przedstawi-
cieli NGO, radnych rady Miejskiej 
i  pracowników Urzędu rozwią-
zania mające na celu zacieśnienie 
współpracy z  organizacjami 
i wzmocnienie aktywności miesz-

kańców. Następnie w  niefor-
malnej atmosferze rozmawiano 
w  gronie przedstawicieli NGO 
i  ich sympatyków o  bieżących 

Spotkanie Burmistrza Słubic 
z przedstawicielami NGO
W grudniu odbyło się spotkanie wigilijne Burmistrza Słubic z przedstawicielami organizacji pozarzą-
dowych, podczas którego burmistrz podsumował dotychczasową aktywność NGO oraz nakreślił wizję 
współpracy w następnych latach.

sprawach. W  świąteczną atmos-
ferę zaproszonych gości wprowa-
dził Chór „Konsonans”.

  B.Banaśkiewicz

Powiatowy konkurs 
piosenki polskiej 
i niemieckiej
W Szkole Podstawowej w Kunowicach odbył się konkurs piosenki 
polskiej i niemieckiej, w którym udział wzięło 45 uczestników ze 
szkół powiatowych oraz zaprzyjaźnionej szkoły we Frankfurcie n/O.

Konkurs odbywał się w  dwóch 
kategoriach wiekowych klasy I-III 
oraz IV-VI. Dzieci wykonywały 
utwory w  języku polskim i  nie-
mieckim. Celem konkursu była 
integracja dzieci z  Polski i  Niemiec 
oraz pokazanie, iż można uczyć się 
języków obcych łącząc przyjem ne 
z  pożytecznym, a  także stworzenie 
młodzieży możliwości zaprezen-
towania umiejętności językowych 

oraz talentu wokalnego w  środo-
wisku lokalnym. Wszyscy uczest-
nicy zaprezentowali bogaty warsztat 
zdolności wokalnych i  językowych. 
W konkursie uczestniczył m.in. :dy-
rektor szkoły Arkadiusz Kokociński, 
Burmistrz Tomasz Ciszewicz, Prze-
wodniczący Rady Miejskiej Mariusz 
Olejniczak oraz licznie zgromadzeni 
rodzice i opiekunowie.

red.
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Preludium Bożonarodzeniowe
 W sobotnie popołudnie 20 grudnia 2014 roku, w auli Collegium Polonicum w Słubicach, odbyła się 
czwarta już edycja „Preludium Bożonarodzeniowego”, która odbywa się w ramach Aktywnego Kalen-
darza Adwentowego.

Preludium Bożonarodzeniowe, 
jak co roku zgromadziło pełną 
aulę. Blisko 100 artystów – za-
równo sceny amatorskiej i  profe-
sjonalnej ze Słubic zaprezentowało 
barwne widowisko świąteczne, 
podczas którego wysłuchać mo-
gliśmy kolędy i  pastorałki bożo-
narodzeniowe z  całego świata, ale 
również po raz pierwszy słubicką 
kolędę skomponowaną przez To-
masza Pilarskiego specjalnie na tą 
okazję. Nie zabrakło także oprawy 
teatralnej przygotowywanej w  re-
żyserii Barbary Druć. Oprócz 
znanych wszystkim słubiczanom 
solistów wystąpili także lokalne 
zespoły Adoramus, Konsonans 
i  Rytmos. Po zakończeniu prelu-
dium, na dziedzińcu Collegium 

Przekazanie 
Betlejemskiego 
Światełka Pokoju
Jak co roku, słubiccy harcerze uroczyście podzielili się z sąsiadami 
zza Odry, Betlejemskim Światłem Pokoju z Groty Narodzenia Jezusa 
Chrystusa.

Betlejemskie Światło Pokoju po-
chodzące z  Groty Narodzenia Je-
zusa już po raz kolejny dotarło do 
słubickich harcerzy. Płomyk został 
zapalony w Betlejem przez austriac-
kiego skauta. Następnie Światełko 
zostało przewiezione do Wiednia, 
gdzie odebrali je przedstawiciele 

wielu organizacji skautowych. 
Polscy harcerze tradycyjnie odbie-
rają światło od skautów słowac-
kich i w symbolicznym geście wraz 
z  Burmistrzem Słubic, harcerzami 
oraz mieszkańcami przekazuje 
Nadburmistrzowi Frankfurtu n/O. 

red.

Likwidacje barier w budynku 
przy ul. Szamarzewskiego

Budynek akademików studenckich przy ul. Szamarzewskiego od 
czerwca 2014 r. został przekształcony na mieszkania komunalne. Była 
to zmiana która wymagała dostosowania budynku oraz sposobu wy-
korzystywania do osób niepełnosprawnych. Koniecznym stało zain-
stalowanie platformy schodowej X3, z  której skorzystają mieszkańcy 
z ograniczoną możliwością poruszania się. Platforma X3 jest w pełni au-
tomatyczna, łatwa w obsłudze i bardzo bezpieczna w eksploatacji dzięki 
wielu systemom zabezpieczającym spełniających wymogi dyrektywy 
maszynowej 2006/42/WE i normy EN 81-40. Montaż platformy scho-
dowej X3 w budynku wykonała fi rma Garaventa Lift z Wrocławia. Cały 
koszt przedsięwzięcia to 30 tys. zł. 

 „Apetyt na zdrowie”
Karolina Zielińska z klasy VI a zajęła I miejsce w konkursie plastycz-
nym „Apetyt na zdrowie”. Celem konkursu było promowanie oraz 
informowanie o  produktach rolnych i  żywnościowych oraz pro-
mowanie wśród dzieci i młodzieży zasad prawidłowego żywienia, 
wzbudzanie zainteresowania tradycyjną kuchnią regionalną oraz 
propagowanie produktów charakterystycznych dla całego regionu 
lubuskiego.

Konkurs, organizowany przez 
Agencję Rynku Rolnego z  od-
działem w  Gorzowie Wielkopol-
skim cieszył się ogromnym powo-
dzeniem. Nadesłano ponad 600 
prac z  całego województwa lubu-
skiego tym bardziej cieszy spekta-
kularny sukces naszej uczennicy. 
Jej zwycięstwo pokazuje, że można 

i  warto poświęcać czas na dodat-
kową aktywność w  ramach zajęć 
pozalekcyjnych. Uczennica otrzy-
mała wspaniałą nagrodą – TABLET 
ASUS oraz upominki dla całej klasy 
i wychowawcy.

Karolinie serdecznie gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów.

SP 2 

SP nr 2 otrzymało nowy 
sprzęt sportowy
 20 stycznia w Szkole Podstawowej nr 2 odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu sportowego przez wi-
ceprezesa Lubuskiego Klubu Sportowego „Lubusz”, Ryszarda Chusteckiego. 

Polonicum Komendant Związku 
Harcerstwa Polskiego przekazał 
na ręce Burmistrza Słubic Betle-
jemskie Światełko Pokoju, po czym 
odbyło się krótkie widowisko 

w  postaci występu teatru ulicz-
nego. Patronat honorowy nad wy-
darzeniem objął Burmistrz Słubic 
Tomasz Ciszewicz.

red.

Pomoce zostały zakupione ze 
środków budżetu państwa w ramach 
zadania Sportowa Gwiazda – kon-
kurs na najciekawsze projekty upo-
wszechniające sport dla wszystkich 
w środowisku wiejskim. W związku 
z przyznaniem nagrody w wysokości 

4 491,89 zł na ręce Dyrekcji Szkoły 
ofi arowano: płotki treningowe 
uchylne, gumowe piłki lekarskie 
oraz uprzęże treningowe z  holem 
elastycznym. Przekazane pomoce 
umożliwią dalsze rozwijanie sporto-
wych zainteresowań uczniów i uroz-

maicą sposób prowadzenia zajęć 
wychowania fi zycznego oraz zajęć 
pozalekcyjnych. Uczniowie biorący 
udział w  uroczystym apelu owa-
cyjnie przyjęli fakt otrzymania no-
wego sprzętu i oglądali go z wielkim 
zainteresowaniem, nie mogąc już się 
doczekać, kiedy będą mogli wyko-
nywać nowe, ciekawe ćwiczenia.

Apel został połączony z  uroczy-
stym rozdaniem dyplomów dla 
drużyn szkolnych biorących udział 
w  Sportowym Zakończeniu Lata. 
Uczniowie byli niezwykle dumni 
z  osiągniętych wyników, a  sposób 
przekazania dyplomów – przez 
przedstawiciela Klubu Sportowego 
„Lubusz” oraz Dyrekcję Szkoły – 
niewątpliwie uświetniło rangę 
uroczystości i  podkreśliło doko-
nania uczniów.

info. SP 2
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biegła znajomość jęz. niemieckiego, angielskiego lub francuskiego

komunikatywność

zdolności handlowe

odporność na sytuacje stresowe

obsługa komputera

mile widziane doświadczenie na stanowisku spedytora

znajomość rynku transportowego
 

Oferujemy miłą atmosferę w pracy, 
możliwość rozwoju zawodowego, atrakcyjne wynagrodzenie, 

a przede wszystkim stabilną, ciekawą pracę.  

Oferty z CV proszę przesyłać na adres e-mail: 
t.grudzien@viadrina-logistic.pl 

zatrudni 
SPEDYTORA MIĘDZYNARODOWEGO

miejsce pracy: Słubice

Konsultacje społeczne aktualizowanych 
projektów planów gospodarowania 
wodami na obszarach dorzeczy

Informujemy, że rozpoczął się 
proces konsultacji społecznych ak-
tualizowanych projektów planów 
gospodarowania wodami, w  tym 
projektów aPGW dla dwóch najwięk-
szych obszarów dorzeczy w Polsce – 
Wisły i Odry. W trakcie konsultacji, 
które zaplanowano do 26 maja 2015 
r., każdy zainteresowany może za-
poznać się z  projektami opracowy-
wanych dokumentów oraz wnieść 
do nich swoje uwagi. Dokumenty 
dostępne są na stronie internetowej 
www.apgw.kzgw.gov.pl. Plany go-
spodarowania wodami na obszarze 
dorzeczy to jedne z  najważniej-
szych dokumentów strategicznych 
w  gospodarce wodnej kraju. Treść 

przyjmowanych aPGW jest również 
istotna dla inwestorów planujących 
realizację inwestycji, w  tym przy 
udziale środków Unii Europejskiej. 
Projekty, które mogą mieć zna-
czący negatywny wpływ na stan 
ekologiczny wód i  stwarzać ryzyko 
nieosiągnięcia wyznaczonych dla 
tych wód celów środowiskowych, 
wymagają wpisania ich do planów 
gospodarowania wodami. Projekty 
planów zarządzania ryzykiem po-
wodziowym zostały udostępnione 
od 22 grudnia 2014 r. do dnia 22 
czerwca 2015 r. w  celu poddania 
konsultacjom społecznym. Projekty 
planów zarządzania ryzykiem po-
wodziowym zostały opublikowane 

na stronie www.powodz.gov.pl w za-
kładce plany. Zapraszamy do zapo-
znania się z nimi i zgłaszania uwag 
na temat projektów za pomocą elek-
tronicznej ankiety.

Wspólne kolędowanie w Szkole Podstawowej w Golicach
Tradycją Szkoły Podstawowej w Golicach stało się prezentowanie programu wigilijnego przed społecznością lokalną z Golic, Lisowa, Drzecina oraz innych okolicznych miej-
scowości.

8 stycznia w  sali gimna-
stycznej zjawiła się spora grupa 
babć, dziadków, rodziców i  gości. 
W pierwszej kolejności swoje przed-
stawienie jasełkowe zaprezento-
wały przedszkolaki, następnie wy-
stąpiły dzieci z  klasy od pierwszej 
do szóstej. Widzowie usłyszeli sporą 
ilość polskich kolęd i  pastorałek 
oraz piosenek świątecznych. Wspa-
niała scenografi a – przygotowana 
przy współpracy pani Joanny Żak – 
dodała uroku występom świętej ro-
dziny, aniołów, pastuszków i trzech 
króli, a  także wprawiła wszystkich 
gości w doskonały nastrój.

E. Mierzejewska

Spotkanie wigilijne w przedszkolu
W przedszkolach „Pinokio” oraz „Krasnal Hałabała” zapanował iście Świąteczny nastrój, kiedy to dzieci, wszyscy pracownicy przedszkola oraz Zastępca Burmistrza Roman 
Siemiński spotkali się na wspólnej Wigilii, aby podzielić się opłatkiem i zasiąść przy wigilijnym stole.

Święta Bożego Narodzenia kryją 
w  sobie niepowtarzalną magię: ra-
dość i  niecierpliwe oczekiwanie 
na pierwszą wigilijną gwiazdkę. 
Dla wielu jest to czas spotkań w  ro-
dzinnym gronie, dzielenia się opłat-
kiem, składania życzeń na bliż-
szym, wspólnego kolędowania. Także 
w  słubickich przedszkolach nastał 
cudowny czas – Bożego Narodzenia. 
Wspaniałym momentem podczas 
spotkania było dzielenie się opłat-
kiem i  składanie świątecznych ży-
czeń. Takie podniosłe chwile nie tylko 
utrwalają dzieciom znajomość tra-
dycji i  zwyczajów świątecznych, lecz 
również, co najważniejsze wzmac-
niają bliskie i serdeczne relacje. 

red.
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Inicjatywa lokalna – nowe rozwiązanie w Gminie Słubice
Od stycznia 2015 r. mieszkańcy Gminy Słubice mogą składać wnioski na realizację inicjatyw lokalnych. Na ten cel w budżecie Gminy zarezerwowano 67,5 tys. zł. 

Co to jest inicjatywa lokalna?
Inicjatywa lokalna to forma re-

alizacji zadań publicznych przez 
mieszkańców we współpracy 
z  gminą. W  ten sposób mogą 
wspólnie zadziałać na rzecz spo-
łeczności lokalnej m.in. w  obsza-
rach remontów, edukacji, kultury 
fi zycznej, turystyki, porządku pu-
blicznego czy ochrony środowiska. 
Pozwala to np. odnowić park, plac 
zabaw, wybudować parking czy zor-
ganizować zajęcia dla dzieci. Moż-
liwości jest bardzo wiele. Ważne 
w  inicjatywie lokalnej jest to, że 
mieszkańcy współpracują z gminą. 
Oznacza to, że nie tylko mają po-
mysł na realizację konkretnego 
przedsięwzięcia, ale również dekla-
rują swoje zaangażowanie w  jego 
realizację. Sami określają w  jaki 
sposób zaangażują się w  prace. 
Mogą świadczyć prace społeczne, 
wnieść środki fi nansowe lub rze-
czowe. W  zamian Gmina wykona 
swoją część zadania. Taka forma 
współpracy mieszkańców i  sa-
morządów jest możliwa od 2011 r. 
Z  roku na rok inicjatywy lokalne 
stają się coraz popularniejsze i  ko-
lejne gminy wprowadzają to roz-
wiązanie u  siebie. Od stycznia do 
tego grona dołącza nasza Gmina. 

Kto może złożyć wniosek?
Mieszkańcy Gminy Słubice bez-

pośrednio lub za pośrednictwem 
organizacji pozarządowej lub pod-
miotów prowadzących działalność 
pożytku publicznego wymienio-
nych w  art. 3 ust. 3 ustawy z  dnia 
24 kwietnia 2003 r. o  działalności 
pożytku publicznego i  o  wolonta-
riacie.

Jakie zadania można zrealizować 
w ramach inicjatywy lokalnej?
1) działalności wspomagającej 

rozwój wspólnot i  społeczności 
lokalnych obejmującej w szcze-
gólności budowę, rozbudowę 
lub remont dróg, kanalizacji, 

sieci wodociągowej, budynków 
oraz obiektów architektury sta-
nowiących własność jednostek 
samorządu terytorialnego;

2) działalności charytatywnej, 
podtrzymywania i  upowszech-
niania tradycji narodowej, pie-
lęgnowania polskości oraz roz-
woju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej;

3) działalności na rzecz mniej-
szości narodowych i etnicznych 
oraz języka regionalnego, kul-
tury, sztuki, ochrony dóbr kul-
tury i dziedzictwa narodowego, 
promocji i organizacji wolonta-
riatu;

4) nauki, szkolnictwa wyższego, 
edukacji, oświaty i  wycho-
wania;

5) wspierania i  upowszechniania 
kultury fi zycznej, turystyki 
i krajoznawstwa;

6) ekologii i ochrony zwierząt oraz 
ochrony dziedzictwa przyrodni-
czego;

7) porządku i  bezpieczeństwa pu-
blicznego.

Jaki może być wkład miesz-
kańców w realizację inicjatywy?

Wkład mieszkańców (jako wnio-
skodawców) może polegać na pracy 
społecznej, na świadczeniach pie-
niężnych lub rzeczowych.

Jaki może być wkład Gminy Słu-
bice w realizację inicjatywy?

Gmina nie przekazuje miesz-
kańcom dotacji na realizację ini-
cjatywy lokalnej. Może natomiast 
zakupić przedmioty lub usługi nie-
zbędne do jej realizacji. Może wes-
przeć wnioskodawców przekazując 
na czas realizacji inicjatywy rzeczy 
konieczne do jej wykonania. Może 
również wesprzeć w  sposób orga-
nizacyjny – udzielając wsparcia me-
rytorycznego przy opracowywaniu 
dokumentacji niezbędnej do prze-
prowadzenia inicjatywy.

Finansowanie
Na realizację inicjatyw lokal-

nych w  budżecie Gminy tworzona 
będzie corocznie rezerwa celowa 
w wysokości nie wyższej niż 0,1 % 
planu wydatków ogółem. W  bu-
dżecie Gminy Słubice na 2015 r. na 
inicjatywy zarezerwowano środki 
w  wysokości 67,5 tys. zł, zgodnie 
z  uchwałą nr II/8/2014 Rady Miej-
skiej w Słubicach z dnia 18 grudnia 
2014 r. w  sprawie uchwały budże-
towej Gminy Słubice na rok 2015.

Wniosek
Wnioski na realizację inicjatyw 

należy składać w  Biurze Obsługi 
Interesanta w  Urzędzie Miejskim 
w  Słubicach. Dla zapewnienia na-
leżytej oceny wniosek powinien za-
wierać w szczególności:

1) nazwę i  opis zadania 
z  uwzględnieniem wkładu wnio-
skodawcy w  realizację zadania 
(praca społeczna, wkład rzeczowy, 
fi nansowy);

2) termin i  miejsce realizacji za-
dania;

3) szacowany całkowity koszt re-
alizacji zadania;

4) opis stanu przygotowania do 
realizacji zadania;

5) wskazanie osób do reprezen-
towania mieszkańców w  zakresie 
realizacji zadania.

Można również skorzystać 
z  przygotowanego wzoru wniosku 
o  realizację zadania publicznego 
w  ramach inicjatywy lokalnej (za-
łącznik nr 1 do Zarządzenia nr 
387/2014 Burmistrza Słubic z dnia 5 
grudnia 2014 r.)

Jakie są kryteria oceny wniosków?
Szczegółowe kryteria oceny me-

rytorycznej wniosku obejmują:
1. Celowość inicjatywy lokalnej 

z  punktu widzenia społeczności 
lokalnej, w tym zgodność zadania 
z  dokumentami strategicznymi 
i planami inwestycyjnymi Gminy 
(0-10 pkt)

2. Liczba mieszkańców, którym 
służyć będzie inicjatywa lokalna 
(0-3 pkt)

3. Doświadczenie w  realizacji po-
dobnych przedsięwzięć (0-3 pkt)

4. Wkład własny wnioskodawcy 
w  kosztach realizacji zadania, 
w tym:

a) wkład pracy społecznej (0-13 pkt)
b) wkład rzeczowy (0-5 pkt)
c) wkład fi nansowy (0-5 pkt)
5. Zaawansowanie przygotowań do 

realizacji zadania (0-3 pkt)
6. Wkład fi nansowy Gminy (0-5 

pkt)
7. Przewidywane przyszłe nakłady 

na utrzymanie efektów zrealizo-
wanego przedsięwzięcia obcią-
żających budżet Gminy (o ile wy-
stąpią) (0-3 pkt)
Wniosek, który otrzyma łącznie 

minimum 26 punktów otrzymuje 
rekomendację do realizacji. Osta-
teczną decyzję w  sprawie wsparcia 
podejmuje Burmistrz Słubic biorąc 
pod uwagę szczegółowe kryteria 
oceny wniosku, celowość inicja-
tywy z  punktu widzenia potrzeb 
społeczności lokalnej oraz wy-
sokość środków fi nansowych za-
planowanych w  budżecie Gminy, 
których zaangażowania wymaga 
inicjatywa.

Kto ocenia wnioski?
Wnioski ocenia właściwa ko-

mórka organizacyjna Urzędu Miej-
skiego w  Słubicach, wskazana 
przez Burmistrza Słubic. Osta-
teczną decyzję o przyjęciu wniosku 
o  realizację inicjatywy podejmuje 
Burmistrz Słubic.

Kiedy wniosek zostanie rozpa-
trzony?

Rozpatrzenie wniosku nastę-
puje bez zbędnej zwłoki, nie póź-
niej jednak niż w  ciągu miesiąca. 
Uwaga! Termin liczy się od 
złożenia wniosku spełnia-
jącego wymogi formalne.
W  przypadku braków formalnych 

złożonego wniosku, organ wzywa 
wnioskodawcę do ich uzupełnienia. 
Nieuzupełnienie wniosku w ciągu 7 
dni od otrzymania wezwania, rodzi 
skutek pozostawienia wniosku bez 
rozpatrzenia.

Na czym polega współpraca 
Gminy i mieszkańców w ramach 
inicjatywy lokalnej?

Jeśli wniosek zostanie przyjęty 
do realizacji, wówczas Burmistrz 
Słubic podpisze z  inicjatorem 
wniosku umowę o  wykonanie ini-
cjatywy lokalnej. Umowa zawiera 
podział zadań pomiędzy obie 
strony. Treść umowy, jak również 
harmonogram i kosztorys zadania, 
są wcześniej uzgodnione pomiędzy 
inicjatorem i  Burmistrzem Słubic. 
(Ramowy wzór umowy jest za-
łącznikiem nr 2 do Zarządzenia nr 
387/2014 Burmistrza Słubic z dnia 5 
grudnia 2014 r.).

Przydatne dokumenty:
1. Uchwała Nr LVIII/469/2014 Rady 

Miejskiej w  Słubicach z  dnia 6 
listopada 2014 r. w sprawie okre-
ślenia trybu i  szczegółowych 
kryteriów oceny wniosków o  re-
alizację zadania publicznego 
w  ramach inicjatywy lokalnej 
http://bip.slubice.pl/?a=7504 

2. Zarządzenie Nr 387/2014 Burmi-
strza Słubic z dnia 5 grudnia 2014 
r. w  sprawie określenia trybu 
realizacji zadań publicznych 
w  ramach inicjatywy lokalnej 
oraz wzoru wniosku i  umowy 
o  realizację zadania publicznego 
w  formie inicjatywy lokalnej 
http://bip.slubice.pl/?a=7503 

3. Wniosek o  realizację zadania 
w ramach inicjatywy lokalnej 

Tekst powstał w  ramach projektu 
„Konsultuj-Decyduj” współfi nanso-
wanego ze środków Unii Europejskiej 
w  ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

Restauracja Köllnitzer Fischerstuben w Storkow (DE) pomiędzy 

Frankfurtem nad Odrą i Berlinem zatrudni 

kelnerów / kelnerki 
w pełnym wymiarze godzin od zaraz.

Dyspozycyjność, chec do pracy, znajomość języka niemieckiego w stopniu 

komunikatywnym. Tylko 60 km od granicy w Słubicach.

Premia 1000€ po pomyślnym zakończeniu okresu próbnego.

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o nadesłanie CV ze zdjęciem 

i listem motywacyjnym (w języku niemieckim) na adres:

Fischerei Köllnitz eG, Groß Schauener Hauptstr. 31, 15859 Storkow

droga elektroniczna: koellnitz@t-online.de 

lub o kontakt telefoniczny : 004903367862006

Kolejne inwestycje 
w Gminie Słubice
W grudniu 2014 r. odebrano prace polegające na wymianie kamery, na kamerę Full HD monitoringu 
miejskiego przy Intermarche oraz montażu kamery o tych samych parametrach przy skrzyżowaniu 
deptaka z ul. Konopnickiej.

Kamery zostały zintegrowane 
ze stanowiskiem obserwacyjnym 
w  Komendzie Powiatowej Policji. 
Ponadto wykonano modyfi kację 
całego systemu monitoringu co 
umożliwia około trzy tygodniowe 
zapisy z  kamer zainstalowanych 

w  Słubicach.  Gmina na ten cel 
wydatkowała 22 000 zł. Również 
w ostatnim czasie w Gminie Słubice 
zostały wykonane prace polegające 
na hydrodynamicznym czyszczeniu 
kanalizacji sanitarnej i  deszczowej, 
a  także oczyszczeniem prawie 300 

wpustów ulicznych z  przykanali-
kami. Prace powyższe zostały wyko-
nane według wszelkich zasad sztuki 
budowlanej i  z  zachowaniem prze-
pisów BHP. Gmina na ten cel wydat-
kowała 83.302,00 złotych brutto.

 A.Chomik

Reklama
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Regionalna Izba Obrachunkowa 
w  Zielonej Górze zaopiniowała 
pozytywnie z  zastrzeżeniem pro-
jekt uchwały budżetowej na rok 
2015 oraz Wieloletnią Prognozę 
Finansową Powiatu Słubickiego. 
Zastrzeżenie dotyczyło sytuacji 
fi nansowej Powiatu Słubickiego 
w  przypadku wszczęcia i  prowa-
dzenia egzekucji z  dochodów bu-
dżetu Powiatu w roku 2015 – kwot 

wynikających z  wydanych przez 
Ministra Finansów, wobec Powiatu 
Słubickiego ostatecznych decyzji 
dotyczących zwrotu nieprzekaza-
nych pobranych dochodów budże-
towych z  tytułu opłat eksploata-
cyjnych na Terminalu Towarowych 
Odpraw Celnych w  Świecku. Od-
dalenie złożonej do Naczelnego 
Sądu Administracyjnego skargi 
kasacyjnej stanowiłoby realne za-

 Rada Powiatu 
uchwaliła budżet 
8 stycznia br., podczas III sesji Rady Powiatu Słubickiego, radni jednomyślnie uchwalili uchwałę bu-
dżetową Powiatu na rok 2015 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Słubickiego na lata 2015-
2026. W tegorocznym budżecie zaplanowano 47.934.081 zł dochodów oraz 43.024.179 zł wydatków.

grożenie niewykonania ustawo-
wych zadań publicznych i  zwięk-
szenie długu Powiatu. Groziłoby 
to też niespełnieniem przez Powiat 
Słubicki relacji z  art. 243 ustawy 
o  fi nansach publicznych, co może 
skutkować przystąpieniem Po-
wiatu do opracowania i  uchwa-
lenia programu postępowania na-
prawczego.

Starostwo Powiatowe w Słubicach

Nowe umiejętności zawodowe 
uczniów Rolniczaka
W okresie 15 października – 17 grudnia 2014 roku realizowano „Zajęcia autorskie ITC w usługach ga-
stronomicznych” w II edycji dla 10 uczniów technikum żywienia i gospodarstwa domowego. Uczestni-
cy w ramach zajęć otrzymali: materiały piśmiennicze i pamięci pendrive. Na każdych zajęciach zapew-
niono uczniom catering. 

Cykl zajęć obejmował 15 2h spo-
tkań, podczas których uczestnicy 
uczyli się m.in.: opracowywać 
receptury gastronomiczne w  edy-
torze tekstów, przygotowywać karty 
menu, ulotki, wizytówki, foldery 
reklamowe i  jadłospisy, sporządzać 
zapotrzebowanie na surowce i  kal-
kulować ceny potraw w  arkuszu 
kalkulacyjnym oraz przygoto-
wywać pisma handlowe. 

Wszyscy uczestnicy ukończyli 
zadanie i  otrzy mali zaświadczenia 
udziału w  zajęciach projektowych 
„Zajęcia autorskie ITC w  usługach 
gastronomicznych” w  ramach 
projektu „Apetyt na kwalifi kacje” 
współfi nansowanego przez Unię 
Europejską w  ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego. 

Bożena Lisik, ZSER Słubice

Na prośbę Starosty Słubickiego 
Piotra Łuczyńskiego i  nowego 
Prezesa szpitala w dniu 5 stycznia 
2015 r. w  siedzibie Szpitala Po-
wiatowego w  Słubicach odbyło 
się spotkanie w  sprawie udzie-
lania wsparcia w zakresie działań 
mających na celu zabezpieczenie 
mieszkańcom Powiatu Słubic-
kiego dostępności do świadczeń 
podstawowej opieki zdrowotnej 
po 1 stycznia 2015 r., w  którym 
udział wzięli: Wicestarosta Słu-
bicki Tomasz Stupienko, Wójt 
oraz Burmistrzowie Gmin Po-
wiatu Słubickiego. Podczas spo-
tkania ustalono, że zapewniony 
zostanie przez włodarzy gmin 
Powiatu transport pacjentów do 
słubickiego szpitala. 

W  dniu 7 stycznia br. sytuacja 
ustabilizowała się, ponieważ Poro-
zumienie Zielonogórskie podpisało 
porozumienie z  Ministe rstwem 

Zdrowia. Wspomniany dokument 
zawiera m.in. zobowiązanie do wy-
dania w tym dniu przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia nowego zarzą-
dzenia dot. pracy Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej na 2015 rok.

Wojciech Włodarski jest absol-
wentem nauk politycznych na Uni-
wersytecie Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, ukończył studia MBA. 
Był wykładowcą w  Państwowej 
Wyższej Szkole Zawodowej w  Su-
lechowie oraz współzałożycielem 
Osi Porozumienia - stowarzyszenia 
skupiającego ludzi związanych z sa-
morządem z powiatów międzyrzec-
kiego, słubickiego i  sulęcińskiego. 
Za rządów Marszałka Województwa 
Lubuskiego Krzysztofa Szymań-
skiego kierował Departamentem 
Rozwoju Regionalnego, a  także 
był jego doradcą. Ma 44 lata, żonę 
i dwójkę dzieci. 

Starostwo Powiatowe w Słubicach

Nowy prezes 
szpitala
18 grudnia 2014 r. Zarząd Powiatu Słubickiego powołał na stano-
wisko Prezesa NZOZ „Szpital Powiatowy” w  Słubicach Sp. z  o. o. 
Wojciecha Włodarskiego, który „na dzień dobry” musiał zmierzyć 
się z nieprzyjemną sytuacją, jaka zaistniała w związku z nie podpi-
saniem przez lekarzy przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej 
umów z  Narodowym Funduszem Zdrowia w  zakresie świadczeń 
podstawowej opieki zdrowotnej i  tym samym zadecydował, że od 
dnia 2 stycznia 2015 r. szpital przejmuje na siebie obowiązki udzie-
lania tychże świadczeń. 

Wiadomości z powiatu: Cybinka, Górzyca, Ośno Lubuskie, Rzepin, Słubice
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W  tym roku WOŚP po raz trzeci 
zbierała pieniądze na zapewnienie 
godnej opieki najstarszym pa-
cjentom oraz na diagnozowanie 
najmłodszych. Po raz kolejny 
wspierać będzie onkologię i  kar-
diochirurgię dziecięcą oraz – po 
raz pierwszy – dwie nowe dla fun-
dacji dziedziny: reumatologię i pul-
monologię. W  trakcie występów 
artystów z  słubickich przedszkoli 
i  szkół, można było również obej-
rzeć pokazy taneczne oraz warsz-
taty artystyczne, a  także pokazy 
sprzętu ratowniczego. 

Podczas tegorocznej licytacji 
mieszkańcy Gminy Słubice mogli 
wylicytować m. in. zabiegi rehabi-
litacyjne ufundowane przez szpital 
powiatowy, a także dzięki ofi arności 
naszych lokalnych przedsiębiorców 

– mycie samochodu, wizytę u  fry-
zjera, czy kosmetyczki, a nawet ma-
saże dla dwojga w ośniańskim SPA 
„Afrodyta”. 

Dzień pracy ze Starostą Słu-
bickim udało się wylicytować za 
500 złotych, natomiast kosz pik-
nikowy – za 260 zł. Punktem kul-
minacyjnym tegorocznej imprezy 
było zapalenie „światełka do nieba” 
o godz. 20.00. Ze wstępnych infor-
macji słubiczanie zebrali w  tym 
roku 35 025 zł.

Wspaniale spisali się także 
ośniańscy wolontariusze. Ich 
puszki były bardzo ciężkie. Najak-
tywniejsi z  nich zebrali nawet 604 
zł, po 500 zł dwóch wolontariuszy, 
a  inni po około 150 zł. 25 młodych 
aktywistów przyczyniło się do 
tego, że każdy grosik wrzucony do 

puszki powiększał nasze zasoby. 
Każdy mógł ofi arować choćby naj-
mniejszy dar serca, choćby kilka 
złotych. 

Całą imprezę uświetniły wy-
stępy lokalnych artystów. Naj-
rozkoszniejsze były dzieciaki,  od 
przedszkolaków, poprzez uczniów 
szkoły podstawowej i  gimnazjum, 
do młodzieży szkoły średniej. 
Z  przytupem pokazała się grupa 
tańcząca zumbę, orkiestranci, 
tancerze i  seniorzy „Łęczanie”. Ci 
co śpiewali, ci co grali i  ci co tań-
czyli wytworzyli wspaniały na-
strój: radości i  zabawy. Wszyscy 
bardzo przeżywali swoje występy: 
- Żeby się tylko udało. – mówili 
za kulisami. Artyści byli sowicie 
nagradzani gromkimi brawami. 
Zachwyceni widzowie chętniej 

23. Finał WOŚP za nami
11 stycznia br. w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury po raz 23. zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy, w której udział wzięli: Wicestarosta Słubicki Tomasz Stupienko, Burmistrz Słubic Tomasz Ci-
szewicz, Dyrektor Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury Tomasz Pilarski oraz mieszkańcy. 

uczestniczyli w  aukcjach i  wyku-
pili wszystkie ofi arowane przez 
sponsorów dary. Najwyższe kwoty 
uzyskały meble: po 1.000 zł za 
sofę i dwa narożniki. Niebagatelne 
kwoty uzyskały także gadżety 
WOŚP: 180 zł jedna koszulka, 
około 150 zł dwie następne, 130 zł 
zegar. Zebrani Ośnianie nie szczę-
dzili także grosza licytując bukiety 
kwiatów, obrazy lokalnych ma-
larzy, ubrania, akcesoria dla węd-
karzy i  wiele, wiele innych ofi a-
rowanych przez przedsiębiorców. 
Dziękujemy wszystkim za hojne 
datki. 

Zgromadzeni w  Ekonomiku 
skorzystali  również z  przy-
gotowanych przez uczniów 
i  pracowników szkoły dodatko-
wych uciech. Maluszki szalały 

w  bawialni, malowały swoje buźki 
w  gabinecie kosmetycznym. Starsi 
uczyli się udzielania pierwszej po-
mocy, zapoznawali się  ze sprzętem 
ratowniczym i  pracą strażaków. 
Wszyscy rozkoszowali się wspania-
łymi ciastami upieczonymi przez 
uczniów i  ich rodziców, bigosem, 
barszczykiem i  krokietami przy-
gotowanymi przez kucharki ZSE. 
Natomiast fi rma uczniowska „Gof-
ferek Cafe” serwowała naleśniki 
i  hot dogi. Jedzonko było wyśmie-
nite i  rozchodziło się w  iście ko-
smicznym tempie. 

Sztab skrupulatnie zliczał każdy 
grosik. Orkiestra serc ośniańskich 
mieszkańców zebrała łącznie 16 ty-
sięcy złotych. 

Starostwo Powiatowe w Słubicach

Zespół Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lub. 

 Spotkanie z właścicielami i zarządcami nieruchomości
Spotkanie z  właścicielami i  za-
rządcami nieruchomości ws. re-
gularnego odśnieżania dachów 
oraz usuwania zwisających sopli.

11 grudnia 2014 r. Wicestarosta 
Słubicki Tomasz Stupienko uczest-
niczył w siedzibie Komendy Powia-
towej Państwowej Straży Pożarnej 
w  Słubicach w  spotkaniu o  tema-
tyce związanej z  przygotowaniem 
się właścicieli i  zarządców nieru-
chomości do okresu zimowego 
oraz kwestią odśnieżania dachów 
i  usuwania zwisających sopli. 
W  spotkaniu wziął także udział 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Bu-
dowlanego w Słubicach. 

Starostwo Powiatowe w Słubicach

Wiadomości z powiatu: Cybinka, Górzyca, Ośno Lubuskie, Rzepin, Słubice



10
gazeta SŁUBICKA  01/2015  28 STYCZNIA

Sukces Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego 
 Spektakularny sukces odniósł Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słubicach, zdobywając na-
grodę w konkursie na najlepiej przeprowadzoną Kampanię „Cała Polska czyta dzieciom” - jako jedyna 
szkoła w województwie Lubuskim. 

Jest to bardzo duże osiągnięcie, 
ponieważ na konkurs napłynęło 
blisko 150 sprawozdań z  całego 
kraju, z czego 129 placówek zakwa-
lifi kowano do konkursu. Wszystkie 
nadesłane konkursowe sprawoz-
dania oceniała komisja pod prze-
wodnictwem Ireny Koźmińskiej, 
Prezes Fundacji „ABCXXI-Cała 
Polska czyta dzieciom”, która była 
organizatorem konkursu. Przy-
znano 29 nagród i  dwie specjalne 
oraz kilkanaście wyróżnień, z któ-
rych jedno otrzymał Wojewódzki 
Ośrodek Metodyczny  w  Gorzowie 
Wlkp. Oceniano m.in: kreatyw-
ność, pomysłowość, oryginalność 
podejmowanych działań i  reali-
zowanych projektów, w  szczegól-
ności inicjatywy, które mogą być 
potraktowane jako wzorcowe i  in-
spirujące dla innych, pozyskanie 

regularnego wsparcia dla działań 
Lidera ze strony władz samorzą-
dowych i  lokalnych osobowości 
oraz stała współpraca z  mediami 
lokalnymi. Laureaci konkursu 
otrzymali dyplomy oraz nagrody 
książkowe. 

Liderem Kampanii, która prze-
biegała pod hasłem „Mądra Szkoła 
Czyta Dzieciom” była nauczycielka 
ośrodka – Maria Wałach, której na-
zwisko znalazło się wśród wybra-
nych Laureatów prezentujących 
poszczególne województwa. Pod-
kreślono m.in., iż „ Jej działania 
zakrojone są na szeroka skalę. 
Ważna rolę pełni wśród nich bi-
blioterapia. Opracowała  i  wdro-
żyła dwa projekty edukacyjne oraz 
sama pozyskała fundusze na ich 
realizację. W zbiórkę książek zaan-
gażowała cala społeczność lokalną, 

w tym media, pracowników Staro-
stwa Powiatowego, Urzędu Miasta, 
nauczycieli, rodziców i  uczniów. 
Współpracuje z Miejską Biblioteką 
Publiczną, Miejskim Ośrodkiem 
Kultury, a  także z  innymi szko-
łami”. 

Na uwagę zasługuje duże zaan-
gażowanie w  Kampanię nauczy-
cieli ośrodka, którzy aktywnie 
uczestniczyli w  różnorodnych 
przedsięwzięciach promujących 
książkę i  czytelnictwo - dając 
uczniom możliwość wykazania 
się m.in. pozytywnymi twórczymi 
działaniami poprzez identyfi kację 
z  bohaterem literackim, upo-
wszechnianie głośnego czytania, 
uczenie zdrowej rywalizacji po-
przez przygotowanie uczniów do 
konkursów i  turniejów wiedzy, 
budzenie poczucia bezpieczeń-
stwa oraz wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów. 

Kampania „Cała Polska czyta 
dzieciom” ma na celu uświa-
domienie społeczeństwu  jak 
ważne jest czytanie w  życiu czło-
wieka, szczególnie młodego – dla 
jego wszechstronnego rozwoju. 
Wszystkim instytucjom samo-
rządowym, kulturalnym, oświa-
towym Słubic, osobom prywatnym 
oraz mediom, które uczestniczyli 
w  Kampanii społecznej „Cała 
Polska czyta dzieciom” prowa-
dzonej w  Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym w  Słubi-
cach – wyrazy podziękowań składa 
Lider Kampanii – Maria Wałach. 

SOSW Słubice

 Spotkanie 
z uczestnikami 
projektu cyfrowego
W dniu 29 grudnia 2014 r. w sali konferencyjnej Starostwa Po-
wiatowego w Słubicach odbyło się spotkanie z uczestnikami pro-
jektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie 
Słubickim”. 

Celem spotkania było omówienie 
z  uczestnikami projektu bieżących 
spraw związanych z  realizacją pro-
jektu oraz przekazanie zakupio-
nych w  ramach realizacji projektu 
gadżetów. Podczas spotkania pra-
cownicy Starostwa odpowiedzialni 
merytorycznie za realizację pro-
jektu odpowiadali uczestnikom 
projektu na pytania związane 
z  dostarczonym sprzętem kompu-
terowym oraz kwestiami związa-
nymi z  realizacją projektu, a  także 
zapoznali uczestników projektu 
ze stroną internetową projektu . 
W ramach projektu zakupiono oraz 
dostarczono m.in. do 40 gospo-
darstw domowych z terenu Powiatu 

Słubickiego zestawy komputerowe 
wraz z  bezpłatnym dostępem do 
Internetu oraz przeprowadzono 
szkolenie z obsługi komputera i ko-
rzystania z Internetu. 
Projekt jest realizowany w  ramach 
Programu Operacyjnego Innowa-
cyjna Gospodarka 2007 – 2013, Dzia-
łanie 8.3 – przeciwdziałanie wyklu-
czeniu cyfrowemu – einclusion. 
Całkowita wartość dofi nansowania 
(100%): 636 483,40 PLN
Dofi nansowanie w  ramach EFRR 
(85%): 541 010,89 PLN
Dotacja celowa z publicznych 
środków krajowych (15%): 
95 472,51 PLN 

Starostwo Powiatowe w Słubicach

Wiadomości z powiatu: Cybinka, Górzyca, Ośno Lubuskie, Rzepin, Słubice
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Obchody  Dnia Osób Niepełnosprawnych
3 grudnia 2014 r. Wicestarosta Słubicki Tomasz Stupienko wziął udział w zabawie integracyjnej, zorganizowanej w Klubie Studenckim Witkacy w Słubicach, w ramach 
projektu pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach” z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Osób 
Niepełnosprawnych. 

Projekt współfi nansowany jest 
ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. Motywem przewodnim 
zabawy był styl country: przy takiej 
też muzyce bawili się uczestnicy 
przebrani w  stroje kowbojskie. 
Zabawa integracyjna jest jednym 
z  działań o  charakterze środowi-
skowym i  miała na celu integrację 
uczestników projektu ze środowi-
skiem organizacji pozarządowych 
działających na rzecz osób niepeł-
nosprawnych w  powiecie. W  za-
bawie wzięło udział szereg gości, 
m.in. Prezes Polskiego Związku 
Niewidomych Okręgu Lubuskiego 
Beata Olech, Prezes Polskiego Towa-
rzystwa Walki z  Kalectwem w  Słu-
bicach Bogumiła Flieger, Prezes 
Stowarzyszenia Chorych na Stward-
nienie Rozsiane eSMail Agnieszka 
Gawłowska, Prezes Stowarzyszenia 
na rzecz Osób Niepełnosprawnych 
„Słoneczko” w  Rzepinie Kazimierz 
Depczyński, Prezes Stowarzyszenia 
„Wsparcie” w  Rzepinie Patryk Ru-
dziński, Prezes Stowarzyszenia 
Diabetyków w  Słubicach Marian 
Szewczyk, a  także członkowie ww. 
stowarzyszeń i uczestnicy projektu. 

PCPR Słubice

Powiat Słubicki otrzymał dofinansowanie projektu 
Powiat Słubicki otrzymał dofi nansowanie na realizację projektu pn. „Profi laktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” otrzymał 
dofi nansowanie w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu dofi nansowanym z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz 
budżetu Państwa.

Celem projektu jest poprawa 
zdrowia publicznego i  ograni-
czenie społecznych nierówności 
w  zdrowiu oraz zmniejszenie za-
chorowalności na choroby zwią-
zane ze stylem życia na obszarze 
powiatu słubickiego. Projekt jest 
skierowany do osób bezpośrednio 
zagrożonych zapadalnością na 
choroby układu krążenia oraz do 
ogółu populacji powiatu w zakresie 
promocji zdrowia i  zdrowego stylu 
życia. Projekt przyczynia się do 
poprawy wskaźnika umieralności, 
gdyż koncentruje się na profi lak-
tyce schorzeń o  największym od-
działywaniu na w/w  wskaźnik, dla 
których nie są prowadzone sys-
temowe badania profi laktyczne, 
bądź ich zasięg jest niewystarcza-
jący. W  wyniku realizacji projektu 
powstanie m.in. raport epidemio-
logiczny, znaczna część populacji 
zostanie poddana badaniom scre-
eningowym (przesiewowym) lub 
weźmie udział w  programach pro-
mocji zdrowia.

Całkowita wartość projektu to 
ok. 2 800 000 zł, w projekcie zało-
żono m .in przekazanie w  drodze 
konkursu na promocję kultury 
fi zycznej i  promocję zdrowia 450 
000 zł dla organizacji pozarządo-
wych działających na terenie po-
wiatu.Projekt jest w 100% dofi nan-
sowany ze środków zewnętrznych 
tj. z  Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego 2009-2014 oraz bu-
dżetu Państwa.

Dwa programy profi laktyczne

W  ramach projektu zaplano-
wano dwa programy profi laktyczne 
- w  zakresie niewydolności serca 
i  chorób serca skierowanych do 
grupy wiekowej 40-64 lat oraz w za-
kresie chorób serca skierowanych 
do grupy wiekowej 7-19 lat.

Realizacje w/w  programów 
przedstawia się następująco:
1. W  pierwszej kolejności przepro-
wadzone zostaną badania ankie-
towe – wywiad medyczny w  za-

kresie niewydolności serca oraz 
chorób serca połączonego z  bada-
niem nad stylem życia – działaniem 
polegać będzie na rozpowszech-
nieniu 15  000 ankiet dla miesz-
kańców powiatu słubickiego.
Planuje się objęcie wsparciem na-
stępującą liczbę osób (w wieku 7-19 
i 40-64 lata):
• 4000 osób zostanie objętych ze-

stawem badań laboratoryjnych 
(badania krwi: morfologia, cu-
kier, cholesterol, TSH, kreaty-
nina, badania moczu),

• 4000 osób zostanie objętych ze-
stawem badań bezpośrednich 
podstawowych,

• 460osób zostanie objętych ze-
stawem badań laboratoryjnych 
pogłębionych (frakcja choleste-
rolu trójglicerydów, glikozowana 
hemoglobina, żelazo)

Osoby o  nieprawidłowych wyni-
kach badań laboratoryjnych zo-
staną zaproszenie na kolejne ba-
dania, tj. EKG spoczynkowe, próba 
wysiłkowa, USG (echo serca), USG 

tętnic szyjnych. Badanie zostanie 
połączone z  konsultacją lekarza 
kardiologa.

W  ramach projektu dla ww/ 
grupy osób planuje się zorganizo-
wanie dojazdu lub zwrot kosztów 
dojazdu na badania dla osób z  ro-
dzin niezamożnych.

Zaplanowane narzędzia zostały 
dostosowane do specyfi ki grupy 
docelowej, a  ich wybór został po-
dyktowany zidentyfi kowanymi 
problemami na obszarze funkcjo-
nalnym projektu; doświadczeniem 
konsultantów medycznych (lekarze 
z  terenu powiatu) opracowujących 
katalog badań profi laktycznych. 
Działanie te charakteryzują się 
wysoką jakością, adekwatnością, 
innowacyjnością, jak również są 
komplementarne względem siebie.

W  ramach promocji i  edukacji 
w  zdrowiu zaplanowano w  ra-
mach projektu: pikniki zdrowotne, 
warsztaty dla uczniów w  szkołach 
podstawowych, gimnazjalnych 
i  ponadgimnazjalnych szkolenia 

lekarzy POZ i  innego personelu 
medycznego organizację akcji „Ty-
toniowi mówimy nie” w  szkołach 
ponadgimnazjalnych. 

W celu dotarcia do populacji osób 
w  wieku produkcyjnym, głównie 
w  zakresie profi laktyki niewydol-
ności serca zaplanowano kampanię 
informacyjną w  miejscach pracy 
głównie poprzez wywieszenie pla-
katów, rozłożenie informatorów 
i  ankiet wywiadu medycznego. 
Do wszystkich grup docelowych 
w  projekcie zostanie skierowana 
kampania w  lokalnej telewizji 
i  prasie. Ponadto na terenie każdej 
z gmin zostaną umieszczone billbo-
ardy lub banery informujące o pro-
jekcie i  możliwości uczestnictwa 
w  badaniach oraz działaniach 
edukacyjnych i  promocyjnych. We 
wszystkich instytucjach publicz-
nych zostaną umieszczone plakaty 
i  ulotki informujące o  działaniach 
projektowych, co pozwoli dotrzeć 
do wszystkich grup docelowych.

Starostwo Powiatowe w Słubicach

Wiadomości z powiatu: Cybinka, Górzyca, Ośno Lubuskie, Rzepin, Słubice
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Studniówka w  słubickim liceum
10 stycznia 2015r. maturzyści Zespołu Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta w Słubicach bawili się 
na STUDNIÓWCE 2015 w gościnnych progach restauracji Magnat w Kowalowie.

Zaproszeni goście Pan Piotr Łu-
czyński - Starosta Słubicki, Pan 
Sławomir Kulczyński - Dyrektor 
ZEAS-u, Pan Mariusz Olejniczak 
- Przewodniczący Rady Rodziców, 
uczestnicy balu, dyrekcja oraz 

nauczyciele, rozpoczęli ten uro-
czysty wieczór już o godzinie 18:00, 
a  szampańska zabawa trwała do 
białego rana.

Komitet organizacyjny stud-
niówki - rodzice, przygotowali nie-

zwykły wystrój sali, suto nakryte 
stoły i  zapewnili wyjątkowo miłą 
atmosferę.

Tańce i  swawole poprzedził sta-
rannie przygotowany tradycyjny 
polonez. A  potem zabawa ruszyła 

 Posiedzeniu Powiatowej 
Rady Rynku Pracy
W dniu 12 grudnia 2014 r. Wicestarosta Słubicki Tomasz Stupienko w siedzibie Powiatowego Urzę-
du Pracy w Słubicach uczestniczył w posiedzeniu Powiatowej Rady Rynku Pracy z udziałem przedsta-
wicieli organizacji związkowych, organizacji pracodawców, społeczno - zawodowych organizacji rol-
ników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych oraz izb rolniczych, przedstawicieli 
jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się 
statutowo problematyką rynku pracy. 

Podczas posiedzenia obecni zapo-
znali się z  informacją o stanie bez-
robocia w powiecie słubickim oraz 
ze sprawozdaniem z  działalności 
Specjalnej Kostrzyńsko - Słubickiej 
Strefy Ekonomicznej na koniec 
listopada 2014 roku. Rada pod-
jęła uchwałę w  sprawie zaopinio-
wania zmian w  rozdysponowaniu 
środków Funduszu Pracy przezna-
czonych na realizację programu 
na rzecz promocji zatrudnienia, 
łagodzenia skutków bezrobocia 
i aktywizacji zawodowej w ramach 
środków algorytmicznych, a  także 
uchwałę w  sprawie zaopinio-
wania zmian w  rozdysponowaniu 
środków Funduszu Pracy przezna-
czonych na realizację programu na 
rzecz promocji zatrudnienia, łago-
dzenia skutków bezrobocia i  akty-
wizacji zawodowej osób bezrobot-
nych w wieku 30-50 lat.

Starostwo Powiatowe w Słubicach

 Wspólne spotkanie 
starostów
W dniu 16 grudnia 2014 roku w Sulęcinie Starosta Słubicki Piotr 
Łuczyński wraz z Wicestarostą Tomaszem Stupienko spotkali się ze 
Starostą Sulęcińskim Patrykiem Lewickim przekazując list gratula-
cyjny z okazji powołania jego osoby na stanowisko Starosty.

„na całego”. Przygotowane wcze-
śniej konkursy i gry rozgrzewały at-
mosferę i integrowały uczestników 
wieczoru - młodzież i  nauczycieli. 
Hitem studniówki była „ścianka”, 
przy której pozowali celebryci – 

a byli nimi oczywiście – tegoroczni 
maturzyści.

A  teraz maturzystom życzyć na-
leży połamania piór na egzaminie 
maturalnym.

info Maria Jaworska, Dyrektor ZSL Słubice

Tematem spotkania była rów-
nież wymiana doświadczeń oraz 
poglądów na temat poszerzania 
współpracy pomiędzy powiatami, 
podwyższania standardów obsługi 
mieszkańców w starostwach, pozy-
skiwania funduszy unijnych i  pań-
stwowych. Starostowie wstępnie 
ustalili wspólnie kierunki działań 

na rzecz realizacji zadań statuto-
wych oraz zadeklarowali wymianę 
doświadczeń w  zakresie kultury, 
sportu, turystyki i  szkolnictwa. 
Ustalono również, że w  miarę za-
istniałych potrzeb spotkania będą 
odbywały się częściej.

Starostwo Powiatowe w Słubicach

Wiadomości z powiatu: Cybinka, Górzyca, Ośno Lubuskie, Rzepin, Słubice
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 Spotkanie noworoczne 
u wojewody lubuskiego

 Spotkanie z marszałek 
Elżbietą Polak
18 grudnia 2014 r. Starosta Słubicki i  Wicestarosta spotkali się 
z Marszałkiem Województwa Lubuskiego Elżbietą Polak. 

Podczas spotkania Starostowie pogratulowali wyboru na stanowisko 
Marszałka Województwa Lubuskiego oraz życzyli Pani Marszałek wielu 
sukcesów zawodowych, zdrowia i sił do podejmowania działań dla dobra 
Województwa i jego mieszkańców.

Starostwo Powiatowe w Słubicach

Starosta nowym prezesem Zarządu Strażaków
14 stycznia br. w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Po-
żarnych RP. 

W posiedzeniu, oprócz członków 
Zarządu uczestniczyli zaproszeni 
goście w  osobach Starosty Słubic-
kiego Piotra Łuczyńskiego i Komen-
danta Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej w Słubicach st. kpt. 
Wojciecha Śliwińskiego. 

Otwarcia posiedzenia dokonał 
Wiceprezes Zarządu Jacek Konse-
wicz, który po powitaniu uczest-
ników i  stwierdzeniu prawomoc-
ności obrad przeszedł do realizacji 
jego porządku. 

Pierwszym punktem porządku 
obrad było dokonanie zmian 
w  składzie Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP w  Słubi-
cach. Zarząd Oddziału Powiato-
wego składa się z  przedstawicieli 

Oddziałów Miejsko–Gminnych 
i  Gminnych Związku OSP RP. 
Dodatkowo w  skład Zarządu po-
woływani są przedstawiciele or-
ganizacji, stowarzyszeń i  innych 
instytucji współpracujących ze 
Związkiem. Jednym z takich przed-
stawicieli był dh Andrzej Bycka, 
były Starosta Słubicki, który w Za-
rządzie Oddziału Powiatowego 
ZOSP reprezentował Zarząd Po-
wiatu Słubickiego. Zgodnie ze sta-
tutem Związku OSP RP osoba, która 
przestaje reprezentować daną in-
stytucję traci mandat jej przedsta-
wiciela, zaszła więc konieczność 
dokonania stosownej zmiany. Za-
proszenie członków Zarządu do 
pracy w nim i reprezentowania Za-

rządu Powiatu Słubickiego przyjął 
Starosta Słubicki Piotr Łuczyński, 
który jednocześnie został wy-
brany nowym Prezesem Zarządu 
Oddziału Powiatowego oraz jego 
przedstawicielem do Zarządu Od-
działu Wojewódzkiego Związku 
OSP RP województwa lubuskiego.

Dalszej części obrad prze-
wodniczył dh Piotr Łuczyński, 
a  dotyczyła ona wysłuchania 
sprawozdania z  realizacji Planu 
działalności Zarządu za 2014 r., 
przyjęcia Planu działalności na 
rok 2015, przyjęcia Wytycznych 
do przeprowadzenia kampanii 
sprawozdawczej w  Ochotniczych 
Strażach Pożarnych na terenie 
powiatu za 2014 rok, zaopinio-

wania wniosków złożonych przez 
OSP o pomoc materialną na zakup 
sprzętu ratowniczo – gaśniczego, 
wyposażenia osobistego i  umun-
durowania strażaków oraz re-
monty remiz. 

Wśród spraw bieżących poru-
szony został m.in. temat orga-
nizacji eliminacji powiatowych 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież Zapobiega 
Pożarom”, powiatowych obchodów 
„Dnia Strażaka’2015”, prenumeraty 
czasopisma „Strażak” oraz podjęcia 
działań zmierzających do pozy-
skania 1% podatku dochodowego 
na rzecz Związku OSP RP i OSP.

Wiceprezes Zarządu Jacek Konsewicz

15 stycznia br. na zaproszenie 
Wojewody Lubuskiego, Starosta 
Słubicki Piotr Łuczyński uczest-
niczył w  spotkaniu noworocz-
nym, zorganizowanym w Lubu-
skim Urzędzie Wojewódzkim 
w Gorzowie Wlkp.

Spotkanie było okazją do podzię-
kowań dla samorządowców za wzo-
rową postawę podczas ostatnich 
wydarzeń, na terenie całego kraju: 
protestów lekarzy Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej oraz silnych wi-
chur, które nawiedziły region lu-
buski, a  także okazją do wręczenia 
w  imieniu Prezydenta RP odzna-
czeń dla zasłużonych.

Starostwo Powiatowe w Słubicach

Wiadomości z powiatu: Cybinka, Górzyca, Ośno Lubuskie, Rzepin, Słubice
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Pierniczki lukrem 
i życzeniami malowane...

W  grudniowe, przedświąteczne 
popołudnie w  bibliotece słubic-
kiej odbyło się rodzinne dekoro-
wanie i  pakowanie pierniczków. 
Specjalnie na tę okazję pierniczki 
upiekły zaprzyjaźnione z biblioteką 
słubicką lokalne artystki: Danuta 
Golubska i Kazimiera Staniak. 

Warsztaty świąteczne odbyły sie 
w  ramach Aktywnego Kalendarza 
Adwentowego Słubice – Frank-
furt/O  2014. Dziękujemy ser-
decznie wszystkim za pomoc i  za-
angażowanie!

Zapraszamy do obejrzenia fotore-
lacji na stronę internetową biblio-
teki: www.biblioteka.slubice.pl. 

Rodzice dzieciom
12 grudnia w przedszkolu „Miś Uszatek”, po raz kolejny, odbyło 
się przedstawienie, którego głównymi bohaterami byli rodzice 
uczęszczających tam dzieci. 

To już kolejna taka inicjatywa, 
która przyjęła się z wielkim entu-
zjazmem najmłodszych, a  także 
pokazała, że dorośli też potrafi ą 
się bawić. Dzieci były zachwy-
cone i  zadziwione, że mogły zo-
baczyć swoich najbliższych w zu-
pełnie innych rolach. A  piękna 

królewna, dzielny Książę dobro-
duszny myśliwy oraz urocze kra-
snale nie pozwoliły licznie zgro-
madzonej publiczności na nudę. 
Zafascynowane przedstawieniem 
maluchy z otwartymi buziami śle-
dziły przebieg wydarzeń.

red.

Jak dokarmiać ptaki?
Nasi najmłodsi uczniowie zwy-
ciężyli w  szkolnym konkursie 
zbiórki kasztanów i  żołędzi, 
dlatego w  nagrodę zorganizo-
wane zostały dla nich warsztaty 
na temat dokarmiania ptaków 
w  okresie zimowym. Ponadto 
uczniowie otrzymali dyplomy, 
nagrody oraz słodki upominek.

Na warsztaty zaproszona została 
Natalia Duer z  Fundacji Dziupla 
Inicjatyw Przyrodniczych, która 
opowiedziała o  ptakach przebywa-
jących zimą w Polsce i podała wska-
zówki, jak pomóc tym zwierzętom 
przetrwać chłody. Druga część 
spotkania polegała na przygoto-
waniu kul tłuszczowych z ziarnami 
i  innych pokarmów dla ptactwa. 
Własne wyroby uczniowie mogli 
zabrać do domu, aby powiesić 
w  swoich przydomowych karm-
nikach lub ogródkach. Gdy tylko 
przyjdzie mróz część przygotowa-
nego pokarmu dzieci umieszczą 
w  karmnikach, które będą zamon-
towane w szkolnym ogródku.

Spotkanie z  przedstawicielką 
Fundacji było elementem prowa-
dzonej w  szkole kampanii „Postaw 
na rodzinę”, która wspomaga współ-
pracę szkoły z  rodzicami w  celu 
zapewnienia dzieciom prawidło-
wego rozwoju i  odkrywania w  nich 
ciekawości poznawczej. Przede 
wszystkim umożliwia wzajemne po-
znanie się oraz możliwość spędzenia 
wspólnie spędzonego czasu.

Serdecznie dziękuję dzieciom, 
rodzicom i wychowawcom za zaan-
gażowanie w w/w przedsięwzięcie. 

Justyna Przekoracka

Szopka w Kościele 
w Kunowicach 
Jeszcze tylko do 2 lutego można zobaczyć szopkę w  Kościele Św. 
Wincentego a'Paulo w Kunowicach, zaaranżowaną przez Stanisła-
wa Stachowiaka, rzeźbiarza z Kunowic 

Szopka w  pierwotnym kształcie 
powstała już w  1998 roku, jednak 
przez ostatnie dwa lata kiedy opie-
kunem kościoła został ksiądz 
Jerzy Tyrak, wiele elementów zo-
stało odnowionych, doszło kilka 
nowych rozwiązań. Dzięki temu 
szopka nabrała nowego, pełniej-
szego wyglądu. W tym roku wzbo-
gaciła się o  kapliczkę i  krajobraz 
z  prawdziwie działającym wodo-
spadem. Stanisław Stachowiak wy-
korzystując swój talent rzeźbiarski 
i  umiejętności konstruktorskie, 
będąc przy tym perfekcjonistą, za-
dbał o każdy detal. Wszystkie prace 
wykonał bezpłatnie, dzieląc się 
swoimi umiejętnościami. Jak sam 
przyznaje: „Wykonywanie rzeźb 

jest żmudną i  czasochłonną pracą 
a  przy tym wszystkim niezbędny 
jest zapał i  chęci. Jednak efekty 
uzyskiwane na końcu dają sporo sa-
tysfakcji i dumy”. W zeszłym roku, 
w październiku jego kunszt można 
było również zobaczyć na wystawie 
w  Galerii Małej Słubickiego Miej-
skiego Ośrodka Kultury, na której 
prezentował kilkanaście rzeźb 
zrobionych głównie z  lipy, dębu 
i  topoli. Rzeźbić w  drewnie zaczął 
w roku 1986 i ta pasja trwa do dziś.

Swoje prace prezentował również 
na licznych wystawach w kraju i za 
granicą, uczestniczył w  różnego 
rodzaju plenerach i konkursach na 
których był wyróżniany i  nagra-
dzany.
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Nowa wystawa w Galerii OKNO
Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy „Sub-Park” i spotkanie autorskie z Michałem Jakubowi-
czem w Galerii OKNO w piątek 6 lutego 2105 r. o godz. 18.00 / wstęp wolny

Kalendarz 
„Symetriady”
Miło nam poinformować, że tradycji stało się zadość i  również 
w tym roku kalendarz z Galerii OKNO ma swoją odsłonę. Kalen-
darze wydawane są corocznie od 2004 roku z inicjatywy Anny Pa-
nek-Kusz, kurator galerii, a ilustracją są fotografi e wykonane przez 
uczestników warsztatów.

Warsztaty 
fotograficzne
W czwartek 05.02.1015r o godz. 16.00 zapraszamy do Galerii OKNO 
na bezpłatne warsztaty pt. „Przyczepka do zdjęcia”, które poprowa-
dzi Michał Jakubowicz artysta, pedagog.

Warsztaty „Malowany kubek 
dla tego, kogo kochasz”
W poniedziałek 19 stycznia w Galerii OKNO Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury odbyły się warsz-
taty pt. „Malowany kubek dla tego kogo kochasz”. 

Tytuł wystawy odnosi się do 
pojęć subwersji i  subiektywizmu 
najbardziej wnikliwie opisujących 
proces postrzegania w  sztuce. Na 
kształt całości ekspozycji składać 
się będą m.in. zdjęcia dokumen-
talne, obiekty świetlne, instalacje 
naścienne oraz fi lmowe rejestracje. 
Punktem wyjścia dla artysty był 
Park Grabiszyński we Wrocławiu. 
Niegdyś niemiecka nekropolia po 
aneksji Breslau przez Polaków i Ro-
sjan w zachodniej części zamieniona 
została na nekropolię polską, nato-
miast we wschodniej części w park. 
Głazy – jedną z atrakcji Parku Gra-
biszyńskiego w jego części rozryw-
kowo rekreacyjnej są głazy. Głazy są 
zupełnie wyabstrahowane z  wcze-
śniejszej funkcji nagrobnych mo-
numentów zagospodarowujących 
niegdyś teren niemieckiego cmen-
tarza. Głazy nadal są niezwykle. 
SubPark – przestrzeń Parku Grabi-
szyńskiego zawiera dwa porządki. 
Układ alejek zorientowanych na re-
kreacyjną funkcję parku nie odpo-
wiada przedwojennemu układowi 
alejek umożliwiających poruszanie 
się między grobami. Fragmenty 
przedwojennej kompozycji prze-
strzennej cmentarza zachowały się 

w  układach drzew odzwierciedla-
jących pojedyncze kwartały oraz 
linie nieaktualnych perspektyw. 
Niewidoczny pomnik pamięci 
– pośrodku parku w miejscu wybu-
rzonego krematorium stoi Pomnik 
Wspólnej Pamięci. Na jednej ze 
ścian napisane jest: „Pamięci daw-
nych mieszkańców Wrocławia”. 
Może dlatego, że stoję pośrodku 
niemieckiego cmentarza, zastana-
wiam się jakich dawnych miesz-
kańców pomnik upamiętnia?

Michał Jakubowicz urodził się 
w 1977 roku, studiował polonistykę 
na Uniwersytecie Wrocławskim 

oraz fotografi ę na Akademii Sztuk 
Pięknych w Poznaniu, gdzie uzyskał 
tytuł doktora sztuk plastycznych. 
Zajmuje się intermediami w  po-
wiązaniu z komunikacją społeczną. 
Łączy refl eksję konceptualną 
z  wizualizacją. Realizacje twórcze 
przedstawia w  ramach wystaw 
w kraju i za granicą. Publikuje w pi-
smach artystycznych, literackich 
i  naukowych. Jest autorem książki 
Medium na białym tle. Pracuje jako 
wykładowca w Szkole Wyższej Psy-
chologii Społecznej oraz Akademii 
Sztuk Pięknych we Wrocławiu. 

Organizatorzy zapraszali wszyst-
kich którzy kochają, którzy o  pre-
zentach nie myślą standardowo, 
którzy lubią zaskakiwać i  mają 
choć odrobinę fantazji. Warsztaty 
przypominały m.in. o  Dniu Babci 
i  Dziadka przekonując, że samo-
dzielnie wykonany upominek 
dla osoby którą się kocha ma naj-
większą wartość. W  rezultacie po-
wstały piękne kolorowe kubeczki, 
każdy inny, wyjątkowy. Na próżno 
szukać drugiego takiego samego. 
Warsztaty współprowadziła Pani 
Patrycja Krzeptowska, Słubicka 
artystka, pasjonatka sztuki użyt-
kowej, która przyjęła zaproszenie 
służąc radą i  cennymi wskazów-
kami. Propozycja organizatorów 
spotkała się z  dużym zaintereso-
waniem osób w różnym wieku. Ku-
beczki malowały dzieci, młodzież 
i dorośli, a na specjalne dodatkowe 
warsztaty przyszły również dzieci 
z przedszkola Miś Uszatek i Krasnal 
Hałabała. 

 W  komentarzu do publikacji 
Anna Panek-Kusz napisała: Za-
proponowany temat „symetriady” 
miał za zadanie uczyć patrzeć 
i  dostrzegać, ale również umoż-
liwić działania kreacyjne oparte 
na rytmie i  symetrii. Zadania po-
legały zarówno na fotografowaniu 
w  plenerze, w  studio, spotkaliśmy 
się również z  fotografi ą inscenizo-
waną. Zainspirowani uczestnicy 
rozwijali skrzydła, wykraczali poza 
ramy tworząc zestawy własnych, 
zaskakujących realizacji, w których 
symetria czy też odbicie stały się 
tylko jedną z  możliwości. Wspa-
niale było z  nimi pracować. Mam 
nadzieję, że nabrali odwagi ekspe-
rymentowania z  obrazem, przed-
miotami a  inspiracje wyniesione 
z warsztatów pozwolą im na śmiałe, 
niestandardowe realizacje umożli-
wiające rozwijanie pasji. 

W  projekcie uczestniczyli: An-
toni Bońkowski, Joanna Czyżewska, 
Łukasz Cypis Kamiński, Mikołaj 
Czyżewski, Maciej Duszyński, To-
masz Fedyszyn, Jolanta Golańska, 
Natalia Góra, Kasandra Hałub, 
Natalia Janczycka, Emilia Kusz, 
Janusz Michalski, Paweł Mojsie-
jewicz, Oksana Pysiak, Stanisław 
Stawarski, Julia Stelniec, Miriam 
Schön, Aneta Szczęśniewicz, Janusz 
Szuba, Piotr Zilitynkiewicz , inspi-
rowała Anna Panek-Kusz. 

Kalendarz jest dostępny w  Słu-
bickim Miejskim Ośrodku Kultury. 

 Warsztat jest przeznaczony za-
równo dla początkujących jak i  za-
awansowanych adeptów fotografi i 
i  sztuki. Podczas spotkania mowa 
będzie o tym, co widać na fotografi i, 
kiedy nic nie widać, albo co widać, 
kiedy wszystko jest wiadome. Może 
jednak o  wszystkim nie da się po-
wiedzieć, więc jeśli ktoś mówi, 
patrząc na fotografi ę, że wszystko 
widzi, to coś mu umyka? Autor 

warsztatów zwróci uwagę na ważną 
rolę, jaką w  procesie percepcji 
zdjęcia pełni subiektywna ale i kre-
atywna interpretacja widza. Będzie 
także o tym, że każdy twórca jest wi-
dzem. Warsztat składać się będzie 
z części teoretycznej i praktycznej. 

Ilość miejsc ograniczona dlatego 
decyduje wcześniejsze zgłoszenie 
pod tel. 604 588 465 lub e-mail: ga-
leriaokno@smok.slubice.pl
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Volkshochschule we Frankfurcie nad Odrą
oferta kursów po polsku

Volkshochschule Frankfurt (Oder), Gartenstr. 1, 15230 Frankfurt (Oder), www.vhs-frankfurt-oder.de
Kontakt w języku polskim: tel. +49 335 500 800 21, fax +49 335 500 800 20, e-mail: nowak@vhs-frankfurt-oder.de

SYSTEM KURSÓW JĘZYKA 
NIEMIECKIEGO JAKO OBCEGO

 Język niemiecki dla początkujących – A1
Kurs początkujący dla słuchaczy z zerową lub minimalną 
znajomością niemieckiego. Oprócz podstaw gramatyki 
uczymy słownictwa w zakresach: rodzina, praca, zakupy, 
podróże. Główny nacisk leży na mówieniu i słuchaniu ze 
zrozumieniem.

 KURS Z 404.01 - POZIOM A1.1
Termin: 23.02. - 15.06.2015, 90 godz.
Dzień / godz.:  pon., śr., 17:30 - 20:00
Koszt:  6-9 ucz., 129,00 €, bez ulg
 od 10 ucz, 102,00 €, bez ulg

 KURS Z 404.02 - POZIOM A1.1
Termin: 07.03. - 23.05.2015, 50 godz.
Dzień / godz.: sob., 9:00 - 13:15
Koszt: 6-9 ucz., 78,00 €, bez ulg
 od 10 ucz., 63,00 €, bez ulg

 KURS Z 404.03- POZIOM A1.1
Termin: 23.02. - 15.06.2015, 90 godz.
Dzień / godz.: pon., śr., 10:00 -12:15
Koszt: 6-9 ucz., 129,00 €, bez ulg
 od 10 ucz., 102,00 €, bez ulg

 KURS Z 404.04 - POZIOM A1.2
Termin: 23.02. - 15.06.2015, 90 godz.
Dzień / godz.: pon., śr., 17:30 - 20:00
Koszt: 6-9 ucz., 138,00 €, bez ulg
 od 10 ucz., 111,00 €, bez ulg

 KURS Z 404.05 - POZIOM A1.2
Termin: 24.02. - 18.06.2015, 90 godz.
Dzień / godz.: wt., czw., 17:30 - 20:00
Koszt: 6-9 ucz., 138,00 €, bez ulg
 od 10 ucz., 111,00 €, bez ulg

 Język niemiecki poziom podstawowy - A2
Kurs przeznaczony jest dla osób z początkową znajomo-
ścią języka, które potrafi ą się już porozumiewać prostymi 
zdaniami w typowych, codziennych sytuacjach.

 KURS Z 404.06 - POZIOM A2.1
Termin:  24.02. - 18.06.2015, 90 godz.
Dzień / godz.: wt., czw., 17:30 - 20:00
Koszt: 6-9 ucz., 138,00 €, bez ulg
 od 10 ucz., 111,00 €, bez ulg

 KURS Z 404.07 - POZIOM A2.1
Termin: 23.02. - 15.06.2015, 90 godz.
Dzień / godz.: po., śr., 17:30 - 20:00
Koszt: 6-9 ucz., 138,00 €, bez ulg
 od 10 ucz., 111,00 €, bez ulg

 KURS Z 404.08 - POZIOM A2.1
Termin: 07.03. - 23.05.2015, 50 godz.
Dzień / godz.: sob., 09:00 - 13:15
Koszt: 6-9 ucz., 78,00 €, bez ulg
 od 10 ucz., 63,00 €, bez ulg

 KURS Z 404.10 - POZIOM A2.2
Termin: 24.02. - 18.06.2015, 90 godz.
Dzień / godz.: wt., czw., 17:45 - 20:10
Koszt: 6-9 ucz.,138,00 €, bez ulg
 od 10 ucz., 111,00 €, bez ulg

 KURS Z 404.11 - POZIOM A2.2
Termin: 23.02. - 22.06.2015, 90 godz.
Dzień / godz.: po., czw., 17:30 - 20:00
Koszt: 6-9 ucz.,138,00 €, bez ulg
 od 10 ucz., 111,00 €, bez ulg

 Kurs dla polskich uczniów (2. – 3. rok nauki)
Kurs skierowany jest do polskich uczniów, którzy przy-
najmniej od roku uczą się języka niemieckiego i chcieliby 
ugruntować swoje umiejętności w niemieckojęzycznym 
otoczeniu. Główny nacisk będzie leżał na swobodnym 
mówieniu i słuchaniu ze zrozumieniem. Trening będzie 
też obejmował specyfi kę wymowy.

 KURS Z 404.09 - POZIOM A2.1
Termin: 05.03. - 18.06.2015, 26 godz.
Dzień / godz.: czw., 15:00 - 16:30
Koszt: 6-9 ucz., 42,00 €, bez ulg
 od 10 ucz., 39,00 €, bez ulg

 Język niemiecki poziom średni – B1
Kursy adresowane są do współobywateli obcego po-
chodzenia i  polskich zainteresowanych posiadających 
ugruntowaną podstawową znajomość języka. Chodzi 
tu o  zakres słownictwa pozwalający na rozumienie 
wypowiedzi w  normalnym tempie na tematy życia 
codziennego oraz umiejętność rozumienia tekstów 
z pewną ilością nieznanych słów. Kurs opierając się na 
w/w umiejętnościach, systematycznie poszerza zasób 
słownictwa i struktury gramatyczne. Główny nacisk leży 
na swobodnym mówieniu.

 KURS Z 404.12 - POZIOM B1.1
Termin: 24.02. - 18.06.2015, 90 godz.
Dzień / godz.: wt., czw., 17:30 - 20:00
Koszt: 6-9 ucz., 138,00 €, bez ulg
 od 10 ucz., 111,00 €, bez ulg

 KURS Z 404.13 - POZIOM B1.2
Termin: 23.02. - 15.06.2015, 90 godz.
Dzień / godz.: po., śr., 17:30 - 20:00
Koszt: 6-9 ucz., 138,00 €, bez ulg
 od 10 ucz., 111,00 €, bez ulg

 Kurs intensywny dla zaawansowanych - B1+
Poniższy dwutygodniowy kurs zakłada umiejętności na 
poziomie B1. Skierowany jest do osób, które przygoto-
wują się do certyfi katu B1 wymaganego dla uzyskania 
obywatelstwa niemieckiego lub z przyczyn zawodowych 
szybko muszą poprawić znajomość języka. Przed zgło-
szeniem proszę wypełnić test diagnostyczny online pod 
adresem www.vhs-frankfurt-oder.de (minimalny wynik 
testu B1.2)

 KURS Z 404.14 - POZIOM B1+
Termin: 06.07. - 17.07.2015, 60 godz.
Dzień / godz.: po.-pt., 09:00 - 14:15 
Koszt: 6-9 ucz., 93,00 €, bez ulg
 od 10 ucz., 75,00 €, bez ulg

 Język niemiecki poziom zaawansowany – B2
Kurs skierowany jest do słuchaczy, którzy uzyskali 
certyfi kat B1 lub posiadają umiejętności na tym pozio-
mie. Oznacza to, że bez problemu porozumiewają się 
w sytuacjach życia codziennego, choć jeszcze z błędami 
i przy ograniczonym zasobie słownictwa. Celem zajęć jest 
przede wszystkim doskonalenie umiejętności słuchania 
ze zrozumieniem, mówienia i czytania, praktyczny tre-
ning słownictwa, poszerzanie struktur gramatycznych, 
tak by osiągnąć poziom B2 lub utrwalić umiejętności 
na tym poziomie.

 KURS Z 404.15 - POZIOM B2.1
Termin: 02.03. - 22.06.2015, 60 godz.
Dzień / godz.: po., śr., 17:30 - 20:00
Koszt: 6-9 ucz., 93,00 €, bez ulg
 od 10 ucz, 75,00 €, bez ulg

 Kurs intensywny dla zaawansowanych - B2+
Kurs zakłada znajomość języka niemieckiego na pozio-
mie B2. Pomyślany jest jako trening doskonalący ustną 
kompetencję językową i jest adresowany do osób chcących 
poprawić znajomość języka ze względów zawodowych lub 
do uczniów szkół średnich i studentów. Przed zgłoszeniem 
proszę wypełnić test diagnostyczny online pod adresem: 
www.vhs-frankfurt-oder.de (minimalny wynik testu B2.2).

 KURS Z 404.16 - POZIOM B2+
Termin: 27.07. - 07.08.2015, 60 godz.
Dzień / godz.: po. - pt., 09:00 - 14:15
Koszt: 6-9 ucz., 93,00 €, bez ulg
 od 10 ucz., 75,00 €, bez ulg

 Język niemiecki poziom zaawansowany – C1
Kurs adresowany jest do osób, które bez większych 
ograniczeń porozumiewają się w sytuacjach życia co-
dziennego oraz zawodowego i nadal pragną poszerzać 
swoje umiejętności. Po zrealizowaniu całości poziomu 
(ok. 3 semestrów) słuchacze będą mogli się płynnie 
i  precyzyjnie porozumiewać, bez problemu rozumieć 
dłuższe wypowiedzi ustne i fi lmy. Rozumieć też będą 
złożone teksty lub artykuły fachowe.

 KURS Z 404.17 - POZIOM C1.1
Termin: 23.02. - 15.06.2015, 90 godz.
Dzień / godz.: po., śr., 17:30 - 20:00
Koszt:  6-9 ucz., 138,00 €, bez ulg
 od 10 ucz., 111,00 €, bez ulg

 KURS Z 404.18 - POZIOM C1.3 
Termin: 23.02. - 15.06.2015, 90 godz.
Dzień / godz.: po, czw., 17:30 - 20:00 
Koszt: 6-9 ucz., 138,00 €, bez ulg
 od 10 ucz., 111,00 €, bez ulg

JĘZYK NIEMIECKI JAK OBCY 
– KURSY SPECJALISTYCZNE

 Język niemiecki w zawodach medycznych
Warunkiem udziału w kursie jest ogólna podstawowa 
znajomość języka niemieckiego na poziomie ok. B1, czyli 
umiejętność porozumiewania się w życiu codziennym. 
Kurs skierowany jest do polskich lekarzy, farmaceutów 
i  in. pracowników branży medycznej, np. personelu 
pielęgniarskiego, którzy pragną się porozumiewać 
z niemieckimi klientami/pacjentami w zakresie tematyki 
medycznej i socjalnej.

 KURS Z 404.19 - POZIOM B1+
Termin: 28.02. - 06.06.2015, 40 godz.
Dzień / godz.: sob., co 14 dni, 09:00 - 13:15
Koszt: 5 ucz., 103,00 €, bez ulg
 6-9 ucz., 63,00 €, bez ulg
 od 10 ucz., 51,00 €, bez ulg

 Język niemiecki w pracy
Mają Państwo dobrą znajomość podstawową niemiec-
kiego (poziom B1) i chcieliby ją poszerzyć o kontekst za-
wodowy. Kurs podejmuje tematy związane z sytuacjami 
zawodowymi, w ramach których poszerzany będzie zakres 
słownictwa i ćwiczona gramatyka. Przykładowe sytuacje: 
przedstawianie się i kontakt z partnerem biznesowym, 
telefonowanie, korespondencja, spotkania, targi, itp.

 KURS Z 404.19A - POZIOM B1+
Termin:  szczegóły w sekretariacie, 30 godz.
Dzień / godz.:  sob., co 14 dni, 09:00 - 13:15
Koszt:  6-9 ucz. 48,00 €, bez ulg
 od 10 ucz. 36,00 €, bez ulg

TESTY I EGZAMINY 
– JĘZYK NIEMIECKI JAKO OBCY

 Certyfi kat „Deutsch B1 i B2“ (telc)
W myśl przepisów nowego prawa imigracyjnego w celu 
uzyskania obywatelstwa niemieckiego należy wykazać 
znajomość języka niemieckiego na poziomie B1. Uni-
wersytety Ludowe (VHS) w regionie oferują wymagany 
egzamin w wyznaczonych terminach i placówkach.
Terminy: sob., 14.03.2015, 9:00 - 15:00
 sob., 13.06.2015, 9:00 - 15:00
Koszt:  121,00 €

 Kurs przygotowujący do Certyfi katu 
„Deutsch Pfl ege B1-B2”

Wprowadzenie w strukturę egzaminu oraz trening egza-
minacyjny. Od uczestników wymagana jest odpowiednia 
znajomość języka.

 KURS Z 404.20 - POZIOM B1-B2
Termin:  28.02. - 07.03.2015, 8 godz.
Dzień / godz.:  sob., 9:00 - 12:15

 KURS Z 404.21 - POZIOM B1-B2
Termin:  30.05. - 06.06.2015, 8 godz.
Dzień / godz.:  sob., 9:00 - 12:15
Koszt:  5 ucz., 23,00 €, bez ulg

 Certyfi kat „Deutsch Medizin B2-C1”
Warunkiem podjęcia pracy lekarza w Niemczech jest po-
świadczona znajomość języka na poziomie co najmniej 
B2. Zakres egzaminu certyfi katowego obejmuje ogólne 
zastosowanie języka w dziedzinie medycyny.
Terminy: sob., 21.03.2015, 9:00 - 15:00
 sob., 20.06.2015, 9:00 - 15:00
Koszt:  155,00 €

 Kurs przygotowujący do Certyfi katu 
„Deutsch Medizin B2-C1”

Wprowadzenie w strukturę egzaminu oraz trening egza-
minacyjny. Od uczestników wymagana jest odpowiednia 
znajomość języka.

 KURS Z 404.22 - POZIOM B2-C1
Termin:  28.02. - 07.03.2015, 8 godz.
Dzień / godz.:  sob., 13:30 - 16:45
Koszt:  5 ucz., 23,00 €, bez ulg

 KURS Z 404.23 - POZIOM B2-C1
Termin: 30.05. - 06.06.2015, 8 godz.
Dzień / godz.: sob., 13:30 - 16:45
Koszt:  5 ucz., 23,00 €, bez ulg

 Certyfi katy Institutu Goethego
Dla chętnych, którzy chcą uzyskać wyższy certyfi kat 
Instytutu Goethego (poziom B2, C1 lub C2) oferujemy 
ustalony termin egzaminu na Uniwersytecie Ludowym 
(VHS) we Frankfurcie n. Odrą. 
Terminy: sob., 28.03.2015, 9:00 - 15:00
 sob., 27.06.2015, 9:00 - 15:00
Koszty:  
Poziom B2 - 155,00 €, ucz. z zewnątrz 205,00 €
Poziom C1 - 175,00 €, ucz. z zewnątrz 255,00 €
Poziom C2 - 225,00 €, ucz. z zewnątrz 300,00 €

OFERTA KURSÓW PROWADZONYCH 
PRZEZ DWUJĘZYCZNYCH 
INSTRUKTORÓW 
(W JĘZYKU POLSKIM I NIEMIECKIM) 

 Zwiedzanie Märkische Oderzeitung: 
po polsku i po niemiecku

 KURS Z 111.09
Termin: 21.04.2015 / wt., 10:00 - 11:30
Koszt: bezpłatne

 Warsztaty - malarstwo olejne i akrylowe
 KURS Z 205.03
Termin: 17.02.2015 - 14.04.2015, 16 godz.
Dzień/godz.: wt., 18:45 - 20:15
Koszt:  6-9 ucz., 51,00 €
 10-12 ucz., 41,50 €

 Aroha® Training dla ciała i duszy
 KURS Z 302.31
Termin: 24.03.2015 - 05.05.2015, 8 godz.
Dzień / godz.: wt., 19:00 - 20:00
Koszt: 6-9 ucz., 51,00 €
 od 10 ucz., 44,00 €

 Zumba®-Step
 KURS Z 302.33
Termin: 15.04.2015 - 10.06.2015, 12 godz.
Dzień / godz.: śr., 16:30 - 17:30
Koszt: 6-9 ucz., 51,00 €
 od 10 ucz., 44,00 €

 Gym-Stick™
 KURS Z 302.27
Termin: 17.04.2015 - 26.06.2015, 12 godz.
Dzień / godz.: pt, 17:00 - 18:00
Koszt: 6-9 ucz., 51,00 €
 od 10 ucz., 44,00 €

 Łucznictwo: krótki kurs dla początkujących
 KURS Z 302.42
Termin: 19.05.2015 / wt., 17:00 - 19:15
Koszt: 3 ucz., 10,00 €

 Pyszne, warzywne i nieskomplikowane 
potrawy: gotowanie po wegańsku

 KURS Z 307.24
Termin: 21.03.2015 / sob., 10:30 - 12:45

 KURS Z 307.24
Termin: 23.05.2015 / sob., 10:30 - 12:45
Koszt: 17,00 €

Reklama
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Brydżowy SOSiR
Kolejna dyscyplina sportowa, która po bardzo długiej przerwie za-
gościła na naszych obiektach. W Hotelu „Sportowy” SOSiR odbyły 
się Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w brydżu spor-
towym o Puchar Burmistrza Słubic i Prezesa SOSiR. 

W  turnieju wzięło w  nich udział 
aż 14 par zawodników reprezentu-
jących całe województwo. Po blisko 
5-godzinnych zmaganiach wyło-
niono najlepsze pary. Mistrzami 
Słubic zostali Zbigniew Halat 
i  Ryszard Sakowicz. Tuż za nimi 
uplasowali się Czesław Plachowicz 
i  Zbigniew Kosior, a  także Marek 
Marciniak i  Mirosław Jedynak. 
Przedstawiamy także kolejne pary 
w  klasyfi kacji: 4. Waldemar Le-
wandowski/ Krzysztof Rogoziński, 
5. Marian Nieznański/ Stanisław 
Kotas, 6. Ryszard Szkwarek/ Bar-
tosz Gajewski, 7. Sławomir Dre-
walski/ Skarbimir Kozar, 8. Wiesław 
Skowron/ Mirosław Zacharewicz, 

Piłkarski Mikołaj
Za nami trzy turnieje piłki nożnej halowej skierowanej do dzieci i młodzieży pod patronatem burmi-
strza Słubic. Gospodarze, czyli UKS Polonia Słubice generalnie z dobrymi wynikami.

Turniej z dnia 14.12.2014

Gubin mistrzem! W gimnzjum nr 
1 odbył się turniej piłki nożnej w ka-
tegorii żaków. Wzięło w nim udział 
7 drużyn, które zagrały „każdy 
z  każdym”. Ostatecznie najlepszą 
ekipą z  kompletem zwycięstw oka-
załą się Carina Gubin, tuż za nią 
sklasyfi kowano UKS Polonię Słubice 
I i UKS 4 Kostrzyn. Kolejne miejsca: 
JFV Eisenhuttenstadt, Ilanka Rzepin, 
Polonia II Słubice, Union Frankfurt. 

Turniej z dnia 20.12.2014

W turnieju skrzatów ( rocz. 2008 
i  mł.) zwyciężyła I  drużyna UKS 4 
Kostrzyn/O. Tuż za nimi uplasowali 
się młodzi piłkarze z  Union Frank-
furt nad Odrą i drugi zespól gospo-
darzy czyli UKS Polonia Słubice. Ko-
lejne miejsca zajęli: UKS 4 Kostrzyn 
II, UKS Polonia II Słubice i Ilanka Ste-
inpol Rzepin. Wszystkie ekipy pod-
czas uroczystego podsumowania 
otrzymały puchary, a  zawodnicy 
pamiątkowe medale. Gratulujemy 
i dziękujemy za odwiedziny.

Turniej z dnia 21.12.2014

Brawo Ilanka Rzepin! Tym razem 
na hali wystąpili młodzi Orlicy 
z rocznika 2004-2005. Dziesięć ekip 
podzielono na dwie grupy, po któ-
rych rozegrano półfi nały „na krzyż”, 
a  następnie pojedynki o  kolejne 
miejsca w  klasyfi kacji końcowej. 
W  grupie A  pierwsze dwa miejsca 
zajęły UKS 4 Kostrzyn i  Progres II 
Gorzów, a w grupie B BAF Barlinek 
i Ilanka Rzepin. W półfi nałach górą 
byli piłkarze z  Rzepina i  Gorzowa 
i  to właśnie te teamy spotkały się 
w wielkim fi nale. Przez długi okres 
12-minutowego meczu nikt nie 
odpuszczał i o zwycięstwie zadecy-
dowała tylko jedna bramka strze-
lona przez graczy z  Ilanki. Z  kolei 
trzecie miejsce po rzutach karnych 
zdobył Kostrzyn pokonując tym 
samym Barlinek. Kolejne miejsca 
w  turnieju: 5. Progres I  Gorzów, 6. 
Błękitni Stargard, 7. Carina Gubin, 
8. Chemik I Gorzów, 9. Polonia Słu-
bice, 10. Chemik II Gorzów.

Podczas uroczystego podsumo-
wania turnieju przedstawiciele SOSiR 
i  UKS-u  Polonia Słubice wręczyli 
puchary, dyplomy i  statuetki dla wy-
różniających się zawodników. Gratu-
lujemy i dziękujemy za wspaniałą ry-
walizację na wysokim poziomie.

Turnieje odbywał się pod patro-
natem Tomasza Ciszewicza- Bur-
mistrza Słubic, a  także Zbigniewa 
Sawickiego- Prezesa SOSiR i  były 
dofi nansowane ze środków Gminy 
Słubice.

red.

9. Andrzej Włodarczak/ Tadeusz 
Zwoliński, 10. Ryszard Boberski/ 
Krystyna Lindner, 11. Czesław Re-
kret/ Józef Żarski, 12. Czesław Szy-
mański/ Ryszard Markowski, 13. 
Halina Baran/ Agnieszka Ziomek, 
14. Waldemar Prażanowski/ Ma-
rian Dąbrowski.

Po zakończeniu zmagań najlep-
szym trzem parom wręczono statu-
etki i  nagrody rzeczowe. Natomiast 
wszyscy uczestnicy otrzymali rów-
nież dyplomy. Gratulujmy serdecznie 
i  dziękujemy za udział w  naszych 
mistrzostwach. Być może brydż spor-
towy już na stałe zagości w Słubickim 
Ośrodku Sportu i Rekreacji.

red.

INFORMACJA O ZMIANIE TARYFY 
ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO 

BERLIN-BRANDENBURGIA (VBB)
Od 1 stycznia 2015 r. opłaty na bilety na obszarze VBB ulegną zmianie. 
Dotyczy to również komunikacji miejskiej we Frankfurcie nad Odrą 
łącznie z transgraniczną linią autobusową 983. Poniższy wyciąg z taryfy 
VBB przedstawia nowe ceny na poszczególne bilety w odniesieniu do 
danego obszaru taryfowego obowiązujące od nowego roku.

bilet jednorazowy 1,50 Euro 2,70 Euro
bilet jednorazowy ulgowy 1,10 Euro 2,00 Euro
bilet jednodniowy 3,10 Euro 5,80 Euro
bilet jednodniowy ulgowy 2,30 Euro 4,10 Euro
bilet dla małej grupy (do 5 osób) 7,70 Euro 14,30 Euro
bilet 7-dniowy 13,10 Euro 20,20 Euro
bilet 7-dniowy dla uczniów 9,90 Euro 15,20 Euro
bilet miesięczny 39,90 Euro 62,40 Euro
bilet miesięczny 29,90 Euro 46,80 Euro

Zmianie ulegną również bilety dla obszaru taryfowego Berlin+ LOS + FF
Bilet 7-dniowy dla tego obszaru kosztować będzie 52,70 Euro,
bilet miesięczny 162,00 Euro a
bilet roczny 1587,60 Euro
Dalsze informacje otrzymać można w  Centrum Obsługi Klienta we 
Frankfurcie nad Odrą przy ul. Heilbronner Straße. 
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WSA.524.1.2015.JCJ 

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT 
BURMISTRZ OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO w 2015 r. 

Rodzaj zadania: Ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym.

Priorytet : wspieranie działań zmierzających do realizacji prawa osób niepełnosprawnych do pełnego uczestnictwa w życiu publicz-
nym, społecznym, kulturalnym, artystycznym i rekreacyjno-sportowym.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie / powierzenie* wykonania niżej wymienionego zadania, będącego zadaniem własnym gminy 
wraz z udzieleniem dotacji na jego dofi nansowanie / fi nansowanie*. 

Termin składania ofert: 21 dni od ukazania się ogłoszenia konkursowego

Lp.  Tytuł zadania publicznego Wysokość środków publicz-
nych (dotacja)
przeznaczonych na realiza-
cję zadania publicznego 

 Wymagany wkład 
fi nansowy / 
niefi nansowy 

Termin realizacji 
zadania 
publicznego

1. Działania mające na celu tworzenie 
warunków umożliwiających osobom 
niepełnosprawnym i osobom w wieku 
senioralnym aktywne życie m. in. 
poprzez organizację obchodów świąt, 
spotkań integracyjnych, a także pro-
gramów szkoleniowych i aktywizują-
cych poświęconych tym osobom 

20.000 zł
20 % wkładu fi nanso-
wego i/lub niefi nan-
sowego

Od dnia podpisa-
nia umowy do
15 grudnia 
2015 r.

.2. Zapewnienie pomocy osobom obłoż-
nie i terminalnie chorym w ramach 
opieki domowej 

WSA.524.2.2015.JCJ 

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT 
BURMISTRZ OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO w 2015 r. 

Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fi zycznej.

Priorytet: wspieranie organizacji i udziału w imprezach rekreacyjnych, rozgrywek sportowych różnych grup społecznych, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie / powierzenie* wykonania niżej wymienionego zadania, będącego zadaniem własnym gminy 
wraz z udzieleniem dotacji na jego dofi nansowanie / fi nansowanie*. 

Termin składania ofert: 21 dni od ukazania się ogłoszenia konkursowego
 
Lp.  Tytuł zadania publicznego Wysokość środków pu-

blicznych (dotacja)
przeznaczonych na reali-
zację zadania publicznego 

 Wymagany wkład fi nanso-
wy / pozafi nansowy 

Termin realizacji 
zadania 
publicznego

1. Podnoszenie poziomu dzieci i mło-
dzieży w drodze systematycznej 
pracy szkoleniowo-wychowawczej 
w różnych dyscyplinach sportu; 
Organizacja zawodów sportowych 
oraz imprez sportowo-rekreacyjnych 
i udział w nich o zasięgu lokalnym 
i ponadlokalnym

140.000 zł 20 % wkładu fi nansowego i/
lub niefi nansowego

Od dnia podpisania 
umowy do
31 grudnia 2015 r.

WSA.524.4.2015.JCJ 

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT 
BURMISTRZ OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO w 2015 r.

Rodzaj zadania: Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych 
rodzin i osób.

Priorytet: Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie / powierzenie* wykonania niżej wymienionych zadań, będących zadaniami własnymi gminy 
wraz z udzieleniem dotacji na ich dofi nansowanie / fi nansowanie*. 

Termin składania ofert: 21 dni od ukazania się ogłoszenia konkursowego
 

Lp.  Tytuł zadania publicznego Wysokość środków publicznych 
(dotacja)
przeznaczonych na realizację 
zadania publicznego 

 Wymagany wkład fi nansowy 
/ pozafi nansowy 

Termin realizacji 
zadania 
publicznego

1.  Prowadzenie działalności inter-
wencyjno-wspierającej oraz po-
radnictwa psychologiczno-praw-
nego na rzecz osób dotkniętych 
przemocą w rodzinie.

15.000 zł
Od dnia podpisania 
umowy do
31 grudnia 2015 r.

INFORMACJA
 W siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach wywieszone zostały wykazy 
lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Słubice przeznaczonych do sprze-
daży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców: 
 

położenie działka
nr

ul. Żeromskiego 16/1 683/39

ul. Sienkiewicza 25/6 593/5

ul. Krótka 4/6 335/2

ul. Paderewskiego 29/3 542/23

ul. Plac Przyjaźni 17B/5 532/12

ul. Plac Przyjaźni 17B/10 532/12

ul. Jagiełły 22/3 343/15

ul. Jagiełły 18/7  343/28

ul. Konstytucji 3 Maja 64/1  276/13

Wykaz wywieszono na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu 
ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.), tj. przez 
osoby, którym/które:
- przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ww. ustawy lub odrębnych 
przepisów; 
- są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa wła-
sności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. albo jej spadkobiercami, 
wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Słubice, 14 stycznia 2015 r.

INFORMACJA

Burmistrz Słubic informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach w dniu 13 
stycznia 2014r. wywieszono wykazy nieruchomości gruntowych, stanowiących zasób 
Gminy Słubice, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat:
-  Słubice ul. Władysława Łokietka, działka 1053/4 o pow. 1140m2 
 – grunt przeznaczony na poprawę zagospodarowania posiadanej nieruchomości,
-  Kunowice, część działki 118 o pow. 11 553m2 – uprawy rolne,
-  Słubice pl. Przyjaźni, część działki 629/75 o pow. 10m2 – miejsce parkingowe,
-  Słubice ul. Królowej Jadwigi, część działki 1229/23 o pow. 74m2 - zieleń izolacyjna,
-  Słubice ul. Królowej Jadwigi, część działki 1229/23 o pow. 72m2 - zieleń izolacyjna,
-  Słubice ul. Mierosławskiego, część działki 712 o pow. 8m2 - zabudowany schodami 

zewnętrznymi,
-  Słubice ul. 1 Maja, część działki 724/7 o pow. 18m2 - zabudowany garażem murowanym,
-  Słubice ul. Sienkiewicza, część działki 1287/1 o pow. 43m2 - zabudowany dwoma 

garażami murowanymi,
-  Słubice ul. Konstytucji 3 Maja / ul. Staszica / ul. Jagiełły, część działki 276/23 o pow. 

24,40m2 - zabudowany garażem murowanym,
-  Słubice ul. Chopina, część działki 1208 (plac nr 9) o pow. 18m2 - zabudowany 
 garażem murowanym,
-  Słubice ul. Żwirki i Wigury, część działki 539/33 o pow. 173,60m2 – parking 
 (15 miejsc postojowych),
-  Słubice ul. Kopernika, część działki 427/30 o pow. 99m2 - zieleń 
 izolacyjna / uprawa warzyw,
-  Słubice ul. Staszica, część działki 278/10 o pow. 19m2 - zabudowany 
 garażem murowanym,
-  Słubice ul. Staszica, część działki 278/10 o pow. 19m2 - zabudowany 
 garażem murowanym,
-  Słubice ul. Chopina, część działki 1208 (plac nr 7) o pow. 18m2 - zabudowany 
 garażem murowanym,
-  Słubice ul. Bohaterów Warszawy, Część działki 457/6 o pow. 24m2 - zabudowany 

garażem murowanym,
-  Słubice ul. Kopernika, część działki 511/6 o pow. 20m2 - zabudowany 
 garażem blaszanym,
-  Słubice ul. Konstytucji 3 Maja, część działki 276/23 o pow. 18m2 - zabudowany 

garażem murowanym,
-  Słubice ul. Konstytucji 3 Maja, część działki 276/23 o pow. 19m2 - zabudowany 

garażem murowanym

Wykaz wywieszono na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach oraz 
na stronie urzędu bip.slubice.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1 - Wydział Gospo-
darowania Nieruchomościami i Architektury lub telefonicznie 095 737 20 51. 

Słubice, dn. 13.01.2015r. 

INFORMACJA

Burmistrz Słubic informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach w dniu 16 
listopada 2014r. wywieszono wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących zasób 
Gminy Słubice, przeznaczonych do dzierżawy na czas nieokreślony:
-  Słubice pl. Wolności, działka 621/56 o pow. 21m2 
 – zabudowany garażem murowanym (rząd I segment 17).

Wykaz wywieszono na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach oraz 
na stronie urzędu bip.slubice.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1 - Wydział Gospo-
darowania Nieruchomościami i Architektury lub telefonicznie 095 737 20 51. 

Słubice, dn. 18.12.2014r. 
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WSA.524.3.2015.JCJ 

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT 
BURMISTRZ OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO w 2015 r. 

Rodzaj zadania: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
Priorytet: wspieranie działań profi laktycznych w zakresie zapobiegania zjawiskom nadużywania substancji psychoaktywnych oraz 
wspieranie działalności środowisk abstynenckich.
Wysokość środków publicznych (dotacja) przeznaczonych na realizację zadań publicznych (ujętych w pkt 1 i 2) 130.000 zł:
Przedmiotem konkursu jest wsparcie / powierzenie* wykonania niżej wymienionych zadań, będących zadaniami własnymi gminy 
wraz z udzieleniem dotacji na ich dofi nansowanie / fi nansowanie*. 

Lp.  Tytuł zadania publicznego Wysokość środków publicznych 
(dotacja)
przeznaczonych na realizację 
zadania publicznego 

 Wymagany wkład fi nansowy 
/ pozafi nansowy 

Termin realizacji 
zadania 
publicznego

1. Prowadzenie zajęć oraz organiza-
cja pracy w Świetlicach Opiekuń-
czo-Wychowawczych dla dzieci 
z rodzin dysfunkcyjnych

-
Od dnia podpisania 
umowy do
31 grudnia 2015 r.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie / powierzenie* wykonania niżej wymienionych zadań, będących zadaniami własnymi gminy 
wraz z udzieleniem dotacji na ich dofi nansowanie / fi nansowanie*. 

Lp. 
 Tytuł zadania publicznego Wysokość środków 

publicznych (dotacja)
przeznaczonych na 
realizację zadania 
publicznego 

 Wymagany wkład fi nanso-
wy / niefi nansowy

Termin realizacji 
zadania 
publicznego

1. Organizacja wypoczynku letniego w różnych 
formach (m. in. kolonii, półkolonii, obozu) 
dla dzieci i młodzieży z gminy Słubice, po-
chodzących z rodzin zagrożonych patologiami 
lub pozostających w trudnej sytuacji bytowej.

20 % wkładu fi nansowego i/
lub niefi nansowego

Od dnia podpisania 
umowy do
30 września 2015 r.

2. Prowadzenie warsztatów umiejętności 
psychologicznych skierowanych do dzieci 
i młodzieży oraz dorosłych, mających na celu 
udzielenie wsparcia osobom zagrożonym 
wykluczeniem społecznym

20 % wkładu fi nansowego i/
lub niefi nansowego

Od dnia podpisania 
umowy do
15 grudnia 2015 r.

3. Organizacja działań profi laktycznych (rekre-
acyjno-sportowych oraz prozdrowotnych) dla 
mieszkańców Gminy Słubice jako formy zago-
spodarowania czasu wolnego, alternatywy wo-
bec stosowania substancji psychoaktywnych.

20 % wkładu fi nansowego i/
lub niefi nansowego

Od dnia podpisania 
umowy do
31grudnia 2015 r.

4. Prowadzenie edukacyjnej, informacyjnej i pomo-
cowej działalności na rzecz osób uzależnionych 
oraz członków ich rodzin poprzez promowanie 
idei trzeźwości, organizację konferencji, wyjaz-
dów, spotkań mających na celu upowszechnianie 
zdrowego trybu życia oraz udzielenie wsparcia 
mieszkańców Gminy Słubice

20 % wkładu fi nansowego i/
lub niefi nansowego

Od dnia podpisania 
umowy do
15 grudnia 2015 r.

WSA.524.5.2015.JCJ 

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT 
BURMISTRZ OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO w 2015 r 

Rodzaj zadania: Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także promocja i organizacja wolontariatu.
Priorytet : wzmacnianie organizacji pozarządowych oraz rozwój lokalnego społeczeństwa obywatelskiego.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie / powierzenie* wykonania niżej wymienionego zadania, będącego zadaniem własnym gminy 
wraz z udzieleniem dotacji na jego dofi nansowanie / fi nansowanie*. 

Termin składania ofert: 21 dni od ukazania się ogłoszenia konkursowego

Lp.  Tytuł zadania publicznego Wysokość środków publicz-
nych (dotacja)
przeznaczonych na realiza-
cję zadania publicznego 

 Wymagany wkład fi nanso-
wy / niefi nansowy 

Termin realizacji 
zadania 
publicznego

1. Wzmacnianie potencjału istniejącego już 
3 sektora na terenie Gminy Słubice

25.000 zł 20 % wkładu fi nansowego 
i/lub niefi nansowego

Od dnia podpisa-
nia umowy do
 15 grudnia 2015 r.

2. Działalność wspomagająca rozwój wspól-
not i społeczności lokalnych poprzez 
organizację, przeprowadzenie i rozliczenie 
konkursu grantowego dla organizacji 
pozarządowych z terenu Gminy Słubice 
w zakresie:
kultury i edukacji,
podtrzymywanie tradycji narodowej,
promocji turystyki przedsiębiorczości.

Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu jest mowa o organizacji pozarządowej – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe, o któ-
rych mowa w art. 3 ust 2 ustawy oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. z 2014 r. Dz. U. poz. 1118 ze zm.).

Zasady przyznawania dotacji, wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczą-
ce konkursów dostępne są: 
1) na stronie www.slubice.pl – w zakładce – Organizacje pozarządowe; 
2) na stronie www.bip.slubice.pl – w zakładce – Organizacje pozarządowe; 
3) w Wydziale Społeczno-Administracyjnym Urzędu Miejskiego w Słubicach, przy ul. Akademickiej 1, pok. 217 lub 223, tel. 95 737 
20 47 lub 95 737 20 23.

INFORMACJA

Burmistrz Słubic informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach w dniu 16 
grudnia 2014r. wywieszono wykazy nieruchomości gruntowych, stanowiących zasób 
Gminy Słubice, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat :
- Słubice ul. Sienkiewicza, część działki 1288/2 o pow. 27m2 – zabudowany garażem 
murowanym,
- Słubice ul. Słowiańska, część działki 619/49 o pow. 10m2 – miejsce parkingowe,
- Słubice ul. Kopernika, część działki 427/30 o pow. 70m2 – zieleń izolacyjna.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach oraz 
na stronie urzędu bip.slubice.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Słubicach przy ul. Akademickiej 1 - Wydział Gospodarowania Nieruchomościami 
i Architektury lub telefonicznie 095 737 20 51. 
Słubice, dn. 18.12.2014r. 

OGŁOSZENIE O AUKCJI
Starostwo Powiatowe z siedzibą: ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, 

informuje o sprzedaży w trybie aukcji w dniu 12 lutego br. samochodu 
osobowego Renault Trafi c wersja T55J. rok produkcji: 1997, 

Cena wywoławcza pojazdu wynosi 600zł (słownie: sześćset zł)
Więcej informacji na stronie www. www.bip.powiatslubicki.pl 

(zakładka: Ogłoszenia) lub telefonicznie pod numerem 
95 75856 20 w godzinach od 8-14. 

INFORMACJA

Burmistrz Słubic informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach w dniu 20 
stycznia 2015r. wywieszono wykazy nieruchomości gruntowych, stanowiących zasób 
Gminy Słubice, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat:
- Słubice ul. Kanałowa, część działki 343/33 o pow. 10m2 – miejsce parkingowe,
- Rybocice, działka 77/2 o pow. 1764m2 – zieleń izolacyjna.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach oraz 
na stronie urzędu bip.slubice.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Słubicach przy ul. Akademickiej 1 - Wydział Gospodarowania Nieruchomościami 
i Architektury lub telefonicznie 095 737 20 51. 
Słubice, dn. 22.01.2015r. 

Mikołaj jest 
sportowcem
Za nami mikołajki sportowe dla słubickich przedszkolaków. Prawie 
140 osób bawiło się na hali sportowej SOSiR. 

Organizowane przez Słubicki 
Ośrodek Sportu i Rekreacji mikołajki 
sportowe dla słubickich przedszko-
laków to już kilkuletnia tradycja. 15- 
osobowe drużyny z  przedszkoli „Ja-
rzębinka, „Pinokio”, „Miś Uszatek” 
i  „Krasnal Hałabała” zmierzyły 
się z  6 zadaniami sprawnościo-
wymi w  formie wyścigów rzędów. 
Wszystko zaczęło się jednak od powi-
tania przez Ryszarda Chusteckiego- 
dyrektora ds. Sportu i  Rekreacji 
SOSiR oraz krótkiej rozgrzewki pro-
wadzonej gościnnie (i z zaskoczenia 
) przez Izę Smolską (dziękujemy 

serdecznie). Po części rekreacyjno- 
sportowej uroczyście podsumowano 
zmagania. Każde przedszkole otrzy-
mało okazały puchar, a  wszystkie 
przedszkolaki pamiątkowe medale 
i  dyplomy, a  także worek słodkości. 
SOSiR, a  właściwie Mikołaj przygo-
tował jeszcze jedną niespodziankę 
w postaci losowania spośród wszyst-
kich uczestników 10 wejściówek na 
lodowisko. Dziękujemy serdecznie 
wszystkim uczestnikom i  ich pa-
niom nauczycielkom. Do zobaczenia 
na kolejnych imprezach.

red.
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Reklama

Reklama

kino SMOK zaprasza

od 30 stycznia, www.smok.slubice.pl

Bezwstydny 
Mortdecai

Gra
tajemnic


