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Transgraniczne kształcenie, rozwój gospodarki, przyciąganie inwestorów, wspólna infrastruktura komunalna i rynek 
usług, a także włączenie mieszkańców w proces integracji oraz tworzenie nowych płaszczyzn wymiany informacji – na 
tym m.in. opiera się Słubicko-Frankfurcki Plan Działania 2020-2030, uchwalony 9 maja, podczas wspólnej sesji rad 
miejskich. Radni ze Słubic i Frankfurtu przyjęli go jednogłośnie.  str. 3

Podczas kwietniowej sesji Rady Miejskiej w Słubicach 
podjęto uchwałę o przyznaniu 1 mln zł dotacji celowej 
dla powiatu słubickiego na modernizację drogi 
z Nowych Biskupic do Rzepina.  str. 6

Michalina Grontkowska, Amelia Korczak i Cyprian Jurkowski 
z Gimnazjum nr 1 w Słubicach zwyciężyli w konkursie wiedzy 
historycznej „ Polska 
droga do wolności 
1980-1990”, który 
gminy powiatu 
słubickiego, wspólnie 
z Uniwersytetem im. 
Adama Mickiewicza 
w Poznaniu 
oraz Instytutem 
Pamięci Narodowej, 
zorganizowały 16 maja 
w Górzycy.  str. 2

 To będzie weekend z mnóstwem atrakcji 
Dzień Dziecka tuż, tuż, a to oznacza, że trzeba rezerwować sobie czas, bo gmina Słubice oraz Fundacja Grupy Pomaga-
my przygotowały dla maluchów tak bogaty program, że świętować będą aż dwa dni!

 Stwórzmy razem atlas ulubionych 
miejsc w Dwumieście

Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony / Barrieren reduzieren – gemeinsame Stärken nutzen. 

UNIA EUROPEJSKA

Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego
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Europäischer Fonds für 
regionale Entwicklung
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Burmistrzowie: Mariusz Olejniczak i René Wilke zaprezentowali logo kampanii. To motyl, 

którego skrzydła, w kolorach wykorzystywanych dotychczas we wspólnej marce Dwu-

miasta, symbolizują jego części. Żeby motyl mógł latać potrzebuje obu skrzydeł, tak jak 

Słubice i Frankfurt potrzebują siebie, żeby intensywniej się rozwijać. 

1 czerwca, od 13.00 do 18.00, 
w  wielki plac zabaw zamieni się 
deptak przy ul. Jedności Robotni-
czej. To tam Gmina Słubice organi-
zuje transgraniczny Dzień Dziecka, 
na który zaprasza maluchy z  obu 
stron Odry. Będą tworzyć budowle 
z makaronu, dekorować lizaki i pier-
niki, malować na płótnie, uczyć się 
czerpania papieru, wspinać się po 
ściance…W  programie są też m.in. 
pokazy baniek mydlanych, warsz-
taty plastyczne, a  ponieważ w  tym 
roku motywem przewodnim jest 
rezolutna pszczółka, to ona zagości 
na niejednym rysunku. Na deptaku 
stanie też prawdziwy ul, w  którym 
będzie można podejrzeć królową 
pszczół i posłuchać o życiu tych po-

żytecznych owadów. Dzieci będą też 
mogły wziąć udział w  warsztatach 
muzycznych, spróbować gry na 
perkusji i  poznać egzotyczne rytmy 
rodem z  Ameryki Południowej czy 
Afryki. Będzie też można zajrzeć 
do mobilnego laboratorium che-
micznego i  poeksperymentować, 
obejrzeć teatrzyki, m.in. ulubionego 
Koziołka Matołka. Zakład Usług 
Wodno-Ściekowych przywiezie na 
deptak…koparkę. Naszym małym 
gościom zafundujemy też tysiąc 
lodów i  zapewnimy moc atrakcji. 
Wszystkie będą darmowe! 

Transgraniczny Dzień Dziecka 
organizowany jest już po raz trzeci, 
w  ramach projektu „Europejskie 
Modelowe Miasto Współpracy 

Transgranicznej Frankfurt nad Od-
rą&Słubice”, który dofi nansowuje 
Unia Europejska. 

Na tym jednak nie koniec. W tym 
roku dzieci świętować będą aż dwa 
dni, bo bogaty program przygotowała 
dla nich także Fundacja Grupy Poma-
gamy. Zaprasza 2 czerwca, od 14.00 
do 18.00, na boisko przy alei Nie-
podległości. – Bardzo się cieszymy,
że po raz kolejny możemy przygo-
tować coś dla najmłodszych miesz-
kańców naszego miasta – mówi 
Marta Szymańska-Ptak z  Fundacji
Grupy Pomagamy. – Jak zwykle za-
dbaliśmy o  to, aby nie zabrakło naj-
bardziej wyczekiwanych atrakcji. 
Przygotowaliśmy mnóstwo zamków 
dmuchanych, konkursów sporto-

wych z  nagrodami i  wiele niespo-
dzianek. Wsparły nas jak zwykle 
organizacje pozarządowe, instytucje, 

prywatni przedsiębiorcy oraz miesz-
kańcy Słubic – dodaje i  zaprasza do 
wspólnej zabawy.  (beb)

Jak dodać ulubione miejsce do atlasu Dwumiasta? 

Wystarczy wejść na stronę: www.podwojnie-piekne.eu, 

załadować zdjęcie wraz z tekstem albo wysłać zdjęcie 

i tekst mailem na adres: miejsce@podwojnie-piekne.eu. 

Można też wypełnić formularz i wysłać go pocztą na adres: 

Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji, Bischofstrasse 

1a, 15230 Frankfurt Oder. 

F
o

t.
 B

ea
ta

 B
ie

le
ck

a
 

Burmistrzowie Słubic i  Frankfurtu: 
Mariusz Olejniczak i  René Wilke 
oraz Nils-Peter Schmidt z  Agencji 
reklamowej „Runze&Casper” w Ber-
linie, zainaugurowali, 15 maja, kam-
panię medialną „ Ulubione miejsca 
w Dwumieście”.

Ma ona zachęcić mieszkańców 
Słubic i  Frankfurtu do opowie-
dzenia o  ulubionych miejscach po 
obu stronach Odry i podzielenia się 
wspomnieniami związanymi z tymi 
miejscami. Powstały w  ten sposób 

materiał zdjęciowy i  fi lmowy po-
służy, żeby przybliżyć mieszkańcom 
i turystom nasze Dwumiasto. 

Miejsce, które będziemy chcieli 
umieścić w  atlasie musi być pu-
bliczne, może znajdować się 
wewnątrz lub na zewnątrz, jest 
związane z  własnymi przeżyciami, 
wyjątkowymi wydarzeniami lub 
jest po prostu przestrzenią, gdzie 
lubimy spędzać czas.

Dla burmistrza Mariusza Olej-
niczaka takim miejscem jest m.in. 

promenada nadodrzańska, gdzie 
chętnie spaceruje lub jeździ ro-
werem, klub Prowincja w  Słubicach 
czy restauracja, z pięknym widokiem 
na Dwumiasto, znajdująca się na 24. 
piętrze frankfurckiego Oderturmu. 
Nadburmistrz Rene Wilke lubi na-
tomiast most na Odrze, który łączy 
Słubice i Frankfurt oraz wyspę Kozią.

Agencja „Runze&Casper” będzie 
zbierać informacje do atlasu Dwu-
miasta do końca lipca. Jesienią trafi  
on m.in. do Polsko-Niemieckiej In-
formacji Turystycznej, instytucji po 
obu stronach Odry, będzie też do-
stępny w formie elektronicznej. 

Kampania „200 ulubionych miejsc 
w  Dwumieście” jest elementem 
projektu „Europejskie Modelowe 
Miasto Współpracy Transgranicznej 
Frankfurt nad Odrą&Słubice”. Jest 
on współfi nansowany ze środków 
UE w ramach programu „Interreg V 
A – Brandenburgia-Lubuskie“ 2014-
2020.  

(beb) 

Macie swoje ulubione miejsca w Słubicach i Frankfurcie? Pokażcie nam 
je, opiszcie i wspólnie stwórzmy atlas „200 ulubionych miejsc w Dwu-
mieście”. Z Waszych propozycji powstanie książka i fi lm, w których 
przedstawimy Słubice i Frankfurt z Waszej osobistej perspektywy. 

Dzień Dziecka

Kindertag 
Ohne Grenzen. Bez granic. 
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Ależ oni mają wiedzę. 
Zagięliby niejednego dorosłego!

Michalina Grontkowska, Amelia Korczak i Cyprian Jurkowski z Gimnazjum nr 1 w Słubicach zwyciężyli w konkursie 
wiedzy historycznej „ Polska droga do wolności 1980-1990”, który gminy powiatu słubickiego, wspólnie z Uniwersyte-
tem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytutem Pamięci Narodowej, zorganizowały 16 maja w Górzycy. 

- To jeden z  elementów wspólnych 
obchodów 30. rocznicy pierwszych, 
częściowo wolnych wyborów parla-
mentarnych w  powojennej Polsce, 
do których doszło 4 czerwca 1989 
roku – mówi burmistrz Słubic Ma-
riusz Olejniczak.

Młodzi świetnie znają 
najnowszą historię 
W  konkursie rywalizowało 14, 
trzyosobowych drużyn ze szkół 
podstawowych i  gimnazjów ze 
Słubic, Kunowic, Golic, Rzepina, 
Kowalowa, Cybinki, Białkowa, Ośna 
Lubuskiego, Górzycy i  Czarnowa. 

Musiały się zmierzyć z  niełatwymi 
pytaniami przygotowanymi przez 
nauczycieli historii oraz dr. Ry-
szarda Bodziackiego z  UAM. Wy-
łonienie zwycięzców wymagało 
dogrywek, bo jak podkreślał dr 
Ryszard Bodziacki, który przewod-
niczył komisji konkursowej, po-
ziom wiedzy uczniów był bardzo 
wysoki. Pierwszy etap pisemnego 
konkursu, nie wyłonił zwycięzcy. 
Do zdobycia było maksymalnie 27 
punktów i wiele drużyn bezbłędnie 
poradziło sobie z  pytaniami. A  nie 
były wcale łatwe. Trzeba było m.in. 
wiedzieć, która z  organizacji po-
wstała najwcześniej (Solidarność, 
KOR czy Konfederacja Polski Nie-
podległej?), kto był autorem hasła 
„ Nie palcie komitetów, zakładajcie 
własne” czy też do podanych dat 
wydarzeń, które w  latach 80. 
wstrząsnęły Polską (13 maja 1981 
roku, 16 grudnia 1981, 19 paździer-
nika 1984) dopisać, co się wówczas 
wydarzyło. Co ciekawe drużyny, 
które odpadły na tym etapie kon-
kursu, także wykazały się ogromną 
wiedzą zdobywając najmniej 23 
punkty. W  dogrywce uczniowie 
zmierzyli się z  pytaniami, które 
wymagały jeszcze dokładniejszej 
wiedzy. Musieli m.in. wiedzieć, jaki 
był wstępny warunek rozpoczęcia 
obrad Okrągłego Stołu postawiony 
przez Lecha Wałęsę lub które 
związki wyznaniowe miały status 
obserwatora w obradach Okrągłego 
Stołu? 

Dogrywka wyłoniła zwycięzcę 
konkursu – Gimnazjum nr 1 w Słu-
bicach, ale trzeba było zorgani-
zować jeszcze jedną, żeby wyłonić 
drugą i trzecią drużynę. Ostatecznie 
na drugim miejscu znaleźli się 
uczniowie z SP nr 2 w Słubicach: An-
tonina Skoncej, Natalia Kiedrowicz 
i Mikołaj Abbas, a trzecie miejsce za-
jęli uczniowie Szkoły Podstawowej 
w  Kowalowie: Katarzyna Jaworska, 
Wiktoria Judasz i Hubert Śliwiński.

Wszyscy uczestnicy konkursu 
dostali dyplomy oraz drobne upo-
minki. Wręczyli je: wójt gminy Gó-
rzyca Robert Stolarski, dr Ryszard 
Bodziacki oraz Małgorzata Gniew-
czyńska, dyrektorka Gminnego 
Ośrodka Kultury w Górzycy.

Trzy zwycięskie drużyny swoje 
nagrody odbiorą podczas uroczy-
stych obchodów rocznicy wolnych 
wyborów parlamentarnych, które 
gminy powiatu słubickiego organi-
zują wspólnie z  Wydziałem Nauk 
Politycznych i Dziennikarstwa UAM 
w  Poznaniu oraz poznańskim od-
działem IPN 4 czerwca 2019 roku 
w  Collegium Polonicum w  Słubi-
cach

Porozmawiają o polskiej 
drodze do wolności 
- 4 czerwca 1989 rok to ważna 
data dla Polaków. Wybory zapo-
czątkowały budowę demokracji, 
o  którą walczyli m.in. stoczniowcy 
z  Gdańska, robotnicy z  Poznania 
i  Radomia, ale też tysiące lokal-
nych patriotów, o  których nie 
zawsze się dziś pamięta. Wielu 
z nich, po czerwcowych wyborach, 
budowało samorządy. Chcemy 
nadać tej rocznicy podniosły cha-
rakter. Będzie to doskonała okazja, 
żeby spotkać się z  osobami, które 
w  gminach powiatu słubickiego 
tworzyły struktury wolnego pań-
stwa – mówi burmistrz Mariusz 
Olejniczak. Tego dnia w  południe, 
przedstawiciele wszystkich gmin 
spotkają się najpierw w  Rzepinie, 
gdzie złożą kwiaty pod pomnikiem 
poświęconym polskim bohaterom, 
a  o  14.00, w  Collegium Polonicum 
w  Słubicach, rozpocznie się panel 
dyskusyjny „Polska droga do wol-
ności 1980-1990” z  udziałem na-
ukowców UAM w  Poznaniu, IPN 
i przedstawicieli gmin powiatu słu-
bickiego. 

(beb)

Zwycięską drużynę do konkursu przygotowała nauczycielka Agnieszka Dereń. Uczniom pogratulowali m.in. wójt Górzycy Robert Sto-

larski i dr Ryszard Bodziacki, przewodniczący komisji konkursowej. 

Natalia Kiedrowicz (z lewej), Antonina Skoncej i Mikołaj Abbas zajęli drugie miejsce. 

Ich nauczyciel Radosław Hołyński miał powody do dumy. 

Katarzyna Jaworska, Hubert Śliwiński i Wiktoria Judasz w dogrywce wykazali się nie-

małą wiedzą, co dało im trzecie miejsce. Do konkursu przygotowała ich nauczycielka hi-

storii Justyna Wierzchowska. 

Wśród uczestników konkursu znaleźli się także uczniowie z Golic: Zuzanna Zbrożek, 

Jakub Staszak i Jakub Grześkowiak, którzy wiedzę o współczesnej historii Polski pogłę-

biali z nauczycielem Arturem Maśnikiem. 
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Reklama

Jak mówił burmistrz Mariusz Olej-
niczak dwumiasto zawiesiło sobie 
poprzeczkę wysoko, ale chcąc iść 
do przodu trzeba wykazywać się od-
wagą i  próbować realizować nawet 
te rzeczy, które mogą się wydawać 
nieosiągalne.

Nadburmistrz Frankfurtu Rene 
Wilke podkreślał, że Słubice i Frank-
furt chcą być znów prekursorem 
wielu działań. Nową dziedziną, 
którą chciałyby się zająć są m.in. 
sprawy związane z ochroną klimatu 
czy zagospodarowaniem centrów 
obu miast. O  konkretnych działa-
niach związanych z realizacją planu 
działania na razie nie było mowy, bo 
pierwszym krokiem było sformu-
łowanie nowych celów, a  kolejnym 
będzie praca nad możliwością ich 
realizacji.

Współpraca lokomotywą 
Słubice – Frankfurt po raz trzeci 
przygotowały wspólny plan dzia-
łania, bo jak mówi burmistrz Ma-
riusz Olejniczak oba miasta we 
współpracy widzą ogromną szansę. 
– Pierwszy plan działania doty-
czył czterech lat, drugi już sześciu, 
a  obecny obejmuje dziesięciolecie 
2020-2030. To jest dowód na to, że 
współpraca transgraniczna stała się 

wspólną osią naszych działań. To, 
że wiele planów z przeszłości udało 
się nam zrealizować, jest zachętą 
do dalszej pracy – podkreśla bur-
mistrz. – Wyzwaniem na przyszłość 
jest to, żebyśmy się stali dwumia-
stem, w  którym język sąsiada nie 
będzie już stanowił żadnej bariery. 
To jest do osiągnięcia! Przed laty też 
mało kto wierzył, że Odra przestanie 
dzielić, a  zacznie łączyć. Ja wierzę, 
że marzenia są początkiem wszyst-
kiego. Potrzebna jest tylko determi-
nacja. My wielokrotnie pokazaliśmy, 
że nam jej nie brakuje – mówi M. 
Olejniczak.

Przypomina, że w  2012 roku 
Słubice i  Frankfurt uruchomiły 
pierwszą w  historii polsko-nie-
miecką transgraniczną miejską linię 
autobusową, która cieszy się bardzo 
dużym zainteresowaniem miesz-
kańców, a także turystów odwiedza-
jących nasze dwumiasto. W  2017 
roku skorzystało z  niej blisko 400 
tys. pasażerów. Od 2015 roku mamy 
też wspólną sieć ciepłowniczą, która 
zapewniła obu naszym miastom 
bezpieczeństwo energetyczne, bo 
w  sytuacjach awaryjnych mamy 
możliwość dwukierunkowego 
przesyłu ciepła. Wspólna sieć to 
pierwszy w  Polsce, a  trzeci w  Eu-

ropie transgraniczny projekt łączący 
systemy ciepłownicze sąsiadujących 
państw.

W  Słubicach zbudowaliśmy 
polsko-niemieckie przedszkole, 
mamy wspólną Polsko-Niemiecką 

Informację Turystyczną, Słubicko-
-Frankfurckie Centrum Koope-
racji – wspólne biuro administracji 
miejskiej Słubic i  Frankfurtu, uni-
katowe na polsko-niemieckim po-
graniczu, które jest autorem m.in. 
projektu „Europejskie Modelowe 
Miasto Współpracy Transgranicznej 
Frankfurt nad Odrą/ Słubice”, dzięki 
któremu urzędnicy ze Słubic i Frank-
furtu, a  także radni i  pracownicy 
miejskich spółek, zaczęli się uczyć 
języka sąsiada. Stale rośnie też liczba 
ofert w dziedzinie transgranicznego 
kształcenia. Wzorem jest projekt 
Latarnia realizowany przez Gimna-
zjum nr 2 w Słubicach i Gimnazjum 
Karola Liebknechta we Frankfurcie, 
dzięki któremu od wielu lat młodzi 
słubiczanie i  frankfurtczycy mają 
wspólne lekcje, poznają kulturę i hi-
storię kraju sąsiada.

Język korzyści 
Podczas sesji, która odbywała się 
w  Collegium Polonicum, w  szcze-
gólnym dniu – Dniu Europy, radni 
i  burmistrzowie obu miast podzię-

kowali za przygotowanie planu 
działania Słubicko-Frankfurc-
kiemu Centrum Kooperacji. Plan 
ten uwzględnia m.in. rezultaty 
Słubicko-Frankfurckiego Forum 
Pomysłów 2030, które odbyło się 
w Słubicach w końcówce ubiegłego 
roku. To wtedy mieszkańcy podzie-
lili się swoimi spostrzeżeniami na 
temat tego, w  jakim kierunku po-
winno rozwijać się dwumiasto i pod-
suwali pomysły wspólnych działań.

Gościem podczas wspólnej sesji 
rad miejskich Słubic i  Frankfurtu 
był Marcin Jabłoński z  zarządu wo-
jewództwa lubuskiego. Chwalił 
współpracę Słubic i  Frankfurtu 
i mówił, m.in. najlepszym językiem, 
jakim powinniśmy rozmawiać ze 
sobą w  Europie jest język korzyści. 
Pokazuje on dobre praktyki, nasze 
doświadczenia, to, co przyniosła 
Unii Europejska obywatelom. Tych 
korzyści jest bardzo wiele i  szcze-
gólnie dobrze je widać w Słubicach 
i Frankfurcie nad Odrą i wojewódz-
twie lubuskim. 

(beb)

Radni Dwumiasta uchwalili 
wspólny plan działania

Transgraniczne kształcenie, rozwój gospodarki, przyciąganie inwestorów, wspólna infrastruktura komunalna i rynek 
usług, a także włączenie mieszkańców w proces integracji oraz tworzenie nowych płaszczyzn wymiany informacji – 
na tym m.in. opiera się Słubicko-Frankfurcki Plan Działania 2020-2030, uchwalony 9 maja, podczas wspólnej sesji rad 
miejskich. Radni przyjęli go jednogłośnie. 
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- Podejmując w  swojej pracy twór-
czej ważne tematy, angażując się 
w  działania na rzecz demokracji, 
udowadnia Pani, że chcąc zmieniać 
świat na lepsze, nie można pozostać 
biernym – podkreślił burmistrz w li-
ście gratulacyjnym przekazanym 
Agnieszce Holland.

- Jestem głęboko wdzięczna i za-
szczycona, że uhonorowaliście 
mnie Państwo nagrodą, która łączy 
w  sobie tyle pojemnych i  bliskich 
mi pojęć: Europa, stosunki polsko-
-niemieckie, współpraca, wspól-
nota i  pojednanie. Pojęć, które 
niestety coraz rzadziej są istotne 
dla naszych obywateli i  którym 
trzeba przywrócić emocjonalną 
temperaturę i  sens – dziękowała 
za nagrodę polska reżyserka. 
W  swoim wystąpieniu przestrze-
gała: – Populistyczny nacjonalizm 
staje się znów najłatwiejszą bronią 
atrakcyjną niestety dla rzeszy wy-
borców w  różnych krajach rządzo-
nych przez populistów. Trudno 
mi powiedzieć, czy wiedzą oni, co 
czynią, czy po prostu uważają to za 
najłatwiejsze remedium na palące 
i  szalenie trudne do rozwiązania 

wyzwania i  problemy nowocze-
sności. Tak, czy owak podlewają 
benzynę pod beczkę z  prochem, 
beztrosko wierząc, że pożar ich nie 
dotknie – mówiła.

- Zapewne możemy mówić 
o czymś takim jak wnioski z historii, 
które Europa Zachodnia wycią-
gnęła, z  totalitaryzmów XX wieku 
i Holokaustu. Skutkiem były bardzo 
istotne zmiany świadomościowe 
i  polityczne. Stworzono nowe in-
stytucje i  nowy sposób komuniko-
wania między narodami, państwami 
i ludźmi. Nazywam to „szczepionką 
Holokaustu”. Ale niemal niepostrze-

żenie, w  ciągu ostatnich 10 lat, ta 
lekcja historii zaczęła tracić na zna-
czeniu. Szczepionka straciła waż-
ność. Gdzieniegdzie jeszcze działa, 
ale jej skuteczność słabnie – dodała. 

Holland opowiadała też o  reali-
zacji swoich fi lmów dotyczących 
Holokaustu („Gorzkie żniwa”, „Eu-
ropa, Europa”, „W  ciemności”), 
które były realizowane w  Niem-
czech lub przy niemieckiej współ-
pracy. Wspominała, że na ogół 
polskie i  niemieckie ekipy współ-
pracowały ze sobą harmonijnie, ale 
przy najmniejszym konfl ikcie, czy 
nieumiejętnie rozgrywanej przez 
producentów kontrowersji, można 
było wyczuć wciąż obecny potencjał 

niezrozumienia i pretensji i czasem 
wystarczała iskierka, by znów od-
żyła wojna na niemiecko-polskie 
stereotypy. – To uświadomiło mi, 
jak kruche jest to pogodzenie i  ja-
kiej nieustannej, wytrwałej pracy 
wymaga – zaznaczyła A. Holland. 

W  laudacji Marion Döring, dy-
rektor Europejskiej Akademii 
Filmowej zaznaczyła, że polska reży-
serka zawsze demonstrowała swoją 
postawę i wykazywała się odwagą. – 
W tych pełnych wyzwań czasach Eu-
ropa potrzebuje artystek i  artystów, 
intelektualistów, aktywistek i  akty-
wistów. Tak, potrzebuje takich ludzi 
jak oni. Któż inny mógłby otworzyć 
oczy Europie, aby wyswobodzić ją ze 

ślepej uliczki, do której wmanewro-
wały ją polityka, administracja i eko-
nomia? – pytała M. Döring.

Nagroda Viadriny jest przy-
znawana jest przez Kuratorium 
Stowarzyszenia na Rzecz Wspie-
rania Uczelni Uniwersytetu 
Europejskiego. Prof. dr Dagmara Ja-
jeśniak-Quast, przewodnicząca ku-
ratorium podkreśliła, że wszystko to, 
co Viadrina uosabia, uosabia także 
Agnieszka Holland. – Tak samo jak 
nasz uniwersytet podejmuje kry-
tyczne, trudne, ale równocześnie 
ważne tematy dotyczące historii jak 
i współczesności polsko-niemieckiej 
i europejskie – mówiła. 

(beb)

Wśród osób, które gratulowały Agnieszce Holland Nagrody Viadriny byli m.in. burmistrz Mariusz Olejniczak i jego zastępczyni Adriana 

Dydyna-Marycka.

Agnieszka Holland z Nagrodą Viadriny 
W pełnym emocji wystąpieniu na rzecz otwartej Europy i przeciw populistycznym i nacjonalistycznym ruchom reży-
serka i scenarzystka Agnieszka Holland odebrała 9 maja br. 19. Nagrodę Viadriny Uniwersytetu Europejskiego Viadrina 
za zaangażowanie na rzecz europejskiego porozumienia. Burmistrz Mariusz Olejniczak pogratulował Agnieszce Hol-
land, że dołączyła do grona wybitnych osobistości, które w szczególny sposób przyczyniają się do międzykulturowego 
dialogu, tak ważnego w dzisiejszym podzielonym świecie. 

Prof. dr Dagmara Jajeśniak-Quast, przewodnicząca Kuratorium, Marion Döring, dyrektor 

Europejskiej Akademii Filmowej, Agnieszka Holland i prof. dr Julia von Blumenthal, pre-

zydentka Viadriny na wspólnym zdjęciu przed rozpoczęciem uroczystości. 

Czasem wystarczała 
iskierka, by znów odżyła 
wojna na niemiecko-
-polskie stereotypy. 
To uświadomiło mi, jak 
kruche jest to pogodzenie 
i jakiej nieustannej, wy-
trwałej pracy wymaga… 
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INFORMACJA 

W Urzędzie Miejskim w Słubicach na okres 21 dni, ponownie wywieszono Zarządzenie Nr 152/2019 Burmistrza Słubic z dnia 

9 kwietnia 2019 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych stanowiących 

zasób Gminy Słubice przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat.

Lp. Położenie 
Nr Księgi 
wieczystej 

Nr działki
Pow. 
lokalu

Przeznaczenie lokalu

1.
Słubice,
ul. Piłsudskiego 3-4 lok. Nr 22 

GW1S/00033624 1275 10,05 m2 Lokal użytkowybiuro poselskie

2.
Słubice,
ul. Piłsudskiego 3-4 lok. Nr 22 

GW1S/00033624 1275 10,04 m2 Lokal użytkowybiuro poselskie

INFORMACJA 

W Urzędzie Miejskim w Słubicach na okres 21 dni, ponownie wywieszono Zarządzenie Nr 151/2019 Burmistrza Słubic z dnia 

9 kwietnia 2019 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego stanowiącego 

zasób Gminy Słubice przeznaczonego do oddania w najem na okres do 10 lat.

Lp. Położenie Nr Księgi wieczystej Nr działki
Pow. lokalu

Przeznaczenie lokalu

1.
Słubice,
ul. Kilińskiego 9L GW1S/00016320/9 601/11 93,30 m2

Lokal użytkowy
działalność statutowa 
organizacji pozarządowej

Gmina szuka chętnych 
do pracy w Urzędzie Miejskim
Burmistrz Słubic ogłosił nabór na cztery, wolne stanowiska urzęd-
nicze. Poszukiwany jest informatyk oraz pracownicy do spraw: komu-
nalnych, ochrony środowiska oraz księgowości podatkowej. Szczegóły 
znajdują się w  Biuletynie Informacji Publicznej na stronie interne-
towej Gminy Słubice. 

(beb) 

Biblioteka ogłasza amnestię 
dla zapominalskich!
W maju, podobnie jak w ubiegłych latach, słubicka biblioteka nie pobiera 
żadnych regulaminowych opłat od czytelników za przetrzymywane książek. 
Jest to dobra okazja, aby uregulować zaległości i oddać książki, których zwrot 
już dawno minął.

- Zatem czytelniku, jeśli masz w  domu zaległe książki jest to dla Ciebie 
szansa, by bez żadnych konsekwencji, oddać je do biblioteki – zachęcają pra-
cownicy biblioteki, którzy tradycyjnie maj ogłosili miesiącem przeb aczenia. 

(beb)
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Jesteśmy samorządem 
przyjaznym rodzinie!

SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE KADENCJA 2019– 2024 
Sołectwo
Nr nieruchomości

Imię i nazwisko sołtysa
adres zamieszkania, tel. kontaktowy Członkowie rady sołeckiej

Drzecin 30b Ryszard Świderski, Drzecin 57
602 887 799, e-mail: variahg@wp.pl

Ilona Nowaczewska, Paweł Kaczmarczyk, 
Anna Ginter, Natalia Nowak, Andżelika 
Menartowicz

Golice Rafał Mazurek, Golice, ul. Jasna 3
501 585 295, e-mail: mateuszek071@wp.pl

Dorota Walczak, Anna Gasiewicz, Anna Stań
Małgorzata Sibilska, Beata Wesoła, Elżbieta 
Mierzejewska, Dawid Wieczorek

Kunice 13 Ewa Guzik, Kunice 12
515 181 105, e-mail: ewaguzik66@gmail.com

Justyna Gałek, Anna Fedorowicz, Marta 
Jędrzejczak, Grażyna Seweryn, Sylwia 
Bąkowska

Kunowice
Szkolna 2

Paweł Sokołowski, Kunowice, ul Jeziorna 69 
783 600 096, e-mail: sokol632@wp.pl

Kamila Duer, Beata Szydlik, Andżelika 
Szczerbo, Krzysztof Zieniewicz, Józef 
Kwiatkowski

Lisów 13 Andrzej Zbrożek, Lisów 22A
507 598 706, e-mail:Andrzej.Z83@wp.pl 

Tomasz Pietrow, Mirosław Kuśmierek, Iwona 
Zbrożek, Łukasz Świetliński

Nowe Biskupice 12 Zbigniew Ziętek, Nowe Biskupice 23
602 785 735, e-mail: zbigniew.zietek@wp.pl

Paweł Hrycaj, Magdalena Jezierska, Iwona 
Potaszkiewicz, Alan Matejkowski

Stare Biskupice
dz. nr 7

Sylwia Wieliczko, Stare Biskupice 5
508 293 320, e:mail: S6060wieliczko@wp.pl

Dorota Wieliczko, Krzysztof Baranowski, 
Wiesław Sidorowicz

Nowy Lubusz 14a Jonatan Stawarski, Nowy Lubusz 9b
601 449 110, e-mail: jonatanstawarski@yahoo.com

Mariusz Tomasz Pawłowski, Dorota Białas, 
Sławomir Kołowiecki, Halina Prusinowska, 
Dariusz Leszcz

Pławidło 22a Sylwia Lisiak, Pławidło
535 904 865, e-mail: sylwiunia59@wp.pl

Kamila Sąpór, Dorota Załęska, Andrzej Lisiak, 
Oksana Gościk

Rybocice 20 Jerzy Siedlarz, Rybocice 45
507 968 678, e-mail: jerzysiedlarz@wp.pl

Grzegorz Majewski, Grzegorz Cały, Danuta 
Banaszek, Janusz Pabisiak, Gabriela Adamów

Świecko 18b Henryk Gocki, Świecko 25
509 951 073, e-mail: henrykgocki@o2.pl

Elżbieta Stranz, Robert Stranz, Sylwia Cor, 
Zenona Gira, Artur Pankowski

Przywitaliśmy 
nowych sołtysów 
i podziękowaliśmy 
odchodzącym

Podczas kwietniowej sesji Rady Miejskiej w Słubicach burmistrz Ma-
riusz Olejniczak i radni pogratulowali wyboru osobom, które w ka-
dencji 2019-2024 będą stać na czele sołectw. 

Od 10 do 16 kwietnia mieszkańcy 
wsi wybierali swoich przedstawi-
cieli. W Drzecinie sprawy sołectwa, 
na kolejną kadencję, powierzyli Ry-
szardowi Świderskiemu, w Golicach 
Rafałowi Mazurkowi, w  Kunicach 
Ewie Guzik, w  Rybocicach Jerzemu 
Siedlarzowi, a  w  Nowych Biskupi-
cach Zbigniewowi Ziętkowi. W Pła-

widle sołtysem została Sylwia Lisiak, 
w  Kunowicach Paweł Sokołowski, 
w  Lisowie Andrzej Zbrożek, w  Sta-
rych Biskupicach Sylwia Wieliczko, 
w  Nowym Lubuszu Jonatan Sta-
warski, a w Świecku Henryk Gocki. 

Sołtysom pogratulowali bur-
mistrz Mariusz Olejniczak, przewod-
niczący Rady Miejskiej w Słubicach 

Grzegorz Cholewczyński i  wice-
przewodnicząca rady Ewa Guzik. 
Podziękowali także za pracę do-
tychczasowym sołtysom. Obecny 
na sesji Zbigniew Karolak, który 
był sołtysem w Lisowie 16 lat, także 
dziękował za współpracę i dodał, że 
zdecydował się przekazać pałeczkę 
młodszemu koledze.  (beb)
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Nowi i ustępujący sołtysi przyjęli gratulacje i podziękowania od burmistrza Mariusza Olejniczaka i prezydium rady miejskiej.  

Gmina Słubice, kolejny rok z rzędu, 
znalazła się w  gronie samorządów 
aktywnie zaangażowanych w  ogól-
nopolską kampanię „ Postaw na 
rodzinę”. Przyznany nam certyfi kat 
to efekt szeregu działań skierowa-
nych do mieszkańców. Zaprosiliśmy 
rodziny na warsztaty artystyczne, 
które odbyły się w  sołectwach, we 
wszystkich gminnych przedszko-
lach odbyły się pikniki rodzinne, 
w  każdej szkole spotkania poświę-
cone profi laktyce.

 – Proszę przyjąć serdeczne gratu-
lacje! Udział w kampanii potwierdza 
Państwa troskę o wychowanie przy-
szłych pokoleń – zaznaczył szef 
kampanii Maciej Zdziarski. Dodał, 
że razem z  setkami samorządów 
w  całym kraju Krakowska Aka-
demia Profi laktyki od lat realizuje 
kampanię, która promuje solidar-
ność międzypokoleniową, pomoc 
w  budowaniu prawidłowych relacji 
między dziećmi i  rodzicami. – Je-
steśmy przekonani, że kształtowanie 
odpowiednich postaw od najmłod-
szych lat to najlepsza i  najskutecz-
niejsza profi laktyka! Dzieci, które 
wynoszą z  domu właściwe wzorce, 
są znacznie mniej skłonne do się-
gania po używki. Proponujemy pro-
fi laktykę, która skupia się na tym, co 
najważniejsze – rodzinie.

Według specjalistów nie ma lep-
szego sposobu na ochronę dzieci 
i młodzieży – podkreślają terapeuci 
z  Krakowskiej Akademii Profi lak-
tyki. Docenili oni działania w  tym 
zakresie Gminy Słubice, przyznając 
jej w  kwietniu, Certyfi kat Samo-
rząd Przyjazny Rodzinie za aktywny 
udział w  kampanii „Postaw na ro-
dzinę”2018.

Zdaniem Sabiny Matkowskiej, 
kierowniczki Biura Spraw Społecz-
nych w  Urzędzie Miejskim w  Słu-
bicach, siłą kampanii „Postaw na 
rodzinę” jest to, że angażuje ona 
ogromną liczbę mieszkańców, 
począwszy od dzieci w  żłobku, 
przedszkolach i szkołach aż po eme-
rytów. – Zaprosiliśmy rodziny na 
warsztaty artystyczne, które odbyły 
się w  sołectwach, we wszystkich 
gminnych przedszkolach odbyły się 

w  ubiegłym roku pikniki rodzinne, 
w  każdej szkole spotkania poświę-
cone profi laktyce – wylicza S. Mat-
kowska.

W  czasie kampanii do rąk mło-
dych ludzi i ich rodziców trafi ają też 
każdorazowo cenne materiały edu-
kacyjne z  danymi, które skłaniają 
do refl eksji i zachęcają do działania, 
jak choćby te, z  których wynika, że 
dzieci niechętnie opowiadają ro-
dzicom o swoich osobistych proble-
mach. Mamie zwierza się co czwarty 
nastolatek, tacie – mniej niż co dzie-
siąty! Tylko 29% młodych uważa, że 
w trudnych chwilach mogą liczyć na 
ojca.èCoraz młodsi uczniowie sięgają 
po alkohol, a niemal połowa dorasta-
jących dzieci przyznała, że upiła się 
w ostatnim miesiącu! Co piąty rodzic 
nie ma świadomości, że jego dziecko 
sięga po alkohol. 70% uczniów dru-
giej klasy gimnazjów wydaje się, że 
po alkoholu poczują się odprężeni, 
60% – że będą się świetnie bawić. 
Tylko 28% bierze pod uwagę, że al-
kohol szkodzi zdrowiu. 

(beb)

- Co roku przystępujemy do kampanii 

„Postaw na rodzinę”. Jej siła jest to, że an-

gażuje ona ogromną liczbę mieszkańcó w 

– mówi Sabina Matkowska, kierowniczka 

Biura Spraw Społecznych w Urzędzie Miej-

skim w Słubicach, prezentując certyfi kat 

otrzymany przez gminę.
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Anna Panek-Kusz 
Wizje przestrzeni 

07.06.2019, godzina 18.00 wernisaż wystawy

Galeria OKNO | SMOK, ul. I Maja 1, Słubice wstęp wolny
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Od 74 lat mamy pokój!

Tej wystawy 
nie przegapcie!

7 czerwca o 18.00, Brandenburskie Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej, zaprasza do frankfurckie-
go ratusza na wystawę „Ze środka – Eduardo 
Chillida, Hans-Hendrik Grimmling“, z oprowa-
dzaniem w języku polskim. Wstęp 4 euro. 

Gmina Słubice uczci-
ła 8 maja 2019 roku, 
74. rocznicę zakoń-
czenia II wojny świa-
towej. Na placu przed 
urzędem gościliśmy 
żołnierzy 17. Wiel-
kopolskiej Brygady 
Zmechanizowanej, 
którzy m.in. pre-
zentowali pojazdy 
i sprzęt wojskowy. 

- Rocznica, którą dziś obchodzimy 
przywołuje pamięć milionów ofi ar, 
które pochłonęła II wojna świa-
towa, najbardziej krwawy konfl ikt 
w  dziejach Europy – mówi bur-
mistrz Mariusz Olejniczak i dodaje, 
że jesteśmy winni pamięć tym, 
którzy wywalczyli pokój, często od-
dając za to swoje życie. Kolejny raz, 
w  Dniu Zwycięstwa, zaprosiliśmy 
mieszkańców na spotkanie z  żoł-
nierzami. Z wypiekami na twarzach 
pokaz wyposażenia m.in. drużyny 
piechoty zmotoryzowanej oglą-
dały szczególnie przedszkolaki. – 
Ale ciężki ten karabin – zauważył 
mały chłopiec, który przyszedł 
z rodzicami na plac przed urzędem 
miejskim. Z  takim samym zainte-
resowaniem broń dźwigała, z  po-
mocą żołnierza, jego siostra. Inne 
dzieci przyglądały się z ciekawością 
ubiorom bojowym żołnierzy, wcho-
dziły do samochodów nie tylko 
armii, ale też strażaków. 

(beb)

Broń z ciekawością oglądały nawet dziewczynki. 

Dla przedszkolaków przeżyciem była możliwość wejścia  do samochodu strażaków z OSP.
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Wystawa wprowadza prace hiszpań-
skiego rzeźbiarza i  grafi ka Eduardo 
Chillidy do artystycznego dialogu 
z  pracami berlińskiego malarza 
Hansa-Hendrika Grimlinga. W cen-
trum uwagi znajdują się wielkofor-
matowe obrazy i  grafi ki Grimlinga 
z  różnych faz twórczych. Obrazy te 
zestawiane są z  pracami Chillidy 
z okresu lat od 60. do 90. 
Armin Hauer, asystent naukowy 
Brandenburskim Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej, oprowadzi Państwa 
po wystawie oraz omówi podo-
bieństwa i  różnice w  pracach obu 
artystów. Słubicko-Frankfurckie 

Centrum Kooperacji zapewni tłu-
maczenie  na język polski. 

(beb)

Fot. Hans-Hendrik Grimmling, Schuld der Mitte II, 1982, Öl auf Hartfaser, Sammlung Kun-

sthalle der Sparkasse Leipzig © VG Bild-Kunst, Bonn 2019

Muminki pięknie 
przedstawione 
przez dzieci

Słubicka biblioteka była organizatorem rodzinnego konkursu pla-
stycznego „Muminki i przyjaciele”, w którym wzięło udział 16 drużyn 
z całego powiatu słubickiego. Z dziećmi do stworzenia prac usiedli ra-
zem rodzice, rodzeństwo czy dziadkowie. 

Komisja jednogłośnie stwierdziła, 
że najciekawsze prace przygoto-
wali: Artur Nikodem z  Połęcka (8 
lat) z  mamą, siostrą i  babcią oraz 
Wiktoria Głodna (5 lat) i  Małgo-
rzata Głodna (7 lat) z  Ośna lubu-
skiego, którym pomogła mama. 
Oni zdobyli ex aequo pierwsze 
miejsce. 

Drugie miejsca też były dwa: wy-
walczył je Wojciech Koszela (6 lat) 
z  mamą, tatą i  bratem (Ośno Lubu-
skie) oraz Urszula Tomczak (11 lat) 
z  mamą (Słubice). Trzecie komisja 
przyznała Gabrieli Mizerskiej (12 lat) 
z Białkowa.

Były też wyróżnienia. Otrzymali 
je: Kinga Berezowska (9 lat) z mamą 
i  prababcią (Słubice), Małgorzata 
Goluch (8 lat) z  Cybinki, Marta Ja-
siewicz (7 lat) z mamą, tatą i bratem 
(Słubice), Alicja Stachowiak (8 lat) 
z mamą (Słubice), Anastazja Biel (7 
lat) i Stella Biel (4,5 lat) z mamą (Słu-
bice), Piotr Mikulski (3 lata) z mamą 
i  tatą ( Radzików), Wojciech Mi-

Jury nie miało łatwego zadania, bo prace były przepiękne i najchętniej nagrodziłoby 

wszystkie dzieci. 

kulski ( 5 lat) z mamą, tatą i bratem 
( Radzików) Jagoda Pacholec (11 lat) 
– Ośno Lubuskie, Tomasz Kukla (7 
lat) i  Maciej Kukla (8 lat) z  mamą 
(Ośno Lubuskie), Julia Chojnacka 

(14 lat) i  Franek Chojnacki (9 lat) 
z  mamą (Ośno Lubuskie), Hanna 
Gołaś (11 lat), Słubice. 

Serdecznie gratulujemy. 
(beb)
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Starosta 
podziękował 
gminie za milion 
złotych na 
powiatową drogę

Podczas kwietniowej sesji Rady Miejskiej 
w Słubicach zapadła decyzja o przyznaniu 
dotacji celowej dla powiatu słubickiego na 
modernizację drogi z Nowych Biskupic do 
Rzepina. 

Radni poparli w  tym temacie bur-
mistrza Mariusza Olejniczaka 
(dwie osoby wstrzymały się od 
głosu), za co serdecznie podzię-
kował obecny na sesji starosta 
Leszek Bajon. 1 mln zł z  budżetu 
gminy pokryje część wkładu wła-
snego, jakim musi dysponować 
starostwo, żeby zrealizować tę 

inwestycję, która będzie realizo-
wana w ramach projektu unijnego. 
Starosta podkreślił, że nie po raz 
pierwszy gmina pomaga powia-
towi. W końcówce ubiegłego roku, 
dzięki m.in. wsparciu ze strony 
gminy (350 tys. zł), powiatowy 
szpital dostał nową karetkę. 

(beb)
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Tancerze Bohemy wytańczyli sukcesy

Studenci z Gniezna 
dokształcali się na 
Ziemi Lubuskiej 

40 studentów z Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego z Gnie-
zna wraz z prof. Jerzym Siepakiem, dyrekto-
rem Instytutu Inżynierii i Ochrony Środowiska 
PWSZ, gościło w połowie maja w Słubicach. 
Spotkali się m.in. z burmistrzem Mariuszem 
Olejniczakiem, który opowiedział im o Słubi-
cach i zachęcił do zwiedzenia miasta. 

Przyszli inżynierowie dokształcali 
się praktycznie i zawodowo w wielu 
miejscach na Ziemi Lubuskiej. Od-
byli praktyki zawodowe na Uniwer-
sytecie Zielonogórskim, w Centrum 
Energetyki oraz w  Instytucie Nauk 
o  Żywności i  Agrotechnice, gdzie 
poznali na instalacjach odnawialne 
źródła energii i energetyczne źródła 
energii termalnej zgromadzonej 
w  źródłach podziemnych. W  Lubu-
skim Ośrodku Innowacji Wdrożeń 
Agrotechnicznych studenci uczest-
niczyli w warsztatach technologicz-
nych: wypieku chleba wiejskiego, 
produkcji czekolady i  przygoto-
wania fast foodów. 

W  Parku Narodowym Ujście 
Warty w  Chyrzynie odbyli prak-
tyczne zajęcia z  ochrony bagien, 
a  w  rezerwacie ptactwa w  Przybo-
rowie poznali ścieżkę edukacyjną 
„Ptasim szlakiem”, którą przybliżyli 
im ornitolodzy. Studenci zaliczyli 
też praktyczne zajęcia w  Zakładzie 
Unieszkodliwiania Odpadów Ko-
munalnych w  Długoszynie, zapo-
znając się z  selektywną, laserową 
segregacją odpadów. W  Owcza-
rach mieli praktyczne zajęcia na 

łąkach termalnych, połączone 
z  ćwiczeniami obróbki termalnej 
produktów żywnościowych. Intere-
sująca była wyprawa na tereny zale-
wowe Odry oraz wyświetlony fi lm 
o powodzi w Słubicach w 1997 roku. 
W  ostatnim dniu pobytu w  Słu-
bicach, w  Collegium Polonicum 
studenci zwiedzili nowoczesną bi-
bliotekę, archiwum i  laboratoria 
środowiskowe. Przed wyjazdem 
zajrzeli też na stadion z  1936 roku, 
gdzie chętni próbowali pobić rekord 
w biegu na 100 metrów. Zajęcia dla 
przyszłych inżynierów odbyły się 
w ramach projektu „ Wsparcie roz-
woju kształcenia na profi lu prak-
tycznym w publicznych uczelniach 
zawodowych”. Organizatorem tej 
inżynierskiej wyprawy studentów 
PWSZ z  Gniezna był gnieźnianin 
prof. Jerzy Siepak, dyrektor Insty-
tutu Inżynierii i  Ochrony Środo-
wiska PWSZ. Prof. J. Siepak jest 
Honorowym Obywatelem Słubic. 
Otrzymał ten tytuł w 2005 roku. Ze 
Słubicami związany jest od 14.roku 
zycia, jako harcerz ZHP, również 
Kłecka i Gniezna.  

(red)

- Mamy za sobą bardzo dobry okres 
– mówi z dumą o sukcesach swoich 
podopiecznych Henryk Lechelt. Jan 
Jędrzejewski i Emilia Artiuchow się-
gnęli niedawno po Puchar Polski. 
– Podczas turnieju, który odbywał 
pod Krakowem, zdobywając Puchar 
Polski awansowali tym samym do 
wyższych klas tanecznych w tańcach 
standardowych i  latynoamerykań-
skich. To było zwieńczenie ich pracy 

i wcześniejszych sukcesów odnoszo-
nych podczas turniejów ogólnopol-
skich – mówi założyciel Bohemy. 

Powody do radości mają też Ma-
ciej Słodownik i Klaudia Kozinoga, 
którzy w końcówce kwietnia zostali 
drugimi wicemistrzami okręgu 
lubuskiego w  kategorii open 
w  tańcach latynoamerykańskich. 
W  Zielonej Górze, w  swojej klasie 
tanecznej, wygrali też Maciej Jaku-

biak i Julia Dębińska, którzy trium-
fowali w  tańcach standardowych 
i łacińskich. 

- Te trzy pary reprezentują już tak 
wysoki poziom, że mogą śmiało 
konkurować z  najlepszymi tance-
rzami w Polsce. Reszta goni mistrzów 
i  jestem przekonany, że też pokażą 
w  przyszłości, że stać ich na mi-
strzowskie tytuły – mówi o  swoich 
podopiecznych H. Lechelt.  (beb)

Jan Jędrzejewski i Emilia Artiuchow swoim tańcem potrafi ą skraść serca publiczności. 

Maciej Słodownik i Klaudia Kozinoga bawiąc się tańcem, świetnie bawią też  publiczność.

Maciej Jakubiak i Julia Dębińska to najmłodsza bohemowska para, która wspięła się na szczyt.
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Improwizowana komedia 
Trio Drukała, Poprawa, Ratajczak oraz Słubicki Miejski Ośrodek Kul-
tury serdecznie zapraszają na improwizowany spektakl komediowy. 
15 czerwca o 18:00 w sali koncertowej będą Państwo mogli nie tylko 
zobaczyć, ale także uczestniczyć w tworzeniu historii, która nie wy-
darzy się już nigdy więcej i nigdzie indziej.

INFORMACJA 

W Urzędzie Miejskim w Słubicach na okres 21 dni, wywieszono Zarządzenie Nr 195/2019 Burmistrza Słubic z dnia 10 maja 

2019 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Słubice przeznaczonej do oddania w najem na okres do 3 lat.

Lp.
Położenie
(miejscowość, ulica)

Nr księgi wieczystej 
nieruchomości

Nr 
działki

Pow.
lokalu

Przeznaczenie 
lokalu

Wysokość czynszu 
w skali miesiąca 

 1.
Słubice
Targowisko Miejskie, ul. 
Kopernika, stragan nr 195

GW1S/00003821/7 418/6 6,25 m2

Teren zabudowany 
straganem 
handlowym

16,61 zl/m2 
miesięcznie
(+23% VAT)

2.
Słubice
Targowisko Miejskie, ul. 
Kopernika, stragan nr 198

GW1S/00003821/7 418/6 6,25 m2

Teren zabudowany 
straganem 
handlowym

16,61 zl/m2 
miesięcznie
(+23% VAT)

 

Spektakl będzie całkowicie impro-
wizowany. Co to oznacza? Powstanie 
tu i teraz, bez wcześniej przygotowa-
nego scenariusza. To, jakie historie 
zostaną przedstawione, zależeć bę-
dzie w  dużym stopniu od publiki 
– jej pomysłów i  sugestii. Improwi-
zację teatralną słubicka publiczność 
może kojarzyć z  programu telewi-
zyjnego Spadkobiercy lub amery-
kańskiego show Whose Line Is It 
Anyway. Bilety w cenie 20 zł do na-
bycia w SMOK i przed spektaklem. 

Wszystkich, którym blisko do 
komedii i  teatru, zachęcamy do ak-
tywnego uczestnictwa w  tym kre-
atywnym procesie! Jak wyjdzie? 
Sami jesteśmy ogromnie ciekawi! 
– mówi Barnaba Drukała, który 
współtworzy trio, a na co dzień jest 
instruktorem teatru improwizowa-
nego w SMOK. 

(red)
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edgar&allan : Milo, ich habe mich in die Sahara gebeamt!

Piątek, 28.06.19 o godz. 17:30 // SMOK: sala kinowa // Słubice // Wstęp wolny

Miasta są zalane wodą, pszczołom 
grozi wyginięcie. Co kryje się za 
zmianą klimatu? Ta interaktywna 
produkcja teatralna sprawi, że 
zmiany te staną się słyszalne, za-
uważalne i namacalne!
(75 min)

Koncert: OPAL-OCEAN
Piątek, 28.06.19 o godz. 19:00 // SMOK: Sala kameralna // Słubice // Wstęp wolny

Przyszłość jest i  brzmi różno-
rodnie! Dowodem tego jest gita-
rowy duet OPAL-OCEAN. Rytmy 
fl amenco i  rumby połączą się 
z  rockiem, metalem i  muzyką 
świata. Ta muzyczna fala z Nowej 
Zelandii pochłonie Was całko-
wicie!
(45min)

Koncert: MOA
Piątek, 28.06.2019 o godz. 22:30 // SMOK: Sala kameralna // Słubice // Wstęp wolny 

MOA pochodzi z  Północy i  jest 
polskim przedstawicielem mu-
zycznego storytelling’u.
Magiczna barwa głosu Marty 
Fitowskiej w  połączeniu z  prze-
strzenną muzyką indie pop i  su-
rowym, północnym klimatem jej 
zespołu przeniosą Was do innego 
świata.
(45min)
 

„Technologia jest Istotą” – Cloud Th earte
Czwartek, 27.06.2019 o godz. 19:30 // Kleist Forum: główna scena

Czym jest technologia? W którym 
kierunku się rozwija?
Multimedialny performance 
„Technologia jest Istotą” pod kie-
rownictwem artystycznym Teo 
Dumskiego przedstawia fantazję 
przyszłości dotyczącą relacji 
między człowiekiem a maszyną.
Wymagająca technologia cy-
frowa i  innowacyjne efekty spe-
cjalne obudzą ludzki strach przed 
sztuczną inteligencją.

Brachland-Ensemble – „Revolution – alles wird gut“

Piątek, 28.06.19 o godz. 20:30 w Kleist Forum: tylna scena

Co motywuje ludzi do tworzenia 
lepszego świata? Jakie są środki 
zmieniające system? Grupa Bra-
chland-Ensemble pokazuje na 
scenie wyniki swojej międzyna-
rodowej podróży badawczej za 
pomocą wideokonferencji prowa-
dzonej na żywo. Sztuka „Revolu-
tion – alles wird gut” przemienia 
realność w  Utopię. Kto daje na-
szemu społeczeństwu impuls, by 
zmieniać rzeczy na lepsze? Projekt 
wspierany jest listem poparcia 
niemieckiej komisji UNESCO.

Extraleben – „0 Protokolle“
Sobota, 29.06.2019 o godz 20:00 // Kleist Forum: Studio

Bę dzie dystopijnie!
W  tym taneczno-teatralnym 
spektaklu katastrofa właśnie sie 
wydarzyła a widzowie przechodzą 
do świata pomiędzy, w  którym 
jeszcze nie wszystko jest stracone. 
Wszyscy chcą wyrwać się z  tej 
beznadziejnej sytuacji, jednak 
nikt nie wie jak długo uda im się 
wytrzymać...

Jest już za 5 12! Najwyższa pora!? 
Owszem! Ponieważ nadchodzi przyszłość, 
a wraz z nią 22. edycja polsko-niemieckiego 
festiwalu UNITHEA! – Już teraz zaplanujcie 
sobie czas od 27 do 30 czerwca 2019 i wspól-
nie z nami odkrywajcie nowe wizje przy-
szłości! – zachęcają organizatorzy: studenci 
Europejskiego Uniwersytetu Viadrina, Forum 
Kleista i Słubicki Miejski Ośrodek Kultury. 

Jak będzie wyglądać przyszłość? 
Jakie scenariusze są możliwe? – Na 
te właśnie pytania będziemy szukać 
odpowiedzi podczas tegorocznej 
edycji festiwalu. Za pomocą licznych 
spektakli teatralnych, koncertów, 
performansów tanecznych czy wy-
stawy przedstawimy Wam różne 
wizje przyszłości – zapowiadają or-
ganizatorzy i  dodają, że będzie dys-
topijnie, utopijnie, technologicznie 
i elektronicznie. 

Festiwal rozpocznie się w czwartek 
27 czerwca o 18.30 w Forum Kleista, 
gdzie zobaczymy sztukę “Tech-
nologia jest istotą”. Spektakl ten 
za pomocą technologii cyfrowej 

przeniesie nas do świata techniki 
i  poruszy kwestię relacji między 
człowiekiem, a  maszyną. Będzie to 
niewątpliwie mocne widowisko. 
Dzień później, w piątek 28 czerwca, 
na widzów czeka interaktywna 
produkcja teatralna edgar&allan : 
Milo, ich habe mich in die Sahara 
gebeamt!, którą będzie można obej-
rzeć o  17.30 w  Słubickim Miejskim 
Ośrodku Kultury. 

W  piątek SMOK zaprasza także 
o 19.00 na koncert gitarowego duetu 
OPAL –OCEAN, który gra m.in. fl a-
menco i rumby połączone z rockiem, 
metalem i  muzyką świata. Po tej 
muzycznej fali z  Nowej Zelandii na 

scenie o  22.30 pojawi się magiczna 
Marta Fitowska z  zespołem MOA, 
który jest określany jako nowy od-
cień delikatności na polskiej scenie 
indie. MOA zaprezentowała się słu-
bickiej i  frankfurckiej publiczności 

podczas ubiegłorocznego festiwalu 
transVOCALE i zdobyła jej serca. 

Obok bogatej oferty artystycznej 
w tym roku UNITHEA proponuje też 
warsztaty z  udziałem lokalnych ar-
tystów. 29 i 30 czerwca, na Gersten-

berger Höfen, staną stoiska, gdzie 
będzie można nie tylko coś zjeść, ale 
także poobcować ze sztuką. Szczegó-
łowy program festiwalu znajduje się 
na stronie: www.unithea.eu 

(red)  
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Było  co świętować!
Od 15 lat jesteśmy w Unii Europejskiej

Symulacją posiedzenia Parlamentu Europejskiego w Collegium Polonicum, z udziałem uczniów ze Słubic, Nowej Soli, 
Beeskow i Guben, rozpoczęliśmy 9 maja, w dwumieście Słubice-Frankfurt, obchody Dnia Europy. Burmistrz Mariusz 
Olejniczak, zwracając się do młodych uczestników debaty o przyszłości Unii Europejskiej mówił, że wprawdzie znalazła 
się ona na historycznym zakręcie z powodu Brexitu, to jednak jest przekonany, podobnie jak miliony osób w wielu kra-
jach, że nadal stanowi ona siłę i wartość. 

- Gdy w  1951 roku Belgia, Francja, 
Holandia, Luksemburg, Niemcy 
i  Włochy rozpoczęły współpracę 
gospodarczą, co dało początek Unii, 
chyba nikt wtedy nie przypuszczał, 
że z  czasem liczyć ona będzie 28 
państw członkowskich. Myślę, że 
dla wszystkich krajów, które przy-
stąpiły do Unii Europejskiej, ważne 
były wartości, na których tę wspól-
notę oparto: demokracja, tolerancja, 
sprawiedliwość, solidarność, wspie-
ranie pokoju, niwelowanie różnic 
w poziomie życia obywateli różnych 
krajów – podkreślał. 

Zjednoczeni w różnorodności 
Burmistrz przypomniał też motto 
Unii Europejskiej - Zjednoczona 
w  różnorodności – i  dodał, że po-
kazuje ono drogę, którą możemy 
razem iść. - Różnorodność wzbo-
gaca, zaciekawia, inspiruje. My 
w  Słubicach i  Frankfurcie tak wła-
śnie widzimy wspólną Europę. 
Dlatego od wielu lat budujemy mo-
delowe dwumiasto, które stało się 
dobrym miejscem do życia i zyskało 
silną pozycję na polsko-niemieckim 
pograniczu – mówił M. Olejniczak. 
W  podobnym tonie wypowiadał 
się nadburmistrz Frankfurtu Rene 
Wilke, dodając, że dwumiasto ideę 
jedności przypieczętowuje właśnie 
kolejnym wspólnym planem dzia-
łania na lata 2020-2030. Tego dnia 
odbyła się wspólna sesja rad miej-
skich Słubic i  Frankfurtu, podczas 
której jednogłośnie uchwalono 
plan działania na kolejne 10 lat (pi-
szemy o nim na str. 3). 

W  Dniu Europy wiele się działo 
po obu stronach Odry. Katolickie 
Centrum Studenckie w  Słubicach 
zaprosiło na polsko-niemieckie spo-
tkanie biskupów, które odbyło się 
w  Kościele Pokoju we Frankfurcie. 
W  dyskusji „O  chrześcijańskiej od-
powiedzialności za pokój. W  80 lat 
po napaści niemieckiej i  zapocząt-
kowaniu drugiej wojny światowej” 
wzięli udział m.in. ks. prof. Henryk 
Muszyński, Prymas Senior Polski, 

biskup Diecezji Zielonogórsko – 
Gorzowskiej ks. Tadeusz Lityński, 
a  także biskupi niemieccy, m.in. 
Markus Droege (Ewangelicki Ko-
ściół Berlin-Brandenburgia-Górne 
Łużyce). Po spotkaniu odbyło się 
polsko-niemieckie nabożeństwo 
ekumeniczne. 

Łączy nas przyszłość
9 maja zaprosiliśmy też miesz-
kańców na interaktywny rajd pieszy 
po Dwumieście, odsłonięty został 
mural, który nawiązuje do naszej 
obecności w Unii Europejskiej. Dwu-

miasto zaprosiło też mieszkańców 
m.in. na Wyspę Ziegenwerder, 
gdzie podczas pikniku można było 
porozmawiać o  przyszłości Europy, 
na warsztaty Street Art, kurs tańca, 
podczas którego była okazja poznać 
polską i  niemiecką kulturę poprzez 
taniec charakterystyczny dla da-
nego kraju. Był też konkurs wiedzy 
„Polska i  Słubice w  Unii Europej-
skiej”, wycieczka po Dwumieście 
organizowana przez Polsko-Nie-
miecką Informację Turystyczną 
i  transgraniczne party przy pol-
skiej i  niemieckiej muzyce. W  Słu-

bicach, na deptaku przy moście 
granicznym, odbył się piknik euro-
pejski „lubuskiechallenge – Łączy 
nas przyszłość”, z okazji 15.rocznicy 
wejścia Polski do Unii Europejskiej, 
który zorganizował Urząd Marszał-
kowski, a  Słubicki Miejski Ośrodek 
Kultury zadbał o  ciekawy program 
artystyczny. Piknik otworzyła mar-
szałek województwa Elżbieta Anna 
Polak, która częstowała urodzi-
nowym tortem. 

Dzień Europy, Słubice i  Frank-
furt, świętowały razem po raz dzie-

wiąty. W  inauguracji, która odbyła 
się w  Collegium Polonicum, wzięli 
udział m.in.: prof. Tadeusz Wallas, 
prorektor Uniwersytetu im. A. Mic-
kiewicza w  Poznaniu, prezydent 
Viadriny prof. Julia von Blumenthal, 
Thomas Kralinski z landu Branden-
burgia, Bernhardem Schnittgerem 
z  przedstawicielstwa Komisji UE 
w  Berlinie, Marcin Jabłoński z  za-
rządu województwa lubuskiego, 
przedstawiciel wojewody lubu-
skiego Ireneusz Madej i starosta słu-
bicki Leszek Bajon.  (beb)
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Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony / Barrieren reduzieren – gemeinsame Stärken nutzen. 
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Nasi piłkarze 
pojadą do 
Wiednia

Za nami międzynarodowy Turniej Cham-
pions Trophy w kat. U-10 jako polskie elimi-
nacje do wielkiego fi nału tej imprezy, który 
odbędzie się w Wiedniu. W imprezie zagrało 
11 drużyn systemem „każdy z każdym”.

To są nasi 
Rycerze Wiosny

Polonia Słubice nadal zadziwia. Jeden z kan-
dydatów do spadku w tej rundzie nie ma so-
bie równych i obecnie zajmuje już 6. miejsce 
w czwartoligowej tabeli.

Słubiczanki  mistrzyniami 
województwa lubuskiego!

15 maja 2019 r. w Słubicach odbył się fi nałowy turniej piłki ręcznej 
dziewcząt (rocznik 2006 i młodsze) Lubuskiej Olimpiady Młodzieży. 
W turnieju wzięły udział 4 drużyny z: SP 1 Słubice, SP Lubrza, PSP 7 
Żagań i SP 14 Zielona Góra.

Z dworu królowej…

Młodsze dziewczęta z UKS JEDYNKA 
wyraźnie pozazdrościły swoim star-
szym koleżankom, które miesiąc 
temu zdobyły mistrzostwo woje-
wództwa. Młodziczki młodsze także 
sięgnęły po mistrzowski tytuł zde-
cydowanie wygrywając turniej fi na-
łowy. – W  całym cyklu rozgrywek 
nie przegrały żadnego spotkania 
– mówi o  nich z  dumą trener Jerzy 
Grabowski. 

Zwycięstwo słubiczanek dało im 
awans do fi nału krajowego w  Głu-
chołazach, który odbędzie się na 
przełomie maja i  czerwca. Drużyna 
z  SP 1 będzie reprezentowała tam 
nasze województwo. Złoty medal 
wywalczyły: Marta Heppner, Iza-
bella Matusiak, Noemi Woźniak, 
Weronika Szary, Liliana Cyganiak, 
Oliwia Pomes, Julia Matkowska, 
Gabriela Nawotczyńska, Amelia 
Fornalczyk, Natalia Terlecka, Julia 
Kotlińska, Lena Tańczak, Hanna 
Szubert, Wiktoria Kaczmarek i Maja 
Mikołajczak. Do zwycięstwa popro-
wadził ich trener Jerzy Grabowski 
i kierownik drużyny Janusz Wardak.

Tak wygląda tabela wyników 
z meczów rozegranych w Słubicach: 
SP 14 Zielona Góra – SP Lubrza 8:7
SP 1 Słubice – PSP 7 Żagań 14:1
Mecz o  3 miejsce (brązowy medal 
LOM) PSP 7 Żagań – SP Lubrza 14:14 
(rzuty karne 3:0)
Mecz o 1 miejsce (złoty medal LOM) 
SP 1 Słubice – SP 14 Zielona Góra 
14:10

Klasyfi kacja końcowa 1. SP-1 Słu-
bice (złoty medal) awans do fi nału 
krajowego 2. SP 14 Zielona Góra 
(srebrny medal) 3. PSP 7 Żagań (brą-
zowy medal) 4. SP Lubrza

Sędziowie: Andrzej Nowakowski, 
Wojciech Rożnowski, Sędzia mie-
rzący czas: Marek Kliszczak, Sędzia 
sekretarz: Mariusz Matusiak. 

(RT)

Lekkoatletyczna 
majówka dla szkół 
p o d s t aw o w y c h 
odbyła się 14 maja 
i zgromadziła bli-
sko 300 uczniów 
z gminnych i po-
wiatowych szkół. 
Odkryto kolejne ta-
lenty sportowe.

Otwarte mistrzostwa Słubic w  lek-
kiej atletyce dla wszystkich ro-
dzajów szkół to już majowa długa 
tradycja na naszym stadionie. 14 
maja swoje zawody mieli uczniowie 
szkół podstawowych, którzy rywa-
lizowali w  lekkoatletycznych kon-
kurencjach. Wszystkich powitał 
życząc życiowych rekordów bur-
mistrz Mariusz Olejniczak wraz ze 
Zbigniewem Sawickim i Ryszardem 
Chusteckim z SOSiR. Po rozegraniu 
każdej dyscypliny pierwsze trójki 
nagrodzono medalami. Ci najlepsi 
otrzymali dzięki temu przepustki 
do fi nałów wojewódzkich Lubuskiej 
Olimpiady Młodzieży. Na koniec 
imprezy zostały również wręczone 
puchary za najlepsze wyniki w  po-
szczególnych kategoriach wieko-
wych przeliczone na punkty według 
specjalnych tabel.
Oto wyróżnieni:
• Amelia Smolarczyk- 300m, 55,82s
• Fabian Śledź- 40m, 6,33
• Adam Szubert- 60m, 8,43s
• Wiktoria Przybylska- dysk, 24,58m
• Malwina Olszewska- 300m, 42,24s
• Bartosz Pilichowski- 100m, 12,16s 

(RT)

Rywalizację rozpoczęli najmłodsi w biegu na 40m.

Rekordów życiowych i walki w duchu fair- play wszystkim uczestnikom życzył bur-

mistrz Mariusz Olejniczak.

O  polonii Słubice pisaliśmy już kil-
kakrotnie. Po kilku zwycięstwach 
na początku wiosennej rundy nikt 
chyba do końca nie wierzył, że do-
skonała postawa będzie trwała 
tak długo. A  jednak. Dziś powoli 
kończy się ligowy sezon, a  bilans 
polonistów w  tej rundzie jest na-
prawdę imponujący. 10 meczów, 8 
zwycięstw, 1 remis z Witnicą i 1 po-
rażka z  Przybyszowem. Po 25 kolej-
kach podopieczni trenera Andrzeja 
Wypycha nie dość, że oddalili już 
ostatecznie zagrożenie spadku, 
to jeszcze wskoczyli na 6. miejsce 
w tabeli. Szczególnie cieszy ostatnia 
wygrana z  11 maja 1-0 (17’, Łukasz 
Tabaka) w  prestiżowych derbach 
powiatu z  Ilanką Rzepin. Zakoń-

czyła się za to przygoda polonistów 
z pucharem Polski. W meczu, który 
się odbył w  Słubicach 10 kwietnia, 
1/8 pucharu ze Stilonem Gorzów, 
zabrakło skuteczności. Po pierw-
szej połowie nasi gracze schodzili 
przy wyniku 1-0 (bramka Allana 
Tebli w  33 min.), a  bramkarz gości 
mógł jeszcze kilkakrotnie wyciągać 
piłkę ze swej bramki. W drugiej po-
łowie trzecioligowy Stilon strzelił 
jednak dwie bramki i  awansował 
do kolejnej rundy. Ukoronowaniem 
tegorocznego sezonu będzie poje-
dynek z niemal już pewnym awansu 
Falubazem Zielona Góra. Pojedynek 
na szczycie odbędzie się w sobotę 15 
czerwca. Zapraszamy. 

(RT)

Wielkie doświadczenie i ciągle doskonała gra.... Kapitan zespołu Przemysław Begier 

(biały strój) przeżywa na boisku drugą młodość.

Turnieje z  cyklu „Champions 
Trophy” odbywają się w Słubicach 
od ubiegłego roku. Cieszą się dużą 
popularnością nie tylko wśród pol-
skich drużyn, ale również z niemal 
całej Europy. 1 maja w  Słubicach 
swoje eliminacje rozegrały dru-
żyny chłopców w  wieku 10 lat. 
Klasę tym razem pokazała ekipa 
Pogoni Szczecin, która odniosła 
9 zwycięstw i  tylko jeden remis. 
Drugi był Śląsk Wrocław, a  „brąz” 
przypadł Gwardii Koszalin. Bardzo 
dobre, bo 5. miejsce zajęli go-
spodarze czyli UKS Polonia Słu-

bice, która tym razem wsparła się 
kilkoma graczami z  Kostrzyna. 
Podczas uroczystego podsumo-
wania wszystkie drużyny otrzy-
mały puchary, a  najlepsza trójka 
dodatkowo nagrody rzeczowe. 
Wyróżniono również najlepszego 
zawodnika, bramkarza i  króla 
strzelców. Organizatorzy przyznali 
prawo gry w wielkim fi nale pierw-
szym trzem drużynom, a  dołączą 
do nich również słubiczanie w na-
grodę za dobrą postawę i  jako go-
spodarz polskich eliminacji. 

(RT)
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Ping-pongowy 
Puchar Zająca

Za nami Otwarte Mistrzostwa Słubic w teni-
sie stołowym – Puchar Zająca 2019. Pomimo 
świątecznego „zgiełku” w imprezie wzięło 
udział 21 osób. Najlepsi otrzymali puchary 
i nagrody rzeczowe.

12 minut biegowej prawdy
17 kwietnia na stadionie Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji prze-
prowadzono Test Coopera – próba biegowa.

To już czwarta edycja najpopu-
larniejszego testu wydolnościo-
wego na świecie. Na czym polega 
Test Coopera? Przez 12 minut 
należy przebiec (lub przemasze-
rować) jak najdłuższy dystans. 
Następnie za pomocą specjalnych 
tabel biorących pod uwagę wiek, 
płeć – odczytuje się, jaki jest po-
ziom wydolności. W  Słubicach 
test Coopera jest organizowany 
od ubiegłego roku przez łączone 
siły Lubusza Słubice, Słubicką 
Akademię Biegową i  SOSiR. Oto 
wyniki najlepszej piątki tego-
rocznej wiosennej edycji: Damian 
Gasiewicz- 3.180m, Maciej Piet-
kiewicz- 3.100m, Maciej Kon-
czyński- 2.780m, Ilona Melnyk 
– Urbaniak- 2.750m, Zuzanna 
Janowicz- 2.750m. Najlepsi otrzy-
mali statuetki ufundowane przez 
burmistrza. Zapraszamy już dziś 
na drugą jesienną odsłonę Testu. 

Będzie można porównać swój 
wynik, będzie również więcej 
nagród i  dodatkowych atrakcji. 

W  sali gimnastycznej, 19 kwietnia, 
zameldowali się nie tylko gracze ze 
Słubic, ale również z  Łagowa, Go-
rzowa WLKP, Sulęcina, Słońska, 
Gubina, Krosna Odrzańskiego, 
Strzelec Krajeńskich i  Cybinki. 
Uczestników podzielono na 4 grupy, 
z  których do ćwierćfi nałów awan-
sowali dwaj pierwsi gracze. Po run-
dzie fi nałowej do wielkiego fi nału 
awansowali Roman Wączek i  Jakub 
Dziwosz. Po zaciętym pojedynku 
swoją klasę pokazał ponownie 
bardzo doświadczony i  cały czas 
we wspaniałej formie 60-latek R. 
Wączek. W meczu o trzecie miejsce 
mieli zagrać ligowi gracze reprezen-
tujący FSL- Aktywnych Mirosław 
Rogowski i Marek Szuplak..... mieli, 
ale po przyjacielsku nie zagrali i los 
tej pozycji pozostawili monecie. 
Tu większe szczęście miał M. Ro-
gowski i  tym samym uplasował się 
na trzecim miejscu. Po wręczeniu 

wszystkich trofeów i nagród rzeczo-
wych rozlosowano kilka dodatko-
wych nagród. Dziękujemy za udział 
wszystkim graczom, a  najlepszym 
gratulujemy.

Oto końcowe wyniki (1-10):
1. Roman Wączek (Gorzów WLKP)
2. Jakub Dziwosz (Słubice)
3. Mirosław Rogowski (Słubice)
4. Marek Szuplak (Krosno Odrzań-
skie)
5. Maciej Cieślik (Strzelce Krajeń-
skie)
6. Zbigniew Cybulski (Łagów)
7. Grzegorz Kaszuba (Sulęcin)
8. Daniel Czerepowski (Słubice)
9. Robert Tomczak (Słubice)
10. Aleksander Roziński (Gubin)

Wydarzenie było współorgani-
zowane przez stowarzyszenie FSL- 
Aktywni dla Powiatu i fi nansowane 
z Budżetu Gminy Słubice 2019. 

(RT)

Roman Wączek z Gorzowa WLKP nadal w wielkiej formie.W Teście wzięło udział 70 osób.

Łącznie w  I  edycji Testu Coopera 
sklasyfi kowano 70 osób. 

(RT)

Test Coopera polega na przebiegnięciu jak najdłuższego dystansu w ciągu 12 minut.

Uczcili pamięć zmarłego kolegi 
Na terenie Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbył się Amatorski Turniej Piłkarskich Siódemek o Puchar Przewod-
niczącego NSZZ Policjantów - I Memoriał im. Mariusza Łuckiego. To przyjaciele, koleżanki i koledzy z pracy, postanowili 
w taki sposób uczcić Jego pamięć.

W  imprezie wystąpiło siedem 
drużyn, w  tym ta jedyna i  wyjąt-
kowa złożona z  samych pań - Dia-
blice KPP Słubice. Zanim jednak 

rozpoczęto rozgrywki sportowe 
dokonano uroczystego otwarcia 
turnieju. Wzięła w  nim udział 
Agnieszka Łucka, która wyraźnie 

wzruszona podziękowała za pa-
mięć o  jej mężu. Obecny był też 
Sławomir Kostjuszko, przewod-
niczący NSZZ Policjantów w  woj. 
lubuskim, a  także ks. Marcin Ma-
jewski, kapelan słubickich poli-
cjantów. Głównych organizatorów 
reprezentowali: Sylwia Szary i  Er-
nest Kaczmarek. Sześć drużyn mę-
skich zagrało systemem „każdy 
z  każdym”. Klasę pokazała ekipa 
Straży Pożarnej ze Słubic, odno-
sząc 4 zwycięstwa i 1 remis. Kolejne 
miejsca zajęli: KPP NOWA SÓL, 
WYDZIAŁ KONWOJOWY KWP GO-
RZÓW, KPP SŁUBICE, KPP ZARY, 
KPP KROSNO ODRZAŃSKIE.

Zanim jednak doszło do wrę-
czenia wszystkich trofeów odbył się 
fi nał- fi nałów, w którym Diablice po-
konały mistrzów Strażaków 5-1.

Podczas ceremonii zakończenia 
wręczono puchary dla trzech naj-
lepszych ekip. Wyróżniono także 
zawodników:

• „Najlepszy Zawodnik”- Romuald 
Mazak (Nowa Sól)

• „Najlepszy Bramkarz”- Radosław 
Tymiński (KWP Gorzów WLKP)

• „Król strzelców”- Marcin Adam-
czewski (Straż Pożarna)
Piękne statuetki powędrowały 

również do Diablic i  najmłodszego 

uczestnika. Turniej przebiegał 
w  bardzo przyjaznej atmosferze, 
dodatkowo organizatorzy zapew-
nili pyszny posiłek i  atrakcje dla 
dzieci i  dorosłych przygotowane 
przez Grupę Pomagamy. Do zoba-
czenia za rok. 

(RT)

Puchar za I m-ce powędrował do słubickich strażaków. Diablice KPP Słubice w wielkim fi nale pokonały mistrzów 5-1.
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Od ilu lat prowadzi Pan swoją działal-
ność, jako przedsiębiorca?
Zaczynałem swoją działalność, jako 
zakłady rzemieślnicze jeszcze w la-
tach 80-tych. Dokładnie w biznesie 
jestem 34 lata.

Pamięta Pan różnice pomiędzy tym 
klientem, z którym miał Pan do czy-
nienia wtedy, a teraz, po tych ponad 
30 latach?
Wymagania rosną, to przede 
wszystkim. Każdy oczekuje czegoś lep-
szego, czegoś większego, chcą czuć się 
komfortowo w swoich mieszkaniach. 
Na rynku jest więcej pracy, kredyty są 
dostępniejsze, a co za tym idzie, ludzie 
mają więcej pieniędzy. A jak mają pie-
niądze, to i mają wymagania. Ważny 
jest też rejon, w którym się znajdu-
jemy, to Słubice, teren przygraniczny. 
Wielu naszych rodaków pracuje po 
drugiej stronie Odry i z tego tytułu dys-
ponuje często większymi pieniędzmi.

A jak wyglądała Wasza sytuacja, czyli 
przedsiębiorców budowlanych przed 
tymi 30 laty? Media – woda, prąd czy 
gaz w tamtych czasach też były tak 
jak dziś, na wyciągnięcie ręki?
Z prądem i wodą może problemów 
nie było, ale jeśli chodzi o gaz to 
w tamtym czasie był on dostarczany 
ze strony niemieckiej. Pamiętam, że 
było ciężko. Na działkach, na których 
nie było dostępu do gazu, to pa-
miętam, że montowano nawet ogrze-
wanie elektryczne. Pod koniec lat 

90-tych, wzrosło zapotrzebowanie na 
gaz, prężniej zaczęły działać firmy de-
weloperskie. To w wymusiło pewne 
działania.

I wtedy na rynku pojawia się firma 
EWE.
Pojawienie się EWE bardzo pomogło 
branży budowlanej. Na początku 
w południowej części Słubic. Naj-
większe zużycie i pobór gazu jest 
w Strefie Ekonomicznej, na której 
postawiłem wiele inwestycji z gazem 
od EWE. Jedną z ostatnich moich in-
westycji w Strefie Ekonomicznej była 
budowa centrum logistycznego, gdzie 
idą potężne ilości gazu. 

Wyobraża Pan sobie tę inwestycję 
bez gazu od EWE?
Nie było by to możliwe. Z resztą, 
Strefa początkowo trochę „kulała” 
i nie mogła rozwinąć skrzydeł. Śmiało 
mogę powiedzieć, że sytuacja się 
zmieniła z chwilą, kiedy została zasi-
lona w gaz. 

Pozwolenia, uzgodnienia, warunki 
techniczne, trochę tych formalności 
jest. W Pana przypadku wyobrażam 
sobie, że jest ich jeszcze więcej. Nie 
przeraża to Pana?
Przerażać to za mocne słowo. Są 
pewne problemy w administracji sa-
morządowej. Wynika to z tego, że 
brakuje wykwalifikowanych pracow-
ników, którzy uciekają do prywat-
nych firm. Zupełnie inaczej jest, jeśli 

chodzi o EWE, wychodzą naprzeciw ze 
wszystkim. Nie ma najmniejszego pro-
blemu. Pracownicy pamiętają o rozpo-
czętych rozmowach, o planowanych 
inwestycjach, o których już rozma-
wiałem, firma dzwoni i wyprzedza 
pewne zdarzenia, tak abym był przy-
gotowany. Dam przykład. Buduję 
osiedle w Kunowicach. Jest to zespół 
siedemnastu domków. Wszystko mam 
tu obsłużone przez EWE z najdrobniej-
szymi szczegółami. Podobnie było 
przed trzema laty, kiedy budowałem 
19 domków – bez problemów. Nie ma 
najmniejszej skazy. 

Doświadczenie i profesjonalizm pra-
cowników EWE jest pomocny?
Oczywiście, bardzo pomocny. Oni 

wiedzą, co po drodze trzeba załatwić, 
żeby wszystko zmieściło się w czasie. 
Dlatego mi także lepiej się z takimi 
ludźmi współpracuje, którzy wiedzą 
o co chodzi w tym biznesie, gdzie 
także czas jest bardzo ważny. Jest tak, 
że kiedy zgłaszam inwestycję, to już 
przy drugiej najpóźniej trzeciej wi-
zycie mam przyszykowany przez EWE 
komplet niezbędnych na daną chwilę 
dokumentów. I między innymi dzięki 
temu nie miałem nigdy sytuacji, 
żebym nie zdążył z inwestycją. Naj-
świeższą sprawą, z którą kontaktuje 
się z EWE jest inwestycja w Słońsku, 
którą prowadzę. To Muzeum Ujście 
Warty. Już prowadzone są rozmowy 
dotyczące przyłącza gazu do tej in-
westycji.

A Pana klienci indywidualni akcep-
tują informację o tym, iż ich miesz-
kania będą ogrzewane gazem?
Ludzie stają się wygodni i wyedu-
kowani. Zdają sobie sprawę z tego, 
że taka forma ogrzewania jest eko-
nomiczna, wygodna i prosta w co-
dziennym użyciu i duże znaczenie 
ma dla nich ekologia. To trzeba do-
cenić. Mogę powiedzieć, że gaz jest 
nawet pożądany. Powiem więcej, 
nawet nasze prawo już także idzie 
w tym kierunku. I aby spełnić pewne 
wymogi potrzebny jest odpowiedni 
partner, który zainwestuje i nie boi 
się inwestycji przyszłościowej. I EWE 
te warunki spełnia. 

Dziękuję za rozmowę.

 Dzięki EWE Strefa Ekonomiczna ożyła
- Inwestycje w Strefie Ekonomicznej bez gazu są niemożliwe – mówi 
Wiesław Polechoński, developer, właściciel firmy WIMAR ze Słubic.

artykuł sponsorowany

EWE to działający od 20 lat w Polsce niezależny dostawca gazu, posiadający aż 1679 km własnych sieci gazowych. 
Dostarcza gaz dla klientów indywidualnych, jak i firm w 49 gminach na terenie 6 województw. Wszystkie informacje 
dotyczące korzystania z gazu ziemnego znajdą Państwo na stronie www.ewe.pl i pod numerem infolinii 801 100 800.

Wiesław Polechoński, właściciel fi rmy WIMAR ze Słubic. 

fo
t:

 E
W
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Zamierzasz przejść na emeryturę? 
Nie rób tego w czerwcu

Wysokość naszej emerytury zależy nie tylko od tego jak długo pracowaliśmy i ile zarabialiśmy ale także od tego, kiedy 
na nią przejdziemy. Ci, którzy zdecydują się na ten krok w czerwcu mogą spodziewać się niższego świadczenia. Wszyst-
ko przez waloryzację.

Upragniona emerytura zbliża się 
wielkimi krokami. Warto jednak pa-
miętać, że od tego kiedy zdecydujemy 
się na nią przejść będzie zależała jej 
wysokość. Czasami lepiej poczekać 
miesiąc lub dwa aby później cieszyć 
się z  wyższego świadczenia. Najbar-
dziej niekorzystnym miesiącem dla 
przyszłych emerytów jest czerwiec. 
Wszystko z  powodu waloryzacji 
składek i kapitału początkowego. 

Są dwa rodzaje waloryzacji 
– roczna oraz kwartalna. Walory-
zacja roczna przeprowadzana jest 
1 czerwca każdego roku i  dotyczy 
składek, które są zapisane na na-
szym koncie na dzień 31 stycznia 
bieżącego roku. Ta metoda jednak 
nie uwzględnia waloryzacji składek 
zewidencjonowanych za miesiące 
po 31 stycznia. Waloryzacja roczna 
uzupełniona jest przez waloryzację 

kwartalną. Czerwiec jest jedynym 
miesiącem, w  którym składki pod-
legają jedynie waloryzacji rocznej, 
a  nie kwartalnej. W  praktyce 
oznacza to, że osoby które złożą 
wniosek o  emeryturę w  czerwcu 
mogą mieć świadczenie nawet kil-
kanaście procent niższe niż gdyby 
zrobili to w innym miesiącu. 

Przykładowo, idąc na emery-
turę między styczniem a  czerwcem 

składki będą zwaloryzowane po-
dwójnie – rocznie (z  uwzględnie-
niem wskaźnika waloryzacji za 
poprzedni okres) oraz kwartalnie, 
podobnie będzie jeśli złożymy 
wniosek między lipcem a grudniem, 
w  tym wypadku także waloryzacja 
będzie podwójna. 

Warto wspomnieć, ze waloryzacje 
kwartalne nie są takie same. Zazwy-
czaj najwyższa jest w I kwartale (ma-

rzec), wynika to ze wzrostu przypisu 
składek w  stosunku do czwartego 
kwartału poprzedniego roku. Osoby 
które mają wątpliwości i pytania do-
tyczące emerytury mogą skorzystać 
z  porady doradców emerytalnych, 
którzy są do dyspozycji w każdej pla-
cówce ZUS. 

Agata Muchowska
regionalny rzecznik prasowy ZUS 

województwa lubuskiego
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To się dzieje...
WIADOMOŚCI Z POWIATU SŁUBICKIEGO 

15 lat razem! 
Tak świętowaliśmy Dzień Europy!
- Cieszę się, że jest tu tyle młodych ludzi. To do was bowiem należy Europa 
i to wy będziecie decydować o jej przyszłości – mówił 9 maja, podczas inau-
guracji Dnia Europy w Collegium Polonicum, starosta Leszek Bajon.

To było święto wszystkich 
pracowników naszego szpitala
- Pomimo rozwoju technologii nic nie jest w stanie zastąpić człowieka, jego 
umiejętności i zaangażowania. Tak jest również, a może przede wszystkim, 
w medycynie – podkreślał 17 maja starosta Leszek Bajon podczas uroczy-
stego spotkania pracowników słubickiego szpitala.

Imprezę tradycyjnie zorganizowały 
samorządy Dwumiasta. – Europa 
się jednoczy, znikają kolejne granice. 
Mam nadzieję, że będzie ich coraz 
mniej – dodał starosta.

Słubice były wczoraj prawdziwie 
proeuropejską stolicą. Obok Dni 
Europy Urząd Marszałkowski zor-
ganizował tu święto #LubuskieChal-
lenge - Łączy nas przyszłość”, którego 
gwoździem programu był Piknik 
Europejski. Nie zabrakło debaty pod 

nazwą „Europejki i Europejczycy 
rozmawiają”. Wzięli w niej udział: 
członek zarządu województwa 
Marcin Jabłoński, sekretarz stanu 
Brandenburgii Thomas Kralinski, sta-
rosta Leszek Bajon, prezes słubickiego 
szpitala Łukasz Kaczmarek i amba-
sador województwa lubuskiego Ewa 
Minge.

Z okazji 15-lecia członkostwa 
Polski w zjednoczonej Europie nie 
mogło zabraknąć ogromnego tortu. 

A tuż przy bibliotece posadzono dąb, 
który ma upamiętniać ten szczególny 
jubileusz.

 - W Dniu Europy warto pamiętać 
o prawdziwych wartościach Unii Eu-
ropejskiej: o pokoju, wolności, prawo-
rządności i demokracji, braku granic, 
swobodnym przepływie ludzi, kapi-
tale czy kulturze – podkreślała mar-
szałek województwa Elżbieta Anna 
Polak, która również Dzień Europy 
świętowała w Słubicach. (woj )

Z naszymi 
partnerami zza Odry 
 nie tylko o drogach
Kontynuacja współpracy między dwoma partner-
skimi powiatami – to główny temat pierwszego 
spotkania starostów, które odbyło się 7 maja: 
słubickiego Leszka Bajona oraz powiatu Odra – 
Szprewa Rolfa Lindemanna.

Omówiono m.in. sprawy związane 
z transgraniczną turystyką, żeglugą 
śródlądową, edukacją czy współ-
pracą przedsiębiorstw działających 
po obu stronach Odry.

Ważnym punktem było pod-
pisanie porozumienia w ramach 
realizowanego przez oba samo-
rządy unijnego projektu, o którym 
pisaliśmy już wiele razy. Tak, tak, 
chodzi o remont blisko 9-kilome-

trowego odcinka drogi z Nowych 
Biskupic do Rzepina. Przypomnijmy: 
na modernizację tej drogi udało się 
pozyskać unijne dofinansowanie, 
które wynosi około 2 miliony euro.
Kolejne 2 miliony złotych dołożą 
gmina Słubice i Rzepin. Formalności 
mają się ku końcowi, wkrótce bę-
dzie możliwe uruchomienie proce-
dury przetargowej. Trzymamy zatem 
kciuki za pierwsze wbicie łopaty! (red.)

- Okazją do jego zorganizowania był ob-
chodzony niedawno Dzień Pielęgniarki 
i Położnej. Jednak zaprosiliśmy wszyst-
kich pracowników, bo wszystkim na-
leżą się podziękowania za ich pełną 
poświęcenia pracę – mówił prezes lecz-
nicy Łukasz Kaczmarek.

- Pomimo nie zawsze łatwych wa-
runków pracy nigdy nie odmawiacie 
pomocy. Dlatego nie mogło mnie tu 
nie być – dodał przewodniczący Rady 
Powiatu Wiesław Kołosza.

Lekarzom, pielęgniarkom, sa-
lowym i innym pracownikom szpi-

tala życzenia złożyli też: wicestarosta 
Robert Włodek i komendant Powia-
towej Straży Pożarnej mł. bryg. Woj-
ciech Śliwiński.

Dołączamy się do życzeń i dzięku-
jemy za zaproszenie. 

(woj.)

Festiwal Zawodów 
przyciągnął tłumy 
- To superpomysł, by w jednym 
miejscu zgromadzić przedstawicieli 
wszystkich szkół średnich z okolicy. 
Wciąż się jeszcze waham, ale nie-
wykluczone, że dziś wybiorę tę wła-
ściwą szkołę – mówiła nam 15-letnia 
Anna, gimnazjalistka ze Słubic, którą 
spotkaliśmy na II Powiatowym Festi-
walu Zawodów. Odbył się on 14 maja 
w Collegium Polonicum i zaintere-
sował wielu uczniów ostatnich klas 
gimnazjów i podstawówek z całego 
powiatu.

Świetne warunki do nauki
- Jesteśmy tu po to, aby ułatwić 
wam wybór dalszej drogi kształ-
cenia – mówił w imieniu organiza-
tora festiwalu starosty Leszka Bajona 
wicestarosta Robert Włodek. Pod-
kreślał, że powiatowe szkoły ponad-
gimnazjalne mają świetne warunki 
do nauki. – To zasługa znakomicie 
przygotowanej kadry pedagogicznej, 
ale także realizowanego przez nas 
projektu Modernizacja Kształcenia 
Zawodowego w Powiecie Słubickim 
– dodał wicestarosta. Dodajmy, że 
Festiwal zorganizowano w ramach 
tego właśnie projektu.

Można się było zapoznać z ofertą 
słubickich szkół: Zespołu Szkół Lice-
alnych, Zespołu Szkół Technicznych, 
Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego, Specjalnego Ośrodka 

Szkolno – Wychowawczego oraz 
nowo powstałego Uniwersytec-
kiego Liceum Ogólnokształcącego. 
O swoich szkołach opowiedzieli także 
przedstawiciele Technikum Leśnego 
w Starościnie i Zespołu Szkół w Rze-
pinie.

Wykłady, relacje i warsztaty
– Dzięki takim prezentacjom gimna-
zjaliści uzyskują w jednym miejscu 
informacje o szkołach oraz propo-
nowanych przez nie kierunkach 
kształcenia – mówiła Sylwia Cor, 
koordynatorka wspomnianego pro-
jektu.

Nie zabrakło licznych wykładów, 
prelekcji i warsztatów. Przy okazji 
prezentacji kierunków kształ-
cenia, obok nauczyciela zawo-
dowego, zaproszono praktyków 
– przedstawicieli zawodów, m.in. 
dietetyka, ekonomisty, informatyka, 
spedytora, mechanika, leśnika, me-
chanika, prawnika, policjanta czy 
żołnierza. Dodatkowo w holu każda 
z zaproszonych szkół rozstawiła 
swoje stoiska promocyjne, przy któ-
rych można było uzyskać szczegó-
łowe informacje o profilu nauczania 
danej placówki i porozmawiać z ich 
uczniami lub nauczycielami.

Dziękujemy wszystkim za obec-
ność i do zobaczenia za rok!

(red.)
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napinanie. Obserwując przedmioty 
w bliskiej odległości np. 40 cm. nasz 
układ wzrokowy musi zwiększyć 
moc o  2,5 dioptrii  poprzez zmianę 
krzywizny soczewki. Niestety z wie-
kiem nasze możliwości akomoda-
cyjne z  około 14 dipoptrii spadają 
praktycznie do zera. Pomocne wów-
czas stają się tzw. okulary do czy-
tania czy też bardziej zawansowane 
wieloogniskowe okulary progre-
sywne.

Okulary progresywne zapew-
niają znaczny komfort użyt-
kowania, gdyż dzięki swojej 
szczególnej konstrukcji zapew-
niają dobrą jakość widzenia w  da-
lekich, bliskich oraz pośrednich 
odległościach. Dzięki takim oku-
larom można odzyskać komfort 
widzenia zbliżony do tego sprzed 
czterdziestki. Teraz już nie będzie 
stanowiło problemu oglądanie te-
lewizji, używanie komputera czy 
też czytanie gazety, a  wszystko to 
w jednych okularach. Niestety oku-
lary progresywne wymagają stop-
niowej adaptacji i  około 5 % osób 
nigdy się do nich nie przystosuje. 
Zwiększenie szansy udanej ada-
ptacji i  satysfakcji z  użytkowania 
może zapewnić jedynie precyzyjny 
pomiar wady refrakcji w  oparciu 
o  procedury optometryczne oraz 
właściwa centracja okularów prze-
prowadzone przez optometrystę. 
W  Słubickim salonie MEDLOOK 
doborem korekcji progresywnej 
zajmuje się dyplomowany optome-
trysta. Jeśli jednak pacjent znajdzie 
się w  tych 5% i  nie zaadoptuje się 
do korekcji progresywnej w  ciągu 
3 miesięcy, będzie mógł w  ME-
DLOOK bezpłatnie wymienić zaku-
pione szkła progresywne na szkła 

do dali i  do bliży, które również 
wprawione zostaną bezpłatnie

Słubicki MEDLOOK znajduje się 
przy ul. Kopernika 23a. Czynny jest 
od wtorku do piątku w  godzinach 
9:00 – 17:00 oraz w soboty 9:00 – 
14:00. Przed salonem znajduje się 

wydzielony parking. Na badania 
można zarejestrować się bezpo-
średnio w salonie optycznym, tele-
fonicznie pod nr 500 070 607, jak 
również poprzez stronę www.me-
dlook.pl, gdzie udostępniony jest 
kalendarz rejestracyjny on-line. 

aaReklama

Presbiopia czyli „syndrom długiej ręki”
waniem telefonu. Presbiopia nie jest 
wadą wzroku a  procesem fi zjolo-
gicznym związanym ze starzeniem 
się organizmu jak zmarszczki czy 
siwe włosy. Polega on na stopniowej 
utracie elastyczności soczewki we-
wnątrzgałkowej oraz mięśnia rzę-
skowego, który odpowiada za jej 

Presbiopia jest to stan pogorszenia 
się jakości widzenia w  bliskich od-
ległościach, a  pierwsze jej oznaki 
zaczynają się po 40 roku życia, kiedy 
to zauważamy pierwsze zamazania 
tekstu na opisach produktów spo-
żywczych, opakowaniach leków, aż 
w końcu mamy trudności z użytko-

 INFORMACJA

W Urzędzie Miejskim w Słubicach na okres 21 dni, ponownie wywieszono Zarządzenie Nr 150/2019 Burmistrza Słubic z dnia 

9 kwietnia 2019 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu pomieszczeń gospodarczych stano-

wiących zasób Gminy Słubice przeznaczonych do oddania w najem na okres do 10 lat.

Lp. Położenie Nr księgi wieczystej Nr działki
Pow. użytkowa 
nieruchomości (m²)

Przeznaczenie 
nieruchomości

1.
Słubice
ul. Kopernika 51

GW1S/00005183/6 427/30 5,46
Pomieszczenie 
gospodarcze

2.
Słubice
ul. Kościuszki 19A

GW1S/00016277/2 697/20 9,86
Pomieszczenie 
gospodarcze

3.
Słubice
ul. 1 Maja 10

GW1S/00018799/1 715/22 6,78
Pomieszczenie 
gospodarcze

4.
Słubice
ul. 1 Maja 11

GW1S/00018799/1 715/22 9,09
Pomieszczenie 
gospodarcze

5.
Słubice
ul. Paderewskiego 29

GW1S/00027621/9 542/56 3,73
Pomieszczenie 
gospodarcze

6.
Słubice
ul. Paderewskiego 39 

GW1S/00003957/9 539/33 3,81
Pomieszczenie 
gospodarcze

7.
Słubice
Plac Wolności 12

GW1S/00003957/9 539/33 8,13
Pomieszczenie 
gospodarcze

8.
Słubice
Plac Wolności 12

GW1S/00003957/9 539/33 5,71
Pomieszczenie
gospodarcze

9.
Słubice
Plac Wolności 12

GW1S/00003957/9 539/33 5,45
Pomieszczenie
gospodarcze

10.
Słubice
ul. Reja 6

GW1S/00005072/5 621/90 4,59
Pomieszczenie 
gospodarcze

11.
Słubice
ul. Słowiańska10

GW1S/00005161/6 619/49 5,31
Pomieszczenie 
gospodarcze

12.
Słubice
ul. Wojska Polskiego 168 

GW1S/00001006/4 485/15 7,66
Pomieszczenie 
Gospodarcze

13.
Słubice
ul. Wrocławska 4

GW1S/00005223/9 726/66 7,12
Pomieszczenie 
gospodarcze

14.
Słubice
ul. Wrocławska 4

GW1S/00005223/9 726/66 7,25
Pomieszczenie 
gospodarcze

15.
Słubice
ul. Wrocławska 4

GW1S/00005223/9 726/66 7,41
Pomieszczenie
gospodarcze

16.
Słubice
ul. Sienkiewicza 1

GW1S/00013847/8 1287/1 6,83
Pomieszczenie 
gospodarcze

17.
Słubice
ul. Żeromskiego 15

GW1S/00001535/1 1258/4 5,67
Pomieszczenie 
gospodarcze

Reklama

Zatrudnię kierowcę C+E. Stała linia Słubice-

Berlin. Mile widziany emeryt. Tel.: 533 276 777

INFORMACJA

W siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach wywieszony został wykaz nierucho-

mości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Słubice prze-

znaczonej do sprzedaży:    

położenie działka nr

Słubice, ul. Kościuszki 701/80

Wykaz wywieszono w dniu 7 maja 2019 r. na okres 21 dni w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Słubicach oraz zamieszczono na stronach internetowych urzędu 

www.slubice.pl/pl/nieruchomosci i bip.slubice.pl.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w na-

byciu 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 2018 r. poz. 2204 ze 

zm.), tj. przez osoby, którym/które:

- przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ww. ustawy lub od-

rębnych przepisów; 

- są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa 

własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. albo jej spadkobiercami, 

wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

INFORMACJA 

W Urzędzie Miejskim w Słubicach na okres 21 dni, Ponownie wywieszono Zarzą-

dzenie Nr 116/2019 Burmistrza Słubic z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie sporzą-

dzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu garażu stanowiącego zasób 

Gminy Słubice przeznaczonego do oddania w najem na okres do 3 lat.

Lp. Położenie 
Nr Księgi 
wieczystej 

Nr 
działki

Pow. 
lokalu

Przeznaczenie 
lokalu

1.
Słubice,
Plac Przyjaźni 27

GW1S/0008449/0 521/9
22,47 
m2 garaż
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MIESZKASZ W 
POLSCE I JESTEŚ  

UBEZPIECZONY W 
AOK NORDOST? 

C E N T R U M  M E D Y C Z N E  B R A N D M E D  
U L .  D A S Z Y Ń S K I E G O  1  

6 9 - 1 0 0  S Ł U B I C E  
( I I  P I Ę T R O  G A L E R I I  P R I M A )  

+ 4 8  9 5  7 5 8  2 6  4 9  
+ 4 9  1 7 6  2 2  0 2  4 2  4 6  
W W W . B R A N D M E D . E U

 
OD 1 WRZEŚNIA POLACY UBEZPIECZENI W AOK 

NORDOST MOGĄ  W PROSTY I  WYGODNY SPOSÓB 
KORZYSTAĆ  Z LECZENIA W POLSCE NA PODSTAWIE 

KARTY AOK. 

MOŻESZ LECZYĆ SIĘ W 
CENTRUM MEDYCZNYM 

 BRANDMED !

Reklama

Reklama

USŁUGI POGRZEBOWE

s.c.

Dariusz Orłowski 
tel. 602 370 562 (24h) 

668 030 562 

Cmentarz Komunalny
ul. Sportowa 2
69-100 Słubice

Reklama

Reklama

 INFORMACJA

W Urzędzie Miejskim w Słubicach na okres 21 dni, ponownie wywieszono Zarządzenie Nr 115/2019 Burmistrza Słubic z dnia 11 

marca 2019 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu pomieszczeń gospodarczych stanowiących 

zasób Gminy Słubice przeznaczonych do oddania w najem na okres do 10 lat.

Lp. Położenie Nr księgi wieczystej Nr działki
Pow. użytkowa 
nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

1. Słubice, ul. Jedności Robotniczej 7 GW1S/00011191/0 668/28 7,80 m² Pomieszczenie gospodarcze

2. Słubice, ul. Paderewskiego 28 GW1S/00027621/9 542/64 10,19 m² Pomieszczenie gospodarcze

3. Słubice, ul. Paderewskiego 28 GW1S/00027621/9 542/64 4,04 m² Pomieszczenie gospodarcze

4. Słubice, ul. Paderewskiego 28 GW1S/00027621/9 542/64 4,04 m² Pomieszczenie gospodarcze

5. Słubice, ul. Wodna 1 GW1S/00010615/2 697/25 4,05 m² Pomieszczenie gospodarcze

6. Słubice, ul. Wodna 1 GW1S/00010615/2 697/25 4,03 m² Pomieszczenie gospodarcze

7. Słubice, ul. Żeromskiego 27 GW1S/00005161/6 619/49 4,85 m² Pomieszczenie gospodarcze

8. Słubice, ul. Żeromskiego 27 GW1S/00005161/6 619/49 11,79 m² Pomieszczenie gospodarcze

9. Słubice, ul. Wojska Polskiego 141 GW1S/00005173/3 408/13 8,69 m² Pomieszczenie gospodarcze

10. Słubice, ul. Wojska Polskiego 141 GW1S/00005173/3 408/13 11,05 m² Pomieszczenie gospodarcze

11. Słubice, ul. Paderewskiego 26 GW1S/00027621/9 542/66 5,02 m² Pomieszczenie gospodarcze

12. Słubice, ul. Plac Bohaterów 13 GW1S/00026906/4 1276 15,84 m² Pomieszczenie gospodarcze

13. Słubice, ul. Wrocławska 2 GW1S/00005223/9 726/66 8,49 m² Pomieszczenie gospodarcze

14. Słubice, ul. Wojska Polskiego 144 GW1S/00005173/3 1280/2 5,56 m² Pomieszczenie gospodarcze

15. Słubice, ul. Chopina 10 GW1S/00010617/6 423/4 9,10 m² Pomieszczenie gospodarcze

16. Słubice, ul. Sienkiewicza 1 GW1S/000/13847/8 1287/1 6,83 m² Pomieszczenie gospodarcze

17. Słubice, ul. Wodna 1 GW1S/00010615/2 697/25 3,15 m² Pomieszczenie gospodarcze

18. Słubice, ul. Wodna 1 GW1S/00010615/2 697/25 3,40 m² Pomieszczenie gospodarcze

19. Słubice, ul. Kopernika 49 GW1S/00005183/6 427/30 6,95 m² Pomieszczenie gospodarcze

20. Słubice, ul. Słowiańska 14 GW1S/00005161/6 619/42 6,49 m² Pomieszczenie gospodarcze

21. Słubice, ul. Kościuszki 15 GW1S/00010615/2 697/17 8,42 m² Pomieszczenie gospodarcze

INFORMACJA 

W Urzędzie Miejskim w Słubicach na okres 21 dni, wywieszono Zarządzenie Nr 196/2019 Burmistrza Słubic z dnia 10 maja 2019 

r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu pomieszczeń gospodarczych stanowiących własność 

Gminy Słubice przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat.

Lp.
Położenie
(miejscowość, ulica)

Nr księgi wieczystej 
nieruchomości

Nr działki Pow. lokalu
Przeznaczenie 
lokalu

Wysokość czynszu 
w skali miesiąca 
(+VAT)

1.
Słubice, ul. 
Kochanowskiego 4

GW1S/00011275/3 695/13 5,61 m2 Pomieszczenie 
gospodarcze

2,50zł/m2 
miesięcznie
(+23% VAT)

2.
Słubice, ul. 
Sienkiewicza 1

GW1S/00013847/8 1287/1 7,26 m2 Pomieszczenie 
gospodarcze

2,50zł/m2 
miesięcznie
(+23% VAT)

 

Firma transportowa z Berlina zatrudni kierowców Kat CE 
(z minimalną znajomością jęz. niemieckiego) 

w transporcie dalekobieżnym i lokalnym. Zapewniamy stabilną 

pracę w oparciu o umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie 

+ dodatki i bonusy, nowoczesną fl otę pojazdów takich jak 

pociągi siodłowe, tandemowe, chłodnie. 

Kontakt: a.polat@abclogist.de, Tel.: 0049(30)4919571

Reklama
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Kultura? Bez granic!

BBB Koncert potrójny: 
Bartók. Beethoven. Brahms.
sobota, 01 czerwca, 19:30, 
Filharmonia „Carla Philippa Emanuela Bacha”

Muzyka Beethovena, 
Brahmsa i  Bartóka łączy 
„Brandenburską Podróż 
dźwiękową w  obrazach“ 
w  jedno wielkie dzieło, 
które urzeka odwiedza-
jących jeszcze przed roz-
poczęciem koncertu: 
Jonas Urbat, artysta-dźwiękowiec bada specyfi czne brzmienie 
poszczególnych miejsc koncertowych, a swoje odkrycia prze-
twarza w  instalację świetlno-dźwiękową. Tobias Feldmann 
(skrzypce), Gabriel Schwabe (wiolonczela) i  Danae Dörken 
(fortepian) są solistami w potrójnym Koncercie Ludwiga van 
Beethovena, który w  wyjątkowy sposób łączy kameralną in-
tymność z potężnym brzmieniem orkiestry.
Bilety: 39,60 / 29,00 / 21,00 €

Otwarcie wystawy: Wizje przestrzeni. 
Anna Panek-Kusz
piątek, 07 czerwca, 18:00, Galeria OKNO 
w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury SMOK

W  swoich pracach 
Anna Panek-Kusz 
wykorzystuje tę 
wpisaną w  foto-
grafi ę niepewność, 
opowiadając o tym, 
co teraz, i  o  tym, 
co w  przyszłości 
może się zdarzyć, 
zmienić, przetwo-
rzyć. Pozostawia 
dla wyobraźni 
przestrzenie miejsc 
znanych. Dostarcza kadry ulic, parków, domów. Poprzez 
symetryczne podziały, odbicia i  zwielokrotnienia sprawia, 
że sfotografowana przestrzeń, tak materialna na co dzień, 
przestaje być rzeczywista, choć nadal znajoma w  detalu, 
formie, nastroju. Inna, ale bliska – może to właśnie ta z przy-
szłości. Nakłada na siebie symetrycznie odwrócone obrazy, 
uzyskując wizerunki podwojone, jak w lustrzanym odbiciu. 
Wstęp wolny

Wilk i siedem koźlątek, czyli sprawa 
dla Pana K. (4+, w języku polskim)
11-12 czerwca, 09:30, Teatr Śmiechu

Komisarz Kozłowski ma do rozwiązania trudną sprawę. 
Siedem koźlątek zniknęło bez śladu. Gabriela Koza, mama 
siedmiorga zaginionych, prosi go o pomoc w ich odnalezieniu. 
Po przybyciu na miejsce Komisarz rozpoczyna śledztwo, ale 
wszystko jest bardzo dziwne i wcale nie takie proste. Gdy nagle 
z zegara dociera do niego cichy głos, sprawa nabiera tempa… 

Znacie już tę historię? Cóż, ogólnie mówiąc, jest to rzeczywi-
ście bardzo stara bajka. Ale…. z komisarzem Kozłowskim od-
kryjecie ją na nowo.

Bilety: 4,80 / 3,60 / bilet rodzinny 14,40 €

Uni Sommerfest 2019
środa, 12 czerwca, 15:00, Brunnenplatz we Frankfurcie

W końcu mamy lato i z tej 
okazji studenci Euro-
pejskiego Uniwersytetu 
Viadrina chcą świętować 
wspólnie ze wszystkimi! 
Przygotują wiele atrakcji 
(jarmark sztuki, festyn 
sportowy, mobilny Escape 
Room, taneczny kurs swingu i  wiele więcej), dzięki którym 
odwiedzający napewno nie będą się nudzić! Od godz. 18:00 
zaplanowane są następujące koncerty: Chnnls z  Frankfurtu, 
Civetto z Berlina, TEDE i ABEL z Warszawy i Słubic oraz An-
tilopen Gang.
Wstęp wolny

Perspektywy (5+)
czwartek, 13 czerwca, 09:30, Forum Kleista
piątek, 14 czerwca, 09:30
sobota, 15 czerwca, 15:00
niedziela, 16 czerwca, 15:00
poniedziałek, 17 czerwca, 09:30
wtorek, 18 czerwca, 09:30

Inny punkt widzenia 
pozwala zobaczyć coś 
zupełnie innego. Cyrk 
dziecięco-młodzieżowy 
Fantadu zaprasza do 
tego, by spojrzeć na to, co 
już znane w  odmienny 
sposób. By zmienić per-
spektywę, 200 młodych 
artystów użyje możliwości, które dają im trapez, wałki rola 
bola, monocykl, kula, mata akrobatyczna, czy koło cyrkowe, 
by to, co zdawało się być już znane, pokazać zupełnie na nowo 
i odkryć to, co było do tej pory nieznane. Stańcie z Fantadu na 
głowie, a niebo znajdzie się u Waszych stóp!
Bilety: 10,00 / 8,00 / 6,50 / bilet rodzinny 20,00 €

La Luna – podróż na księżyc (12+)
czwartek, 13 czerwca, 21:30, wyspa Ziegenwerder
piątek, 14 czerwca, 21:30
sobota, 15 czerwca, 21:30

Aktorzy z  niemego fi lmu 
wyskakują z  ekranu 
i  wchodzą wprost do 
świata widzów. Przenoszą 
się tym samym poza swój 
czas, przestrzeń i wymiar, 
by odkryć nowy świat, 
nasz świat. Pełni tęsknoty, 
fantazji i  spragnieni od-
kryć, wyruszają w podróż, 
aby podarować nam wszystkim więcej magii. Ich celem jest 
Księżyc. Ale co ich czeka w kosmosie? Za migoczącą, świecącą 
powierzchnią kryje się tajemnicza, ciemna strona księżyca. 
Nic nie jest dokładnie takie, jak się wydaje. Iluzja, kabaret, 
brak grawitacji i urzekająca muzyka pozwalają nam widzom 
poczuć się odkrywcami, wciągniętymi w poetycką przygodę. 
Wraz z bohaterami przenosimy się w świat fantazji.
Bilety: 11,20 / 8,00 / 4,80 €

Stand-up: 
Olka Szczęśniak, Magda Kubicka
piątek, 14 czerwca, 19:00, SMOK Słubice, Klub Prowincja

Olka Szczęśniak – wy-
stąpi ze swoim nowym 
programem „Zespół HAJ-
Spergera“. Opowiadać 
będzie o  naszej wspa-
niałej służbie zdrowia, 
trochę o  rodzinach wielo-
dzietnych, pochodzeniu 
i  o  tym, co polepszyłoby 
klimat w Kościele. Jaki wpływ na charakter ma dzieciństwo? 
Czemu kobiece strajki nie są skuteczne? Co z  tymi stereoty-

pami? Olka Szczęśniak prezentuje ostre i bezlitosne poczucie 
humoru połączone z  kobiecym wdziękiem. Wraz z  nią na 
scenie pojawi się Magda Kubicka.
Bilety: 25,00 zł

Jarmark Garncarski töpferMARKT
sobota, 15 czerwca, 10:00-18:00, niedziela, 16 czerwca, 
10:00-17:00, Brunnenplatz we Frankfurcie

Jarmark Garncarski töp-
ferMARKT jest jedną 
z  głównych atrakcji 
frankfurckiego lata. 
W  tym roku do udziału 
w  jarmarku zgłosiło 
się ponad 40 mistrzów 
garncarstwa, którzy za-
prezentują swoją pracę 
i  wytworzone przed-
mioty. Czy to fi liżanki, talerze, naczynia do zapiekania, przed-
mioty do kuchni, czy ogrodu, dekoracyjne, czy użytkowe 
– ręcznie wykonane wyroby garncarskie będzie można nabyć 
od razu na miejscu. Na terenie jarmarku będzie można rów-
nież smacznie zjeść.
Wstęp wolny

6. Koncert Klasyki Wiedeńskiej
niedziela, 16 czerwca, 11:00, 
Filharmonia „Carla Philippa Emanuela Bacha”

4 maja 1795 r. podczas własnego koncertu benefi sowego od-
było się prawykonanie ostatniej symfonii Haydna – nr 104. 
Koncert obojowy Giuseppe Ferlendisa zagra współczesny 
młody oboista – Juri Vallentin, który jest na najlepszej drodze 
do podobnej sławy. Dyrygentem koncertu jest Bernhard Forck 
– jako członek Akademii Muzyki Dawnej w Berlinie oraz Ber-
liner Barock Solisten, a także Manon Quartett Berlin poniekąd 
„specjalista” od muzyki baroku i późniejszej epoki klasyki wie-
deńskiej.
Na wszystkie koncerty Brandenburskiej Orkiestry Państwowej 
w  kasie SMOK dostępne są czeki koncertowe w  cenie 20 zł. 
Czek można wymienić na bilet we frankfurckiej fi lharmonii, 
godzinę przed rozpoczęciem koncertu.

10. Koncert Filharmoniczny
piątek, 21 czerwca, 19:30, 
Filharmonia „Carla Philippa Emanuela Bacha”

Nasz tegoroczny ar-
tysta rezydent, Andreas 
Boyde zagra I  Koncert 
fortepianowy Johan-
nesa Brahmsa. Utwór 
ten był skandalem – 
przynajmniej podczas 
(drugiego) wykonania 
w  lipskim Gewan-
dhaus. Jak wspaniale, 
że krytycy (i  publicz-
ność) często się mylą: koncert ten jest dziś jednym z najczęściej 
granych utworów z repertuaru romantyka Brahmsa. Ostatnia 
symfonia rosyjskiego kompozytora Dymitra Szostakowicza 
została wykonana w 1972 r. przez jego syna Maksyma. Dziełem 
tym Szostakowicz powraca do symfonii czysto instrumen-
talnej, dokonując jakby bilansu życia – na przemian po sobie 
następują rzeczy pogodne i mroczne. Będzie to dobitny, ostatni 
akord sezonu. 

Na wszystkie koncerty Brandenburskiej Orkiestry Państwowej 
w  kasie SMOK dostępne są czeki koncertowe w  cenie 20 zł. 
Czek można wymienić na bilet we frankfurckiej fi lharmonii, 
godzinę przed rozpoczęciem koncertu.


