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Dzień Dziecka? 
Wyjątkowo udany!

1 czerwca gmina Słubice 
zorganizowała transgraniczny 
Dzień Dziecka dla maluchów 
z obu stron Odry. Świetnie 
bawiły się nie tylko dzieci. 
Zresztą sami zobaczcie! 
Fotogaleria  str. 3

700 tys. zł 
na przebudowę 
gminnych dróg 

Dobiegają końca remonty gminnych dróg 
w Słubicach i sołectwach. Tam, gdzie jeszcze 
niedawno mieszkańcy jeździli po dziura-
wych gruntowych drogach, dziś leżą asfal-
towe dywaniki. 

Regionalna Izba Obrachunkowa 
w swojej opinii na temat wykonania 
budżetu gminy Słubice za 2018 rok 
podkreśliła, że zamiast zaplanowa-
nego defi cytu w  kwocie 4,4 mln zł, 
samorząd zakończył 2018 rok 10 mi-
lionową nadwyżką. Kolejna dobra 
wiadomość związana jest z zadłuże-
niem gminy. Przez dwie ostatnie ka-
dencje gmina doskonale poradziła 
sobie z  długami, które w  styczniu 
2011 roku wynosiły 43,4 mln zł (76,61 
proc. dochodów wykonanych). Od 
tego momentu samorząd regularnie 
zmniejsza zadłużenie. W  grudniu 
2018 w kasie samorządu brakowało 
już tylko 8,3 mln zł (8,58 proc. do-
chodów wykonanych), a  obecnie 
dług wynosi 3,7 mln zł. Mówił o tym 
27 czerwca, podczas absolutoryjnej 
sesji rady miejskiej, skarbnik gminy 
Rafał Dydak. Przytoczył też dane 
z ubiegłego roku, z których wynika, 
że w  2018 roku dochody zaplano-
wane na poziomie 94,9 mln zł wyko-
nano z  nadwyżką uzyskując blisko 
97,1 mln zł (102 proc.), natomiast wy-
datki zmniejszono z  planowanych 
99,3 mln zł do 87 mln zł (87,6 proc.) 
W  2018 roku gmina Słubice zreali-
zowała przychody budżetu w łącznej 

kwocie 12  093  039, 77 zł, przy pla-
nowanej łącznej kwocie 11  451  538, 
00 zł. Rozchody budżetu wyniosły 
łącznie 6 978 294,00 zł, przy plano-
wanej kwocie 7  051  538,00 zł. Na 
spłaty kredytów bankowych prze-
znaczono 6 851 538 zł. 

Ponad 12 mln zł na inwestycje
Wśród licznych inwestycji, na które 
w 2018 roku wydano łącznie ponad 
12,1 mln zł (plany były większe, ale 
wystąpiły problemy z  wykonaw-
cami) wymienić można m.in. za-
daszenie bazaru przy ul. Kopernika 
– I  etap (150 tys. zł), budowę i  roz-
budowę parkingów miejskich (300 
tys. zł), modernizację dróg gmin-
nych (911 tys. zł), modernizację 
dróg: przy ul. Piskiej i  Nadodrzań-
skiej (198 tys. zł), Krasińskiego 
(100 tys. zł), Grzybowej (80 tys. zł), 
Kilińskiego (80,5 tys. zł), drogi do-
jazdowej do strefy ekonomicznej 
(356 tys. zł). Z ubiegłorocznego bu-
dżetu sfi nansowano także: ścieżkę 
rowerową przy ul. Powstańców 
Wielkopolskich (241 tys. zł), ścieżkę 
rowerową od Nowego Lubusza do 
granicy gminy – I  etap (869 tys. 
zł), budowę parkingu przy ul. Sło-

wiańskiej (100 tys. zł), budowę sali 
sportowej przy Szkole Podstawowej 
nr 2 (1,2 mln zł), remont korytarzy 
w SP nr 2 (118 tys. zł), modernizację 
instalacji elektrycznej w  Szkole 
Podstawowej nr 3 (249 tys. zł), mo-
dernizacją sal w przedszkolu „Jarzę-
binka” (109 tys. zł), modernizację 
placu zabaw przy placu Przyjaźni 
(60 tys. zł), laboratoria dydaktyczne 
w  szkołach (1,5 mln zł), moderni-
zację oświetlenia ulicznego (153 
tys. zł) i  budowę oświetlenia na 
os. Leśnym (163 tys. zł). 1,3 mln zł 
gmina wydała ponadto na rozwój 
elektronicznych usług publicznych, 
100 tys. zł dotacji przyznała Słu-
bickiemu Miejskiemu Ośrodkowi 
Kultury na zakup nowej techniki es-
tradowej, 60 tys. zł bibliotece miej-
skiej na modernizację tarasu, a 350 
tys. zł szpitalowi na zakup karetki 
ratowniczej wraz z wyposażeniem. 

Radni zadowoleni z fi nansów 
Za absolutorium dla burmistrza 
głosowało 14 radnych, jedna osoba 
wstrzymała się od głosu. Burmi-
strza Mariusz Olejniczak, który spra-
wuje swój urząd od listopada ub. 
roku stwierdził, że wotum zaufania 
i  udzielenie mu absolutorium trak-
tuje jako zaliczkę na przyszłość. – 
Jest to dla mnie ogromny bodziec do 
tego, żeby w sposób jeszcze bardziej 
wytężony pracować na rzecz na-
szej gminy i mieszkańców – mówił. 
Podziękował też skarbnikowi Ra-
fałowi Dydakowi za to, że jest tak 
doskonałym strażnikiem gminnych 
fi nansów. W  podobnym tonie wy-
powiadał się przewodniczący rady 
miejskiej Grzegorz Cholewczyński. 
Dodał też, że chociaż M. Olejniczak 
jest burmistrzem od niedawna, 
a  ubiegłoroczny budżet realizował 
głównie jego poprzednik Tomasz 
Ciszewicz, to jednak M. Olejniczak 
stojąc wcześniej na czele rady miej-
skiej, ma w tym także duży udział. 

(beb)

Radni udzielili burmistrzowi absolutorium 
z wykonania budżetu 

Gmina modelowo 
pozbyła się długów 

Konsekwentna polityka fi nansowa gminy Słubice doprowadziła do 
tego, że z rekordowego ponad 76 proc. zadłużenia, jakie było na po-
czątku 2011 roku, na koniec 2018 roku zostało zaledwie 8,58 proc. 

Burmistrzowi Mariuszowi Olejniczakowi, skarbnikowi Rafałowi Dydakowi i zastępcy 

burmistrza Adrianie Dydynie-Maryckiej pogratulował w imieniu radnych przewodni-

czący Grzegorz Cholewczyński i wiceprzewodnicząca Ewa Guzik.  

- Cieszę się, że radni, co roku widzą 
potrzebę przeznaczenia niemałych 
pieniędzy z  budżetu gminy na re-
monty dróg i  inwestycje drogowe – 
mówi burmistrz Mariusz Olejniczak. 
Przypomina, że w tegorocznym bu-
dżecie zarezerwowano na to łącznie 
ponad 1,8 mln zł. 

Z  początkiem czerwca, miesz-
kańcy Kunowic z  radością powitali 
ekipę remontową, która pojawiła 
się na osiedlu Widok. W  ramach 
przetargu na kwotę blisko 700 tys. 
zł, który wygrała lokalna fi rma 
Eurokop-Invest, jako pierwsza 
asfaltem została pokryta ulica 
Szafi rowa, a  potem także Złota, 
Bursztynowa, kawałek Jeziornej 
(do wysokości powstającego w  Ku-
nowicach osiedla Perłowego). Tam, 
gdzie nie było pieniędzy na wylanie 
asfaltu (odcinki ulic: Diamentowej, 
Turkusowej i  os. Słoneczne), na 
razie drogi utwardzono tłuczniem. 
W  tym samym przetargu ujęto też 
przebudowę odcinków ulic Letniej 
i  Wschodniej na osiedlu Zielone 
Wzgórza w  Słubicach, Reja, Prostej 
i  Drzymały oraz drogi prowadzącej 
do rancza w Drzecinie, a także drogi 
w  Rybocicach. Z  kolei mieszkańcy 

ulicy Piskiej w  Słubicach mają, po 
lewej stronie jezdni, nowy, 300-me-
trowy  chodnik. W  ubiegłym roku 
gmina wybudowała chodnik po 
prawej stronie drogi, od skrzy-
żowania z  Konstytucji 3 Maja do 
skrzyżowania Piskiej z ulicą Wojska 
Polskiego. 

A  co z  remontem ulicy Mieszka 
I  i  Kopernika? – dopytują miesz-
kańcy. – Inwestycje te już byśmy 
zrealizowali gdyby nie to, że musimy 
poczekać na zaplanowaną przez 
Zakład Usług Wodno-Ściekowych 
modernizację sieci wodociągowej 
i  kanalizacyjnej, które znajdują się 
w tych ulicach – wyjaśnia burmistrz. 
Prezes ZUWŚ Kazimierz Góra uspo-
kaja, że prace rozpoczną się w  tym 
roku i  jest duża szansa, że w  tym 
roku zostaną też ukończone. – Naj-
później będzie to rok 2020 – zapo-
wiada prezes K. Góra. Gmina już 
przygotowuje się na ten moment 
i  w  tegorocznym budżecie zarezer-
wowała pieniądze na wykonanie do-
kumentacji technicznej związanej 
z  przebudową ulic Mieszka-I  i  Ko-
pernika tak, żeby gdy tylko będzie to 
możliwe rozpocząć tam prace. 

(beb)

Już cała ulica Złota w Kunowicach pokryta została asfaltem. 
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Gmina kolejny raz doceniła sportowców 

Niemal każde przedszkole w gminie ma partnera za Odrą. „Jarzę-

binka”, od 2003 roku współpracuje z Kita Bambi we Frankfurcie. 

Dzieci spotykają się m.in. w Dniu Europy i opowiadają o swoim kraju. 
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Stypendyści i zdobywcy nagród na pamiątkowym zdjęciu z rodzicami, radnymi i władzami gminy.  

Ten polsko-niemiecki 
dialog uczy sąsiedztwa

Zastępca burmistrza Adriana Dydyna-Marycka wzięła udział, 29 
maja, w konferencji na temat potencjałów transgranicznych w ob-
szarze edukacji. Opowiedziała o współpracy słubickich i frankfurckich 
przedszkoli, które śmiało można uznać za prekursorów transgranicz-
nego kształcenia na polsko-niemieckich pograniczu. Spotkanie zor-
ganizował, w Collegium Polonicum, Euroregion Pro Europa Viadrina. 

Zastępca burmistrza Słubic Adriana Dydyna-Marycka podkre-

ślała, że Słubice i Frankfurt to wzór transgranicznego kształcenia 

na pograniczu. 
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- Mówiąc o  współpracy słubickich 
i  frankfurckich przedszkoli i  po-
wstaniu idei polsko-niemieckiej pla-
cówki edukacyjnej, trzeba się cofnąć 
20 lat. To wówczas ówczesna dyrek-
torka słubickiego przedszkola „Miś 
Uszatek” Grażyna Szurka i  Marina 
Hendel, dyrektorka frankfurckiej 
Euro-Kity, podczas polsko-niemiec-
kiego balu dla dzieci, wpadły na 
pomysł stworzenia przedszkola, do 
którego będą mogły razem chodzić 
maluchy z obu stron granicy – mó-
wiła A. Dydyna-Marycka. - Prawie 
trzy lata zabrało dyrektorkom prze-
brnięcie przez formalności w  obu 
krajach, ale dzięki ich determinacji 
– udało się! – podkreślała dodając, 
że Polska nie była jeszcze wtedy 
w  Unii Europejskiej, ani w  strefi e 
Schengen. Do 2007 roku dzieci ze 
Słubic codziennie przechodziły 
przez graniczny most ze specjalnym 

pozwoleniem od niemieckich służb 
granicznych.

W 2009 roku z „Euro- Kitą”, zaczęło 
też współpracować inne słubickie 
przedszkole - „Pinokio”. Dopro-
wadziło to do powstania projektu 
„Edukacja bez granic – stworzenie 
polsko-niemieckiego systemu edu-
kacyjnego wraz z  infrastrukturą”, 
który był realizowany w latach 2011 
-2013. Partnerami projektu była 
Gmina Słubice i  Miasto Frankfurt 
nad Odrą. Projekt otrzymał dofi -
nansowanie w  wysokości ponad 
2 milionów euro z  Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Jego efektem było otwarcie w  2014 
roku w  Słubicach, przy ul. Naruto-
wicza, nowej siedziby przedszkola 
„Pinokio”, do którego chodzą razem 
polskie i niemieckie dzieci.

Partnera po stronie niemieckiej 
ma także Przedszkole nr 1 „Jarzę-

binka”. Od 2003 roku współpracuje 
z Kita Bambi we Frankfurcie. Wśród 
wielu zrealizowanych dotychczas 
projektów było m.in. wspólne wi-
tanie jesieni, polsko-niemieckie Mi-
kołajki czy Dzień Europy, podczas 
którego maluchy opowiadały ró-
wieśnikom o  swoim kraju, charak-
terystycznych miejscach, potrawach 
czy tańcach. Od 2005 roku swojego 
partnera za Odrą ma też przed-
szkole nr 4 „Krasnal Hałabała”. Plan 
działań na każdy rok opracowywany 
jest wspólnie przez nauczycieli z obu 
przedszkoli.

Wśród osób biorących udział 
w  konferencji byli przedstawiciele 
polskich i  niemieckich urzędów, 
zajmujących się edukacją, m.in. 
gorzowskiego kuratorium oświaty, 
Muzeum Lubuskiego w  Gorzowie 
Wlkp., landu Brandenburgia oraz sa-
morządowcy z obu stron Odry.  (beb)

- Serdecznie Wam wszystkim gratu-
luję!- mówił burmistrz Mariusz Olej-
niczak podkreślając, że za sukcesem 
zawodników zawsze stoją ich rodzice 
i trenerzy. – Za to wsparcie ogromnie 
dziękuję – dodał. Zapowiedział też, 
że w  przyszłym roku gmina będzie 
chciała zwiększyć kwotę pieniędzy, 
które od dwóch lat rezerwuje na 
nagrody i  stypendia sportowe (20 
tys. zł). – Znacząco zwiększyć – do-
precyzował przewodniczący Rady 
Miejskiej w  Słubicach Grzegorz 

Cholewczyński, który także gratu-
lował wyróżnionym sportowcom. 
Nagrody i  stypendia są przyznane 
na mocy uchwały Rady Miejskiej 
z 25 kwietnia tego roku.

M. Krzyżan uhonorowano za za-
jęcie drugiego miejsca w  zawodach 
rangi mistrzostw świata masters 
w  rzucie dyskiem, J. Czaka za mi-
strzostwo Polski w  biegach przez 
płotki.S. Świtoński to zdobywca 
drugiego miejsca w  mistrzostwach 
świata oraz pierwszego w  mistrzo-

stwa Polski osób niepełnosprawnych 
w podnoszeniu ciężarów. Stypendy-
stom gminy został też reprezentant 
kadry siatkarzy P. Cichosz Dzyga, 
który zajął pierwsze miejsce w  mi-
strzostwach Europy wschodniej oraz 
E. Kulas, mistrzyni Polski BJJ w kate-

gorii NO DI Młodszy Junior. Wśród 
wyróżnionych znaleźli się też: I. 
Ławrynowicz, brązowy medalista 
mistrzostw Polski BJJ w  kategorii 
NO DI dla dzieci i  młodzieży, D. Ja-
kubowska, która zdobyła brązowy 
medal na mistrzostwach Polski 

w kikboksingu, P. Polańska wicemi-
strzyni Polski U16, M. Wroniewicz, 
zawodniczka kadry narodowej ju-
niorek piłki ręcznej i  A. Gasiewicz 
z  kadry narodowej niesłyszących 
w piłce siatkowej. 

(beb)

Zalecamy przed wyborem kursu wypełnienie 
naszego językowego testu diagnostyczne-
go (Online-Einstufungstest) opartego na 
klasyfikacji poziomu biegłości językowej wg 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego (ESOKJ). 
Test jest dostępny na stronie internetowej 
VHS pod adresem: www.vhs-frankfurt-oder. 
de (Programm > Sprachen > Online-Einstu-
fungstest). 

 Język niemiecki - poziom 
podstawowy A1

Kurs początkujący dla słuchaczy z zerową 
lub minimalną znajomością niemieckiego. 
Oprócz podstaw gramatyki uczymy słow-
nictwa w zakresach: rodzina, praca, zakupy, 
podróże. Główny nacisk leży na mówieniu 
i słuchaniu ze zrozumieniem. 

KURS H404.03 - POZIOM A1 

termin:  08.07.2019 - 19.07.2019
dzień/godz.: pon.-pt. | 9:00 - 14:15
koszt: 123,00 € | 60 godz. lekc.

 Język niemiecki - poziom 
podstawowy A2 

Kursy adresowane są do osób z początkową 
znajomością języka, które potrafi ą się już 
porozumiewać prostymi zdaniami w typo-
wych, codziennych sytuacjach. 

KURS H404.10 - POZIOM A2 

termin:  22.07.2019 - 02.08.2019
dzień/godz.: pon.-pt. | 9:00 - 14:15
koszt: 123,00 € | 60 godz. lekc.

 Język niemiecki - poziom 
średniozaawansowany B1 

Kurs zakłada znajomość języka niemieckie-
go na poziomie B1, która będzie utrwalana 
podczas dwutygodniowego treningu języko-
wego. Główny nacisk będzie leżał na posze-
rzaniu słownictwa i ćwiczeniu poprawności 
gramatycznej w wypowiedziach ustnych. 

KURS H404.14 - POZIOM B1 

termin:  22.07.2019 - 02.08.2019
dzień/godz.: pon.-pt. | 9:00 - 14:15
koszt: 123,00 € | 60 godz. lekc.

 Język niemiecki - poziom 
średniozaawansowany B2 

Kurs zakłada znajomość języka nie-
mieckiego na poziomie B2, która będzie 
utrwalana podczas dwutygodniowego 
treningu językowego. Główny nacisk 
będzie leżał na poszerzaniu słownictwa 
i  ćwiczeniu poprawności gramatycznej 
w wypowiedziach ustnych. Po ukończeniu 
kursu istnieje dla zainteresowanych moż-
liwość przystąpienia do certyfikatowego 
egzaminu Instytutu Goethego na poziomie 
B2, koszt 155,- €.

KURS H404.17 - POZIOM B2 

termin: 22.07.2019 - 02.08.2019
dzień/godz.: pon.-pt. | 9:00 - 14:15
koszt: 123,00 € | 60 godz. lekc.

 Język niemiecki - poziom 
wysoko zaawansowany C1

Kurs adresowany jest do osób, które bez 
większych ograniczeń porozumiewają 
się w sytuacjach życia codziennego oraz 
zawodowego i  nadal pragną poszerzać 
swoje umiejętności.

KURS H404.21 - POZIOM C1

termin:  05.08.2019 - 16.08.2019
dzień/godz.: pon.-pt. | 9:00 - 14:15
koszt: 123,00 € | 60 godz. lekc.

Volkshochschule Frankfurt (Oder), Gartenstr. 1, 15230 Frankfurt (Oder)
Kontakt w języku polskim: 
tel.: +49 335 54 20 25 | e-mail: nowak@vhs-frankfurt-oder.de
Pełna oferta kursów i zgłoszenia online pod adresem: www.vhs-frankfurt-oder.de

Volkshochschule
Frankfurt (Oder)

Reklama

LETNIA OFERTA INTENSYWNYCH 
KURSÓW JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Małgorzata Krzyżan i jej trener Oleg Pachol, 
odebrali 30 maja, podczas sesji rady miej-
skiej, gratulacje z okazji przyznania im na-
gród za osiągnięcia w dziedzinie sportu. Na-
tomiast: Jakub Czak, Patryk Cichosz Dzyga, 
Sebastian Świtoński, Emilia Kulas, Igor Ław-
rynowicz, Dominika Jakubowska, Paulina 
Polańska, Marta Wroniewicz i Adrian Gasie-
wicz otrzymywać będą od gminy stypendia. 
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Reklama

Ależ to był wspaniały Dzień Dziecka!
- Bardzo się gmina postarała! Super Dzień Dziecka. Mnóstwo atrakcji, fantastyczna zabawa. Brawo!!! – skomentowała 
informację, którą umieściliśmy1 czerwca na gminnym Facebooku, Marta Skrzypiec. Takich głosów było znacznie wię-
cej. - Jestem pod wrażeniem super organizacji. Dziękujemy. Dzieciaczki na pewno zadowolone – dodała Anna Szmyt. 

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

UNIA EUROPEJSKA

Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego

EUROPÄISCHE UNION

Europäischer Fonds für 
regionale Entwicklung

Burmistrz Mariusz Olejniczak nie 
krył radości. – Po raz trzeci zorga-
nizowaliśmy transgraniczny Dzień 
Dziecka i  na pewno będziemy tę 
tradycję kontynuować. Cieszę się, że 
mieszkańcom spodobała się oferta, 
którą przygotowaliśmy. Atrakcji 
było co niemiara, wszystkie dar-
mowe, a  to dzięki wsparciu, jakie 
otrzymaliśmy z  Unii Europejskiej, 
w  ramach projektu „Europejskie 
Modelowe Miasto Współpracy 
Transgranicznej Słubice&Frankfurt 
nad Odrą” - mówił. 

1 czerwca deptak przy bibliotece 
miejskiej w Słubicach zamienił się 
w wielki plac zabaw, a atrakcji było 
tak wiele, że nie sposób wszyst-
kich wymienić. Maluchy mogły 

tworzyć budowle z  makaronu, de-
korować pierniki, malować, uczyć 
się czerpania papieru, wspinać się 
po ściance, grać na bębnach...Były 
pokazy baniek mydlanych, warsz-
taty plastyczne, nie brakowało 
chętnych, którzy przeprowadzali 
eksperymenty w  mobilnym labo-
ratorium chemicznym frankfurc-
kiej spółki Arle.

Chłopcy mieli radochę wchodząc 
do łodzi ratunkowej WOPR czy ko-
parki, którą ustawił na deptaku 
Zakład Usług Wodno-Ściekowych. 
Grzegorz Trzmielewski z  Drzecina 
prezentował swoje budowle z  za-
pałek i  uczył chętnych jak można 
tworzyć takie cuda. Wiele atrakcji 
przygotowała miejska biblioteka, 

strażnicy miejscy rozdawali odbla-
skowe kamizelki i  uczyli chętnych 
zasad bezpieczeństwa. Pięknie na 
scenie prezentowali się nasi lokalni 
artyści.

Słubicki Miejski Ośrodek Kultury 
zadbał, żeby scena „żyła” przez całe 
popołudnie. Podziwialiśmy m.in. 
zespół Rytmos, tańczyła Frajda, 
grupa Ginger, dziewczynki z  Ate-
lier Tanecznego Patrycji Janickiej, 
Bohema, śpiewały podopieczne 
Edyty Kręgiel, wspaniały koncert 
na instrumentach perkusyjnych 
dał Kamil Karmelita. Nawet upał 

nie przeszkodził w  dobrej zabawie. 
Na ochłodę częstowaliśmy lodami, 
a ZUWŚ wodą. 

Mieszkańców dwumiasta po-
witali burmistrzowie: Mariusz 
Olejniczak i  Rene Wilke, którzy 
wspólnie z  Marcelem Sztachel-
skim przygotowali muzyczną nie-

spodziankę. Zaśpiewali po polsku 
i  niemiecku „Pszczółkę Maję”, 
wzbudzając aplauz publiczności. 
Wybór piosenki nie był przypad-
kowy, bo to właśnie rezolutna 
pszczółka stała się symbolem te-
gorocznej zabawy. 

(beb)
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Panie Edmundzie, widzę, że zastaję 
Pana w dobrym zdrowiu i kondycji.
A dziękuję, jest dobrze.

A od ilu lat używa Pan gazu do ogrze-
wania domu?
Już od osiemnastu lat. 

A zanim gaz został podłączony, to 
czym dom był ogrzewany?
Oj… na początku tak w ogóle, to 
w każdym pokoju miałem osobny 
piec. To była robota. Porąbać 
drewno, kupić węgiel i przyszykować 
w każdym pokoju, potem wyczy-
ścić piec, wynieść popiół, rozpalić. 
Następnie jeszcze trzeba pilnować 
wszystkich pieców, żeby nie wygasło, 
bo za chwilę zimno się robiło… Oj 
było roboty. Później już miałem cen-
tralne ogrzewanie w domu, ale dalej 
trzeba było gromadzić drewno na 
rozpałkę i węgiel. Dużo trudu mu-
siałem ponieść, żeby w domu było 
ciepło. Aby rano w domu było ciepło, 
to trzeba było przed spaniem, około 
22.00 zejść do piwnicy i dołożyć sporo, 
aby starczyło do rana. Tylko wtedy 

wieczorem robiło się bardzo gorąco co 
było niezdrowe. Temperatura w domu 
to wtedy chyba ze 30 stopni miała. 
Rano, kiedy jeszcze w piecu był żar, 
znowu trzeba było dołożyć trochę 
drewna i tak przez całą zimę nie wy-
gaszałem w ogóle pieca. Cały czas się 
paliło i dużo roboty z tym było.

A jak zaopatrywał się Pan w opał? 
Przed laty nie było to proste.
Z opałem był kłopot a ja miałem 
jeszcze dodatkowy problem. Miałem 
hektarową działkę i byłem niby rolni-
kiem. I choć pracowałem w urzędzie 
to i tak traktowano mnie jak rolnika, 
bo miałem ziemię. A rolnikowi wę-
giel się nie należał… Nie należało się 
też masło dla dziecka, tylko kostka 
smalcu. Takie to były czasy! 

To gdzie kupował Pan opał ?
Drewno (obrzynki) można było kupić 
w tartaku więc na rozpałkę było. 
A z węglem? Dookoła wszystkich czło-
wiek znał i wszyscy znali mnie, poma-
galiśmy sobie wzajemnie. Ktoś czasem 
zabił świniaka i nie kupował węgla, to 

oddawał mi asygnatę i miałem węgiel 
na zimę. Niedaleko był zaprzyjaźniony 
zakład, to mi kierownik trochę koksu 
sprzedał i jakoś człowiek sobie radził. 

Ale na szczęście 18 lat temu pojawiła 
się możliwość podłączenia do gazu 
od EWE.
Tu niedaleko, przez las, EWE ciągnęło 
sieć gazową i jako pierwsze gaz odbie-
rały budynki nadleśnictwa, a pierwsza 
ulica, którą podłączano do sieci EWE, 
to była właśnie moja ulica Robotnicza. 
Ja od razu, jako jeden z pierwszych, 
a może i pierwszy miałem podłączony 
gaz ziemny. 

I jak teraz to wygląda?
Teraz ustawiam sobie taką tempera-
turę jaką chcę i mam tak samo wie-
czorem, tak samo rano i w nocy. Ani 
za gorąco, ani za zimno. I zdrowo 
w mieszkaniu. O piecu dzięki EWE 
szybko zapomniałem i do dziś nie tę-
sknię za nim. 

A ile trwały formalności związane 
z podłączeniem gazu od EWE?

To poszło szybko. Było zebranie, po-
szedłem i dowiedziałem się jak z tym 
podłączeniem, byli fachowcy od EWE - 
szybko załatwiłem sprawy.

A za kopcącym kominem tęskni Pan? 
Mieszkacie trochę na uboczu, las 
blisko, to i powietrze pewnie też się 
poprawiło?
Powietrze mamy zdrowe teraz. Nie 
ma co narzekać. I wie Pan co? Nie 
muszę nigdzie jeździć, kombinować, 
załatwiać… Teraz skrzynkę z opałem 
mam koło domu, a w niej opału tyle, 
ile chcę!

Zamienił by Pan teraz ogrzewanie 
gazowe na coś innego?
A po co mi to? Znowu miałbym w kop-
ciuchu palić? Już sił trochę ubyło. Niby 
zdrowy jestem, ale swoje już przesze-
dłem. 

A jak od strony ekonomicznej oceni 
pan ogrzewanie gazem?
Przez cały rok płacę jedną stawkę pro-
gnozową, którą mi nalicza EWE i na 
koniec roku przychodzi mi rozliczenie. 

Wiadomo, że gdyby było trochę taniej 
to było by lżej, ale nie ma na co na-
rzekać. Od Amerykanów gaz ma być 
droższy, to ja wolę ten od EWE.

Dziękuję bardzo za rozmowę.

Na mojej ulicy gaz miałem jako pierwszy
– Decyzję o podłączeniu się do EWE podjąłem bez dyskusji – mówi 
Edmund Dolański, 86 letni mieszkaniec Cybinki.  

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.
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Edmund Dolański z Cybinki

Chcesz dostać świadczenia z OPS?

Trzeba złożyć nowe wnioski!
Od 1 lipca można przez Internet kie-
rować wnioski do Ośrodka Pomocy 
Społecznej w  Słubicach o  przy-
znanie świadczeń: z programu „Ro-
dzina 500+”, Dobry Start „300+”, 
świadczeń rodzinnych i  opiekuń-
czych oraz z  funduszu alimenta-
cyjnego, a  od 1 sierpnia w  formie 
papierowej. - Złożenie nowych 
wniosków jest warunkiem otrzy-
mania świadczeń - informuje kie-
rowniczka OPS Monika Cichecki. 
Podkreśla też, że świadczenia 
w  okresie zasiłkowym 2019/2020 
ustalane będą na okres:
• Świadczenie wychowawcze 

01.10.2019 – 31.05.2021 
• Świadczenia rodzinne i  opie-

kuńcze 01.11.2019 – 31.10.2020
• Świadczenia z  funduszu ali-

mentacyjnego 01.10.2019 – 
30.09.2020 
Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Słubicach zachęca mieszkańców 
do złożenia wniosku w formie elek-
tronicznej, gdyż jest to najszybszy 
sposób na kontynuację wypłaty 
świadczeń. Przypomina jednak, 
że sposobów na złożenie wniosku 
jest więcej. Wniosek można złożyć 
za pośrednictwem systemu banko-

wości elektronicznej, portalu EM-
PATIA, za pomocą Platformy Usług 
Elektronicznych Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych oraz za pomocą 
elektronicznej Platformy Usług 
Administracji Publicznej. Wnioski 
można składać również w  formie 
papierowej w siedzibie OPS jednak 
dopiero od 1 sierpnia.

Wnioski będą przyjmowane 
w poniedziałki, wtorki, środy w go-
dzinach 8.00-18.00, w  czwartki 
Referat świadczeń rodzinnych 
i  funduszu alimentacyjnego jest 
zamknięty dla petentów, w  piątki 
przyjmowanie wniosków odbywać 
się będzie w godzinach 7.00 – 15.00.

Zmiany w programie 
„500 plus” 
Jak informuje M. Cichecki, od 
1 lipca rządowy program „500 
plus” czeka kilka istotnych zmian. 
Najważniejsze obejmą wypłatę 
świadczenia na każde dziecko oraz 
likwidację progu dochodowego. 
Nie oznacza to jednak, że świad-
czenia te należą się wszystkim. 
Osoby pracujące za granicą zobo-
wiązane są zaznaczyć, że przeby-
wają poza granicami Polski lub 

dotyczy to członka ich rodziny, ojca/
matki dziecka. Jest to jednoznaczne 
z przebywaniem za granicami kraju 
w czasie wykonywania pracy.

Wniosek taki jest przesyłany 
do Lubuskiego Urzędu Woje-
wódzkiego w  celu ustalenia czy 
w  przedmiotowych sprawach maja 
zastosowanie przepisy o  koordy-
nacji systemów zabezpieczania 
społecznego. To Wojewoda Lubuski 
wydaje w  takich sprawach de-
cyzję o  przyznaniu bądź odmowie 
świadczeń. Musimy pamiętać, że 
wszystkie świadczenia rodzinne 
należą się tylko i wyłącznie osobom 
zamieszkującym na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej podczas 
całego okresu zasiłkowego, jeśli 
wnioskodawca przebywa w  Polsce, 
a reszta rodziny zamieszkuje za gra-
nicami kraju świadczenia nie na-
leżą się, taka sama sytuacja dotyczy 
gdy np. cała rodzina obywateli 
Polski zamieszkuje za granicami 
kraju, o  świadczenia muszą starać 
się w kraju zamieszkania – w Polce 
świadczenia im się nie należą!

Ważna zmiana obejmie także 
wnioskowanie. Obecnie wniosek 
o  „500+” rodzice muszą złożyć 

w  miesiącu, w  którym dziecko się 
urodziło. Jeżeli się spóźnią, pie-
niądze za ten miesiąc przepadają. 
Zmiany sprawią, że opiekunowie 
będą mieli trzy miesiące na zgło-
szenie wniosku, bez ryzyka utraty 
świadczenia za pierwsze miesiące. 
Nie dotyczy to jednak świadczeń 
rodzinnych oraz alimentacyjnych, 
które poznawane są od miesiąca 
złożenia wniosku.

Zmiana ustawy o  pomocy pań-
stwa w wychowywaniu dzieci wpro-
wadza nowy okres zasiłkowy, wiąże 
się to z  wydaniem przez organ de-
cyzji do 31.05.2021r. ponieważ od 1 
lipca nowy okres zasiłkowy świad-
czenia wychowawczego 500+ bę-
dzie ustalane na okres od 1 czerwca 
do 31 maja następnego roku. No-
welizacja ustawy znosi kryterium 
dochodowe w świadczeniu „500+”, 
pozostaje ono jednak w  zasiłku 
rodzinnym, który przysługuje ro-
dzicom, jednemu z rodziców, opie-
kunowi prawnemu i  faktycznemu 
dziecka oraz osobie uczącej się jeżeli 
dochód rodziny w  przeliczeniu na 
osobę nie przekracza kwoty 674,00 
zł. lub 764,00zł w  przypadku gdy 
członkiem rodziny jest dziecko le-

gitymujące się orzeczeniem o  nie-
pełnosprawności lub orzeczeniem 
o umiarkowanym albo o znacznym 
stopniu niepełnosprawności.

Zmienia się kryterium docho-
dowe w świadczeniu z funduszu ali-
mentacyjnego, przyznawane będzie 
gdy dochód rodziny w przeliczeniu 
na osobę nie przekracza kwoty 
800,00zł.

Więcej szczegółowych informacji 
dotyczących świadczeń można uzy-
skać w Referacie świadczeń rodzin-
nych i  funduszu alimentacyjnego 
w  OPS lub dzwoniąc pod nr tele-
fonu 957586046.  

(beb)

REDAKCJA
Wydawca:
Słubicki Miejski Ośrodek Kultury;
e-mail: gazeta@slubice.pl
ISSN: 1426-5699
Redaktor naczelna: Beata Bielecka
Projekt grafi czny: Tomasz Stefański
Skład: Piotr Korski
Druk: Polskapresse



5gazeta Słubicka   06/2019   30 czerwca

Kurtyny wodne 
i basen lekiem 
na upały  

- Gdy już nie ma czym oddychać idę i sta-
ję przy kurtynie wodnej. Od razu jest przy-
jemniej – mówi sprzedawczyni z ul. Jedności 
Robotniczej. To tam, na deptaku, znajduje się 
jedna z dwóch bramek zraszających, które 
kupił Zakład Usług Wodno-Ściekowych przy 
fi nansowym wsparciu gminy. 

„Miś Uszatek” 
świętował 50.urodziny

- Składamy, całemu zespołowi pedagogów i pracowników podzięko-
wania za kształtowanie nie tylko umysłów dzieci, ale także uczenie ich 
rzeczy mądrych i ważnych, które zmieniają ich wnętrza. To, jaką waż-
ną rolę w tym procesie odgrywają pedagodzy, niech świadczą słowa 
znanego fi lozofa Roberta Fulghuma: „ Wszystkiego, co naprawdę war-
to wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu” – gratulowali pracowni-
kom „Misia Uszatka”, jubileuszu 50-lecia placówki, burmistrz Mariusz 
Olejniczak i przewodniczący rady miejskiej Grzegorz Cholewczyński. 

Akcja lato w Galerii OKNO!
Zapraszamy na kreatywne warsztaty 
pt. „Podróż za jeden uśmiech”, podczas których 
użyjemy wyobraźni, materiałów plastycznych 
i rekwizytów aby wybrać się w wymarzoną 
podróż statkiem, samolotem czy też pociągiem. 
Warsztaty odbywać się będą w dniach od 15.07 
do 19.07 od godz. 11.00 do 12.30. Warsztaty 
przeznaczone są dla dzieci i młodzieży od 9 lat.

Dodatkowe informacje, zapisy: Anna Panek-Kusz 
tel. 604 588 465; e-mail: anna@galeriaokno.pl
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność 
zgłoszeń.

28 maja 2019 roku, w  samorządowym 
przedszkolu świętowano jego urodziny. 
Kierująca placówką Kamila Łopusiewicz 
wspominała, że pierwszym dyrektorem 
przedszkola była Kazimiera Kujawa, 
która pełniła tę funkcję w latach 1971-87, 
a potem przez kolejne 20 lat placówką za-
rządzała Grażyna Szurka.

– Przepracowałam w  nim w  sumie 35 
lat – mówiła G. Szurka podkreślając, że 
„Miś Uszatek”, jako pierwsze słubickie 
przedszkole, już w  1972 roku nawiązało 
współpracę z placówką we Frankfurcie. 

Podczas urodzinowego spotkania go-
ściły m.in. emerytowane nauczycielki, 
którym, za ich pracę w  „Misiu Uszatku”, 
dziękowała m.in. dyrektorka K. Łopusie-
wicz. - To wy drogie panie wychowałyście 
dzieci i  pokazywałyście im otaczający 
świat zarażając swoją pasją i  ogromnym 
zaangażowaniem każdego dnia - mówiła.

Urodziny przedszkola były także 
wielkim przeżyciem dla dzieci, które na tę 
okazję przygotowały, bardzo ciekawy, pro-
gram artystyczny, a  śpiewając piosenkę 
Zbigniewa Wodeckiego „Lubię wracać 
tam, gdzie byłem” doprowadziły do łez 
niejedną osobę. Była jeszcze jedna uro-
dzinowa niespodzianka. Wychowanek 
przedszkola Kamil Karmelita, dziś zawo-
dowy muzyk, zabrał publiczność w świat 
niesamowitych dźwięków, które wydo-
bywał m.in. z  instrumentów perkusyj-
nych.

Jak bogatą historię ma to przedszkole 
można się było przekonać przeglądając 
kroniki pełne archiwalnych zdjęć z wielu 
niesamowitych spotkań, dziecięcych 
balów i wycieczek.  (beb)
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Druga kurtyna stanęła na deptaku 
przy ul. Kochanowskiego. - W czasie 
upałów kurtyny wodne są urucha-
miane w  najgorętsze dni w  godzi-
nach, w  których odnotowywane są 
najwyższe temperatury powietrza. 
Dają wtedy chociaż odrobinę wy-
tchnienia mieszkańcom – mówi Mo-
nika Walkowiak z  ZUWŚ. – Bardzo 
się cieszę, że mamy w Słubicach kur-
tyny, o które wnioskowałem w prze-
szłości – komentuje radny Daniel 
Szurka. 

Ale to nie wszystko. Dzięki fi nan-
sowemu wsparciu ze strony gminy, 
Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji 

oferuje darmowy basen dla wszyst-
kich mieszkańców.  Jest czynny co-
dziennie od 10.00 do 18.00. - Woda 
została przebadana przez Sanepid, 
uzyskaliśmy pozytywną opinię – in-
formuje Zbigniew Sawicki, prezes 
SOSiR. Dodaje, że nad bezpieczeń-
stwem czuwają ratownicy WOPR. 
– Odpowiadając na głosy miesz-
kańców kupiliśmy też specjalne 
żagle przeciwsłoneczne, które przy 
brodzikach dla dzieci dają podczas 
upałów trochę cienia. Dodatkowo, 
podczas gorących dni uruchamiamy 
specjalną kurtynę wodną – mówi Z. 
Sawicki.  (beb)

Jedna z kurtyn wodnych stanęła na deptaku, koło biblioteki miejskiej.  
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Dyrektorka przedszkola Kamila Łopusiewicz (z prawej) do pamiątkowego zdjęcia 

zaprosiła panie, które w "Misiu Uszatku" pracowały przez wiele lat, a obecnie są już 

na emeryturze. 
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Forum Kleista i Filharmonia mają 
dla Polaków ciekawą propozycję 

Abonament 
na kulturę 

Po raz pierwszy Forum Kleista oraz Filhar-
monia C.P.E. Bacha oferują pakiet abona-
mentowy przygotowany specjalnie dla pol-
skiej publiczności, zapraszając na produkcje 
pozbawione językowych barier. Z piętnastu 
wyjątkowych przedstawień abonenci będą 
mogli, w zależności od nastroju, stworzyć 
swój własny program.

Magiczny czas 
Świętojańskiej Nocy…

- Nie znałam tej polskiej tradycji i to było bardzo interesujące spotka-
nie – chwali Jenny Friede, z frankfurckiego ratusza, Transgraniczną 
Noc Świętojańską, na którą zaprosiliśmy mieszkańców dwumia-
sta. Razem pletli wianki, które później popłynęły Odrą i biesiadowali 
z polsko-niemieckim zespołem Kukułeczkis.

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

UNIA EUROPEJSKA

Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego

EUROPÄISCHE UNION

Europäischer Fonds für 
regionale Entwicklung

reklama

W ofercie znajdują się widowiska ba-
letowe, koncerty muzyki klasycznej, 
pokaz malarstwa piasku, opera 
(z  polskimi napisami) oraz festiwal 
muzyki świata transVOCALE. Przy 
wyborze trzech, pięciu lub siedmiu 
wydarzeń w  ramach karnetu abo-
namentowego goście będą mogli za-
oszczędzić aż do 23% w stosunku do 
cen wyjściowych. Ponadto nie zobo-
wiązują się tym do zakupu karnetów 
na kolejne sezony, ponieważ karnet 
nie jest przedłużany automatycznie.

- Tą ofertą po raz kolejny udo-
wadniamy uniwersalne możliwości 
kultury budującej mosty z  dala od 
językowych barier i pozwalającej do-
świadczać jej wspólnie wszystkimi 
zmysłami. To ważny krok dla dwu-
miasta. Cieszymy się na spotkania 
oraz wymianę z  naszymi polskimi 
sąsiadami – mówi o polskiej ofercie 
abonamentowej Florian Vogel, kie-
rownik artystyczny w Forum Kleista. 

Mariusz Olejniczak, burmistrz 
Słubic podkreśla, że ta propozycja 
doskonale wpisuje się w  ideę dwu-
miasta. – To jest nasz cel, żeby 

o  współpracy rozmawiać językiem 
korzyści. Kultura od lat jest fi larem 
naszej integracji i bardzo się cieszę, 
że dzięki nowej ofercie Forum Kle-
ista ten fi lar będzie jeszcze solid-
niejszy.

Dalsze informacje dotyczące 
zalet oferty abonamentowej, pro-
gramu i  cen znaleźć można na 
stronie internetowej www.kleist-
forum.de lub w  broszurach do-
tyczącej polskiego abonamentu, 
które można znaleźć w  kasach 
prowadzących przedsprzedaż i roż-
nych instytucjach w Słubicach i we 
Frankfurcie nad Odrą.

Osobiste doradztwo w  ję-
zyku polskim dotyczące abona-
mentu zainteresowani otrzymają 
w Polsko-Niemieckiej Informacji Tu-
rystycznej mieszczącej się w  Domu 
Bolfrasa:
od poniedziałku do piątku: 
10:00 - 18:00, w soboty: 10:00 - 14:00
Tel. +49 (0)335 610080-0
Große Oderstraße 29, 
15230 Frankfurt nad Odrą 

(red) 
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Obchodzona w  wigilię dnia Świę-
tego Jana Chrzciciela Noc Święto-
jańska, zwana jest też Nocą Kupały 
lub Sobótką, od nazwy obrzędowych 
ognisk, które się wówczas rozpala. 
W  Polsce dobrze są znane obrzędy 
związane z  tym dniem: wyplatanie 
wianków i  puszczanie ich na wodę 
przez młode dziewczęta. Wyłowienie 
wianka przez kawalera jest zapowie-
dzią szybkiego zamążpójścia dziew-
czyny. W  noc świętojańską szuka 
się też w  lesie mitycznego kwiatu 
paproci, a  jego odnalezienie wróży 
szczęście. O tych polskich tradycjach 
opowiedzieliśmy 23 czerwca naszym 
sąsiadom zza Odry. W ogródku przy 
bibliotece miejskiej w  Słubicach, 
zgromadziło się wiele osób. Niektó-

rych przyciągnęła dochodząca stąd 
muzyka i  znane piosenki śpiewane 
przez zespół Kukułeczkis, prowa-
dzony przez Heide Schwaneberg 
i  Piotra Pakulskiego. Kto chciał się 
przyłączyć do wspólnego śpiewania 
dostawał dwujęzyczny śpiewnik bie-
siadny z  mnóstwem pięknych pol-
skich i niemieckich piosenek. Potem 
wszyscy, wspólnie z  tancerzami 
Bohemy, którzy uatrakcyjnili sobót-

kowy wieczór, poszli z pochodniami 
na most łączący Słubice i Frankfurt, 
żeby z tego miejsca oglądać płynące 
rzeką wianki. 

Transgraniczna Noc Święto-
jańska, przygotowana przez Gminę 
Słubice odbyła się w  ramach pro-
jektu „Europejskie Modelowe 
Miasto Współpracy Transgranicznej 
Słubice&Frankfurt nad Odrą”. 

(beb)
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SWAWOLNY KOGUCIK – BUNTER HERING
W SŁUBICACH I FRANKFURCIE NAD ODRĄ

MiejskieŚwiętoHanzy

12-14.07.2019

PROGRAM IMPREZY

Będzie kosmiczna zabawa! 
Koncerty zespołów Bajm, Sound’n’Grace, Łukasz Łyczkowski & 5 RANO, Enej, Weekend i Masters - to tylko część atrakcji, które przy-
gotowaliśmy na tegoroczne Miejskie Święto Hanzy. Odbędzie się ono od 12 do 14 lipca. Nowością będzie księżycowe miasteczko, 
która powstanie w parku przy placu Przyjaźni z transgraniczną ofertą szczególnie dla młodzieży i rodzin z dziećmi, ale także dla 
seniorów. Czeka nas nieziemska zabawa… w końcu mamy w tym roku 50. rocznicę lądowania człowieka na Księżycu.

Zaczynamy w piątek 12 lipca, tradycyjnie 
inauguracją na moście. Mieszkańców 
i zaproszonych gości powitają gospodarze 
Słubic i Frankfurtu. Nie zabraknie arty-
stycznych niespodzianek, beczki piwa 
i poczęstunku dla wszystkich. Będzie 
też zapowiedź Kosmosu Przyjaźni w po-
staci międzyplanetarnego performance 
teatralno-muzyczno-tanecznego „My 
już lecimy”. – A piątek zakończymy 
feerią barw w kosmosie – nieziem-

skim i transgranicznym pokazem fajer-
werków – zaprasza Tomasz Stefański, 
dyrektor Słubickiego Miejskiego Ośrodka 
Kultury. 
W parku przy placu Przyjaźni, w sobotę 
i niedzielę (13 i 14 lipca), odbywać się 
będą m.in. warsztaty taneczne, wo-
kalne, muzyczne, teatralne, plastyczne, 
których efektem będą widowiska ta-
neczne, performance i akcje artystyczne 
skierowane do mieszkańców. Publicz-

Dlaczego Hanza?
Wspólne frankfurcko-słubickie święto miejskie nawiązuje do wspólnych 
korzeni hanzeatyckich. Kiedy powstał związek, jakie miał cele i jakie ma 
znaczenie dzisiaj? 
 
Najwcześniej zawiązana w XIII w. Hanza 
angielska dążyła do zmonopolizowania 
handlu wełną. W XIII w. powstała także 
Hanza niemiecka, której celem było opa-
nowanie handlu na Bałtyku i w krajach 
nadbałtyckich. Początkowo do Związku 
Hanzeatyckiego należały wyłącznie miasta 
niemieckie położone nad Morzem Pół-
nocnym, m.in. Lubeka, Stralsund, Greis-
wald, Hamburg i Soest, później objął on 
także miasta niemieckie położone nad 
Renem oraz miasta krzyżackie, szwedzkie 
i polskie. 

W połowie XIV w. liczba miast członków 
Hanzy wynosiła 130, a w XV w. już 160. 

ność bawić będą lokalni artyści, ale 
też goście z miast partnerskich Słubic 
i Frankfurtu, m.in. kilkunastoosobowy 
zespół dudziarzy Banda de Gaitas, 
z Chaves-Verin (Portugalia-Hiszpania), 
Eetu Lampi, magik z Imatry (Finlandia) 
czy hip-hopowy zespół Let’s go z Szostki 
(Ukraina). Będą też Food tracki, dmu-
chańce dla dzieci, strefa relaksu i wiele 
innych atrakcji. – Z 13 na 14 lipca prze-
niesiemy się w przestrzeń międzyga-

laktyczną, gdzie artyści z kolektywu 
Between_us zabiorą nas w podróż 
z muzyką elektroniczną i wspólne lądo-
wanie na Księżycu – dodaje T. Stefański. 
Ciekawie będzie też we Frankfurcie. Tam 
warto już zajrzeć w czwartek, 11 lipca, 
bo tradycyjnie o 22.00 rozpocznie się 
koncert na diabelskim młynie przy Hol-
zmarkt, w wykonaniu chóru Singaka-
demie.  W sobotę, od 15.00, na scenie 
przy ratuszu wystąpią artyści, którzy 

zaprezentują hity znane niemieckiej 
publiczności z Listy przebojów An-
tenne Brandenburg, a o 20.30 wystąpi 
gwiazda wieczoru - szkocki zespół roc-
kowy Nazareth. W niedzielę o 18.00 nie 
lada gratka czeka melomanów muzyki 
klasycznej. Przed ratuszem plenerowy 
koncert wieńczący sezon artystyczny da 
Brandenburska Orkiestra Państwowa 
z Frankfurtu wraz z solistami Opery Ka-
meralnej w Rheinsbergu.

Z miast polskich do Hanzy należały m.in.: 
Gdańsk, Toruń, Elbląg, formalnie także 
Kraków. Co trzy lata odbywały się zjazdy 
delegatów miast członkowskich (Hanse-
tage). Uchwały podejmowane na zjazdach 
obowiązywały wszystkie miasta hanze-
atyckie. Nieprzestrzeganie ustaleń groziło 
wydaleniem ze Związku. Dla obrony swych 
interesów Hanza posiadała własne wojska 
lądowe i flotę wojenną. Hanza posia-
dała liczne przywileje przyznawane przez 
władców poszczególnych krajów. Będąc 
monopolistą w zakresie eksportu, stymu-
lowała rozwój gospodarczy pod względem 
wielkości i rodzaju produkcji.

Kupcy hanzeatyccy, posiadając własne 
eksterytorialne faktorie w wielkich ośrod-
kach handlowych Europy, m.in. w Lon-
dynie, Brugii, Antwerpii, Bergen, Malmo 
i Nowogrodzie Wielkim, mogli prowadzić 
nieskrępowaną wymianę handlową z lud-
nością danego kraju. Uprzywilejowana 
pozycja kupców Hanzy wywoływała nie-
chęć, a nawet wrogość miejscowych po-
średników. Szczyt potęgi Hanza przeżywała 
na przełomie XIV i XV w. Od drugiej połowy 
XV w. i w XVI w. zaznaczył się jej powolny 
upadek, wynikający z konkurencji Ho-
landii, Anglii i połączonych unią kałmarską 
państw skandynawskich oraz z powstają-

cych coraz częściej sprzeczności interesów 
poszczególnych miast, członków związku. 
W XVII w. nastąpił całkowity upadek Hanzy.

Współczesna Hanza nawiązuje do hi-
storycznej unii miast, jednak nie pod 
kątem konkurencji na rynku handlowym 
czy też walcząc o dominację na określo-
nych rynkach zbytu. Ideą dzisiejszego 
Związku Hanzeatyckiego jest głęboka 
współpraca samorządów miast na płasz-

czyźnie gospodarczej, naukowej, kultu-
ralnej. Samorządy organizują wspólne 
konferencje naukowe, dążąc do wymiany 
doświadczeń, prowadząc wspólne pro-
jekty naukowe. W ramach współpracy 
odbywają się również wszelkiego rodzaju 
kontakty kulturalne, przede wszystkim 
zaś gospodarcze. Spotkania miast part-
nerskich stymulują gospodarczą współ-
pracę wielu firm, instytucji i organizacji.
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12.07

 godz. 2
0:00

12.07 godz. 22:00

ŁUKASZ ŁYCZKOWSKI 
& 5 RANO

ZAKOŃCZENIEM PIERWSZEGO DNIA IMPREZY TRADYCYJNIE BĘDZIE 

SPEKTAKULARNY POKAZ SZTUCZNYCH OGNI NA ODRZE 

MEÄNLAND

BAJM

ENEJ

WEEKEND

SOUND’N’GRACE

    MASTERS

12.07
 godz. 24:00

12.07 godz. 00:15

13.07

 godz. 18:30

13.07
 godz. 22:00

13.07
 godz. 00:00

13.07

 godz. 20:00

Scena główna – start 12 lipca godzina 18:30
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Scena przy ratuszu we Frankfurcie 12-13.07

Unia Europejska

Wydarzenia w ramach projektu „Kosmiczny Pl. Przyjaźni” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA

Redukować bariery — wspólnie wykorzystywać silne strony / Barierren reduzieren gemeinsame Stärken nutzen

Lokalnie tworzymy Kosmos Przyjaźni

ANNA LOOS DR. MOTTENAZARETH

13.07
 godz. 20:30

13.07 godz. 22:00

12.07

 godz. 21:45 

Kosmos Przyjaźni – program wydarzeń

12 lipca, godz. 18.00 – inauguracja na moście
Międzyplanetarny Performance teatralno-muzyczno-taneczny „My już lecimy”

13 lipca 2019, godz. 12.00 – Kosmos START
12.00 – 18.00 – warsztaty dla mieszkańców, animacje i atrakcje dla dzieci, dmu-
chańce, plenery artystyczne, kreatywne warsztaty budujemy Słubfurt, strefy relaksu 
i wypoczynku, Food tracki

13.00 – 17.00 Kosmiczna Przestrzeń Sceniczna – wystąpią zespoły z miast partnerskich, 
Chór Cantabile, lokalni artyści, Szymon Małecki, Henryk Lechelt i Studio Tańca BOHEMA.

17.00 – 20.00 – Elektroniczne lądowanie na Księżycu z Between_us – pokazy VJ, 
warsztaty DJ, gra światłem

20.00 – 4.00 – Koncert w charakterze show muzyczno-artystycznego. Wystąpią: 
INKAA & THE VULVERINAS oraz DJ’s z kolektywu Between _us

14 lipca 2019, godz. 12.00 – Kosmos START
12.00 – 18.00 – warsztaty dla mieszkańców, animacje i atrakcje dla dzieci, dmu-

chańce, plenery artystyczne, kreatywne warsztaty budujemy Słubfurt, strefy relaksu 
i wypoczynku, Food tracki

12.00 – 18.00 Kosmiczna Przestrzeń Sceniczna – wystąpią zespoły z miast partner-
skich, lokalni artyści: Edyta Kręgiel z grupą wokalistów, Piotr Pakulski i chór Conso-
nans, Robert Kliszczak i show taneczne w stylu break dance i hip hop, Olga Szabelko 
z grupą taneczną, Henryk Lechelt i Studio Tańca BOHEMA.

„Kultura, głupcze! Wzmocnienie strate-
gicznego partnerstwa w obszarze kul-
tury – etap I”,  ramach którego zostanie 
przeprowadzonych łącznie 200 warsz-
tatów artystycznych, związanych tema-
tycznie z imprezami misyjnymi SMOK-a. 
– Zaczynamy od Miejskiego Święta 
Hanzy, przygotowując dla mieszkańców 
warsztaty z wielu dziedzin – muzyczne, 
audio-wizualne, teatralne, wokalne, 
taneczne – zapowiada dyrektor Słubic-
kiego Miejskiego Ośrodka Kultury Tomasz 
Stefański. – Wszystkie działania mają 

charakter otwarty i są przeznaczone dla 
chętnych – do projektu mogą się zgłosić 
osoby w każdym wieku, z Polski i z Nie-
miec – dodaje. 

Będzie kosmicznie i fantastycznie!
Kosmos Przyjaźni to inicjatywa oddolna 
przygotowana przez lokalnych twórców 
dwumiasta. Wydarzenia bazują na do-
świadczeniu, pasji i talentach lokalnych 
twórców amatorów, zaangażowanych 
w artystyczny rozwój naszej małej oj-
czyzny. Spotykamy się na Placu Przyjaźni 

13 i 14 lipca, gdzie przez dwa dni królować 
będzie tematyka kosmiczna. A to za sprawą 
50 rocznicy lądowania człowieka na Księ-
życu. W lipcu 1969 roku Apollo 11 wszedł na 
orbitę Księżyca. Armstrong i Aldrin prze-
szli do modułu księżycowego, który został 
odłączony i rozpoczął historyczne lądo-
wanie. Astronauci wylądowali na Księżycu 
20 lipca 1969 roku.

Kapitan Planeta i Gwiezdne Wojny
Nawiążemy do rocznicy i uczcimy ją lo-
kalnie. Na placu Przyjaźni powstaną 

kosmiczne dekoracje, artyści przygotują 
kosmiczne warsztaty, a występy ar-
tystyczne sięgną gwiazd… A wszystko 
dla mieszkańców i z mieszkańcami. – 
Oprócz lokalnych artystów w kosmicznej 
przestrzeni scenicznej pojawią się ze-
społy z miast partnerskich – wyjaśnia 
T. Stefański. – Zapraszamy mieszkańców 
dwumiasta na plac Przyjaźni w sobotę, 12 
lipca od godz. 12.00. Oferujemy barwny 
program artystyczny, kosmiczne zabawy 
i animacje, oraz atrakcje dla każdego – 
dodaje.

Będzie się działo! W ramach imprezy na Placu Przyjaźni powstanie Kosmiczna Przestrzeń dla mieszkań-
ców dwumiasta. Nowe miejsce z kosmiczną przestrzenią, gwiazdy, magiczne światła i dekoracje, warsz-
taty, plenery artystyczne, widowiska taneczne, performance, zakończone wspólnymi koncertami, wi-
dowiskami audiowizualnymi zsynchronizowanymi z ambitną muzyką elektroniczną, serwowaną przez 
lokalnych młodych twórców. 

W ramach przygotowań do kosmicznego 
świętowania, lokalni artyści przeprowa-
dzili szereg warsztatów, dzięki którym 
powstał księżycowy program, łączący 
pasje, zaangażowanie i talenty róż-
nych dziedzin. A było to możliwe dzięki 
unijnemu dofinansowaniu na projekt 

Eetu Lampi

Banda de Gaitas

Let’s go!

13.07 | 15.00

13.07 | 16.30

13.07 | 13.15

14.07 | 13.30

INKAA & 
THE VULVERINAS

13.07

 godz. 0
0:00
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Biegi, piłka nożna i golf... 

Hanza także
na sportowo!
Po raz czwarty w czasie Miejskiego Święta 
Hanzy odbędzie się „Bieg bez granic” na 
dystansie 1/3 maratonu czyli 14,065 km. 
Zawodnicy wystartują w piątek 12 lipca 
o 19.30 ze stadionu w Słubicach. Zapisy już 
ruszyły! Ale na tym nie koniec, bo imprez 
sportowych będzie więcej, a wszystkie za-
powiadają się bardzo ciekawie. 

Sportowym wstępem do Hanzy będzie 
otwarty Turniej golfa Hanza Golf Cup – 
Turniej Święta Hanzy o Puchar Burmistrza 
Słubic, na który SOSiR zaprasza 6 lipca 
o 10.00 (obowiązuje wpisowe). Miejscem 
rozgrywek będzie pole golfowe Dębowa 
Polana (ul. Sportowa 1). Na najlepszych 
golfistów czekają puchary i nagrody rze-
czowe.

Zapisz się, nie zwlekaj!
Niewątpliwie najliczniejszą imprezą spor-
tową będzie 4. Bieg bez Granic – Lauf 
Ohne Grenzen”. To już 4. edycja polsko-
-niemieckiego biegu na dystansie 1/3 ma-
ratonu, który odbędzie się pierwszego dnia 
Miejskiego Święta Hanzy. Tym razem start 
i meta będą znajdowały się na słubickim 
stadionie, ale trasa biegu przebiegać bę-

dzie tradycyjnie w Słubicach i Frankfurcie. 
Udział w biegu jest płatny – w zależności 
od daty zgłoszenia kosztuje od 50 do 100 zł. 
Zapisy już ruszyły, a udział w biegu zgłosiło 
ponad 200 osób z obu stron Odry. Więcej 
informacji znajduje się na stronie: www.
maratonczykpomiarczasu.pl lub www.so-
sirslubice.pl.

Zapisać można się także w dniu imprezy, 
ale wiąże się to z wyższą opłatą. Nie warto 
zwlekać, tym bardziej, że uczestników 
czeka wiele wrażeń, bardzo bogaty pakiet 
startowy i atrakcyjne nagrody w wielu ka-
tegoriach wiekowych (w sumie jest ich 6 
plus kategoria open (KiM).

Piłka i ryby
W sobotę, 13 lipca, na stadionie w Słubi-
cach odbędzie się Turniej piłki nożnej or-
lików „Hanza Cup - 2019” w kat. Żaków 
i Orlików. Początek zawodów zaplano-
wano na 10.00. Natomiast dla amatorów 
wędkowania zaplanowaliśmy drużynowe 
zawody nocne w sobotę i niedzielę (13-
14.07.2019). Zapraszamy 3-osobowe ze-
społy – startujemy o godz. 16.00 w sobotę 
13 lipca (rejon osiedla Krasińskiego).

1–11 LIPCA 2019 (CODZIENNIE)
PIERWSZE ZAJĘCIA – 1,2,3 LIPCA 

O GODZ. 17.00 W SALI KAMERALNEJ SMOK

CIAŁO… RUCH… DŹWIĘK…

WYSTĘPY PODCZAS MIEJSKIEGO ŚWIĘTA HANZY 

Frankfurt nad Odrą / Słubice

12, 13 i 14 lipca 

PROWADZENIE ZAJĘĆ: 
HENRYK LECHELT 

I UCZNIOWIE STUDIA TAŃCA BOHEMA

Na bezpłatne warsztaty zaprasza
Słubicki Miejski Ośrodek Kultury 

oraz Studio Tańca Bohema

Przyjdź, aby razem z nami tworzyć 
Miejskie Święto Hanzy

W razie pytań, zadzwoń 692 851 639!

warsztat taneczno-wokalno-aktorski
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AMERALNEJ SMOK

GO ŚWIĘTA HANZY 

/ Słubice

pca

AJĘĘĆĆĆĆ:: 
ELT 
ŃCA BOHEMA

y zaprasza
ek Kultury 

Bohema

ami tworzyć 
Hanzy

692 851 639!

UNIA EUROPEJSKA

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

EUROPÄISCHE UNION

Europäischer Fonds für
Regionale Entwicklung

Redukowa  bariery – wspólnie wykorzystywa  silne strony 
Barrieren reduzieren – gemeinsame Stärken nutzen.

Projekt „Kultura, g upcze! Wzmocnienie strategicznego 
partnerstwa w obszarze kultury – etap I”, realizowany jest w partnerstwie 

przez S ubicki Miejski O rodek Kultury oraz Messe- und Veranstaltungs GmbH

Eko-Invest 
s.c.

organizatorzy

sponsorzy

patronat medialny

partnerzypartnerzy

 Wspólnej miejskiej imprezie jak co roku towarzyszą dwie maskotki 
– Bunter Hering po stronie niemieckiej i Swawolny Kogucik po stronie polskiej.  
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To się dzieje...
WIADOMOŚCI Z POWIATU SŁUBICKIEGO 

Sztandar powiatu i medale 
starosty w przededniu 
wielkiej rocznicy 
To było prawdziwe święto demokracji! Trudno bowiem wybrać lepszy ter-
min na przekazanie sztandaru powiatu słubickiego niż dzień przed 30. rocz-
nicą pierwszych, częściowo wolnych wyborów w powojennej Polsce.

Spotkanie wysokiego 
szczebla na terminalu 
w Świecku

Spotkanie na zamku 
z seniorami zza Odry

Aby uroczystości nadać jeszcze 
większą rangę, po raz pierwszy w hi-
storii zostały wręczone medale sta-
rosty „Człowiek w służbie powiatu”. 
Kto i za co je otrzymał?

Sześcioletnie starania
Zacznijmy jednak od sztandaru. Przy-
pomnijmy: w 2013 roku zawiązał się 
Komitet na rzecz ufundowania sztan-
daru dla powiatu słubickiego. Jego 
przewodniczącą została Kazimiera 
Jakubowska, która wraz z pozosta-
łymi członkami zachęcała miesz-
kańców do przekazywania datków 
potrzebnych do uszycia sztandaru.

Zgłosiło się około trzydziestu osób, 
firm i instytucji, które wsparły dzia-
łania Komitetu. Udało się zebrać 
potrzebną kwotę, jednak w między-
czasie zmieniły się insygnia powiatu, 
przez co wykonanie sztandaru trzeba 
było przesunąć. Na szczęście nie-
dawno, po sześciu latach mogliśmy 
z radością obwieścić: sztandar już 
jest, a jego uroczyste przekazanie 
odbyło się 29 czerwca w Collegium 
Polonicum.

Uroczystość roku
- To wspaniały pomysł na uczczenie 
tej wielkiej rocznicy - mówili nam 
mieszkańcy, którzy przybyli na uro-
czystość.

- Początki nie były łatwe. Ale posta-
nowiliśmy sobie, że nie odpuścimy, i, 
jak widać dziś, warto było – nie kryła 
wzruszenia K. Jakubowska, która zo-
stała także matką chrzestną sztan-
daru.

- Każde ważne święto ma swoją 
wigilię. Dlatego cieszę się, że mogę 
tu być w przededniu tak ważnej rocz-
nicy - mówił ks. kan. Henryk Wojnar, 
święcąc sztandar.

Jak wyglądała droga 
do wolności?
O drodze do 4 czerwca’89 opowie-
dzieli: senator Waldemar Sługocki 
i były burmistrz Słubic Ryszard 
Bodziacki, zaś członek zarządu 

województwa lubuskiego Marcin Ja-
błoński podkreślił wagę i wpływ tam-
tych dni na czasy, w których żyjemy.

- To wielki dzień! Uroczyście przy-
sięgam, że będę bronił tego sztan-
daru, dopóki pełnić będę funkcję 
starosty – mówił Leszek Bajon. 

Sztandar został przekazany, zaś 
w skład jego pocztu wchodzą: Anna 
Gołębiowska, Monika Karasińska 
oraz Wojciech Skwarek.

Zdrowie, kultura i samorząd
Nie można jednak mówić o powiecie 
słubickim ani nawet o jego sztan-
darze, bez ludzi, którzy go tworzyli 
lub działali na rzecz jego miesz-
kańców. Dlatego właśnie, tuż po 
przekazaniu sztandaru, wręczono 
medale starosty „Człowiek w służbie 
powiatu”. Mają one na celu uhono-
rowanie tych mieszkańców i pod-
miotów z powiatu słubickiego, którzy 
poprzez swoją aktywność przyczy-
niają się bądź przyczyniali do rozwoju 
powiatu i jego mieszkańców.

Medale będą wręczana corocznie, 
a w tym roku kandydatów do ich 
otrzymania wskazali członkowie Po-
wiatowej Rady Seniorów, Powiatowej 
Rady Kobiet oraz zarząd powiatu. 
Sześcioosobowa kapituła, w skład 
której wchodzili przedstawiciele ww. 
organów, wyłoniła trójkę laureatów.

Oto złota trójka!
I uwaga: miło nam ogłosić, że w tym 
roku laureatami zostali: Edward 
Chiliński, pierwszy, a zarazem dwu-
krotny starosta słubicki, samorządo-
wiec, bez którego powiat słubicki nie 
byłby dzisiaj taki, jaki jest. 

Drugą zdobywczynią medalu 
jest Dorota Górecka, naczelna pie-
lęgniarka szpitala, filar lecznicy, 
o której mówią, że wnosi na szpitalne 
oddziały powiew ciepła, bezpieczeń-
stwa i empatii. 

Kolejny zaś krążek trafił do Marii 
Wałach, bibliotekarki ze Specjalnego 
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 
w Słubicach, która jak nikt inny nie 
propaguje w powiecie idei czytel-
nictwa.

Laureatom raz jeszcze gratulu-
jemy! A uczniom i nauczycielom Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia 
w Słubicach serdecznie dziękujemy 
za fantastyczne występy. Podobnie 
jak Jerzemu Wieczorkowi, nauczy-
cielowi z Zespołu Szkół Technicznych 
w Słubicach, który czuwał nad cere-
moniałem przekazania sztandaru. 

Raz jeszcze dziękujemy wszystkim, 
którzy byli z nami w tym ważnym 
dniu! Więcej zdjęć z tej wyjątkowej 
uroczystości znajdziecie na profilu 
starostwa  na Facebooku.

(red.)

O przyszłości i funkcjonowaniu 
polskich oraz niemieckich służb na 
terenie terminala w Świecku rozma-
wiał 28 maja, podczas oficjalnej wi-
zyty, minister spraw wewnętrznych 
Brandenburgii Karl Heinz Schrőter ze 
starostą słubickim Leszkiem Bajonem 
i wicestarostą Robertem Włodkiem.

Zarząd powiatu deklaruje daleko 
idącą współpracę z instytucjami po 
obu stronach Odry, w celu zapew-
nienia prawidłowego funkcjono-
wania terminala.  

Rozmowy z polskim i niemieckim 
Ministerstwem Spraw Wewnętrz-
nych będą kontynuowane. (red.)

- Świat wciąż idzie naprzód, więc za-
chęcam: nie bójcie się nowoczesnych 
technologii w celu jego poznania. Po-
może wam ona także być w stałym 
kontakcie z waszymi dziećmi i wnu-
kami - mówił 14 czerwca starosta 
Leszek Bajon, podczas inauguracji 
26. Brandenburskiego Tygodnia Se-
niorów na zamku w Storkow. 

Staroście towarzyszyły: przewod-
nicząca Powiatowej Rady Seniorów 
Barbara Kwiatkowska i dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy Ro-
dzinie  Anna Gołębiowska. 

Były wesołe wspomnienia z ze-
szłorocznego grzybobrania seniorów 
z obu stron Odry czy warsztatów ku-
linarnych na statku. I, co podkreślają 
szefowie Rad Seniorów z dwóch part-
nerskich powiatów, w planach są już 
kolejne działania. Liczymy na to!

Dziękujemy za zaproszenie staro-
ście powiatu Odra - Szprewa Rolfowi 
Lindemannowi oraz tamtejszemu 
szefowi Rady Seniorów Hansowi 
Christianowi Karbe. I do zobaczenia, 
tym razem po polskiej stronie! 

(red.)

Dzielnie walczyli o puchar starosty!
- Sport jest w stanie zastąpić prawie każdy lek, ale żaden lek nie zastąpi sportu - mówił 5 czerwca 
w Górzycy, podczas otwarcia VIII Spartakiady Ziemi Lubuskiej dla Osób Niepełnosprawnych o Pu-
char Starosty Słubickiego, jej współorganizator starosta Leszek Bajon. Towarzyszył mu wicestaro-
sta Robert Włodek, nie zabrakło także szefów gmin powiatu słubickiego.
Skok w dal, rzut piłeczką tenisową, bieg na czas z przeszkodami... To tylko część konkurencji, z którymi zmierzyło się około czterystu uczestników z trzy-
nastu Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz siedmiu Środowiskowych Domów Samopomocy w całym województwie!

Głównym organizatorem spartakiady było Polsko - Niemieckie Stowarzyszenie „Humanitas” z Górzycy, przy pomocy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ża-
bicach oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Górzycy. A całość dofinansowano z budżetu powiatu słubickiego, w ramach otwartego konkursu ofert na reali-
zację zadań publicznych w 2019 roku. Brawa dla wszystkich zawodników!  (red.)
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Wbiegli na 
najwyższy wieżowiec 
we Frankfurcie 

To był prawdziwy 
festiwal piłkarski

Dzień Dziecka 
na sportowo

Lekkoatletycznym Festiwalem dla słubickich przedszkoli, który od-
był się 3 czerwca, Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji zakończył tego-
roczne obchody Dnia Dziecka. Dla wielu maluchów była to pierwsza 
wizyta na prawdziwym stadionie. 

To są wojownicy!
Takiej gali sportów walki jeszcze w naszym 
mieście nie było. Emocje, krew, pot i łzy…to 
wszystko można było zobaczyć w hali spor-
towej w niedzielę 23 czerwca.

Trzy kategorie wiekowe, 28 drużyn, 
ponad 300 piłkarzy…. Festiwal Pił-
karski z  okazji Dnia Dziecka, który 
odbył się 1 czerwca na słubickim 
stadionie, to był strzał w dziesiątkę. 
Rozdano piękne puchary, medale 
i  atrakcyjne nagrody rzeczowe. 
Z  dobrej strony pokazała się Słu-
bicka Akademia Piłkarska (3 miejsce 
wśród skrzatów),  natomiast UKS 
Polonia Słubice uplasowała się 
tuż za podium w  orlikach. Królem  
strzelców festiwalu został Niklas 
Brian - SAP Słubice. 

Wyniki końcowe turnieju Kinder 
Cup Skrzatów:
1. Pogoń Szczecin, 2. UKS Czwórka 
Kostrzyn nad Odrą, 3. Słubicka Aka-
demia Piłkarska Słubice, 4. Dwójka 
MOS Gubin, 5. Steinpol Ilanka 
Rzepin, 6. UKS Polonia Słubice, 
7. WSP ABRA Witnica, 8. Czarni 
Browar Witnica.

Wyniki końcowe turnieju Kinder 
Cup Orlików:

1. APMM Falubaz Zielona Góra, 2. 
Pogoń Szczecin, 3. UKS Perła Cy-
binka, 4. UKS Polonia Słubice, 5. AP 
Baltica Świnoujście, 6. Słubicka Aka-
demia Piłkarska Słubice, 7. UKS Słońsk
8. Czarni Browar Witnica.

Wyniki końcowe turnieju Kinder 
Cup Żaków:
1. Łucznik Strzelce Krajeńskie, 2. 
Pogoń Szczecin, 3. UKS Celuloza 

2010 Kostrzyn nad Odrą, 4. UKS 
Słońsk, 5. UKS Polonia Słubice, 6. 
Słubicka Akademia Piłkarska Słu-
bice, 7. AP Baltica Świnoujście, 8. 
Stilon Gorzów Wielkopolski, 9. UKS 
Perła Cybinka, 10. UKS Celuloza 
20111 Kostrzyn nad Odrą, 11. UKS 
Akademia Piłkarska Kostrzyn nad 
Odrą, 12. Czarni Browar Witnica. 

(RT)

Okazuje się, że w  Słubicach jest 
bardzo prężnie działające środo-
wisko sportów walki. Klub   Street-
Fighters Słubice razem z  Kohorta 
Poznań zorganizowali trzecią edycji 
Ligii Muay Thai, poprzednie edycje 
odbyły się w Wielkopolsce i również 
cieszyły się wielkim powodzeniem 
zarówno wśród zawodników jak 
i widzów. W Słubicach podczas wy-
darzenia rozgrywane zostały walki 
kickboxingu oraz muay thai - Zgło-
siło się do uczestnictwa ponad 70 
osób -  łącznie przez około 6 godzin, 
stoczonych zostało 34 walk, w  róż-
nych stopniach zaawansowania 
oraz wieku - relacjonuje Rafał Kulas 
z  Klubu SFS. Warto podsumować 
występy naszych zawodniczek i  za-
wodników, których łącznie wystar-
towało 11 osób: 

1. Krystian Jacuk - wygrana, 2. Dawid 
Zieńkowicz  - wygrana, 3.  Kry-
spin Donaj  - wygrana, 4.  Dorian 
Nowicki  - wygrana, 5.  Grzegorz 
Ilcewicz - remis, 6. Michał Wójcik - 
remis, 7. Aksel Gozdek - przegrana, 
8. Kordian Olczakowski - przegrana, 
9. Patryk Dabrowa - remis, 10. Patryk 
Cegielski - wygrana przez walkower, 
11. Damian Szczerbin – przegrana.

Trzeba dodać, że na koniec se-
zonu liczone są punkty zdobyte we 
wszystkich edycjach i  osoba, która 
wygrała najwięcej walk, dostanie 
bilet do Tajlandii, a  zdobywcy dru-
giego i  trzeciego miejsca markowy 
sprzęt do treningów. Tak więc jest 
o  co walczyć.  Organizatorzy po-
twierdzają chęć powtórzenia wy-
darzenia, chętne osoby do pomocy 
zapraszają do kontaktu.  (RT)

Tym razem z  propozycji konku-
rencji i  zabaw lekkoatletycznych 
skorzystało pięć przedszkoli 
z  terenu Gminy Słubice: PS 1 Ja-
rzębinka, PS 2 Pinokio, PS 3 Miś 
Uszatek oraz przedszkola z  Golic 
i  Kunowic. Wszystkie dzieci po 
uroczystym otwarciu i  rozgrzewce 
przeprowadzonej przez Malwinę 
Kalarus biegały na 40 m, skakały 

w  dal,  reprezentacje 5- osobowe 
rzucały piłką lekarską na odległość, 
natomiast po 20 osób z  każdego 
przedszkola wzięło udział w  tra-
dycyjnym torze przeszkód. Oczy-
wiście w  tym dniu wszyscy byli 
zwycięzcami, a każdy przedszkolak 
otrzymał podczas podsumowania 
medal. Gablotki w  przedszkolach 
zostały również wzbogacone pa-

miątkowym pucharem za udział 
w  tej zabawie. Dzieciom gratulo-
wali: burmistrz Mariusz Olejniczak, 
prezes ośrodka sportu Zbigniew 
Sawicki, dyrektor SOSiRu Ryszard 
Chustecki, Dorota i Marek Walcza-
kowie z  prywatnego pogotowia ra-
tunkowego oraz sędziowie Andrzej 
Martyniak i Mariusz Kalarus.  

(RT)

Największe emocje towarzyszyły podczas toru przeszkód. Pierwszą konkurencją był bieg na 40 m.

Podopieczni Łukasza Ryszczuka z Polonii w kategorii Żak tym 

razem zajęli 5. miejsce.

UKS Polonia Słubice (żółte stroje) w wygranym derbowym z SAP 

Słubice 1-0.

W imprezie wzięło udział aż 28 zespołów.

Rodzinne zdjęcie słubickich wojowników, których odwiedził burmistrz Mariusz Olejniczak.

511 schodów, 24 piętra, 80 metrów 
wysokości – tyle mieli do poko-
nania uczestnicy corocznego biegu 
Oderturm- Lauf. W  rywalizacji, 16 
czerwca, wzięli też udział słubiczanie, 
m.in. radny Daniel Szurka, który 

w  swojej kategorii wiekowej zajął 
trzecie miejsce.  Była to już 18. edycja 
biegu, organizowanego wspólnie 
przez Dyrekcję Policji Federalnej 
z Berlina i Miejski Związek Sportowy 
z Frankfurtu nad Odrą. (beb)
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INFORMACJA
W siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach wywieszona została zmiana wykazu 

nieruchomości - lokalu mieszkalnego stanowiącego współwłasność Gminy Słu-

bice przeznaczonego do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najem-

cy, położonej przy ul. Kopernika 48/5 o numerze działki 426/4.Wykaz wywie-

szono w dniu 24 kwietnia 2019 r. na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego 

w Słubicach.

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.

Nasze szczypiornistki 
dziewiątym zespołem 
w Polsce!

Od 30 maja do 2 czerwca odbywał się w Głuchołazach krajowy fi nał 
Igrzysk Dzieci w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców. Do walki o tytuł 
mistrza Polski przystąpiło 16 zespołów w kategorii chłopców oraz 14 
drużyn w kategorii dziewcząt. W kategorii chłopców województwo 
lubuskie reprezentowała drużyna SP 14 z Zielonej Góry, a w kategorii 
dziewcząt SP 1 Słubice. Chłopcy z Zielonej Góry uplasowali się na 15. 
miejscu w kraju, słubiczanki na 9. 

Jak mówi trener naszych szczy-
piornistek Jerzy Grabowski jego 
podopieczne miały wielką szansę 
na medal. - Poziomem wyszkolenia 
technicznego i  taktycznego nie 
odbiegały od najlepszych drużyn 
w Polsce, ale zabrakło trochę szczę-
ścia i  ostatecznie zajęły tylko i  aż 
9 miejsce - opowiada i  dodaje, że 
do tej pory, jest to najlepszy wynik 
Słubic w historii tych rozgrywek.

Złoty medal wywalczyły dziew-
częta z SP Buk (mistrz województwa 
wielkopolskiego), które w fi nale po-
konały SP OMS Kwidzyn 7: 6. Brą-
zowy medal wywalczyła drużyna SP 
91 Kraków.

Wyniki meczów SP-1 Słubice: SP 
1 Słubice - SP 9 Legnica (woj. dolno-
śląskie) 8:9 SP-1 Słubice – SP Posada 
Górna (woj. podkarpackie) 12:8 SP-1 
Słubice – SP 91 Kraków (woj. mało-
polskie) 4:7 SP-1 Słubice - SP z OMS 
Kwidzyn (woj. pomorskie) 5:6 SP 
1 Słubice – SP3 Olecko (woj. war-
mińsko- mazurskie) 4:4 SP 1 Słubice 
– SP 49 Białystok (woj. podlaskie) 6:3 
SP -1 Słubice – KSP Kielce (woj. świę-
tokrzyskie) 8:5

Drużyna SP-1 Słubice: Marta Hep-
pner (bramkarka), Oliwia Pomes, 
Emilia Górniak, Julia Matkowska, 
Gabriela Nawotczyńska, Weronika 
Szary, Amelia Fornalczyk, Maja Mi-

kołajczak, Lena Tańczak, Izabella 
Matusiak, Noemi Woźniak, Natalia 
Terlecka, Liliana Cyganiak. Trener: 
Jerzy Grabowski Kierownik dru-
żyny: Damian Heppner.  (beb)
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Remis Polonii 
na do widzenia

Po długim i wyczerpującym sezonie MKS Po-
lonia Słubice zakończyła swój udział w 4-li-
gowych rozgrywkach. Na naszym stadionie 
zobaczyliśmy Falubaz Zielona Góra, który 
kilka kolejek przed końcem zapewnił sobie 
awans do III ligi.

Seniorom energii mogą 
pozazdrościć młodzi 

To jedno z najstarszych transgranicznych wydarzeń sportowo- rekre-
acyjnych, które już od ćwierć wieku odbywa się w Słubicach i Frank-
furcie nad Odrą. Festyn Sportowo- Rekreacyjny Seniorów i Osób Nie-
pełnosprawnych tym razem zagościł na stadionie w Słubicach.

W  środę 19 czerwca gościliśmy seniorów 
z  dwumiasta, których wraz z  Prezesem 
Słubickiego Ośrodka Sportu i  Rekre-
acji Zbigniewem Sawickim oraz dyrek-
torem SOSiRu Ryszardem Chusteckim, 
przywitali Gudrun Frey i  Stefan Köber 
z  Miejskiego  Związku Sportowego:  Z  za-
proszenia skorzystało prawie 120 osób, 
z których większość była z Frankfurtu nad 
Odrą. Po uroczystym otwarciu przyszedł 
czas na część sportowo- rekreacyjną. Przy-
gotowano 10 aktywności, które seniorzy 
mieli zadanie wykonać, m.in. rzucali do 
kosza, strzelali do bramki, a także z kara-
binu laserowego. Udział w  każdej z  nich 
sędziowie notowali na karcie startowej. 
Podczas zakończenia festynu, przy dobrej 
kawie, słodkościach i owocach podsumo-
wano imprezę. Wszystkie karty startowe 
tradycyjnie już brały udział w  losowaniu 
drobnych nagród rzeczowych... pozdra-
wiamy szczęśliwców. Oprócz tego każdy 
uczestnik otrzymał ekologiczną torbę.

Wydarzenie fi nansowane było z budżetu 
Gminy Słubice.  (RT)

Zakończyła się tegoroczna IV-li-
gowa przygoda Polonii. Do Słubic 
zawitał trzecioligowy już zespół 
Falubazu Zielona Góra i  wywiózł 
od nas 1 punkcik. Czy ten remis jest 
sprawiedliwy...ciężko powiedzieć. 
Poloniści starali się bardzo strzelić 
gola i  w  ostatnich minutach to 
mogło stać się faktem. Natomiast 
faktycznie wynik tego meczu poza 
względami prestiżowymi (fajnie by-
łoby pokonać nowego III-ligowca) 
nie ma żadnego znaczenia. Dobrze, 
że nikt nie doznał większej kon-
tuzji, bo kilka starć mogło się tym 
zakończyć. Nie zmienia to faktu, że 
nasza Polonia jest rycerzem wiosny. 

Z  pozycji spadkowicza wskoczyć na 
prawie czub tabeli to wielki wyczyn. 
Do zobaczenia za ok. dwa miesiące. 
W  jakim składzie....nie wiadomo. 
Czy ujrzymy ponownie bardzo 
dobrych i  sympatycznych gości 
z  Francji, którym przed meczem 
wręczono pamiątkowe medale? 
Wiele wskazuje, że tak, być może 
nie wszystkich. Tak czy inaczej dzię-
kujemy za walkę i tak udaną rundę 
zawodnikom, sztabowi szkolenio-
wemu, zarządowi klubu. MKS Po-
lonia Słubice w 30 meczach uzyskała 
43 pkt, 12 zwycięstw, 7 remisów i 11 
przegranych zajmując ostatecznie 7. 
miejsce w tabeli.  (RT)

Wśród aktywności królowały te na celne oko.

Gracze z Francji byli bardzo dużym wzmocnieniem w rundzie wiosennej.

W takim składzie Polonia Słubice zakończyła tegoroczne rozgrywki w IV lidze.
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Na szczęście większość promienio-
wania UV jest blokowane przez at-
mosferę i  do ziemi dociera jedynie 
promieniowanie UV-A  oraz zni-
koma część UV-B. Promieniowanie 
UV-A  nie jest pochłaniane przez 
rogówkę tak jak resztkowe promie-
niowanie UV-B i  niestety jest nie-
korzystne dla naszego organizmu, 
gdyż uszkadza włókna kolagenowe 
przyczyniając się do przyspieszenia 
procesu starzenia się skóry. Do naj-
częstszych schorzeń związanych 
z  długą lub wielokrotną ekspozycją 
na promieniowanie UV należą: 
• Skrzydlik 
• Zaćma
• posłoneczne uszkodzenie 

rogówki
• posłoneczne uszkodzenie 

plamki żółtej
• AMD 
• Nowotwory 

Ponadto dłuższa emisja będzie 
powodować zaczerwienienie spo-
jówki, uczucie suchości oczu, piasku 
pod powiekami. Promieniowanie 
UV-A  ze względu na to, że nie jest 
blokowane przez chmury tak na-
prawdę zagraża nam zarówno latem 
jak i zimą, a najbardziej w godzinach 
porannych i  popołudniowych, gdy 
słońce nie jest wysoko, gdyż w  po-
łudnie nasze oczy chronione są już 
przez łuki brwiowe. Jak zatem za-
bezpieczyć się przed niekorzystnym 
działaniem promieniowania UV. 
Najprostszym rozwiązaniem jest 
zakup okularów przeciwsłonecz-
nych wyposażonych w  fi ltry UV. 
Niestety niewiele tanich okularów, 

kupowanych poza salonami optycz-
nymi, a  posiadających informację 
o  takiej ochronie, w  rzeczywistości 
posiada fi ltr UV. Co gorsze, przez to, 
że posiadają przyciemnione „szkła”, 
stymulują większe rozszerzenie 
źrenicy dopuszczając jeszcze więcej 
szkodliwego promieniowania, niż 
gdyby w ogóle ich nie zakładać.

A co z osobami obarczonymi wa-
dami wzroku? Otóż również dla nich 
jest rozwiązanie. Będą to barwione 
soczewki korekcyjne kompensujące 
posiadaną wadę wzroku, wstawiane 
w dowolną oprawę okularową. Mogą 
to być soczewki jednolicie barwione 
np. brązowe, czarne, niebieskie, zie-
lone lub w gradiencie. Bardzo popu-
larne są też soczewki fotochromowe, 
które ściemniają się lub rozjaśniają 
w  zależności od stopnia ekspozycji 
na UV. Najnowszym rozwiązaniem 
są okulary korekcyjne w  systemie 
Clip-one. Wyglądają jak zwykłe 

okulary, do których można dodać 
specjalnie do tego modelu zaprojek-
towaną nakładkę przeciwsłoneczną. 

Jeśli zależy Ci na ochronie oczu 
przed szkodliwym promieniowa-
niem koniecznie odwiedź słubic-
kiego Medlooka, gdzie czeka na 
Ciebie specjalna promocja na 
okulary przeciwsłoneczne, a  sty-
listka okularowa pomoże wybrać 
okulary, które będą najbardziej paso-
wały do Twojej twarzy i osobowości.

Słubicki MEDLOOK znajduje 
się przy ul. Kopernika 23a. Czynny 
jest od wtorku do piątku w  godzi-
nach 9:00 – 17:00 oraz w  soboty 
9:00 – 14:00. Przed salonem znaj-
duje się wydzielony parking. Na 
badania można zarejestrować się 
bezpośrednio w salonie optycznym, 
telefonicznie pod nr 500  070  067, 
jak również poprzez stronę www.
medlook.pl, gdzie udostępniony jest 
kalendarz rejestracyjny on-line.

aaReklama

Czy promieniowanie UV naprawdę może 
zaszkodzić naszym oczom? 

podzielić można na 3 podzakresy 
– promieniowanie UV-A, UV-B oraz 
UV-C. Najgroźniejsze dla nas jest 
promieniowanie UV-C oraz UV-B 
ze względu na to, że może dopro-
wadzić do uszkodzenia łańcuchów 
DNA narażając na powstawanie 
nowotworów skóry. Promienio-
wanie UV-B w  minimalnej dawce 
posiada jednak również właści-
wości korzystne, gdyż przyczynia 
się do wytwarzania witaminy D-3. 

Promieniowanie UV czyli nadfi olet 
przebiega w  dolnej części widma 
promieniowania optycznego w  za-
kresie 100 - 400 Nm. Natomiast 
zakres widma widzialnego jakie re-
jestruje ludzka siatkówka obejmuje 
zakres od 380 do 780 Nm. Oznacza 
to, że co najmniej w  zakresie od 
380 do 400 Nm ludzkie oko nara-
żone jest na promieniowanie UV. 
Biorąc pod uwagę właściwości fi -
zyczne, zakres promieniowania UV 

Działkę budowlaną uzbrojoną 

w Słubicach, około 10-arową kupię.

Tel. 512 116 526

Reklama

Reklama

SCAPPA by Krupa w Medlook

Audi Zentrum Fürstenwalde
Siegfried Erkner & Sohn GmbH
Langewahler Straße 59c
DE 15517 Fürstenwalde
www.erkner-gruppe.de/pl/ 

Audi A8 4.2 TDI quattro

59.750 €

kW (KM): 283 (385)
Pojemność silnika (cm³): 4.134
Przebieg: 42.200
Pierwsza rejestracja: 
07.08.2015
Aktualne badanie techniczne 
Kolor: srebrny florett metalik

Cena do zapłaty gotówką

Cena nowego: 130.186 € (Transakcja wolna od podatku.)

Wyposażenie: Odtwarzanie w trybie
BOSE Surround Sound, reflektory Matrix LED, 
ogrzewanie postojowe i wentylacja postojowa 
zdalnie sterowana, tapicerka skórzana Valcona, 
elektryczne żaluzje i dużo więcej opcji.

Twój doradca: Samantha Hummel
Telefon: +49 3361 7 33 22 - 74
samantha.hummel@audizentrum-fuerstenwalde.de

INFORMACJA 

W  Urzędzie Miejskim w  Słubicach na okres 21 dni, wywieszono Zarządzenie Nr 227/2019, Nr 228/2019, nr 229/2019, 

230/2019, 231/2019 Burmistrza Słubic z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomo-

ści wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słubice przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres do 3 lat 

i 10 lat.

Lp. Położenie Nr księgi wieczystej
Nr 
działki

Pow. użytkowa 
nieruchomości

Przeznaczenie 
nieruchomości

1. Słubice, ul. Kościuszki 5 GW1S/00005206/4 715/23 8,88 m² Pomieszczenie gospodarcze

2. Słubice, ul. Paderewskiego 18 GW1S/00001532/1 610/9 11,60 m² Pomieszczenie gospodarcze

3. Słubice, ul. Paderewskiego 38 GW1S/00003957/9 539/33 6,75 m² Pomieszczenie gospodarcze

4. Słubice, Plac Bohaterów 2/4 GW1S/00003957/9 539/33 5,11 m² Pomieszczenie gospodarcze

5. Słubice, Plac Wolności 12 GW1S/00003957/9 539/33 5,74 m² Pomieszczenie gospodarcze

6. Słubice, Plac Wolności 12 GW1S/00003957/9 539/33 6,46 m² Pomieszczenie gospodarcze

7. Słubice, ul. Słowiańska 10 GW1S/00005161/6 619/49 6,47 m² Pomieszczenie gospodarcze

8. Słubice, ul. Słowiańska 14 GW1S/00005161/6 619/42 7,50 m² Pomieszczenie gospodarcze

9. Słubice, ul. Sienkiewicza 50 GW1S/00001532/0 615/10 4,41 m² Pomieszczenie gospodarcze

10. Słubice, ul. Piłsudskiego 3 GW1S/00033624 1275 33,29 m²
pomieszczenie piwniczne 

przeznaczone na przechowywanie 

sprzętu sportowego

11. Słubice, ul. Kochanowskiego 4 GW1S/00011275/3 695/13 5,61 m² Pomieszczenie gospodarcze

12. Słubice, ul. Sienkiewicza 1 GW1S/00013847/8 1287/1 7,26 m² Pomieszczenie gospodarcze

13. Słubice, ul. 1go Maja 24 GW1S/00005223/9 727/13 18,00 m² garaż

14. Słubice, ul. Konopnickiej 3 GW1S/00001535/1 683/70 17,94 m² garaż

15. Słubice, ul. Narutowicza 21 GW1S/00005185/0 335/57 22,49 m² garaż

16. Słubice, Pl. Przyjaźni 19 GW1S/00027616 526/1 9,00 m² garaż

17. Słubice, ul. Piłsudskiego 4 lok. Nr 2 GW1S/00026906/4 1275 22,49 m²
Lokal użytkowy

biuro europarlamentarne

   

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
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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, wywieszono Zarządzenie Nr 233/2019 Burmistrza Słubic z  dnia 11 

czerwca 2019 r. w  sprawie sporządzenia i  podania do publicznej wiadomości wykazu pomieszczenia gospodarczego sta-

nowiącej własność Gminy Słubice przeznaczonego do oddania w  najem na okres do 5 lat w  formie przetargu ustnego 

ograniczonego dla mieszkańców lokali przy Placu Bohaterów od nr 1 do nr 7, Placu Wolności od nr 9A do nr 13, ul. Żwirki 

i Wigury od nr 2 do nr 6H.

Lp. Położenie Nr Księgi wieczystej Nr działki Pow. lokalu Przeznaczenie lokalu

1. Słubice, Plac Bohaterów 1 GW1S/00003957/9 539/33 9,35 m2 pomieszczenie gospodarcze

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

INFORMACJA 
W Urzędzie Miejskim w Słubicach na okres 21 dni, wywieszono Zarządzenie Nr 236/2019 Burmistrza Słubic z dnia 12 czerwca 

2019 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu garażu stanowiącego własność Gminy Słubice 

przeznaczonego do oddania w najem na okres do 5 lat w formie przetargu ustnego ograniczonego dla mieszkańców lokali przy 

Placu Bohaterów od nr 1 do nr 7, Placu Wolności od nr 9A do nr 13, ul. Żwirki i Wigury od nr 2 do nr 6H.

Lp. Położenie Nr Księgi wieczystej Nr działki Pow. lokalu Przeznaczenie lokalu

1. Słubice, Plac Wolności 12 GW1S/00003957/9 539/33 19,09 m2 garaż

INFORMACJA
W siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach wywieszone zostały wykazy nieruchomości - lokali mieszkalnych stanowiących 

własność Gminy Słubice przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy:  

położenie działka nr

ul. Konstytucji 3 Maja 73B/10 343/6

ul. Staszica 8/4 278/7

Wykaz wywieszono w dniu 24 czerwca 2019 r. 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 2018 r. poz. 2204 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 własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 

1990 r. albo jej spadkobiercami, wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Burmistrz Słubic ogłasza
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 1 stanowiącego własność Gminy Słubice położo-

nego w Słubicach na Osiedlu Świerkowym 2D wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.

Słubice, Osiedle Świerkowe 2D/1: wyodrębniona nieruchomość lokalowa o powierzchni 393,92 m², zapisana w księdze wie-

czystej nr GW1S/00032064/4. Z prawem własności lokalu związany jest udział w nieruchomości wspólnej obejmujący części 

wspólne budynku i prawo własności gruntu - działki nr 274/4 o powierzchni 1353 m² wynoszący 23101/100000 części zapisany 

w księdze wieczystej nr GW1S/00031448/3 oraz udział wynoszący 4/149 części w działce nr 274/6 o powierzchni 4150 m² 

stanowiącej podwórze zapisany w księdze wieczystej nr GW1S/00031452/4. Cena wywoławcza lokalu wraz z udziałem w nie-

ruchomości wspólnej oraz udziałem w podwórzu 1 250 000 zł. Wadium w wysokości 100 000 zł.

Pierwszy przetarg na ww. lokal niemieszkalny ogłoszony w dniu 7 stycznia 2019 r. odbył się 28 marca 2019 r. i zakończył się 

wynikiem negatywnym. 

Przetarg odbędzie się 5 września 2019 r. o godzinie 1000 w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Miejskiego w Słubicach przy 

ul. Akademickiej nr 1.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu, które należy wpłacić na konto urzędu w banku Bank 

Spółdzielczy w Rzepinie, Oddział Słubice nr 37 8371 0009 0009 5514 2000 0060 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 30 

sierpn ia 2019 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Miejskiego w Słubicach.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na II piętrze Urzędu Miej-

skiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1 oraz na stronie bip.slubice.pl i www.slubice.pl/pl/nieruchomosci.

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach – Wydział Gospodarowania Nieru-

chomościami i Architektury, pok. Nr 230 lub telefonicznie pod nr tel. 095 737 20 60 w godz. 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku.

Przetarg ogłoszono 13 czerwca 2019 r.
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Wspominaliśmy polską drogę do wolności 
- W polskim kalendarzu historycznym data 4 czerwca zajmuje miejsce szczególne – mówił burmistrz Mariusz Olejni-
czak podczas uroczystości w Collegium Polonicum, która odbyła się dokładnie 30 lat po pierwszych częściowo wolnych 
wyborach parlamentarnych w powojennej Polsce, które otworzyły drogę do wolności nie tylko nam, ale całej komuni-
stycznej Europie. 

- Ktoś musiał być pierwszy, ktoś 
musiał się wykazać ogromną od-
wagą, ktoś musiał dać przykład 
i  doprowadzić do tego efektu do-
mina, którego byliśmy świadkami 
po czerwcu 1989 roku – i  to była 
Polska! – mówił z dumą burmistrz. 
- Bez polskiego Okrągłego Stołu nie 
byłoby węgierskiego Trójkątnego 
Stołu, nie byłoby aksamitnej rewo-
lucji w Czechosłowacji, nie upadłby 
potężny Związek Radziecki, nie ru-
nąłby mur berliński. A my Polacy? 
Moglibyśmy tylko nadal zerkać 
w  stronę wolnej Europy i  NATO, 
marząc o  tym, że kiedyś nasz kraj 
stanie się częścią tych światowych 
struktur, dających poczucie bezpie-
czeństwa – zaznaczył. Mówiąc o hi-
storycznych wyborach burmistrz 
podkreślił, że nie doszłoby do nich, 
gdyby nie odwaga i  ogromna de-
terminacja robotników z  Gdańska, 
Gdyni, Szczecina, Radomia, Łodzi, 
Poznania i  wielu innych osób, któ-
rych czynami przemówiła wów-
czas wolna Polska. - Pamiętamy 
też o  lokalnych patriotach, którzy 
wspierali tę walkę o  niezależność, 
a potem budowali struktury samo-
rządów w naszych gminach. Bardzo 
im za to dziękujemy – dodał. 

To były wspólne obchody 
Do współorganizacji obchodów 
czerwcowych burmistrz Mariusz 
Olejniczak zaprosił włodarzy 
wszystkich gmin tworzących 
powiat słubicki: Marka Koło-
dziejczyka, burmistrza Cybinki, 
Sławomira Dudzisa, burmistrza 
Rzepina, Stanisława Kozłowskiego, 
burmistrza Ośna Lubuskiego 
i  wójta Górzycy Roberta Stolar-
skiego, a  także Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza w  Poznaniu 
i  poznański oddział Instytutu Pa-
mięci Narodowej. Świętowaliśmy 
tę rocznicę wśród osób zaangażo-
wanych, w latach 80., w działalność 
opozycyjną, a także tych, którzy po 
przełomie budowali struktury sa-
morządowe w  naszych gminach. 
Spotkanie, prowadzone przez 
prof. Magdalenę Musiał-Karg, roz-
poczęło się słowami słynnej „De-
zyderaty”,wyśpiewanej pięknie 
przez młodziutkiego Antoniego 
Guzendę z  Górzycy: Przechodź 
spokojnie przez hałas i  pośpiech, 
i pamiętaj, jaki spokój można zna-
leźć w  ciszy. O  ile to możliwe, bez 
wyrzekania się siebie, bądź na 
dobrej stopie ze wszystkimi. Wy-

powiadaj swoją prawdę jasno i spo-
kojnie, wysłuchaj innych, nawet 
tępych i  nieświadomych, oni też 
mają swoją opowieść...

Polacy o przełomie 
Częścią uroczystości były wykłady 
prof. Tadeusza Wallasa, prorek-
tora UAM, prof. Elżbiety Lesiewicz 
z UAM i dr hab. Rafała Reczka, kie-
rownika poznańskiego oddziału 
IPN, które przybliżyły historię pol-
skiej drogi do wolności. 

Prof. E. Lesiewicz mówiła o tym, 
że rozmiary zwycięstwa Solidar-
ności w  wyborach czerwcowych 
zaskoczyły nie tylko komunistów, 
ale także stronę solidarnościowo 
–opozycyjną. - Dla władzy wynik 
wyborów był szokiem. Okazało się, 
że elita PZPR nie może liczyć na lo-
jalność nie tylko społeczeństwa, ale 
także swoich własnych podwład-
nych – wspominała. 

Prof. T. Wallas przytoczył ba-
dania opinii publicznej, które 
zlecono w  1989 roku, choć ich 
nie upubliczniono. Polacy pytani 
wtedy o  preferowane wartości 
w  życiu społecznym wymienili: 
równość i  sprawiedliwość spo-
łeczną, równość szans życiowych, 
równość wobec prawa, porządek 
i  ład w  społeczeństwie, możliwość 
swobodnego wypowiadania się, 
większe możliwości wpływania na 
decyzje władz, większe możliwości 
uzyskiwania wysokich dochodów 
przez ludzi wybitnie zdolnych 
i energicznych. 

Natomiast ze współczesnych 
badań wynika, że największe ko-
rzyści, które przyniosły zmiany pod 
1989 roku to: wzrost pozycji Polski 

w świecie, bezpieczeństwo między-
narodowe, relacje z sąsiadami, stan 
polskiej gospodarki, materialne 
warunki życia, poziom edukacji 
i szkolnictwa, pracowitość Polaków, 
tolerancja dla innych poglądów 
i poczucie własnej wartości. 

- Kiedy spytano Polaków, które 
wydarzenie otworzyło drogę do 
przemian ocenili, moim zdaniem 
bardzo trafnie, że był to Okrągły 
Stół – mówił prof. T. Wallas i dodał, 
że z  innego sondażu wynika, że 83 
proc. Polaków uważa, że warto było 
w  1989 roku zmienić ustrój poli-
tyczny, a  tylko nieliczni – 9 proc., 
podchodzą do transformacji kry-
tycznie. Transformacja – mówił 
- miała też swoją cenę. To: utrata 
bezpieczeństwa socjalnego, bez-
robocie, brak samorządności pra-
cowniczej i malejąca rola związków 
zawodowych, zbyt duża prywaty-
zacja. 

Gary Cooper z kartką 
do głosowania 
Obrazem do dziś rozpoznawalnym, 
który przypomina przełomowe 
wybory, jest plakat Tomasza Sar-
neckiego z  Gary Cooperem w  roli 
szeryfa. Jak wspominał dr Rafał 
Reczek z  IPN, plakat nawiązywał 
do plakatu z  fi lmu „W  samo połu-
dnie”, tyle, że Gary Cooper zamiast 
broni trzyma w  ręku kartkę wy-
borczą i idzie oddać głos, stanąć po 
stronie dobra. Na plakacie jest też 
logo Solidarności i podpis: W samo 
południe 4 czerwca 1989. Dr R. 
Reczek opowiadał, że spotkał się 
niedawno z  żoną nieżyjącego już 
T. Sarneckiego, która wspominała 
jak w ubiegłym roku odwiedziła ją 

wnuczka Gary Coopera. Mówiła, 
że w  Stanach Zjednoczonych ten 
plakat budził duży entuzjazm, a dla 
rodziny był powodem do dumy. Na 
wspomnienia namówiła też miesz-
kańców powiatu słubickiego prof. 
Magdalena-Musiał Karg. O czasach 
przełomu rozmawiała m.in. z  dr. 
Ryszardem Bodziackim, działa-
czem Solidarności, w  1991 roku 
wybranym na burmistrza Słubic, 
Wiesławem Kozinogą z  Cybinki, 
Waldemarem Buchtą z  Rzepina, 
pierwszym kierownikiem Urzędu 
Rejonowego w  Słubicach, Mariu-
szem Łukowskim z  Ośna Lubu-
skiego i  Ireneuszem Woźniakiem, 
który był zastępcą pierwszego wójta 
gminy Górzyca.

I runęły mury…

Bardzo emocjonalny i  piękny pro-
gram muzyczny przygotował na 
tę uroczystość Słubicki Miejski 
Ośrodek Kultury w  kooperacji 
z  gminami. Julia Żenowska z  Rze-
pina przypomniała utwór „Za czym 
kolejka ta stoi”, Jacek Fałdyna na 
saksofonie grał „Dziwny jest ten 
świat”, Zosia Jankowska z  Cybinki 
zaśpiewała przebój „Przeżyj to 
sam”, a grupa „Drewniane Pudełko 
Zwane Wyobraźnią” ze Słubic za-
prezentowała program oparty na 
słynnych „Murach” Jacka Kaczmar-
skiego.

Spotkanie było też okazją, żeby 
wręczyć nagrody zwycięzcom kon-
kursu wiedzy historycznej „Polska 
droga do wolności 1980-1990”, 
który się odbył 16 maja 2019 r. w Gó-
rzycy. Zwycięzcami została drużyna 
z Gimnazjum nr 1 w Słubicach: Mi-
chalina Grontkowska, Amelia Kor-
czak i  Cyprian Jurkowski. Drugie 
miejsce zajęła drużyna ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Słubicach: An-
tonina Skoncej, Natalia Kiedrowicz 
i Mikołaj Abbas, a trzecie uczniowie 
Szkoły Podstawowej w  Kowalowie: 
Katarzyna Jaworska, Wiktoria Ju-
dasz i Hubert Śliwiński.

Zanim przedstawiciele wszyst-
kich gmin spotkali się w Słubicach, 
w  południe w  Rzepinie złożyli 
kwiaty pod pomnikiem poświę-
conym wszystkim polskim bo-
haterom, którzy walczyli o  wolną 
Polskę.  (beb) 
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Antoni Guzenda z Górzycy, pomimo młodego wieku, w bardzo dojrzały sposób wy-

śpiewał słynną „Dezyderatę”. 

O polskiej drodze do wolności opowiedziała m.in. prof. Elżbieta Lesiewicz. Prof. Magdalena Musiał-Karg zaprosiła do dyskusji o przełomie w Polsce m.in. dr. R. Bo-

dziackiego, Wiesława Kozinogę, Waldemara Buchtę, Mariusza Łukowskiego i Ireneusza 

Woźniaka. 

Prof. T. Wallas, wspólnie z burmistrzem Mariuszem Olejniczakiem i dr. R. Reczkiem wrę-

czyli nagrody zwycięzcom konkursu „Polska droga do wolności 1980-1990”: Michalinie 

Grontkowskiej, Amelii Korczak i Cyprianowi Jurkowskiemu. 

Burmistrz M. Olejniczak, zastępca burmistrza Adriana Dydyna-Marycka i przewodni-

czący rady miejskiej Grzegorz Cholewczyński wzięli udział w złożeniu kwiatów pod po-

mnikiem bohaterów w Rzepinie. 


