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Będą pieniądze na ochronę przeciwpowodzio-
wą Słubic. W sierpniu ma zostać podpisana 
umowa między rządem polskim i Bankiem 
Światowym, dotycząca fi nansowania tej inwe-
stycji. Kosztować ona będzie 250 mln zł.  str. 6

To był ich dzień!  
Co w gminie się działo 
z okazji Dnia Dziecka? 
Kto nie był może zobaczyć...
  fotorelacje na str. 10-11

Reklama

ul. Piska 13;  69-100 S³ubice
tel. +48 95 718 3000

- wybielanie laserem
- bi¿uteria nazêbna
- profesjonalne czyszczenie zêbów
- lakowanie

- ortodoncja
- protetyka
- endodoncja (mikroskop)
- rentgenodiagnostyka
- znieczulenie The Wand
- znieczulenie podtlenkiem azotu (gaz rozweselaj¹cy)
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Danuta Nowak wyróżniona Branden-
burskim Orderem Zasługi! Dyrektorka 
Gimnazjum nr 2 odebrała to najwyższe 
wyróżnienie w Brandenburgii z rąk 
premiera landu Dietmara Woidke.

 str. 2
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WIADOMOŚCI
z powiatu

Tu pomagają tym, 
którzy są na życiowym zakręcie 

W budynku komunalnym przy ul. Szamarzewskiego powstało 13 mieszkań chronionych. 
Będą udostępniane potrzebującym przez trzy miesiące, a w wyjątkowych sytuacjach nawet 
pół roku. Słubiczanie dostaną nie tylko dach nad głową, ale też opiekę pracownika socjalnego, 
psychologa, pedagoga i prawnika. 

Pracownice socjalne: Monika Cichecki (z lewej) i Marta Jeżak, w wolnych chwilach pomagają zająć się chłopcem, który do mieszkania 

chronionego trafi ł ze swoją mamą. 

- Dotąd nie było u  nas takiego 
miejsca, dlatego bardzo mi za-
leżało, żeby to zmienić – mówi 
burmistrz Tomasz Ciszewicz. Na 
mieszkania chronione samorząd 
przeznaczył ostatnią kondygnację 
w  byłym akademiku, kupionym 
przez gminę od uniwersytetu po-
znańskiego (powstały tam też 
mieszkania komunalne). 

Alina Baldys, kierowniczka 
Ośrodka Pomocy Społecznej, cieszy 
się, bo udało się tu umieścić m.in 
podopieczną Środowiskowego Domu 
Samopomocy i  jej małego synka. 
Kobieta jest lekko upośledzona 
umysłowo i  potrzebuje wsparcia. 
W  domu go nie ma, bo mieszkała 
dotąd z  matką alkoholiczką. – Pra-
cownicy socjalni robią wszystko, 
żeby zachowała dziecko przy sobie. 
Chodzą z nią na zakupy, uczą gospo-
darować pieniędzmi. Pobyt tutaj bę-
dzie dla niej szkołą życia – dodaje. 

Gmina zadbała, żeby osobom 
w  trudnej sytuacji życiowej za-
pewnić dobre warunki. Każdy 
pokój został wyposażony w  nowe 
meble, prawie wszędzie są małe 
lodówki, na trzy pokoje przypada 
też kuchnia, łazienka i  toaleta. 
Oprócz tego wygospodarowano 
ładne pomieszczenie na świetlicę, 

w której jest telewizor i kącik zabaw 
dla dzieci. Przy kuchniach wydzie-
lono nawet kawałek miejsca, gdzie 
ustawiono stoły i krzesła, żeby było 
gdzie jeść posiłki. Na miejscu jest 
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też biuro, w którym codziennie, od 
rana do popołudnia, jest dostępny 
pracownik socjalny, a  minimum 
dwa razy w tygodniu psycholog i pe-
dagog. – Pracownik socjalny będzie 

łącznikiem z osobami tu mieszkają-
cymi, a jak zajdzie potrzeba dostaną 
też one asystenta rodziny, który bę-
dzie „prowadził je za rękę” – mówi 
A. Baldys.  str. 2
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Reklama dokończenie ze str. 1
Opowiada, że mieszkania chro-
nione są dla osób, które znalazły 
się na życiowym zakręcie. – Z róż-
nych powodów: z czy to z powodu 
pożaru, czy przemocy w  rodzinie 
czy długotrwałej choroby, bo przy-
puszczamy, że takie osoby też się 
tutaj znajdą, choć możemy przyjąć 
tylko tych, którzy nie wymagają 
całodobowej opieki - wyjaśnia 
kierowniczka OPS. Podkreśla też, 
że zgodnie z przepisami, w miesz-
kaniu chronionym można prze-
bywać od 3 do 6 miesięcy, choć 

Gmina chroni potrzebujących
- Spodziewam się, że najczęściej z mieszkań chronionych korzystać 
będą osoby, które doświadczają przemocy w rodzinie – mówi kie-
rownicza OPS Alina Baldys. 

Radość rodziców
Samorządowe przedszkola 
będą dłużej czynne

To rewelacyjna wiadomość! – cieszy się Paula Młynkowiak, której 
córeczka chodzi do „Misia Uszatka”. Także inni rodzice są zadowole-
ni z tego, że od września wszystkie samorządowe przedszkola będą 
czynne do 17.00. 

- Gdy pracuję popołudniami mam 
często problem z  odebraniem 
dziecka z  przedszkola – mówi P. 
Młynkowiak. Podobnie jak ro-
dzice Olgi Jarząb z  przedszkola 
„Jarzębinka”. – Dlatego bardzo się 
cieszymy z  tej zmiany – mówi tata 
dziewczynki. – Nieraz pracujemy do 
późnego popołudnia i nie będziemy 
już musieli z  językiem na brodzie 
biec do przedszkola – dodaje jego 
żona Justyna.

- Wychodzimy naprzeciw postu-
latom rodziców – podkreśla dyrektor 
Zespołu Administracyjnego Oświaty 

Jolanta Skręty. Cieszy się, że udało się 
wydłużyć czas otwarcia przedszkoli. 
Obecnie są one czynne do 16.30.

Anna Szurko, dyrektorka „Misia 
Uszatka” opowiada, że wielu ro-
dziców już w  momencie, gdy zapi-
suje dziecko do przedszkola, pyta do 
której placówka jest otwarta. – Nie-
które osoby dojeżdżają do pracy i dla 
nich te pół godziny, o  które wydłu-
żamy czas otwarcia przedszkoli, jest 
bardzo ważne – podkreśla. 

Dyrektorka „Jarzębinki” Jadwiga 
Grabowska mówi, że w  tej chwili 
są sytuacje, że rodzice wynajmują 

nawet opiekunki, które odbierają 
ich dzieci z przedszkola, bo sami nie 
są w stanie zdążyć na czas. Są i takie 
osoby, które dotychczas musiały się 
zwalniać z pracy, żeby móc na 16.30 
dojechać do przedszkola.

Słubickie przedszkola samorzą-
dowe są w stanie przyjąć 550 malu-
chów. Nabór na nowy rok szkolny już 
się zakończył. - Wolnych miejsc już 
nie ma, ale cieszy nas, że wszystkie 
dzieci, których rodzice złożyli po-
danie o  przyjęcie, dostały miejsce 
w przedszkolu - mówi J. Skręty. 

(beb)
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Wszystkie nasze samorządowe przedszkola będą czynne do 17.00. Obecnie są otwarte pół godziny krócej. 

górna granica jest dopuszczalna 
jedynie w  sytuacjach wyjątko-
wych. – Założenie jest takie, że 
w  ciągu trzech miesięcy rodzina 
powinna na tyle stanąć na nogi, 
żeby samemu sobie radzić. Nie 
mówimy, że bez pomocy opieki 
społecznej, bo oczywiście nadal 
będziemy takie osoby wspierać, 
ale jednak już na innych zasadach 
– zapowiada A. Baldys. Spodziewa 
się, że najczęściej z  mieszkań 
chronionych korzystać będą 
osoby, które doświadczają prze-
mocy w  rodzinie. – Trafi a do nas 

wiele kobiet, które odeszłyby 
chętnie od mężów czy partnerów, 
ale nie mają gdzie pójść. Tkwią 
więc w  chorych związkach, są 
upokarzane, doprowadzane do 
nerwic i  depresji – opowiada A. 
Baldys. Tym, które zdecydują się 
na odejście OPS już dziś pomaga. – 
Mamy panie, które dały sobie radę 
nawet z trójką czy czwórką dzieci. 
Do podjęcia decyzji potrzebowały 
przeświadczenia, że mogą komuś 
zaufać, że jest ktoś, kto będzie je 
wspierał w  trudnych chwilach – 
dodaje. 

Danuta Nowak 
wyróżniona 
Brandenburskim 
Orderem Zasługi!

Dyrektorka Gimnazjum nr 2 odebrała wczoraj 
to najwyższe wyróżnienie w Brandenburgii 
z rąk premiera landu Dietmara Woidke. 

D. Nowak uhonorowano m.in. za 
współpracę z  Karl-Liebknecht-
-Gymnasium we Frankfurcie nad 
Odrą, szkołą z  którą słubicka pla-
cówka realizuje od 10 lat projekt 
„Latarnia”. Polega na tym, że w obu 
szkołach tworzy się tzw. latarniane 
klasy, w  których są uczniowie ze 
Słubic i Frankfurtu. Co środę spoty-
kają się na wspólnych lekcjach, które 
odbywają się po obu stronach Odry. 
Gimnazjaliści uczą się wspólnie ma-
tematyki, plastyki i techniki i razem 
ćwiczą na wuefi e. - Dzięki temu pro-
jektowi dzieciaki stają się bardziej 
otwarte, nie boją się różnorodności 
kulturowej, poznają język niemiecki 
nie tylko na poziomie literackim, ale 
też potocznym – mówi dyrektorka 
„dwójki”. Cieszy się też, bo współ-
praca ze szkołą we Frankfurcie za-
owocowała także partnerstwem 
w wielu innych polsko-niemieckich 
projektach edukacyjnych. D. Nowak 
przyznaje, że wyróżnienie, które 
otrzymała było dla niej ogromnym 
zaskoczeniem. Gdy stała w  Land-

tagu w  Poczdamie, obok nagro-
dzonej także prof. Gesine Schwan, 
byłej rektor Viadriny, poczuła się 
niesamowicie. - Ta nobilitacja jest 
jednak nie tylko wyróżnieniem 
dla mnie, ale dla całego grona pe-
dagogicznego. Kieruje zespołem 
wspaniałych ludzi, którzy są niesa-
mowicie zaangażowani i kreatywni 
– podkreśla. Brandenburski Order 
Zasługi jest przyznawany jako 
wyraz uznania za wybitne dzia-
łania i  pracę na rzecz demokracji 
oraz aktywnego społeczeństwa 
obywatelskiego raz w roku, w rocz-
nicę uchwalenia konstytucji kraju 
związkowego. To jedno z  najbar-
dziej prestiżowych wyróżnień. Jego 
korzenie sięgają XVIII wieku. Był 
kiedyś jednym z  najważniejszych 
orderów rycerskich. D. Nowak jest 
drugą słubiczanką uhonorowaną 
tym orderem. W  ub. roku dostała 
go także Anna Panek –Kusz, która 
w  Słubickim Miejskim Ośrodku 
Kultury prowadzi Galerię Okno. 

(beb) 

Za pobyt w  mieszkaniach chro-
nionych będą częściowo płacić 
tylko te osoby, które mają wystar-
czające dochody. Za pobyt tych, 
które nie mają środków do życia, 
będzie płacić gmina. O przyznanie 
mieszkania chronionego będzie 
występował pracownik socjalny, 
a decyzję podejmie kierownik OPS. 

Mieszkania chronione są w  nie-
wielu miastach w  naszym woje-
wództwie. Oprócz Słubic stworzono 
je dotychczas także w Gorzowie, Zie-
lonej Górze, Kostrzynie i Żarach. 

(beb)
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Ten sprawdzian niektórzy 
szóstoklasiści zdali na szóstkę! 

Jak wypadły nasze szkoły na sprawdzianie szóstoklasisty? Bardzo dobrze poszło uczniom z angielskim  i niemiec-
kim. Tylko trochę gorzej z matematyką i językiem polskim. Ale i tak, w województwie lubuskim jesteśmy w pierw-
szej dziesiątce gmin z najlepszymi wynikami! Najwięcej powodów do radości mają w tym roku nauczyciele, ucznio-
wie i rodzice dzieci ze szkoły w Kunowicach. 

Dyrektor tamtejszej Szkoły Pod-
stawowej Arkadiusz Kokociński 
mówi, że tegoroczny wynik jest naj-
lepszy od czterech lat. I  najwyższy 
w całej gminie (średnia punktów ze 
wszystkich sprawdzianów to 31,12 
- 76,8 proc.). – Radość ogromna. 
I  uczniów, i  nauczycieli, i  rodziców. 
Na twarzach niektórych widziałem 
łzy. Mamy w  szkole chłopca, który 
uzyskał 100 proc. możliwych do 
zdobycia punktów z  matematyki! 
– opowiada dyrektor i  zaraz dodaje 
z dumą, że chodzi o Marka Weryka. 

Ale oni mają głowy!

Wśród zdobywców największej 
liczby punktów z  matematyki są 
też: Patrycja Prałat (95 proc.), Ma-
rylka Kusz (90 proc.) i Marta Boryń 
(90 proc.). Z  języka polskiego: 20 
punktów na 21 (najlepszy wynik 
w  szkole) miała M. Kusz (95 proc.), 
19 punktów - M. Boryń ( 90 proc.) 
i tyle samo M. Weryk. Z języka nie-
mieckiego 95% uzyskał Kamil Ław-
rynowicz. 

 Radości z  powodu wyników nie 
kryje też Teresa Wieczorek, dyrek-
torka Szkoły Podstawowej w  Goli-
cach. – Wynik mamy podobny jak 
w ubiegłym roku – mówi i zaraz do-
daje, że od trzech lat uczniowie z Golic 
uzyskują dosyć wysokie noty. – W ich 
przygotowanie do sprawdzianu wło-
żyliśmy dużo pracy, ale też dzieci 
chciały się uczyć. Naprawdę jestem 
zadowolona z  tego co osiągnęliśmy 
– mówi. Dumna jest z  wielu osób. 
Choćby z  Jakuba Kowalczyka, który 
na egzaminie z  języka niemieckiego 
zrobił tylko jeden błąd, dzięki czemu 
uzyskał 98 proc. punktów. Bardzo 
dobrze poradził sobie też z matema-
tyką, bo dostał 90 proc. punktów. 
Wśród uczniów, którzy napisali naj-
lepiej sprawdzian z  niemieckiego są 
także: Maksymilian Andrzejewski 
(95 proc.) i  Weronika Śliwińska (90 
proc.). Weronice cały sprawdzian 
poszedł świetnie, bo z  matematyki 

dostała 95 proc. punktów, a z  języka 
polskiego – 90 proc. W  Szkole Pod-
stawowej nr 1 wyniki sprawdzianu są 
w  tym roku lepsze niż w  ubiegłym. 
Średnia wyniosła tu 30,6 pkt, co daje 
75,5 proc. Kierująca placówką Mag-
dalena Iłowska mówi, że gratuluje 
uczniom i  ich rodzicom i  dziękuję 
też nauczycielom, którzy poprzez 
swoją pracę osiągnęli takie wysokie 
efekty nauczania. Dodaje, że wyniki 
sprawdzianu są lepsze niż w zeszłym 
roku, a ponieważ jest to dużo większa 
szkoła niż w  Kunowicach czy Goli-
cach tak więc i dzieci, które zdobyły 
minimum 90 proc. punktów jest 
dużo więcej. – Z angielskiego mamy 
22 uczniów (prawie połowa, którzy 
uczyli się tego języka), z polskiego – 5, 
a z matematyki – 6 – wylicza. 

Lepiej niż w zeszłym roku

W innych szkołach też było dobrze. 
Szkoła Podstawowa nr 3, biorąc pod 

uwagę średni wynik znalazła się na 
miejscu trzecim (30,10 pkt – 74,57 
proc.), a  w  „dwójce” średnia wy-
niosła 27,93 pkt – 68,97 proc. 

Jolanta Skręty, dyrektor Zespołu 
Administracyjnego Oświaty , mówi, 
że w tym roku szkolnym sprawdzian 
szóstoklasistów przeprowadzony był 
w nowej formie. Składał się z dwóch 
części. – W  pierwszej dzieci wyko-
nywały zadania z  języka polskiego 
i matematyki, w drugiej – z języka ob-
cego, którego dotąd na sprawdzianie 
szóstoklasistów nie było – wyjaśnia. 
Dodaje, że znajomość języka obcego 
jest obecnie niezmiernie ważna stąd 
ważne jest, żeby śledzić postępy 
uczniów w  tym zakresie. - Tego-
roczne wyniki z  języka obcego, za-
równo angielskiego i  niemieckiego, 
są w  naszej gminie bardzo wysokie 
– komentuje. - Cztery z  pięciu szkół 
osiągnęły poziom wyżej średniej 
w kraju w tzw. skali staninowej ( sta-
nina pokazuje wynik szkoły na tle 

wyników osiągniętych przez całą 
badaną populację i  jest dziewięcio-
stopniowa). Aż trzy szkoły: SP nr 
1, Kunowice i  Golice uzyskały sió-
demki, czyli poziom wysoki - dodaje. 

Jesteśmy w pierwszej 
dziesiątce

Średnia gminy dotycząca części 
pierwszej, czyli sprawdzianu z  ję-
zyka polskiego i  matematyki wy-
niosła 67,69 proc., z  angielskiego 
– 79,43 proc., a  z  niemieckiego – 
79,70 proc. Z  danych opublikowa-
nych przez „Gazetę Lubuską” (3/4 
czerwca 2015) wynika, że spośród 83 
gmin i miast lubuskich, Słubice zna-
lazły się w pierwszej dziesiątce tych, 
które uzyskały najlepsze wyniki. 

- Bardzo mnie to cieszy, bo to też 
pokazuje, że inwestując w  oświatę - 
ostatnie pięć lat to radykalny wzrost 
inwestycji, gmina wydaje rocznie na 
oświatę średnio ok. 4 mln zł - idziemy 

WYNIKI SPRAWDZIANU 2015

SZKOŁA 
(język obcy z części II)

CZĘŚĆ I CZĘŚĆ II ŚREDNI WYNIK SZKOŁY
(razem z obu części)

WYNIK PROCENTOWY/STANIN
(z poszczególnych części)JĘZYK POLSKI (21pkt) MATEMATYKA (20pkt) JĘZYK OBCY (40 pkt.)

%
ŚREDNIA 

PUNKTÓW
%

ŚREDNIA 
PUNKTÓW

%
ŚREDNIA 

PUNKTÓW
%

ŚREDNIA 
PUNKTÓW

CZĘŚĆ I CZEŚĆ II

SP1 (j. ang.) 74 15,5 64 12,8 82 32,8 75,5 30,6 69% / 6 82% / 7

SP2 (j. ang.) 73 15,32 51,75 10,35 75,47 30,19 68,97 27,93 62,6% / 4 75,47% / 5

SP3 (j. ang.) 76,3 16,02 61,5 12,3 80,02 31,9 74,57 30,10 69% / 6 80,02% / 6

SPK (j. niem.) 78,57 16,50 68,33 13,67 80,50 32,08 76,8 31,12 73,4% / 7 80,5% / 7

SPG (j. niem.) 71 15 70 14 78 31 74,07 30 70,7% / 7 78% / 7

Wyniki tegorocznego sprawdzia-
nu zostały wyrażone procentowo 
oraz w staninach. 

STANIN OPIS WYNIKU

1. najniższy

2. bardzo niski

3. niski

4. niżej średni

5. średni

6. wyżej średni

7. wysoki

8. bardzo wysoki

9. Najwyższy

w  dobrym kierunku – mówi bur-
mistrz Tomasz Ciszewicz. - Liczę, że 
w  kolejnych latach utrzymamy ten 
wskaźnik, co powinno przekładać się 
na wysokie wyniki w  naszych szko-
łach – dodaje. 

Wyniki mogą być jeszcze lepsze, bo 
samorząd ma w planach uruchomić 
we wszystkich szkołach podstawo-
wych i  gimnazjach laboratoria do 
praktycznej nauki przedmiotów ma-
tematycznych i  przyrodniczych. By-
łoby to też miejsce do nauki języków 
obcych przy pomocy innowacyjnych 
metod kształcenia. Także w  przed-
szkolach miałyby powstać labora-
toria „Mały Einstein”. – Czekamy na 
rozstrzygnięcie, przez zarząd woje-
wództwa, konkursów na partner-
stwa – mówi burmistrz i  wyjaśnia, 
że w  ramach G-8 (Słubice razem 
z  Kostrzynem, Witnicą, Rzepinem, 
Ośnem, Cybinką, Górzycą i  Słoń-
skiem wystartowały w  konkursie) 
gmina ma szansę dostać pieniądze na 
laboratoria z Unii Europejskiej. - Po-
mysł jest taki, że doposażamy szkoły, 
szkolimy nauczycieli i  ekstra nagra-
dzamy tych, którzy w  ramach zajęć 
pozalekcyjnych wprowadzą nowe, 
innowacyjne sposoby nauczania 
– dodaje T. Ciszewicz. 

(beb)

Maryla Kusz (pierwsza z prawej), Marta Boryń, Patrycja Prałat, Kamil Ławrynowicz i Marek Weryk – to ci uczniowie najlepiej napisali 

sprawdzian szóstoklasistów w szkole w Kunowicach, która uzyskała w tym roku najlepszy wynik. 
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Rekordowo dobry rok 
Radni bez głosu sprzeciwu udzielili 
absolutorium burmistrzowi 
Ponad 400 tys. zł nadwyżki w budżecie, rekordowa w historii miasta suma na inwestycje, zero kredytów, ma-
lejące zadłużenie… Burmistrz Tomasz Ciszewicz i skarbnik Rafał Dydak mieli podczas  sesji absolutoryjnej wiele 
powodów do zadowolenia. 
Bez najmniejszych uwag Regionalna 
Izba Obrachunkowa przyjęła prze-
kazane jej przez gminę sprawoz-
danie z wykonania budżetu za 2014 
rok. Podobnie jak radni, którzy 18 
czerwca jednogłośnie zagłosowali 
za udzieleniem burmistrzowi abso-
lutorium. 

T. Ciszewicz podkreślał, że bez 
współpracy z  radnymi takiego wy-
niku nie udałoby się uzyskać. Dzię-
kował radnym poprzedniej i obecnej 
kadencji. Najbardziej cieszy go kilka 
rzeczy: gmina zakończyła poprzedni 
rok zadłużeniem, które od lat ma-
leje i obecnie wynosi 28 mln zł (42, 2 
proc.), podczas gdy w 2011 roku, gdy 
obejmował urząd  było na poziomie  
46 mln zł. – To sukces w skali całego 

województwa – mówił burmistrz. 
R. Dydak poinformował, że w ubie-
głym roku gmina spłaciła 1,2 mln zł 
raty od zaciągniętych kredytów, a na 
odsetki wydała 971 tys. zł.  – W 2011 
roku na same odsetki poszło 2,5 mln 
zł – dodał. 

T. Ciszewicza cieszy, że spłata 
zobowiązań nie zahamowała inwe-
stycji w gminie. W ubiegłym roku 
pochłonęły blisko 14 mln zł! – Były 
to wyłącznie środki własne gminy, 
w  tym także dotacje, bez jakiego-
kolwiek kredytu – zaznaczył R. 
Dydak i  dodał, że takiej kwoty na 
inwestycje jeszcze w historii gminy 
nie było. To m.in. zasługa tego, że 
różnica między dochodami bieżą-
cymi i wydatkami wyniosła 10 mln 

zł. – To też najwyższy wskaźnik 
w  historii gminy – cieszył się 
skarbnik. Wśród najważniejszych 
inwestycji wymienił dokończenie 
budowy polsko-niemieckiego 
przedszkola, ścieżkę rowerową ze 
Słubic do Kunowic, modernizację 
żłobka, Gimnazjum nr 1, przed-
szkola nr 4 oraz budynku dawnego 
akademika przy ul. Szamarzew-
skiego, w  którym samorząd urzą-
dził mieszkania komunalne i  tzw. 
mieszkania chronione. Burmistrz 
zapowiedział, że plan na ten rok 
jest taki, żeby zadłużenie zmniej-
szyć do 25 mln zł.  Ubiegłoroczny 
budżet wyniósł: dochody – 67,2 
mln zł, wydatki: 66,8 mln zł.    

(beb)  

„Jerzyki” podziękowały gminie, a gmina „Jerzykom” 
Schola z Kunowic, która w maju na 31. Przeglądzie Piosenki Religijnej Vincentiana, wyśpiewała drugą nagrodę, zaprezen-
towała swoje umiejętności radnym podczas czerwcowej sesji w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury. Dzieci i ich opieku-
nowie: ks. Jerzy Tyrak (od jego imienia powstała nazwa grupy), Monika Jakuszewicz i Karolina Czaja, odebrali pamiątkowe 
dyplomy z rąk wiceprzewodniczącej rady Marii Skalniak i gratulacje od prezydium rady i władz gminy. 

(beb)
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Ta dziewczyna z Syberii 
została w sercach słubiczan 

Weronika Sebastianowicz, Honorowy Obywatel Słubic, stała się jedną z bohaterek wydanej niedawno książki Anny Her-
bich „Dziewczyny z Syberii”. Słubice są jej bliskie z kilku powodów. Między innymi dlatego, że tu przez wiele lat mieszkał 
nieżyjący już Marian Zając „Bahniewicz”, jej komendant z czasów Armii Krajowej. 

Książka A. Herbich pokazuje dramat 
sowieckiego zesłania, o  którym 
opowiadają kobiety cudem ocalałe 
z syberyjskiej katorgi. Jedną z nich 
jest Weronika Sebastianowicz - od 
wielu lat prezes Stowarzyszenia 
Żołnierzy Armii Krajowej, które 
działa przy Związku Polaków na 
Białorusi. Swoją historią podzieliła 
się nie tylko z  autorką książki, ale 
wcześniej także m.in. z Mariuszem 
Konopką, który zrealizował z  Ar-
turem Pilarczykiem i  Łukaszem 
Bryłą dokument „Pani Weronika 
i  jej chłopcy”, nagrodzony na kilku 
festiwalach w  Polsce. – Wyjazd 
na Białoruś i  spotkanie z  panią 
Weroniką zapamiętam do końca 

życia – mówi M. Konopka. - Nigdy 
wcześniej nie spotkałam kobiety, 
która ma w sobie taką niesamowitą 
energię i chęć walki na froncie, któ-
rego dla nas nie ma, ale dla nich, 
tam na Białorusi, stale istnieje. 
Jeśli miałbym kiedyś powiedzieć, 
kto jest dla mnie wzorem patrioty 
to właśnie ona – podkreśla. Jej hi-
storia ujęła wielu słubiczan, bo pani 
Weronika gościła u  nas kilka razy. 
Ostatnio w  ubiegłym roku, gdy 
z  rąk burmistrza Tomasza Cisze-
wicza odbierała tytuł „Honorowego 
Obywatela Słubic”.- Gdy usły-
szałem co przeżyła i co robi do dziś 

pomyślałem, że honorem dla naszej 
gminy będzie nadanie jej tytułu Ho-
norowego Obywatela Słubic – mówi 
burmistrz i dodaje, że rada miejska 
jednogłośnie podzieliła jego entu-
zjazm, żeby wyróżnić osobę, która 
nigdy nie wyrzekła się swoich idei 
i poświęciła życie dla Polski. 

Taki patriotyzm 

ściska za gardło

- Przyznaję, że gdy pani Weronika, 
w  ofi cerskim mundurze stanęła 
przede mną w auli Collegium Polo-
nicum i  zasalutowała, wzruszyłem 
się – wspomina burmistrz. Wzru-
szenia nie kryła też pani Weronika. 

– Dla nas tam jest bardzo ważne 
wiedzieć, że o nas pamiętają w kraju 
- mówiła. 

Ze Słubic do wsi Skidel koło 
Grodna wróciła nie tylko z  przy-
znanym jej tytułem, ale także z pie-
niędzmi, które słubiczanie zebrali na 
wieść o tym, w jak trudnym warun-
kach tam żyje. 

Dla wielu osób, które poznały 
panią Weronikę, rozmowy z nią były 
jak lekcje patriotyzmu, takiego już 
trochę niedzisiejszego, który ściska 
za gardło. Ukazanie się książki obu-
dziło wspomnienia tych spotkań 
i rozmów. 

W. Sebastianowicz urodziła się 
w  1931 roku we wsi Pacewicze, 
w  powiecie wołkowskim, w  ro-
dzinie Oleszkiewiczów. Ojciec był 
inżynierem. 17 września 1939 roku 
czerwonoarmiści przyszli po niego. 
- Bo ty pan - powiedzieli. Przed kulą 
obroniła go siostra pani Weroniki, 
która podbiła karabin radzieckiego 
żołnierza. Ojciec zdołał uciec. Po-
jechał do Wołkowyska, bo tam 
grupowała się inteligencja, która za-
kładała Związek Walki Zbrojnej. To 
był dla rodziny początek konspiracji, 
bo oprócz ojca do lasu poszedł też 
Antek, brat pani Weroniki, a potem 
i  ona. Miała 13 lat jak złożyła przy-
sięgę na wierność ojczyźnie i została 

„Różyczką”. Potem ją powtórzyła 
w  sierpniu 1945 roku, gdy po roz-
wiązaniu AK, większość żołnierzy 
wyjechała z  Polski. Brat przepłacili 
walkę o Polskę życiem (zginął w 1952 
roku w obławie NKWD. Popełnił sa-
mobójstwo, żeby się nie dać złapać). 
Ona najpierw więzieniem, a  potem 
łagrem. Do więzienia w Grodnie tra-
fi ła jako 19-latka, już po zakończeniu 
wojny. Próbowali torturami zmusić 
ją, żeby wydała brata, który ukrywał 
się w lesie. Łamali jej palce .Co noc 
brali na „badanie”. Musiała klęczeć 
i  trzymać w  górze cegły. Gdy nie 
dawała rady bili ją. W dzień umiesz-

czali w  karcerze, gdzie biegały 
szczury, a po ścianach lała się woda. 
Trwało to pięć miesięcy. Potem był 
sąd i wyrok: 25 lat stalinowskich ła-
grów w Workucie za „utrzymywanie 
przestępczego kontaktu z nacjonali-
styczną bandą tzw. Armią Krajową”. 
Dla niej i dla mamy. Ojciec już wcze-
śniej dostał 10 lat łagrów, bo jak jego 
sądzili, wtedy był to najwyższy wy-
miar kary. 

Obrazy z przeszłości 

nie dają spać

Łagry pani Weronika nosi w  sobie 
do dziś. Obrazy stamtąd wracają 
do niej szczególnie nocą. Nie dają 

spać. Pamięta dokładnie jak mu-
siała się tam zajmować psychicznie 
chorymi, w  większości polskimi 
naukowcami i lekarzami. I być przy 
tym, jak co parę tygodni Rosjanie 
robili selekcję i  wywozili zmarłych 
i  tych, którzy byli za słabi, żeby 
pracować. Rzucali ich wszystkich 
w step. – Gdyby Bóg wskrzesił więź-
niów łagrów, to w całej Rosji ziemia 
by się podniosła – mówiła pani We-
ronika. Z łagru wyszły z mamą do-
piero po śmierci Stalina. Po pięciu 
latach katorgi. Dla władzy została 
jednak bandytką. Zdrajcą. Cała jej 
rodzina na tym cierpiała. – A  jaki 
ja zdrajca? Swojej ojczyzny nigdy 
nie zdradziłam - tłumaczyła. Z mło-
dości pamięta taki obrazek. To było 
już po wojnie. Do domu, w którym 

leżał już spakowany cały dobytek, 
bo mieli wyjechać do Polski, wrócił 
ojciec i stwierdził, że zostają. Że nie 
można zostawiać swojej ojczystej 
ziemi. W  tym, że niektóre polskie 
rodziny zostały na Białorusi, pani 
Weronika widzi głębszy sens. – 
Dzięki temu, że tu jesteśmy zacho-
waliśmy nasze tradycje. Inaczej nie 
byłoby śladu, że to polskie ziemie. 
Świadczą o  tym choćby cmentarze 
naszych przodków z  okresu po-
wstania styczniowego, lat 20., 1939 
roku – podkreślała. Przyznała, że 
zaraz po łagrach chciała wyjechać, 
ale do kraju już jej nie puścili. Teraz 
by mogła, ale nie chce. Na Biało-
rusi pochowana jest jej rodzina. Nie 
chce też zostawiać ludzi ze związku. 
Wiele osób żyje w  biedzie, bo naj-
pierw była wojna, potem łagry. 
Skończyli po kilka klas, niektórzy 
sami nawet nic napisać nie potrafi ą. 
– Trzeba im pomagać – mówiła pani 
Weronika podkreślając, że stale 
mają oni w sercach Polskę. 

Mają swój "Głos znad Niemna"

Co roku 11 listopada żołnierze AK 
wkładają mundury, choć im nie 
wolno, i  idą na polskie cmentarze. 
Do tych, którzy za tę walkę o Polskę 
oddali życie. Co roku jeżdżą też do 
Warszawy na zjazdy łagierników. 
To właśnie tam, zaczepił panią 
Weronikę kiedyś jakiś mężczyzna, 
wypytując skąd pochodzi. Gdy opo-
wiedziała, że z  Grodzieńszczyzny, 
zaczął pytać, czy nie zna Weroniki 
Oleszkiewicz. Spojrzała na niego ze 
zdziwieniem i  dopiero w  tym mo-
mencie rozpoznała w nim Mariana 
Zająca „Bahniewicza”, swojego ko-
mendanta łączności. Okazało się, 
że mieszkał w Słubicach. Był w lu-
buskim okręgu żołnierzy AK, który 
wystawił jej później legitymację 
światowego związku AK. Spotkali 
się w Warszawie po 50 latach!

W. Sebastianowicz opowiadała 
też wielokrotnie o tym, jak dziś Po-
lakom żyje się na Białorusi. O  tym, 
że są szykanowani za to, że wydają 
choćby swój tygodnik „Głos znad 
Niemna”, którego nie mają prawa 
legalnie rozprowadzać. Za niepo-
słuszeństwo wobec władzy nadal 
można tam trafi ć do łagrów. Opo-
wiadała też o  walce, która dla Po-
laków żyjących na Białorusi ciągle 
trwa. – Bo ja urodziłam się za czasów 
Polski i  to jest moja matka. Byłam 
Polką i Polką zostanę – mówiła pani 
Weronika. 

(beb)

*Tą opowieścią chcemy otworzyć 
w  „Gazecie Słubickiej” cykl „Skąd przy-
szliśmy…?”. W  Słubicach mieszka wiele 
osób, których korzenie sięgają różnych 
miejsc. Ich życie jest żywą lekcją historii. 
Ocalmy te opowieści przed zapomnieniem. 
Będziemy szczęśliwi jeśli zechcecie się 
Państwo podzielić z  mieszkańcami swoją 
historią. Prosimy o  kontakt telefoniczny – 
95 737 20 21 (Beata Bielecka, redaktor na-
czelna „Gazety Słubickiej”) lub mailowy: 
gazeta@slubice.pl 

– Gdyby Bóg wskrzesił więźniów łagrów, to w całej Rosji ziemia by się podniosła 

- mówiła pani Weronika na spotkaniu z młodzieżą.
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- Bardzo się z  tego cieszymy, bo 
na słubickim odcinku Odra jest 
bardzo płytka – komentuje bur-
mistrz Tomasz Ciszewicz. Jak 
mówi chodzi zarówno o  względy 
bezpieczeństwa przeciwpowodzio-
wego jak i  gospodarcze przezna-
czenie rzeki, którą teraz nie można 
pływać, bo jest za płytka. 

Zawarta kilka tygodni temu 
umowa między Polską i Niemcami 
mówi o regulacji rzeki, osiągnięciu 
skutecznej ochrony przeciwpo-
wodziowej, dostosowaniu toru 
wodnego na jeziorze Dąbie w celu 
bezpiecznego odprowadzania kry 
lodowej z  granicznego odcinka 
rzeki, stworzeniu warunków 
do sprawnej żeglugi statków 
morsko-rzecznych między portem 
w  Schwedt a  Bałtykiem oraz usta-
nowieniu limitów głębokości tran-
zytowych przy brzegach Odry. 

Żeby osiągnąć te zamierzenia 
Odra musi zostać pogłębiona, co 
wiąże się z  ingerencją w  jej natu-
ralny bieg. W  planach jest budowa 
wielu obiektów hydrotechnicznych, 
które utrzymają w  stałym miejscu 
nurt rzeki i  jej granice. Potrzeba na 
to wszystko ponad 3 mld zł. Polska 
i Niemcy będą partycypować w kosz-
tach po połowie. Prace zostaną 
sfi nansowane z  budżetu unijnego 
i  dzięki pożyczce udzielonej przez 
Bank Światowy. Mają się zakończyć 
nie wcześniej niż w 2028 roku. Nikt 

nie ma wątpliwości, że Odra może 
odegrać ważną role w  ożywieniu 
gospodarczym i  turystycznym po-
granicza, ale bez tej inwestycji nie-
wiele dałoby się zrobić. Gdy przed 
trzema laty w  Słubicach spotkali 
się eksperci z  Polski i  Niemiec, py-
tano dlaczego oba kraje tak długo 
nie potrafi ą się w  tym temacie po-
rozumieć. Okazało się, że wynikało 
to głównie z tego, że kłóciły się in-

teresy narodowe. Polska chciała, 
żeby Odra była rzeką żeglowną, 
otwartą dla inwestorów, Niemcy wi-
dzieli ją jako rzekę, która powinna 
zachować urok przyrodniczy. Sta-
nisław Owczarek, dyrektor Zachod-
niej Izby Przemysłowo-Handlowej, 
która była jednym z organizatorów 
tamtej konferencji, zwracał wtedy 
uwagę m.in. na to, że rozwój żeglugi 
śródlądowej ma ogromne zna-

Dobra wiadomość dla Słubic: 
Odra zostanie pogłębiona! 

Po 11 latach polsko-niemieckich negocjacji jest w końcu umowa obu rządów o uregulowaniu 
i pogłębieniu granicznej rzeki. Odra ma mieć minimum 1,8 metra głębokości. To pozwoli zwięk-
szyć bezpieczeństwo przeciwpowodziowe i ożywić gospodarczo region. 

Nowoczesność weszła 
na dach biblioteki 

Gmina wydała 55 tys. zł na termomodernizację i  hydroizolację płaskiego 
dachu na budynku biblioteki miejskiej. Zastosowano technologię bezszwowej 
izolacji dachu pianką poliuretanową ze specjalną powłoką. Taka pianka jest 
lekka, długotrwała, wypełnia wszystkie trudno dostępne pęknięcia i szczeliny 
i tworzy twardą, zamkniętą monolitycznie powierzchnię dachu. Doskonale 
zabezpiecza też dach przed deszczem czy topniejącym śniegiem. Oprócz tego 
skutecznie hamuje latem napływ ciepła do budynku, a zimą jego odpływ. Za-
stosowana pianka to jeden z najskuteczniejszych izolujących materiałów do-
stępnych obecnie na rynku. 

(beb) 
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Na cmentarzu 
zakaz sadzenia 
wysokich drzew 
i krzewów

Przypominamy, że na cmentarzu 
komunalnym obowiązuje całkowity 
zakaz sadzenia drzew i  krzewów 
wysokopiennych w obrębie grobów 
oraz miejsc rezerwowanych na przy-
szłe pochówki. Informują o  tym 
m.in. tablice, które gmina umieściła 
na ogrodzeniu nekropolii. 

(beb) 

Będą pieniądze na ochronę 
przeciwpowodziową Słubic

W sierpniu ma zostać podpisana umowa, dzięki której realizowana będzie długo oczekiwana 
u nas inwestycja. Umowa dotyczyć ma jej fi nansowania. 

Młodzież 
poszuka 
pomników 
historii 
nad Odrą 

Uczniowie Gimna-
zjum nr 2 wspólnie 
z kolegami z Frank-
furtu przyjrzą się 
bliżej naszemu re-
gionowi i udoku-
mentują własne 
odkrycia. Projekt 
pod patronatem 
m.in. UNESCO po-
trwa rok. 

 - W kwietniu - miesiącu, w którym 
jest obchodzony Międzynarodowy 
Dzień Ochrony Zabytków, podczas 
spotkania dyrektora naszej szkoły 
Danuty Nowak z  dyrektorem Gim-
nazjum Karola Liebknechta we 
Frankfurcie nad Odrą Torstenem 
Kleefeldem otrzymaliśmy propo-
zycję przystąpienia do kolejnego 
projektu transgranicznego pod ha-
słem „denkmal aktiv – Dziedzictwo 
kultury to też szkoła” – informuje 
nauczycielka języka niemieckiego 
z „dwójki” Beata Kowalczyk. 

We wrześniu uczniowie naszego 
gimnazjum i młodzież z Frankfurtu, 
przy wsparciu nauczycieli historii, 
geografi i, sztuki i  języków obcych 
z  obu szkół, stworzą polsko-nie-
miecką grupę roboczą. Potem ruszą 
w  teren, żeby poznać dziedzictwo 
kulturowe regionu poprzez odkry-
wanie na jego terenie pomników hi-
storii, m.in. pojedynczych obiektów, 
układów urbanistycznych, kom-
ponowanych krajobrazów kulturo-
wych, parków, ogrodów, cmentarzy, 
dzieł budownictwa obronnego, pól 
bitewnych, kanałów, zespołów bu-
dowlanych czy klasztornych. - Od-
nalezione po obu stronach Odry 
pomniki historii staną się następnie 
obiektem badań, tj. poszukiwań in-
formacji o  ich powstaniu i  użytecz-
ności, o  ich ochronie oraz dalszych 
losach, tworząc w  końcowej fazie 
polsko-niemiecką dokumentację 
w  formie papierowej i  multime-
dialnej – podkreśla B. Kowalczyk. 
Dodaje też, że w  trakcie wspólnych 
wycieczek badawczych i  sporzą-
dzania dokumentacji uczniowie na-
wiąże kontakt z  badaczami historii 
regionu, z  instytucjami zajmują-
cymi się nadzorem budowlanym, 
ochroną zabytków, pracownikami 
muzeów i  archiwów oraz z  miesz-
kańcami z obu stron granicy. 

- To pionierski projekt, który 
mamy nadzieję przyczyni się 
nie tylko do zdobywania wiedzy 
o  swojej małej ojczyźnie w  sposób 
praktyczny, ale rozbudzi też po-
czucie dumy, odpowiedzialności 
i  poszanowania dziedzictwa kultu-
rowego – mówi nauczycielka. Pro-
jekt jest programem edukacyjnym 
Niemieckiej Fundacji Ochrony Za-
bytków, który wspierają liczne nie-
mieckie ministerstwa, instytucje 
państwowe oraz UNESCO. Cieszy 
się wśród młodzieży powodzeniem 
i  jest realizowany w  Niemczech od 
lat (http://denkmal-aktiv.de).

(beb)

czenie dla wielu przedsiębiorców. 
Jest zarówno alternatywą dla trans-
portu drogowego, jak i dla rozwoju 
turystyki. Podkreślał, że z  pro-
blemem braku przepływalności 
borykają się m.in. fi rmy zlokali-
zowane w  Kostrzyńsko-Słubickiej 
Specjalnej Strefi e Ekonomicznej. 
Produkowane przez nich elementy 
metalowe dużych gabarytów nie 
mogą być przewożone drogami. 

Od Michała Iwanowskiego, 
rzecznika prasowego marszałka 
województwa Elżbiety Polak do-
wiedzieliśmy się, że województwo 
lubuskie znajdzie się w  projekcie 
Banku Światowego i  rządu pol-
skiego, dzięki któremu w Słubicach 
wzmocnione zostaną wały prze-
ciwpowodziowe, powstanie nowy 
wał okrężny i budowane będą nowe 
przepompownie. Inwestycja, którą 
szacuje się na 250 mln zł, zakłada 

też regulację Czarnego Kanału 
i  Raczej Strugi. – To bardzo dobra 
wiadomość dla Słubic – podkreślił 
burmistrz Tomasz Ciszewicz przy-
pominając, że ta inwestycja jest 
już spóźniona o  jakieś 10 lat. Pier-
wotnie mówiło się, że potrzeba na 
nią ok. 160 mln zł, ale ostatecznie 
pójdzie dużo więcej, bo zwiększył 
się zakres prac. Na temat realizacji 
marszałek E. Polak rozmawiała 2 
czerwca z  Witoldem Krochmalem, 

dyrektorem Biura Koordynacji 
Projektu Ochrony Przeciwpowo-
dziowej Dorzecza Odry. Projekt 
zakłada budowę zabezpieczeń prze-
ciwpowodziowych nie tylko u  nas, 
ale także w Nowej Soli (wyceniono 
je na 90 mln zł) oraz na odcinku 
Wężyska-Chlebowo (120 mln zł). 
Umowa, którą w sierpniu podpiszą 
przedstawiciele ministerstwa fi -
nansów i  Banku Światowego, jest 
kolejnym krokiem w  kierunku 

ochrony przeciwpowodziowej 
Słubic. Na razie nie wiadomo 
jednak, kiedy dokładnie rozpocznie 
się ta inwestycja. – W  tej perspek-
tywie fi nansowej - stwierdził 
rzecznik marszałka M. Iwanowski. 
Unijne środki, którymi posiłkować 
się będzie inwestor, Lubuski Zarząd 
Melioracji i Urządzeń Wodnych, do-
stępne będą w  tej perspektywie do 
2020 roku. 

(beb) 

Polacy i Niemcy nie mogli się porozumieć w sprawie Odry, bo kłóciły się interesy narodowe
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Ponad 600 tys. zł 
wyda gmina na remonty 
w szkołach i przedszkolach

Na prace budowlane samorząd wykorzy-
sta tradycyjnie okres wakacji. Co ma w pla-
nach? – Największa inwestycja to budowa 
zewnętrznej windy dla osób niepełnospraw-
nych w Szkole Podstawowej nr 1 – zapo-
wiada dyrektor Zespołu Administracyjnego 
Oświaty Jolanta Skręty. 

Gmina wyda na tę inwestycję 120 
tys. zł. Połowę stanowić będzie do-
tacja z  Regionalnego Ośrodka Po-
lityki Społecznej w  Zielonej Górze. 
- Robimy to na dzień dzisiejszy dla 
jednego dziecka, żeby mogło samo-
dzielnie poruszać się po szkole, ale 
nie mamy wątpliwości, że warto – 
mówi J. Skręty. Winda będzie kolo-
rowa, tak by stanowiła dodatkowo 
element dekoracyjny. W  „jedynce” 
będą też remontowane sanitariaty 
dla uczniów, modernizowany dach, 
sieć wodna i  oświetlenie. Pójdzie 
na to kolejne 100 tys. zł. Mniej 
więcej tyle samo pieniędzy gmina 
przeznacza na poprawę warunków 
w Gimnazjum nr 1. Tam w sierpniu 
będą remontowane toalety (zostaną 
m.in. dostosowane do potrzeb dzieci 
niepełnosprawnych) i  modernizo-
wane oświetlenie. 50 tys. zł zaplano-
wano na remont posadzek w Szkole 
Podstawowej nr 3. W „trójce” będzie 

też modernizowane ogrodzenie te-
renu szkoły i  boiska sportowego. 
50 tys. zł kosztować będzie remont 
instalacji elektrycznej w  Szkole 
Podstawowej nr 2.  A  co w  przed-
szkolach? Największą inwestycją 
jest remont kuchni w  „Jarzębince” 
przy ul. Kopernika. Pomieszczenie 
zyska nie tylko lepszy wygląd, ale 
zostanie też wyposażone w  nowo-
czesne sprzęty i będzie miało nową 
wentylację. – Pójdzie na to 90 tys. 
zł – zapowiada burmistrz Tomasz 
Ciszewicz i  zaraz dodaje, że na tym 
nie koniec. - W  tym przedszkolu 
chcemy też w przyszłości wyremon-
tować całe zaplecze kuchenne oraz 
stołówkę dla dzieci. Remont kuchni 
to pierwszy etap inwestycji – dodaje. 
Z  kolei 40 tys. zł przeznaczył sa-
morząd na modernizację budynku 
przedszkola nr 4, przy Bohaterów 
Warszawy. 

(beb)

Samochodem tam teraz nie przejedziesz  
9 czerwca rozpoczęła się przebudowa drogi gminnej przy ul. Boha-
terów Warszawy, na odcinku od drogi krajowej nr 31 (ul. Wojska Pol-
skiego) do ul. Akademickiej przy Urzędzie Miejskim. Z tego powodu ul. 
Bohaterów Warszawy jest zamknięta dla ruchu i tak będzie do końca 
czerwca. W ramach tej inwestycji, która kosztuje gminę ok. 500 tys. zł, 
zostanie rozebrany bruk, na miejscu którego pojawi się asfalt, napra-
wiona będzie kanalizacja deszczowa i zbudowane nowe jej odcinki.

(beb)

Reklama

Co w  praktyce oznacza to porozu-
mienie? - To, że zespoły ratownictwa 
medycznego ze Słubic będą mogły 
pojechać do Frankfurtu, i odwrotnie 
– mówiła K. Osos. Dziś też jeżdżą, 
ale na własne ryzyko, bo polscy ra-
townicy po przekroczeniu granicy 
automatycznie tracą choćby ubez-
pieczenie. – Ta umowa zagwaran-
tuje możliwość udzielania szybkiej 
pomocy. Bo na przykład jak nasz 
zespół ratownictwa medycznego 
będzie w  terenie pomagał ofi arom 
wypadku to wówczas będzie można 
skorzystać z  zespołu ratownictwa 
medycznego z  Frankfurtu – wyja-
śniła wojewoda. Dodała, że umowa 
ma zostać podpisana jeszcze w tym 
roku, a Słubice i Frankfurt będą ob-
jęte pilotażowym programem. 

Druga dobra wiadomość zwią-
zana jest z  ochroną przeciwpo-
wodziową. K. Osos potwierdziła 
informacje, które dotarły do gminy 
już wcześniej, że Słubice zostały 
zakwalifi kowane do projektu reali-
zowanego przez rząd polski i  Bank 
Światowy, który ma zagwarantować 
fi nansowanie budowy zabezpieczeń 
przeciwpowodziowych w  gminie. 
Potrzeba na to 250 mln zł. – Po re-
alizacji tej inwestycji Słubice będą 
całkowicie bezpieczne – stwierdziła 
wojewoda. Złożyła też obietnicę. Od 
burmistrza T. Ciszewicza wojewoda 
dowiedziała się o  problemach ko-
munikacyjnych miasta związanych 
z  brakiem obwodnicy. To, kiedy 
ona powstanie, w żaden sposób nie 
zależy od gminy, która walczy o ob-

wodnicę od lat. Dlatego burmistrz 
chciałby wybudować 4 km drogę, 
dzięki której można by złagodzić 
problem. Na przykład w  ramach 
„schetynówek”. – Spróbujemy wyjść 
gminie naprzeciw – stwierdziła K. 
Osos. Wojewoda przyjrzy się też 
innej, niezbędnej zdaniem burmi-
strza, inwestycji. Chodzi o brak dróg 
dojazdowych do wału przeciwpo-
wodziowego. – Wzdłuż wału mamy 
tylko jedną drogę i w razie jakiegoś 
wypadku możemy się znaleźć w sy-
tuacji, że nie będzie żadnego dojazdu 
do wału – przestrzegał T. Ciszewicz. 
Podczas spotkania poruszano też te-
maty związane z  bezpieczeństwem 
na pograniczu i  współpracą Słubic 
i Frankfurtu. 

(beb)

Wojewoda Katarzyna 
Osos przywiozła nam 
dobre wiadomości  

- Jesteśmy na ostatniej prostej jeśli chodzi o podpisanie porozumie-
nia między województwem lubuskim i Brandenburgią w sprawie 
ratownictwa medycznego – zapowiedziała K. Osos podczas spotka-
nia z burmistrzem Słubic Tomaszem Ciszewiczem i nadburmistrzem 
Frankfurtu Martinem Wilke, do którego doszło 16 czerwca. 
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Reklama

- Co będzie najmocniejszymi 
punktami tegorocznej, trzeciej 
edycji festiwalu Most? 
- W  tym roku festiwal ma dwie 
płaszczyzny artystyczne i  przy 
okazji marketingowe dla Słubic: to 
jest sfera muzyczna i  sztuka ukra-
ińska. Wystąpi m.in. Anna Maria 
Jopek i zespół Kroke – numer jeden 
na polskiej scenie muzycznej wśród 
zespołów klezmerskich, rozchwy-
tywany i  grający w  całej Europie. 
Zagrają na moście granicznym, 
który zostanie efektownie podświe-
tlony, a  koncert, który będzie koń-
czył nasz festiwal i zapowiadał Dni 
Hanzy, zakończy się fajerwerkami. 
Mamy też występ Raya Wilsona, 
wokalisty legendarnego zespołu 
Genesis, który w  Słubicach zagra 
i przeboje Genesis, i własne utwory, 
które gościły na listach przebojów. 
Parę lat temu zamieszkał w  Polsce 
i  założył w  Poznaniu fundację, 
która pomaga młodym ludziom 
zagrożonym wykluczeniem spo-
łecznym. Ten koncert w Collegium 
Polonicum łączymy też z  rozmową 
z R. Wilsonem w formie talk-show. 
Trzecie ważne wydarzenie to kon-
cert Open Air Radia Zet i TVP 2. 

- Wiemy już kto wystąpi?
- Między innymi Rafał Brzozowski, 
Anna Wyszkoni, Varius Manx, fi -
nalizujemy rozmowy z  Yamalą, 
aktorką i  piosenkarką nazywaną 
ukraińską Górniak. Mamy na-
dzieję, że to się uda, bo ona jest 
też główną odtwórczynią roli 
w  jednym z  fi lmów ukraińskich, 
które będziemy prezentowali pod-
czas festiwalu. 

- A drugi fi lar?
- Sztuka ukraińska. Pokażemy 
rzeczy, które do Polski trafi ają 
bardzo rzadko. Wymienię choćby 
Awangardę lwowską. Reprezen-
tować ją będzie 10 najwybitniej-
szych jej twórców, którzy pokazują 
obecnie swoje prace na Biennale 
w  Wenecji. W  Marienkirche za-
prezentują malarstwo, fotografi e 
i  instalacje. Będą to m.in. prace 
Andrija Sahajdakovskyego czy 
Vlodka Kostyrki. To jest współ-
czesna sztuka ukraińska, która 
nawiązuje m.in. do bieżących wy-
darzeń politycznych. To są czasami 
bardzo mocne prace, czasami me-
taforyczne. Zaprezentujemy też 

cykl fi lmów fabularnych, m.in. 
„Majdan” zrealizowany przez Sier-
gieja Łoznicę, który został nagro-
dzony na festiwalu w  Cannes czy 
fi lm „Bracia. Ostatnia spowiedź” 
Victorii Trofi menko. W  sumie 
w  kinie letnim pokażemy cztery 
fi lmy ukraińskie. Europa dopiero 
poznaje to kino, które teraz poka-
zuje własną tożsamość. I jest okazja 
– mam nadzieje, że wyciągniemy 
słubiczan z domów - żeby obejrzeć 
te fi lmy. Każde z  tych spotkań bę-
dzie poprzedzone rozmową z  pol-
skim twórcą. W  kinie letnim będą 
gościć m.in. Janusz Zaorski, Zby-
szek Hołdys, Ewa Błaszczyk. Blok 
ukraiński to też wystawa Igora 
Gaidaia– światowej sławy fotogra-
fi ka, który w  foyer uniwersytetu 
Viadrina pokaże wystawę „Faces 
of Freedom. Maidan” („Twarze 
wolności. Majdan”). Będą też kon-
certy rockowe młodych zespołów 
z Ukrainy, m.in. zespołu wypędzo-
nego z  Krymu, który gra muzykę 
nawiązującą do tatarskiego folk-
loru. O Ukrainie opowie też wielka 
wystawa pt. Yesterday’s Sandwich: 
60 s 70 s, w Galerii Okno, jednego 
z  największych fotografi ków na 
świecie Borysa Michajłowa, który 
weźmie udział w  jej otwarciu. To 
zdobywca Nobla w  dziedzinie kul-
tury, który mieszka w Berlinie. 

- Festiwal to też różnorodne warsz-
taty…
- W  tym roku naszym partnerem 
technologicznym jest fi rma Sony, 
której przedstawiciele przyjadą do 
Słubic w towarzystwie czterech wy-
bitnych fotografi ków, tworzących 
team Sony. Atrakcją będzie spo-
tkanie ze światowej sławy fotogra-
fi kiem Tomaszem Tomaszewskim, 
który od 20 lat współpracuje z ma-
gazynem National Geographic. 
Organizujemy spotkanie autor-
skie z nim, podczas którego będzie 
można porozmawiać z  artystą, ale 
też uczestniczyć w  pokazie sztuki 
fotografowania. Sony przywiezie 
również na festiwal kilkadziesiąt 
aparatów fotografi cznych, które 
rozda, tak by amatorzy fotografi i 
mogli wziąć udział w  organizo-
wanych przez nich warsztatach. 
Będzie też realizowany otwarty 
konkurs pod patronatem Sony na 
najlepsze zdjęcie wykonane pod-
czas festiwalu. Wyniki podamy na 

scenie koncertu Radia Zet i Dwójki. 
Wtedy też wręczone zostaną na-
grody – dwa aparaty o  wartości 4 
tys. zł każdy. Będą też warsztaty dla 
początkujących operatorów, które 
poprowadzi słubiczanin Mariusz 
Konopka. Im patronuje z  kolei 
druga znana fi rma – Canon. Mamy 
też w programie warsztaty fotogra-
fi czne i fi lmowe dotyczące techniki 
3D, które poprowadzą wykładowcy 
Szkoły Filmowej w  Łodzi i  Aka-
demii Designu w  Berlinie. Efekty 
uczestników zostaną pokazane 
w  ramach wielkiej otwartej galerii 
na moście granicznym. 

- Nowością są w  tym roku teatry 
uliczne… 
- W  Słubicach i  Frankfurcie wy-
stąpią trzy teatry: Teatr Ognia z Zie-
lonej Góry, Teatr Frankfurt i  teatr 
z Ukrainy. Na przykład Teatr Ognia 
będzie można zobaczyć po kon-
cercie i spotkaniu z R. Wilsonem, na 
dziedzińcu Collegium Polonicum. 

- Wstęp na wszystkie wydarzenia 
i  koncerty jest darmowy. Ale jak 
zamierzacie sobie poradzić z kon-
certem właśnie R. Wilsona, który 
będzie się odbywał w dużej auli CP, 
która może pomieścić określoną 
liczbę  osób. 
- W  tym jedynym przypadku wy-
drukujemy ok. 400 darmowych 
biletów, które będzie można do-
stać w  kilku miejscach: w  Słu-
bickim Miejskim Ośrodku Kultury, 
Collegium Polonicum, a  także 
w  Urzędzie Miejskim. Niestety, kto 
pierwszy, ten lepszy. 

 - Festiwal Most po raz pierwszy 
w tym roku odwiedzi też sąsiednie 
miejscowości…
- Tak, przygotowaliśmy kilka wy-
darzeń. W Rzepinie będzie koncert 
zespołu L’Stadt, w Ośnie spotkanie 
autorskie z  Iloną Felicjańską i  bieg 
rekreacyjny z  jej udziałem wokół 
jeziora. W  Cybince występ kaba-
retowy Jerzego Kryszaka, a  w  Gó-
rzycy – turniej tenisowy z udziałem 
gwiazd festiwalu Most. 

- Dziękuję. 
Rozmawiała 

Beata Bielecka 
* Dokładny program festiwalu 
znajduje się na stronie internetowej: 
www.festiwalmost.pl

Czym tym razem 
przyciągnie festiwal Most?

Rozmowa z Januszem Hetmanem, dyrektorem artystycznym 
Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Most/Die Bruecke, który od 3 
do 10 lipca odbędzie się w Słubicach i Frankfurcie nad Odrą. 

Grupę cyrkową FUN – ATYCY, 
którą prowadzą: pedagog szkolna 
z „ trójki” Iwona Chruścińska i na-
uczycielka Kamila Łopusiewicz, 
tworzy obecnie ok. 30 osób, od 8 
do 20 lat. – Ci 20-latkowie to nasi 
pierwsi wychowankowie, którzy 
dziś są już instruktorami i  trenują 
młodszych – opowiada I. Chru-
ścińska i  zdradza co ją pasjonuje 
w tych cyrkowych zajęciach. – Naj-
ważniejsze, że sama nie musisz być 
mistrzem, żeby wychować mistrza 
– nawiązuje do tego, że niektórzy 
jej wychowankowie umieją na 
przykład żonglować siedmioma 
piłeczkami podczas gdy ona radzi 
sobie z trzema. Swoje umiejętności 
żonglerskie, akrobatyczne i  ta-
neczne, grupa z  „trójki” pokazała 
w  Brodnicy. Wystawili tam przed-
stawienie teatralno- cyrkowe pt. 
„Przygoda Bivona”, którego scena-
riusz powstał podczas zajęć poza-
lekcyjnych. Nasi cyrkowcy wzięli 
też udział w warsztatach ekwilibry-
styki, pantomimy, żonglerki i akro-
batyki. - Wszyscy wrócili z nowymi 
pomysłami i umiejętnościami. Taki 
wyjazd to wyjątkowa okazja do wy-
miany doświadczeń zarówno dla 
dzieci i  młodzieży, jak również dla 
instruktorów pedagogiki cyrku – 
podkreśla I. Chruścińska, dziękując 
gminie za dofi nansowanie wyjazdu 
do Brodnicy. - Na uczestników cze-
kało tam wiele atrakcji. Były po-
kazy iluzji i żonglerki w wykonaniu 

znanych artystów oraz fair show 
- żonglowanie plącącymi rekwi-
zytami, w  którym wystąpili także 
członkowie naszej grupy: Bartek 
i  Maciek – dodaje K. Łopusiewicz. 
Jej zdaniem cyrk jest bardzo atrak-
cyjną formą spędzania wolnego 
czasu. – Te zajęcia okazały się wspa-
niałą alternatywa dla dzieci, które 
nie bardzo wiedziały jak go sobie 
zagospodarować – mówi. Podkreśla 
też, że przynależność do grupy cyr-
kowej rozwija cierpliwość, pewność 
siebie, determinację, odpowiedzial-
ność, wzmacnia motywację. Uczy 
pokory, podejmowania wyzwań, 
dowartościowuje. 

Zajęcia cyrkowe odbywają się 
w SP nr 3, przy ul. Kilińskiego 8, co 
czwartek od 16.00 do 18.00. Mają 
już swoją tradycję, bo są prowadzone 
od 2007 roku (w  ramach konkursu 
ofert na zajęcia pozalekcyjne z  pro-
gramu profi laktycznego Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w  Słubicach). - Od 
roku 2009 współpracujemy z  part-
nerem niemieckim Zack Zirkus 
Berlin, z  którym organizujemy 
polsko- niemieckie obozy cyrkowe 
w czasie wakacji. W tym roku obóz 
odbędzie się od 27 lipca do 2 sierpnia 
w  Oderbergu. Są jeszcze wolne 
miejsca – zachęca I. Chruścińska. 
Koszt wynosi 500 zł. Chętni mogą 
się do niej zgłaszać pisząc na maila: 
iwawyprawa@wp.pl 

(beb)
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Nasi cyrkowi 
FUN-ATYCY 
ruszyli w Polskę

Potrafi ą żonglować, są niezłymi akrobatami, 
chodzą na szczudłach…Swoje pasje rozwijają 
w ramach zajęć cyrkowych, które dzięki gminie, 
już od 8 lat, odbywają się w Szkole Podstawo-
wej nr 3. Niedawno swoje umiejętności poka-
zali podczas XVI Ogólnopolskich Spotkań Cyr-
kowych w Brodnicy, w których wzięło udział 17 
grup cyrkowych z całej Polski. 

Będą dobre drogi na osiedlu 
Królów Polskich 
Do końca sierpnia zostaną zbudowane dwie drogi: przy Kazimierza 
Wielkiego i  odcinek Zygmunta Starego, od Kazimierza Wielkiego do 
Bolesława Krzywoustego. Teraz są to drogi gruntowe. Zostaną wyrów-
nane i utwardzone kostką betonową. Przy okazji tej inwestycji gmina 
wybuduje też kanalizację deszczową. Na razie koszt nie jest jeszcze 
znany, bo magistrat jest przed przetargiem. 

(beb) 
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Przedszkolaki pasowane 
na obywateli miasta

Dzieci z przedszkola „Krasnal Hałabała” zostały na początku czerwca pasowane na obywateli Słu-
bic, przez burmistrza Tomasza Ciszewicza i jego zastępcę Romana Siemińskiego. Uroczystości od-
były się w Urzędzie Stanu Cywilnego. To kilka fotografi cznych wspomnień z tego wydarzenia…

 Fot. Beata Bielecka  
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Tak dzieci spędziły 
Na wielu imprezach zorganizowanych w gminie z okazji Dnia Dziecka bawiły się setki 
osób. W Szkole Podstawowej nr 2 i 3 były festyny rodzinne, w Golicach spotkali się miesz-
kańcy tej wioski i sąsiedniego Drzecina, którzy przygotowali dla dzieci masę atrakcji. 
O najmłodszych nie zapomnieli też wędkarze z koła nr 2. Na festynie, w porcie nad Odrą, 
w Dzień Dziecka trudno się było nudzić. Podobnie jak w Kunowicach, gdzie rada sołecka 
zapewniła najmłodszym moc wrażeń. Ciekawie było na boisku SOSiR-u, gdzie imprezę 
dla dzieci zorganizowała grupa ”Pomagamy”.  
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swój dzień…
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Społeczny Komitet Budowy Pomnika Pamięci Zesłańców Sybiru i Niepodległości 

w Słubicach, ul. Piłsudskiego 3-4/11, 69 – 100 Słubice, ppzsinslubice@interia.pl

Słubice, dnia 2 czerwca 2015 r.

APEL
Szanowni Mieszkańcy Gminy Słubice

W imieniu Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Pamięci Zesłańców Sybiru 

i Niepodległości w Słubicach zwracam się z uprzejmą prośbą o wsparcie budo-

wy Pomnika Pamięci Zesłańców Sybiru i Niepodległości, który będzie wyrazem 

hołdu Tym, którzy przeszli Golgotę Wschodu i oddali życie w walce o Niepodle-

głość Polski. 

Z inicjatywy mieszkańców i stowarzyszeń działających na terenie miasta zrodził 

się pomysł, aby dokonać zmiany w obecnym wyglądzie Pomnika i Placu Sybira-

ków, godniej uhonorować zesłańców i czyny niepodległościowe po 1918 r. Nadać 

temu miejscu bardziej harmonijną całość.

Prosimy o każdą złotówkę wrzuconą do puszki i każdą wpłatę dokonaną w for-

mie darowizny na nr konta:27 8369 0008 0071 5353 2000 0010. 

Uroczyste odsłonięcie pomnika planowane jest w roku 2018.

Szanowni Państwo, zachęcam gorąco do pomocy w realizacji tego wiekopom-

nego przedsięwzięcia ku pamięci naszej i przyszłych pokoleń słubiczan.

Przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Pamięci Zesłańców 

Sybiru i Niepodległości w Słubicach, Józef Stupienko

„Nieobliczalni”
zostali mistrzem!

Po pięciu turniejach w formie Grand Prix zakoń-
czyła się słubicka liga siódemek. Tak jak w ubie-
głych rozgrywkach ponownie triumfowała 
drużyna „Nieobliczalnych”, choć drugi zespół 
w tabeli był naprawdę blisko.

Piłkarska kadra 
na nich czeka

Seniorzy są w formie!

Spokojny 
awans 
Polonii

Polonia Słubice już 
na kilka kolejek 
przed końcem ligi 
świętowała awans 
do okręgówki. Nasi 
piłkarze przeszli 
przez rozgrywki 
w iście mistrzow-
skim stylu nie prze-
grywając żadnego 
z 24 pojedynków. 

To drugi z  rzędu awans po drama-
tycznym spadku do najniższej klasy 
rozgrywkowej, po zawirowaniach 
w  najstarszym słubickim klubie. 
Można powiedzieć, że wszystko idzie 
zgodnie z  planem, ale oczywiście 
poprzeczka rośnie z każdym rokiem. 
Jak mówią przedstawiciele zarządu 
słubickiego klubu, któremu szefuje 
prezes Andrzej Martyniak, w  tej 
chwili nie ma czasu na świętowanie. 
Najważniejsze są teraz ostatnie przy-
gotowania do obchodów 70-lecia 
słubickiej piłki nożnej, której MKS 
Polonia Słubice jest przecież bezpo-
średnim i naturalnym spadkobiercą. 
Dla statystyków warto jednak pod-
kreślić, że słubiczanie nie przegrali 
żadnego meczu (w momencie odda-
wania tekstu do druku zostały dwie 
kolejki), remisując tylko dwa mecze 
przy bilansie bramkowym 109 do 
25! Obecnie w  kadrze trenera An-
drzeja Wypycha jest 24 zawodników, 
którzy przyczynili się wraz z  kadrą 
trenerską i  działaczami do awansu. 
Serdecznie gratulujemy i już dziś ży-
czymy powodzenia na boiskach ligi 
okręgowej. Zapraszamy natomiast 
wszystkich mieszkańców Słubic na 
imprezy z  okazji jubileuszu, które 
odbędą się na obiektach SOSiR 
w sobotę 20 czerwca. Pełny atrakcji 
dzień zakończy się o godz. 15.30 me-
czem towarzyskim Polonii z Pogonią 
Lwów. 

(rt)

Srebro naszych szczypiornistek
Słubice były gospodarzem fi nałów wojewódzkich turnieju „Szczypiorniak na Orliku”. Jest to 
turniej fi rmowany przez Polski Związek Piłki Ręcznej i Ministerstwo Sportu.

Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji 
był organizatorem 21. festynu dla 
seniorów. Jego formuła nie zmienia 
się od lat. Organizatorzy przygo-
towują kilka atrakcji sportowo- re-
kreacyjnych przystosowanych dla 
seniorów i  osób niepełnospraw-
nych. Imprezę otworzyli wspólnie 
Zbigniew Sawicki, prezes SOSiR 
i  Karsten Tausch, prezes Job Center 
z  Frankfurtu. Następnie w  głównej 
roli wystąpili seniorzy, którzy indy-
widualnie uczestniczyli w  poszcze-
gólnych rekreacyjnych zadaniach. 
Podczas podsumowania organiza-
torzy przygotowali niespodzianki 
w  postaci losowania nagród rze-
czowych wśród wszystkich uczest-
ników na podstawie specjalnych 
kart startowych potwierdzających 
udział w poszczególnych konkuren-
cjach. Kolejny festyn już za rok we 
Frankfurcie. 
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Nie od dziś wiadomo, że piłka ręczna 
staje się coraz bardziej popularna 
w  naszym mieście. Powstały przy 
Szkole Podstawowej nr 1 Uczniowski 
Klub Sportowy „Jedynka” pnie się 
bardzo energicznie w  lubuskich 
strukturach tej dyscypliny, stając 
się coraz większą siłą i  dorównując 
ośrodkom z  południa naszego wo-
jewództwa. Między innymi dlatego 
udało się przekonać władze związ-
kowe do organizacji tej imprezy 
w  Słubicach. W  sobotę 30 maja 
w  hali gimnazjum nr 1 stawił się 
komplet ośmiu zespołów. Najpierw 
rozegrano mecze grupowe, a  na-
stępnie półfi nały i  pojedynki o  po-
szczególne miejsca. Po bardzo dobrej 
grze podopieczne Jerzego Grabow-

skiego znalazły się w wielkim fi nale, 
w którym zmierzyły się z dziewczę-
tami z  SP 7 Żagań. Niestety, w  tym 
dniu to Żagań pokazał klasę wygry-
wając z  dużą przewagą 15-7. Jednak 
i tak wielkie brawa dla „Jedynki” za 
ogromny postęp w  tej dyscyplinie, 
którą przecież całkiem niedawno 
dopiero zaczęto poważnie w  Słubi-
cach trenować. Wszyscy podkreślają 
doskonały klimat wokół naszej dru-
żyny. Jest wsparcie ze strony szkoły, 
rodziców, władz naszego miasta 
i sponsorów. Obecnie powstaje pro-
gram rozwoju piłki ręcznej, tak aby 
dziewczęta, które opuszczają pod-
stawówkę mogły dalej rozwijać się 
sportowo. 

(rt)

Polonia Słubice nie dała szans 
swoim rywalom w  walce o  udział 
w  Finale Ogólnopolskim Turnieju 
Piłkarska Kadra Czeka, który odbę-
dzie po raz kolejny w  Słubicach od 
8 do 14 lipca. Poloniści z  rocznika 
2000, podopieczni Łukasza Heina, 

na turnieju wojewódzkim, 16 maja, 
pokonali swych kolegów z  Perły 
Cybinka i  Gimnazjum ze Strzelec 
Krajeńskich wygrywając z  nimi 
3:0. W meczu o drugą lokatę w wo-
jewództwie Strzelce pokonały Cy-
binkę 6-1. 

(rt)

To była już siódma edycja ligi ama-
torów piłki nożnej organizowana 
przez stowarzyszenie oldBOYS 
przy ścisłym współudziale SOSiR 
i władz gminy i powiatu. Z powodu 
mniejszej niż zazwyczaj ilości zgło-
szonych drużyn postanowiono, że 
ta jesienno- wiosenna edycja zo-
stanie rozegrana w  formie pięciu 
turniejów Grand Prix. W piątek 12 
czerwca po zakończeniu ostatniego 
z nich okazało się, że mistrzem zo-
stała ekipa „Nieobliczalnych”. Tuż 
za nią sklasyfi kowano „Bercików” 
i  „ZMP”, a  kolejne miejsca zajęli: 

„Mika Kowalów”, „Spartanie”, „La 
Koty”, „Polesie Białków” i  „FC Be-
tony”. Podczas uroczystego podsu-
mowania Zbigniew Sawicki wraz 
z  Tomaszem Stupienko wręczyli 
puchary, dyplomy dla wszystkich 
drużyn, a  także statuetki dla wy-
różniających się zawodników. Wi-
cestarosta przekazał także okazały 
puchar przechodni z rąk „Nieobli-
czalnych” w…. te same ręce, choć 
zdobywcy kolejnych lokat zapo-
wiedzieli już odebranie tego tro-
feum w kolejnej edycji.

(rt) 
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Volkshochschule
Frankfurt (Oder)

Volkshochschule (VHS) we Frankfurcie posia-
da jeszcze wolne miejsca na letnich, inten-
sywnych, dwutygodniowych kursach języka 
niemieckiego dla zaawansowanych.

KURS INTENSYWNY 
(Z 404.14) POZIOM B1+ 

Kurs dwutygodniowy zak łada 
umiejętności na poziomie B1. 
Skierowany jest do osób, które 
przygotowują się do certyfikatu 
B1 wymaganego dla uzyskania 
obywatelstwa niemieckiego lub 
z przyczyn zawodowych szybko 
muszą poprawić znajomość języka. 
Przed zgłoszeniem prosimy wypełnić 
test kwalif ikacyjny online pod 
http://vhs-brb.de/onlinetest/ 
(minmalny wynik testu B1.2).

termin: 06.07. - 17.07.2015
od pon. do pt. w godz. 9:00 - 14:15
60 godz. lekcyjnych, cena: 6-9 ucz., 
93,00 €, od 10 ucz., 75,00 €

KURS INTENSYWNY 
(Z 404.16) POZIOM B2+ 

Kurs zakłada znajomość języka 
niemieckiego na poziomie B2. 
Pomyś l any jest  jako t ren ing 
doskonalący ustną kompetencję 
językową. Adresowany jest za-
tem do osób chcących poprawić 
znajomość języka ze względów za-
wodowych lub uczniów i studentów.
Przed zgłoszeniem prosimy wypełnić 
test kwalifi kacyjny online pod 
http://vhs-brb.de/onlinetest/ 
(minimalny wynik testu B2.2).

termin: 27.07. - 07.08.2015
od pon. do pt. w godz. 9:00 - 14:15
60 godz. lekcyjnych, cena: 6-9 ucz., 
93,00 €, od 10 ucz., 75,00 €

Zgłosznia prosimy składać najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem kursu. 

kontakt i zgłoszenia: Volkshochschule Frankfurt (Oder), 

Gartenstraße 1, 15230 Frankfurt (Oder)

Telefon: +49 335 542025, E-Mail: buero@vhs-frankfurt-oder.de 

www.vhs-frankfurt-oder.de

Reklama

Reklama

W  czwartek 11 czerwca w  Ga-
lerii Małej Słubickiego Miejskiego 
Ośrodka Kultury odbył się uroczysty 
wernisaż malarstwa Jerzego Zgo-
rzałka „Malarstwo Kolejowe”. Pre-
zentowane obrazy stanowią tylko 
wycinek twórczości artysty, który 
tworzy już od 50 lat. Jerzy Zgorzałek 
to artysta, o  którym można powie-
dzieć, że jest poetą pejzażu. Jego 
kunszt malarski, sposób malowania, 
odwzorowania rzeczywiści, światła 
i cienia to efekt talentu, pasji ale rów-
nież wypracowanej własnej maniery 
artystycznej polegającej na „niezau-
ważalnym kładzeniu farby, szpachlą 
dającą oglądającemu pod różnym, 
kontem i światłem obraz, złudzenie 
ruchu fotografi czną jakość, a  tym 
samym odkrywanie ciągle nowych 
cech w  obrazie. Dzieło widziane 
natomiast z bliska jest zbiorem roz-
mazanych, kolorystycznych plam, 
które w  wycinkach, tworzą często 
abstrakcyjne kompozycje” – napisał 

na swojej stronie artysta. Na wy-
stawie zgromadzili się miłośnicy 
sztuki, przyjaciele, znajomi. Autor 
nie tylko zaprezentował swoje ma-
larstwo, ale również przeczytał kilka 
wierszy śląskiego artysty Jerzego 
Granowskiego, z  którym wspólnie 
starają się o wydanie trójjęzycznego 
albumu pt „Kolej w  poezji i  malar-
stwie”. Jerzy Zgorzałek mieszka 
i tworzy w Gorzowie Wlkp, ma tam 
również galerię, w której prezentuje 
swoją twórczość. Zdradza jednak, 
że szukając inspiracji coraz częściej 
zerka na nasze nadodrzańskie kra-
jobrazy, które poruszają jego arty-
styczną wrażliwość. Kto wie może 
doczekamy się serii z naszej okolicy.
Zachęcamy do odwiedzenia wy-
stawy, na której prezentowanych jest 
26 obrazów, a  każdy dopracowany 
w  szczególe i  oprawiony w  ramę. 
Wystawę można oglądać do końca 
czerwca. Wstęp wolny.  

Anna Panek-Kusz

Lubisz fotografować? 
Te warsztaty są dla ciebie  

W  pierwszy weekend wakacji, 27-28 czerwca, zapra-
szamy młodzież i  dorosłych na warsztaty fotogra-
fi czne organizowane w  ramach Akademii Fotografi i 
i  Multimediów „lAbiRynT“, które poprowadzi Dawid 
Gębala z  Wrocławia. To warsztaty w  szczególnosci 
dla tych, którzy rozpoczynają swoją przygodę z  fo-
tografi ą, którzy mają aparat, ale chcieliby się z  nim 
bardziej zaprzyjaźnić, poznać jego moc w  ustawie-
niach manulanych, tak aby w pełni panować nad ro-
bieniem zdjęcia. Uczestnicy zajmą się: obsługą trybów 
manualnych cyfrowych aparatów fotografi cznych, 
pojęciami z zakresu estetyki, teorii obrazu, rzemiosła 
fotografi cznego, możliwościami edycji zdjęć w wybra-
nych programach, przygotowaniem do druku, analizą 
i  wyborem zdjęć, konwersją na zdjęcia czarno-białe, 
kreatywną pracą na warstwach, kolażami i fotomon-
tażami.Na pierwsze spotkanie uczestnicy powinni 
przynieść do 10 wybranych przez siebie zdjęć wła-
snego autorstwa (w formie cyfrowej lub papierowej).
Udział w warsztatach jest bezpłatny. 
Konieczne wcześniejsze zapisy: 
Anna Panek-Kusz tel.: +48 604 588 465 
e-mail: galeriaokno@op.pl

Malarstwo Kolejowe 
w Galerii Małej
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Informator Starostwa Powiatowego w Słubicach

WIADOMOŚCI z powiatu
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Krzystof Murdza

Powiat Słubicki – podsumowanie 
pierwszego półrocza 2015 roku
Początek półrocza zbiegł się praktycznie z początkiem kadencji, dlatego pierwsze działania podjęte przeze mnie 
i Zarząd Powiatu opierały się głównie na analizie stanu faktycznego pozostawionego przez poprzedników.

W  ostatecznym rozliczeniu do-
chodów i  wydatków rok 2014 za-
mknął się defi cytem w  wysokości 
1.893.023,04 zł (przy planowanym 
budżecie zrównoważonym). Główną 
przyczyną defi cytu było niewyko-
nanie dochodów majątkowych, a co 
za tym idzie niezrealizowanie zapla-
nowanej w kwocie 2.446.776 zł sprze-
daży majątku (wykonano sprzedaż 
tylko na kwotę 164.425,45 zł). 

W poprzednich latach Powiat za-
ciągnął cztery kredyty długotermi-
nowe. Dług z tego tytułu na koniec 
2014 r. wynosił 21.842.842,32 zł, 
co stanowiło 52,5 % wykonanych 
dochodów. Od zaciągniętych zo-
bowiązań w  2014 r. nie spłacano 
rat kapitałowych, lecz wyłącznie 
odsetki.

Skład Orzekający Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w  Zielonej 
Górze w  opinii o  sprawozdaniu 
z  wykonania budżetu na 2014 r. 
wniósł zastrzeżenie dotyczące 
sytuacji fi nansowej Powiatu Słu-
bickiego w  sytuacji możliwego 
wszczęcia i prowadzenia egzekucji 
z  dochodów budżetu w  2015 r. – 
kwot wynikających z ostatecznych 
decyzji wydanych przez Ministra 
Finansów.

Kwestia własności Terminala 
Towarowych Odpraw Celnych 
w  Świecku jest nadal nieuregu-
lowana. Obecnie trwa kolejne 
postępowanie sądowe w  którym 
Skarb Państwa reprezentuje Pro-
kuratoria Generalna. Jest to wynik 
niejasnego sposobu nabycia tego 
majątku przez Powiat Słubicki.

Podstawową decyzją co do przy-
szłości TTOC jest zaprzestanie for-
sowania decyzji o  jego sprzedaży. 
Postanowiliśmy przywrócić na 
tym obiekcie podstawową funkcję 
związaną z  odprawami celnymi 
i obsługą przepływu towarów. 

Ze względu na zły stan tech-
niczny i  budowlany budynków 
prowadzimy audyt, który pomoże 
nam oszacować koszt moderni-
zacji obiektu.

W celu zachowania dotychczaso-
wych wpływów fi nansowych prze-
prowadziliśmy rozmowy z Urzęda-
-mi celnymi polskim i niemieckim, 
podczas których przedstawiliśmy 
naszą koncepcję rozwoju dla której 
funkcjonowanie urzędów jest 
sprawą priorytetową. Przystąpi-
liśmy także do projektu Transgra-
nicznego Centrum Logistycznego, 
którego partnerami są miasta Słu-
bice, Frankfurt n /O, Eisenhutten-
stadt, dodatkowo KSSSE S.A. oraz 
ICOB GmbH  (spółka miast Frank-
furt i  Słubice). Bardzo zależy nam 
też na udziale w  projekcie kolejo-
wego terminala kontenerowego 
w Rzepinie.

 Aktualnie trwają także nego-
cjacje w  sprawie zaległości fi nan-
sowych Terminala Towarowych 
Odpraw Celnych w  Świecku. Ist-
nieje bowiem groźba, że poprzez 
zaniedbania zarządcze z  lat 2010 
i  2011, kiedy to ówczesny Zarząd 
Powiatu nie przekazywał należnych 
budżetowi państwa a  pobranych 
dochodów budżetowych z  tytułu 
opłat uiszczanych przez najemców 
i  dzierżawców, Powiat Słubicki nie 
będzie miał możliwości wykony-
wania ustawowo nałożonych zadań 
publicznych w  2015 roku i  latach 
kolejnych. Na dzień dzisiejszy 
w mocy pozostają dwie decyzje Mi-
nistra Finansów dotyczące koniecz-
ności zwrotu środków w wysokości 
ok 5 mln zł.

Kolejnym działaniem podjętym 
przeze mnie i  Zarząd Powiatu 
w I półroczu 2015 r było określenie 
stanu dostosowania Szpitala Po-
wiatowego w  Słubicach do wy-
mogów Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z 2012 r. w sprawie szcze-
gółowych wymagań jakim po-
winny odpowiadać pomieszczenia 
i  urządzenia podmiotu wykonują-
cego działalność leczniczą.

Praca wieloosobowej komisji 
określiła, że na 37 pozycji podle-
gających dostosowaniu, aż 25 nie 
spełnia wymogów dostosowania 
szpitala do ustalonych norm. Znana 
jest już szacunkowa kwota w wyso-
kości ok 4 mln zł, jaką trzeba zain-
westować, aby przynajmniej w wy-
miarze podstawowym dostosować 
szpital do ww. wymogów. Dodat-
kowo, w zależności od konieczności 
wyposażenia szpitala w  centralną 

sterylizatornię, szacunkowy koszt 
inwestycji będziemy musieli zwięk-
szyć o min. 2 mln zł. W przypadku 
zlecenia sterylizacji narzędzi i urzą-
dzeń na zewnątrz koszt szacun-
kowy inwestycji będzie zdecydo-
wanie mniejszy. 

 Dobrą wiadomością jest fakt, 
iż udało nam się unieważnić pier-
wotna decyzję mówiącą o  roz-
budowie szpitala o  dodatkowe 
skrzydło. Jednocześnie uzyska-
liśmy pozwolenie wojewódzkiego 
SNAPID-u na przedłużenie procesu 
dostosowania szpitala do dnia 31 
grudnia 2016 r. i  tym samym uzy-
skaliśmy dodatkowy rok na dzia-
łania modernizacyjne (poprzedni 
Zarząd Powiatu skrócił termin do-
stosowania do 31 grudnia 2015 r) co 
znacząco wpłynie na zwiększenie 
szans uratowania placówki i  jej 
dalszy rozwój. 

Dodatkowo, trwają prace nad 
zwiększeniem zakresu usług 
medycznych oferowanych przez 
szpital. Niestety do dnia dzisiej-
szego nie udało się powołać przy-
szpitalnej przychodni świadczącej 
podstawową opiekę zdrowotną. 

Natomiast od nowego miesiąca 
zwiększa się zakres usług oddziału 
ortopedycznego. Dzięki temu nowi 
specjaliści pomogą pacjentom 
z  ciężkimi schorzeniami stawów 
kończyn górnych 

Trwa także realizacja projektu: 
„Profi laktyka chorób układu krą-
żenia i  promocja zdrowego stylu 
życia w powiecie słubickim”, dzięki 
któremu ponad 4 tys. mieszkańców 
naszego regionu zostanie podda-
nych bezpłatnym badaniom profi -
laktycznym, a  wszyscy będą mogli 
skorzystać z  bogatej oferty imprez 
promujących zdrowie oraz upo-

wszechniających zdrowy styl życia.
Z  początkiem roku podjęliśmy 

również decyzję o  likwidacji Ze-
społu Ekonomiczno-Administra-
cyjnego Szkół. Było to pochodną 
przeprowadzonej kontroli, która 
wykazała brak realizacji zakła-
danych funkcji oraz brak rentow-
ności – na 11 etatów pracowało 
tam faktycznie 5 osób. Likwidacja 
Zespołu pozwoli nam na uzy-
skanie oszczędności ok 300.000 zł 
rocznie. 

Na koniec chciałbym serdecznie 
podziękować Zarządowi oraz Rad-
-nym Powiatu za okazane mi za-
ufanie oraz możliwość kontynuacji 
działań naprawczych.

Piotr Łuczyński 

Starosta Słubicki

Słubice, dnia 17 czerwca 2015 r.

Wiadomości z powiatu: Cybinka, Górzyca, Ośno Lubuskie, Rzepin, Słubice
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Konferencja „Wspólny cel to zdrowie”
10 czerwca 2015r. w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury odbyła się konferencja pn.: „Wspólny cel to 
zdrowie”. Była to pierwsza z serii trzech konferencji , jakie zostały zaplanowane przy realizacji projektu 
„Profi laktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim”.

Rozśpiewana 
Jarzębinka
W dniu 11 czerwca br. w Przedszkolu Samorządowym nr 1 „Jarzę-
binka” w Słubicach odbył się VII powiatowy festiwal piosenki dzie-
cięcej „Rozśpiewana Jarzębinka”.

W przedsięwzięciu zrealizowanym przy udziale Starostwa Powiatowego 
w Słubicach i Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury wzięło udział wiele 
grup artystycznych z terenu powiatu słubickiego. 

Celem konkursu było promocja dziecięcej twórczości artystycznej, pro-
pagowanie zdrowego stylu życia, prezentacja dorobku artystycznego przed-
szkoli i ośrodków kultur. Kategorie wiekowe obejmowały 3,4,5 i 6- latki.

Humory dopisywały, mali artyści stanęli na wysokości zadania.

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Słubicach
30 maja 2015r. w Słubicach odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele Parafi alnym pw. Ducha Święte-
go, koncelebrowaną przez powiatowego kapelana strażaków księdza Krzysztofa Sudzińskiego. Kolejnym elementem uroczystości był przemarsz pododdziału 
strażaków na Plac Bohaterów, gdzie przeprowadzono uroczysty apel.

Organizatorami i  zarazem go-
spodarzami uroczystości byli: Pan 
Piotr Łuczyński – Starosta Słubicki, 
Prezes Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP oraz st. kpt. Wojciech Śli-
wiński – Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej w Słu-
bicach.

Obchody Dnia Strażaka w Słubi-
cach swoją obecnością uświetnili: 
Lubuski Komendant Wojewódzki 
Państwowej Straży Pożarnej w Go-
rzowie Wlkp. – st. bryg. Hubert Ha-
rasimowicz, Pan Robert Trębowicz 
– kierownik wydziału zamiejsco-
wego Lubuskiego Urzędu Marszał-
kowskiego, dh Edward Chiliński 
– członek Prezydium Zarządu Wo-
jewódzkiego ZOSP RP, Pan Tomasz 
Stupieńko – Wicestarosta Słu-
bicki, Pan Wiesław Kołosza – Prze-
wodniczący Rady Powiatu Słubic-
kiego wraz z  członkami Zarządu 
Powiatu Słubickiego, Pan Tomasz 
Ciszewicz – Burmistrz Słubic, Pan 
Marek Kołodziejczyk – Burmistrz 
Cybinki, Pan Robert Stolarski – 
Wójt Górzycy, Pan Mariusz Olej-
niczak – Przewodniczący Rady 
Miasta Słubic wraz z  członkami 
Rady, szefowie zaprzyjaźnionych 
służb: podinsp. Rafał Wawrzyniak 
– Komendant Powiatowy Policji 
w  Słubicach, ppłk. SG Krzysztof 
Krawiec – Komendant Placówki 

Straży Granicznej w Świecku, Pani 
Elżbieta Piątkowska – przedstawi-
cielka Izby Celnej w Rzepinie, Pan 
Stanisław Sobański – Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Rzepin, Pan Woj-
ciech Pokrzywka – przedstawiciel 
Nadleśnictwa Ośno Lubuskie, 
przedstawiciele strony niemiec-
kiej: Pan Klaus-Peter Schulz, Pan 
Wofgang Welenga, Pan Soren 
Bollman, Pani Joanna Szymańska-
-Cierach – Prezes Zarządu fi rmy 
ARPACK – przedsiębiorstwa 
wspierającego funkcjonowanie 

ochrony przeciwpożarowej na te-
renie powiatu.

Podczas uroczystości obecne 
były również poczty sztandarowe 
KP PSP w Słubicach oraz jednostek 
OSP w Cybince, OSP w Górzycy, OSP 
w Ośnie Lubuskim, OSP w Rzepinie 
i OSP w Kowalowie.

Uroczystość była okazją do 
nadania wyższych stopni służ-
bowych funkcjonariuszom Pań-
stwowej Straży Pożarnej, a  także 
wręczenia medali, odznaczeń 
i  wyróżnień strażakom z  OSP 

i  PSP. Następnie dokonano ofi -
cjalnego przekazania nowego 
sprzętu pożarniczego Komen-
dzie Powiatowej PSP w  Słubicach 
tj. przewoźnej pompy wysokiej 
wydajności do wody zanieczysz-
czonej, pożarniczego samochodu 
typu mikrobus i kamery termowi-
zyjnej.

Komendant Powiatowy PSP 
w  Słubicach wraz ze Starostą Słu-
bickim złożyli podziękowania 
wszystkim osobom, które przy-
służyły się do rozwoju krajowego 

systemu ratowniczo-gaśniczego na 
terenie powiatu słubickiego.

Po zakończeniu części ofi cjalnej 
na Pl. Bohaterów rozpoczął się fe-
styn strażacki z  grami i  zabawami 
dla najmłodszych, wystawą sprzętu 
pożarniczego oraz pokazami ratow-
niczymi. Impreza była dobrą okazją 
do przeprowadzenia akcji propagu-
jącej działania pod hasłem „Zgaś 
ryzyko” – tj. przedsięwzięć zmierza-
jących do zmniejszenia liczby ofi ar 
w  pożarach budynków mieszkal-
nych.

Konferencja rozpoczęła się przy-
witaniem przybyłych gości przez 
zastępcę Starosty Powiatu Słubic-
kiego Pana Tomasza Stupieńko. 
W  sali widowiskowej w  Słubickim 
Miejskim Ośrodku Kultury zgroma-
dziło się ok. 80 osób. To więcej niż 
się spodziewaliśmy. Okazało się, że 
projekt cieszy się ogromnym zain-
teresowanie ze strony przedstawi-
cieli szkół z naszego terenu.

Po powitaniu gości głos zabrała 
Jadwiga Caban-Korbas, Dyrektor 
Powiatowej Stacji Sanitarno-
-Epidemiologicznej w  Słubicach. 
Pani Jadwiga w  swoim wystą-
pieniu poruszyła temat związany 
z  zagrożeniami, jakie czyhają na 
dzieci i  młodzież w  dzisiejszych 
czasach. Następnym mówcą był 
Wojciech Włodarski – Prezes 
Zarządu Szpitala Powiatowego 
w Słubicach. Pan Prezes pokrótce 
wyjaśnił przybyłym gościom jaką 
rolę w  realizacji projektu pełni 
szpital oraz jak będą realizowane 
poszczególne etapy działań skie-
rowane do mieszkańców naszego 
powiatu. 

Dużą dawkę przydatnych 
i  bardzo ważnych informacji z  za-
kresu najskuteczniejszych spo-
sobów zwalczania chorób układu 
krążenia przekazał Zbigniew 
Moszczuk – Ordynator Oddziału 
Chorób Wewnętrznych z  Podod-
działem Gastroenterologii w  Słu-
bicach. Na zakończenie dietetyk 
Magdalena Cieślak przedstawiła 
zebranym gościom jak ważną rolę 
w  życiu każdego człowieka pełnią 

zdrowe nawyki żywieniowe oraz 
styl naszego życia.

Po wszystkich wystąpieniach 
przybyli goście mogli wymieniać 
się poglądami oraz spostrzeżeniami 

w zakresie stylu życia mieszkańców 
powiatu słubickiego. Rozmowy to-
czyły się w  restauracji „Prowincja” 
podczas lunchu składającego się 
naturalnie ze zdrowej żywności.

Wiadomości z powiatu: Cybinka, Górzyca, Ośno Lubuskie, Rzepin, Słubice
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70-lecie powstania Nadleśnictwa Cybinka 

Turniej Wiedzy 
o Bezpieczeństwie

W  dniach 14-15 czerwca w  Miejsko - Gminnym 
Ośrodku Kultury w  Cybince odbyła się Konferencja pt: 
„Lasy Zielonogórskie na przestrzeni wieków” która zo-
stała zorganizowana z  okazji Jubileuszu rocznicy 70-
lecia powstania Nadleśnictwa Cybinka. W  ramach ob-
chodów uczestnicy mieli okazję obejrzeć koncert leśny 
w wykonaniu dzieci i młodzieży z Ogniska Muzycznego 
w  Cybince pod kierownictwem Zbyszko Jatczaka, kon-
cert muzyki myśliwskiej w  wykonaniu Rodzinnego 
Zespołu Sygnalistów Myśliwskich pod przewodnic-
twem Roberta Olejarza, blok poetycki oraz wystawę 
fotografi czną i  prezentację fi lmu pt. „Nadleśnictwo 
Cybinka Dawniej i  Dziś” autorstwa Grzegorza Sawki.
Pierwszy dzień Konferencji (tj.14 czerwca) miał charakter 
otwarty, w którym uczestniczyli mieszkańcy Gminy Cy-
binka. W  drugim dniu odbyły się Uroczyste Obchody 
z udziałem Pracowników i Emerytów Nadleśnictwa Cy-
binka, oraz lokalnych władz i zaproszonych Gości. 

Nadleśnictwa Cybinka

29 maja 2015 r. w Komendzie Po-
wiatowej Policji w Słubicach odbyła 
się XVI edycja Wojewódzkiego Tur-
nieju Wiedzy o Bezpieczeństwie pn. 
„Bezpieczne wakacje z  LUPO” dla 
uczniów klas V i VI szkół podstawo-
wych z  Powiatu Słubickiego. Sta-
rosta Słubicki wraz z Komendantem 
Powiatowym Policji  w  Słubicach 
otworzył Turniej życząc jednocze-
śnie jego uczestnikom powodzenia. 
Uczestnicy Turnieju zmierzyli się 
z  testem, który zawierał 50 pytań 

dotyczących m. in. zasad ruchu 
drogowego, udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej, przeciw-
działaniu przemocy. Założeniem 
programu  było uświadomienie 
młodzieży o  niebezpieczeństwach 
i zagrożeniach występujących na co 
dzień oraz uświadamianiu, w  jaki 
sposób można im przeciwdziałać 
i skutecznie się przed nimi bronić. 
W tegorocznym Turnieju:
- I miejsce zajął Dominik Buczkowski 
ze Szkoły Podstawowej w Rzepinie,

Relacja ze 
spotkania DKK

To najlepsza książka, jaką do tej 
pory mieliśmy okazję przeczytać 
w  naszym klubie DKK – jedno-
głośnie stwierdzili klubowicze. 
Najnowsza powieść Małgorzaty 
Gutowskiej-Adamczyk „Fortu-
na i namiętności. Klątwa” potra-
fi  zauroczyć. 

Litwa, rok 1733 i  dwie bohaterki 
całkowicie sobie przeciwstawne. 
Cecylia, bogata szlachcianka, córka 
kasztelana uosabiająca kobietę bez-
względną i  skromna Zofi a, która 
z  pokorą przyjmuje koleje swojego 
losu. Barwne postaci kobiece to 
tylko część powieści. Całą siłę na-
pędu fabuły tworzą mężczyźni. To 
ich domeną są tutaj knowania, na-
jazdy, porwania. Ówczesne burzliwe 
czasy sprzyjają takim poczynaniom, 
bo właśnie tłem historycznym po-
wieści jest śmierć króla Augusta II 
i  wolna elekcja. Klubowicze szcze-

gólną uwagę zwrócili na wierność 
historycznym faktom, które prze-
kazuje autorka w  swojej powieści. 
Niezmiernie barwnie opisuje czasy 
naszej odległej, szlacheckiej prze-
szłości. Zadbała o  najmniejszy 
szczegół ówczesnej obyczajowości, 
dzięki czemu wprowadza czytel-
nika w  atmosferę życia codzien-
nego polskiej szlachty. A  do tego 
napisana językiem adekwatnym 
do ukazanych czasów. Czyta się 
błyskawicznie, zaskakujące zwroty 
akcji wciągają czytelnika. Jest do-
brze skonstruowana i  rewelacyjnie 
osadzona w realiach. Klubowiczom 
nasunęło się skojarzenie z Sienkie-
wiczem – to współczesny Kmicic. 
Nie dziwi tutaj fakt, że „Klątwa” wy-
grała plebiscyt „Najlepsza książka 
na wiosnę – edycja 2015”.

Pozostaje nam jedynie cierpliwie 
czekać na tom drugi, który został 
już zapowiedziany na przyszły rok.

Małgorzata Dobosz

- II miejsce zajęła Alicja Ciesielska 
ze Szkoły Podstawowej w Rzepinie,
- III miejsce zajął Michał Krawczyk 
ze Szkoły Podstawowej w Golicach.

Zwycięzcy Turnieju otrzymali 
nagrody ufundowane przez Staro-
stwo Powiatowe w Słubicach, Urząd 
Miejski w  Rzepinie oraz Urząd 
Miejski w Słubicach.

Zwycięzca Turnieju będzie repre-
zentował Powiat Słubicki w  fi nale 
wojewódzkim 17 czerwca br. w Go-
rzowie Wlkp.

INFORMACJA
Zarządu Powiatu Słubickiego

W  siedzibie Starostwa Powiatowego 

w Słubicach na okres 21 dni, wywieszo-

no wykaz nieruchomości, których pra-

wo użytkowania wieczystego przezna-

cza się do sprzedaży w formie przetargu 

nieograniczonego położonych w  Cy-

bince przy ul. Kolejowej, działki nr 4/12 

i 4/13.

www.bip.powiatslubicki.pl

INFORMACJA
Starosty Słubickiego

W  siedzibie Starostwa Powiato-

wego w  Słubicach na okres 21 dni, 

wywieszono wykaz nieruchomo-

ści zabudowanej przeznaczonej do 

sprzedaży w  formie przetargu nie-

ograniczonego położonej w  Słubi-

cach przy ul. Jedności Robotniczej 

15, działka nr 649/1.

www.bip.powiatslubicki.pl

INFORMACJA
ZARZĄDU POWIATU

SŁUBICKIEGO

W  siedzibie Starostwa Powiato-

wego w  Słubicach na okres 21 dni 

wywieszono wykaz nieruchomości 

przeznaczonych do najmu, dzierża-

wy położonych na terenie Terminala 

w Świecku, gm. Słubice.

Wykaz wywieszono 03.06.2015 r.

www.bip.powiatslubicki.pl

INFORMACJA
ZARZĄDU POWIATU 

SŁUBICKIEGO

W siedzibie Starostwa Powiatowego 

w Słubicach na okres 21 dni wywie-

szono wykaz nieruchomości prze-

znaczonych do najmu położonych 

na terenie Terminala w Świecku, gm. 

Słubice.

Wykaz wywieszono 27.05.2015 r.

www.bip.powiatslubicki.pl

INFORMACJA
ZARZĄDU POWIATU 

SŁUBICKIEGO

W  siedzibie Starostwa Powiato-

wego w  Słubicach na okres 21 dni 

wywieszono wykaz nieruchomości 

przeznaczonej do najmu, położonej 

na terenie Terminala w Świecku, gm. 

Słubice.

Wykaz wywieszono 03.06.2015 r.

www.bip.powiatslubicki.pl



17gazeta Słubicka   06/2015   25 czerwca Wiadomości z powiatu: Cybinka, Górzyca, Ośno Lubuskie, Rzepin, Słubice

Sukces Dawida Zaranka
W piątek 29 maja 2015 roku 223 uczniów z całej Polski zmagało się w Olsztynie o fi nał w 9 blokach 
tematycznych eliminacji centralnych XXXIX edycji Olimpiady Wiedzy i  Umiejętności Rolniczych. 
Wśród nich był uczeń Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Słubicach Dawid Zaranek, który wal-
czył w bloku agrobiznes.

Stop wulgaryzmom !!!

Osiągnięcia naszych 
gimnazjalistów

Kochamy was… sercem dziecka
DZIEŃ SZTUKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W SŁUBICACH pod ha-
słem: SPEKTAKLU „JAŚ I MAŁGOSIA” ORAZ KONKURSU RECYTATORSKIEGO „KOCHAMY WAS…
SERCEM DZIECKA”

W  tym roku organizatorzy tego 
święta postanowili połączyć go 
z  Dniem Matki i  Świętem Rodziny. 
Przybyli na uroczystość rodzice 
mieli okazję zobaczyć sztukę „Jaś 
i  Małgosia” w  wykonaniu aktorów 
kola teatralnego(uczniów ośrodka) 
przygotowaną przez nauczycielki 
wychowania fi zycznego panie: 
Alicję Pietrzyk i  Agnieszkę Ara-
szewską.

Zajęcia teatralne odbywały się 
przez cały rok szkolny raz w  tygo-
dniu, podczas których uczniowie 
uczyli się ruchu scenicznego, pan-
tomimy, oraz poszczególnych ról. 
Warto podkreślić, że koło teatralne 
w ośrodku działa już od czterech lat, 
w trakcie których wystawiono takie 
spektakle jak: „Cztery pory roku”, 
„Czerwony Kapturek’, „Kopciuszek” 
oraz tegoroczny: „Jaś i  Małgosia”. 
Każde widowisko teatralne odbie-
rane jest przez widzów z ogromnym 
aplauzem.

Kolejnym ważnym wydarzeniem 
Dnia Sztuki był Szkolny Konkurs 
Recytatorski „KOCHAMY WAS…
SERCEM DZIECKA” dedykowany 
Rodzinie.

Konkurs adresowany był do 
wszystkich uczniów ośrodka oraz 
dzieci z  oddziału przedszkolnego. 
Celem konkursu było m.in. pielę-
gnowanie wartości estetycznych 
i  literackich języka polskiego oraz 
więzi rodzinnych. Konkurs prze-
biegał w  dwóch etapach. W  fi -
nale konkursu wzięło udział 18. 
Uczniów. Komisja oceniająca brała 
pod uwagę: dobór tekstu i  jego 
pamięciowe opanowanie, dykcję, 
interpretację oraz ogólny wyraz 
artystyczny. Przyznano 9 nagród 
w  trzech kategoriach wiekowych 
oraz jedną nagrodę dla laureata 
z grupy przedszkolnej;

Gratulujemy Laureatom oraz 
dziękujemy wszystkim uczest-

nikom, którzy składali Rodzicom 
życzenia językiem poezji. W  tym 
miejscu należy podkreślić, iż 
wielu przybyłych rodziców słu-
chając wierszy w  wykonaniu 
swoich pociech nie kryło wzru-
szenia i dumy.

Po programie artystycznym 
wszystkich przybyłych rodziców 
ugościli uczniowie działającej 
w  ośrodku Zasadniczej Szkoły Za-

wodowej o profi lu –kucharz, którzy 
z  opiekunem zajęć zawodowych p. 
Anną Bąk przygotowali słodkie wy-
pieki.

Podsumowując należy uznać te-
goroczny Dzień Sztuki w  SOSW za 
udany i zapewne wszyscy widzowie 
z  niecierpliwością oczekiwać będą 
na kolejny, który już za rok.

M.Wałach, A. Araszewska, A. Pietrzyk;

fot. P. Jaremko

 W Specjalnym Ośrodku Szkolno-
-Wychowawczym w  Słubicach w  II 
semestrze roku szkolnego 2014/15 
realizowano program „Stop wulga-
ryzmom - nie używam brzydkich 
słów”, której autorem jest M.Guź-
niczak. We współpracy z  nauczy-
cielami ośrodka i  samorządem 
szkolnym wytypowano wzory do 
naśladowania uczniów z  każdej 
klasy. Zorganizowano i  przepro-
wadzono pogadanki na godzinach 
wychowawczych na temat kultury 
słowa w  naszej szkole. Odbył się 
konkurs polegający na napisaniu 
wypracowania „Dlaczego nie po-
winniśmy używać wulgarnych 
słów”, którego zwycięzcami zostali 
uczniowie: Karolina Radziszewska, 
Krzysztof Soloch, Katarzyna Wasi-
lewska, Monika Buchowiecka. Dnia 

11 czerwca 2015r. we współpracy 
z  panią Marią Wałach odbyła się 
prelekcja prowadzona przez zapro-
szonego gościa panią psycholog Sa-
binę Matkowską, która zakończyła 
naszą akcję w  tym roku szkolnym. 
Podczas tego spotkania wyłoniono 
zwycięzców na wykonanie plakatu 
przekonującego do nie używania 
brzydkich słów. I  tak pierwsze 
miejsce zdobyła klasa ZET Gimna-
zjum pani Zając, drugie: III Gimna-
zjum p. Guźniczak, trzecie: I-II Gim-
nazjum p. Karczewska oraz IV-VI 
ZET Szkoła Podstawowa opiekun p. 
B. Rapa. Wszystkim , którzy wzięli 
udział w  przedsięwzięciach podję-
tych podczas realizacji programu 
dziękuję za współpracę - Marzena 
Guźniczak.

Olimpiada Wiedzy i  Umie-
jętności Rolniczych to jeden 
z  najstarszych i  najbardziej pre-
stiżowych konkursów wiedzy 
i  umiejętności praktycznych orga-
nizowany w  naszym kraju. Celem 
konkursu jest przede wszystkim 
rozwijanie wśród młodzieży za-
interesowań rolnictwem oraz 
popularyzacja i  pogłębienie 
wiedzy rolniczej, a  także umoż-
liwienie najlepszym kontynu-
owania nauki na wyższej uczelni.
Nasza szkoła bierze udział w  tej 
olimpiadzie od wielu już lat i może 
się pochwalić laureatami i  fi nali-
stami. W bieżącym roku szkolnym 
również mamy powód do dumy po-
nieważ Dawid Zaranek, tegoroczny 
absolwent technikum ekonomicz-
nego, zajął 7 miejsce w  elimina-
cjach centralnych i  uzyskał tytuł 
laureata. W  bloku agrobiznes ry-
walizowało 25 uczniów, którzy roz-
wiązywali test składający się z  60 
pytań oraz 3 zadań praktycznych. 
Uczestnicy reprezentowali bardzo 

wyrównany poziom ponieważ 
poszczególne lokaty dzieliły po-
jedyncze punkty. Dawid stracił do 
zwycięzcy tylko 8 punktów. Jako 
nagrodę Dawid otrzymał stypen-
dium motywacyjne dla zdolnej 
młodzieży ufundowane przez 
Bank BGŻ BNP Paribas. Gratulu-

jemy Dawidowi i życzymy dalszych 
sukcesów i  najwyższych ocen na 
wybranym kierunku studiów.

Szczególne podziękowania na-
leżą się Pani Annie Żółkiewskiej, 
która była opiekunem Dawida pod-
czas podróży i pobytu w Olsztynie. 

Opiekun Agnieszka Gierszewska 

Dnia 19 maja 2015 roku w  Go-
rzowie Wielkopolskim odbył się 
 X Międzygimnazjalny Konkurs 
Informatyczny. Uczniowie Gimna-
zjum SOSW w  Słubicach w  skła-
dzie Ewa Michalak, Grzegorz 
Tomczak i  Krzysztof Soloch zmie-
rzyli się w  trzech konkurencjach. 
W  pierwszym etapie uczniowie 
rozwiązywali cwiczenia z  zakresu 
dokumentu tekstowego, w drugim 

etapie rozwiązywali test informa-
tyczny składający się z  18 pytań 
i  w  trzecim etapie uczniowie mu-
sieli zaprojektować plakat na Dzień 
Matki w dowolnie wybranym przez 
siebie programie grafi cznym. Nasi 
uczniowie zdobyli II miejsce otrzy-
mując różne gadżety szkolne i  in-
formatyczne. Opiekę i  przygoto-
wanie uczniów zapewniła Marzena 
Guźniczak. 
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Wiktoria Podhajecka o krok 
od tytułu w grze podwójnej

XXIV Targi rolnicze 
- Lubniewice 2015 
W dniach 30-31 maja br., w Pałacu w Gliśnie odbyły się XXIV „Targi Rolnicze Lubniewice 2015”, 

Górniczy Klub Tenisowy Nafta 
Zielona Góra był organizatorem 
Wojewódzkiego Turnieju Klasy-
fi kacyjnego o  Puchar Dyrektora 
MOSiR w  kategorii Skrzaty. W  za-
wodach rywalizowała Wiktoria 
Podhajecka GKT Smecz Górzyca. 
W  grze pojedynczej młoda teni-
sistka grała ze zmiennym szczę-
ściem, przeplatając dobre występy 
porażkami. W  pierwszym meczu 
Wiktoria przegrała z  Patrycją Sa-
dlik (Złotoryjskie Towarzystwo 
Tenisowe Złotoryja) 2:6 i 3:6, a na-
stępnie pokonała Olimpię Janecką 
GKT Nafta Zielona Góra 5:7, 6:3 
i  7:6. W  decydującym o  drugim 
miejscu w  grupie meczu Wiktoria 
nie wykorzystała swojej szansy 
i  niepodziewanie przegrała z  Do-
miniką Wybudowską GKT Nafta 
Zielona Góra 6:3, 4:6 i  6:7. Gorszy 
bilans setów zadecydował o  tym, 
iż to pokonana wcześniej Olimpia 
zajęła drugie miejsce w  grupie A. 
Wiktorii pozostała rywalizacja 
o  miejsca 7-9, gdzie najpierw 
mimo walki przegrała z  Tatianą 
Burdzińską (AT Angelique Kerber 
Puszczykowo) 3:6, 6:3 i  6:7, a  na-
stępnie w swoim najlepszym meczu 
nie dała szans Karolinie Skowroń-
skiej (Krzycki Klub Tenisowy Wro-
cław) wygrywając 6:1 i  6:0. Osta-
tecznie zawodniczka GKT Smecz 
Górzyca zajęła 8 miejsce, a zwycię-
żyła Nicole Carpenter (MKT Łódź 
- klub Jerzego Janowicza), poko-
nując w  decydującym meczu Zu-
zannę Pawlikowską (KS AZS AWF 
Wrocław).

Sukcesem zakończył się start 
podopiecznej trenera Daniela Pod-
hajeckiego w  grze deblowej. Wik-
toria w  parze z  wcześniejszą swoją 
rywalką z  gry singlowej Dominiką 
Wybudowską dotarła aż do fi nału 
zawodów. Lubuszanki w  ćwierćfi -
nale pokonały 7:5, 4:6 i  [10:2] Ka-
rolinę Skowrońską i  Zuzannę Paw-

likowską (KS AZS AWF Wrocław), 
w  półfi nale gładko zwyciężyły 6:3 
i   6:2 Zofi ę Kromolicką i  Tatianę 
Burdzińską (obie AT Angelique 
Kerber Puszczykowo). Porażki 4:6 

i  2:6 doznały dopiero w  fi nale, 
w  którym spotkały się z  Patrycją 
Sadlik i  Olimpią Janecką, swoimi 
wcześniejszymi rywalkami z grupy 
A gry pojedynczej.

Podczas Targów zaprezentowana 
została szeroka oferta fi rm produk-
cyjnych, usługowych i handlowych 
pracujących na rzecz rolnictwa.

Odbyła się również wystawa 
zwierząt gospodarskich: bydła, 
trzoda chlewnej, owiec, kóz, zwie-
rząt futerkowych i egzotycznych.

W  ramach imprezy dodatkową 
atrakcją były: wystawy rękodzieła, 
kiermasze

ogrodniczo-pszczelarskie, sto-
iska mięsne z wyrobami własnymi 
oraz zdrową żywnością wysokiej 
jakości a  także występy zespołów 
ludowych oraz liczne konkursy.

Patronat nad Targami objął Mar-
szałek Województwa Lubuskiego.

Powiat słubicki reprezentowali: 
Tomasz Stupienko – wicestarosta 
słubicki i  Mariusz Olejniczak – 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Słubicach.

Wspomnienia 
z praktyki zagranicznej 
„Mobilny Europraktyk” - to nazwa projektu, jaki został przygoto-
wany przez nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych 
w Słubicach i w wyniku postępowania konkursowego uzyskał 
całkowite dofi nansowanie z Programu Erasmus Plus, Akcja 1.1: 
Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawo-
dowego  ze środków Unii Europejskiej. Budżet projektu wynosi 56 
224 euro.

Naszym partnerem w  projekcie 
jest Zakład Promowania Kształcenia 
Zawodowego Związku Przemysłu 
Budowlanego Berlina i  Branden-
burgii- Ośrodek kształcenia Zakładu 
Promowania Kształcenia Zawodo-
wego we Frankfurcie/o, z  którym 
współpracowaliśmy realizując 
projekty na zasadach Programu 
Leonardo da Vinci w  2013 r. i  2014 
r.. Z doświadczenia wiemy, że   wza-
jemna współpraca obu instytucji 
gwarantuje   wysoką jakość praktyk 
i  pozwoli z  sukcesem zrealizować 
cele projektu. 

Projekt „Mobilny Europraktyk” 
jest projektem dwuletnim. 
W  tym roku szkolnym 2014/2015 
w  kwietniu realizowały dwie grupy 
10 osobowe dwutygodniową prak-
tykę zagraniczną. Byli to uczniowie 
technikum kształcące w  zawodzie 
technik żywienia i  usług gastrono-
micznych i technik architektury kra-
jobrazu.

Po powrocie z  praktyki młodzież 
dzieliła się uwagami, spostrzeże-
niami jak również umiejętnościami 
zawodowymi nabytymi podczas 
praktyki na spotkaniach z  rodzi-
cami jak i z kolegami i koleżankami. 
W tym pomagało im przygotowane 
przez nich prezentacje multime-
dialne.

 Opowiadali: „jak podczas pierw-
szych dni pracy musieli zderzyć się 
z  największym wyzwaniem, jakie 
przed nimi postawiono – kontakt 
z  obcokrajowcem. Ich umiejętności 
z zakresu języków obcych, a w szcze-
gólności języka niemieckiego, mu-
siały zostać wystawione na dużą 

próbę. Początki bywały trudne, ale 
z czasem każde słowo stało się zro-
zumiałe. Podczas pracy w BFW mu-
sieli wykazywać się w  stu procen-
tach i nabyć wiele cech potrzebnych 
do tej pracy. Dzięki niej nauczyli się 
radzić w  każdej sytuacji, być obo-
wiązkowymi, odpowiedzialnymi, 
otworzyć się jeszcze bardziej, być 
śmielszymi i  odważniejszymi oraz 

przede wszystkim podszkolić i  roz-
winąć umiejętności zawodowe wraz 
z  językowymi. Podkreślali że, zmie-
niło się także ich zdanie o narodzie 
niemieckim. Każdego dnia, dziwiło 
ich nastawienie ludzi, którzy byli 
zawsze uśmiechnięci, życzliwi i  po-
mocni. Nasi niemieccy nauczyciele 
stale opiekowali się nami, pokazując 
nam wszystko, aż do momentu, 
kiedy sami staliśmy się ich rów-
nouprawnionymi pracownikami, 
co nastąpiło już po kilku dniach. 
Bardzo szybko złapaliśmy ich rytm 
pracy i  nie raz zadziwiliśmy ich 
naszą pracowitością i skutecznością. 

W  kuchni grupa praktykantów 
wspominała liczne potrawy nie-
mieckie, codzienne wypieki bułek, 
chleba czy słynne formowanie masła 
w  kształcie róży i  grzyba. Grupa 
architektury krajobrazu miała 
pierwszy raz kontakt z  programem 
komputerowym do projektowania 
AutoCad i obsługę niwelatora.

Zwrócili również uwagę na bardzo 
dobrze zorganizowany czas wolny. 
Mogli skorzystać z wielu możliwości 
pod względem kulturowym. Zwie-
dzili Berlin i Poczdam.

Podkreślali, że wyjazd przyniósł 
im same korzyści, a  wcześniejsze 
obawy okazały się bezpodstawne, co 
pokazał smutek, kiedy musieli poże-
gnać się z  pracownikami, koleżan-
kami i  kolegami z  Niemiec i  opie-
kunami. Wspomnienia z  praktyki 
wciąż będą żywe i wiedzą, że nikt im 
ich nie zabierze. 

Ponadto otrzymane międzynaro-
dowe ceryfi katy dadzą im ogromną 
szansę i otworzą drzwi do wielu pra-

codawców zarówno w Polsce jak i na 
europejskim rynku pracy.

 Dziękują za wszystko i  za 
wszystkie wspomnienia.”

Na koniec omawianych prezen-
tacji multimedialnych zachęcali 
innych kolegów i  koleżanki, aby 
skorzystali z  takiej formy praktyki 
zawodowej zagranicznej.

Opiekunowie grup: Bożena Lisik i Beata Niekurzak
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Wyniki wyborów do Rady Powiatowej Lubuskiej 
Izby Rolniczej w powiecie słubickim

W dniu 31 maja 2015 r. w Zespole Szkół Ekonomiczno-Rolniczych 
w Słubicach zostały przeprowadzone wybory do Rady Powiatowej 
Lubuskiej Izby Rolniczej.

Nad prawidłowością przebiegu wyborów czuwała powołana Okręgowa Komisja 

Wyborcza nr 65 w Słubicach w składzie:

Marcin Wołowicz – przewodniczący komisji

Ryszard Kapica - z-ca przewodniczącego komisji

Małgorzata Jankowska – sekretarz komisji

Adam Nowogran – członek komisji

Anna Ratajczak – członek komisji

Na ogólną liczbę uprawnionych do głosowania z terenu Gminy Słubice tj. 366 

osób w głosowaniu udział wzięło 112 osób. 

W okręgu wyborczym nr 65, w Słubicach wybierano dwóch członków Rady Po-

wiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej.

Kandydaci otrzymali głosów ważnych:

1. Pietrow Leonard Artur - 32 głosów

2. Ratajczak Jarosław - 43 głosów

3. Świderski Ryszard Marek – 65 głosów

 

Najwięcej głosów otrzymali, wobec czego zostali wybrani

do Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej:

Świderski Ryszard Marek – 65 głosów 

Ratajczak Jarosław - 43 głosów

WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2016 – 2019

Burmistrz Słubic informuje, że przystępuje się do wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Słubicach w liczbie 10, w tym: 

a) 4 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy,

b) 6 ławników do orzekania w pozostałych sprawach

 – na kadencję od 2016 r. do 2019 r. 

Do wyboru ławników zastosowanie mają przepisy rozdz. 7 działu IV ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów 

powszechnych (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 133, poz. 509), zwane dalej ustawą oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 

z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandy-

datów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. nr 121, poz. 693), zwane dalej rozporządzeniem. 

Tryb zgłaszania kandydatów na ławników:

1. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gminy prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje 

społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co naj-

mniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej 

wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji, 

 tj. do dnia 30 czerwca 2015 r.

2. Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór określa rozporządzenie. 

Kartę zgłoszenia wydaje i szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela oraz zgłoszenia przyjmuje:

Urząd Miejski w Słubicach, ul. Akademicka 1, II piętro pok. 223, - naczelnik Wydziału Administracyjnego – Barbara Banaśkie-

wicz, od poniedziałku do piątku w godz. od. 800 do 1600

Kartę zgłoszenia można pobrać także w formie edytowalnej ze stron internetowych:

1. Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl

2. Link do strony znajduje się również na stronie www.bip.slubice.pl w zakładce WYBORY.

INFORMACJA

W Urzędzie Miejskim w Słubicach w dniu 10 czerwca 2015 r. na okres 21 dni, 

tj. od dnia 10 czerwca 2015 r. do dnia 1 lipca 2015 r. wywieszono zarządzenie 

Nr 144/2015 Burmistrza Słubic w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń go-

spodarczych stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do oddania 

w najem na okres do 3 lat:

• Słubice, ul. Paderewskiego 18, pow. lokalu 13,76 m2, z przeznaczeniem na po-

mieszczenie gospodarcze,

• Słubice, ul. Paderewskiego 18, pow. lokalu 4,90 m2, z przeznaczeniem na po-

mieszczenie gospodarcze

• Słubice, ul. Wojska Polskiego 14 , pow. lokalu 5,61 m2, z przeznaczeniem na 

pomieszczenie gospodarcze,

• Słubice, ul. Kościuszki 11, pow. lokalu 6,71  m2, z przeznaczeniem na pomiesz-

czenie gospodarcze.

INFORMACJA

Burmistrz Słubic informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach w dniu 

9 czerwca 2015r. wywieszono wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących 

zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat:

- Słubice ul. Narutowicza, część działki 335/58 o pow. 76m2 – uprawa warzyw.

Wykaz wywieszono na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach 

oraz na stronie urzędu bip.slubice.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w  siedzibie Urzędu Miej-

skiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1 - Wydział Gospodarowania Nierucho-

mościami i Architektury lub telefonicznie 095 737 20 51. 

Słubice, dn. 11.06.2015r. 

INFORMACJA

Burmistrz Słubic informuje, że w sie-

dzibie Urzędu Miejskiego w  Słu-

bicach w  dniu 10 czerwca 2015r. 

wywieszono wykaz nieruchomości 

gruntowych, stanowiących zasób 

Gminy Słubice, przeznaczonych do 

dzierżawy na okres do 3 lat, na rzecz 

dotychczasowych dzierżawców:

- Słubice ul. Mickiewicza, część 

działki 515/5 o  pow. 9m2 – wysta-

wianie stolików i krzeseł (tzw. „taras 

w okresie letnim”),

- Słubice ul. Królowej Jadwigi, część 

działki 1229/8 o pow. 67m2 – zieleń 

izolacyjna,

- Słubice ul. Żeromskiego, część 

działki 1258/6 o pow. 9m2 – miejsce 

parkingowe,

- Słubice ul. 1 Maja, część działki 

715/23 o  pow. 17m2 – zabudowany 

garażem murowanym,

- Słubice ul. Kościuszki / ul. Wro-

cławska, część działki 699/26 – re-

klama,

- Słubice ul. Staszica, część działki 

276/23 o pow. 21m2 – zieleń izolacyj-

na / uprawa warzyw.

Wykazy wywieszono na okres 21 

dni w  siedzibie Urzędu Miejskiego 

w Słubicach oraz na stronie urzędu 

bip.slubice.pl.

Dodatkowe informacje można uzy-

skać bezpośrednio w siedzibie Urzę-

du Miejskiego w  Słubicach przy ul. 

Akademickiej 1 - Wydział Gospodaro-

wania Nieruchomościami i Architek-

tury lub telefonicznie 095 737 20 51. 

Słubice, dn. 11.06.2015r. INFORMACJA

Burmistrz Słubic informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach w dniu 

10 czerwca 2015r. wywieszono wykaz nieruchomości gruntowych, stanowią-

cych zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat:

- Słubice ul. Wincentego Witosa, część działki 281/147 o pow. 300m2 – uprawa 

warzyw.

Wykaz wywiaeszono na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach 

oraz na stronie urzędu bip.slubice.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w  siedzibie Urzędu Miej-

skiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1 - Wydział Gospodarowania Nierucho-

mościami i Architektury lub telefonicznie 095 737 20 51. 

Słubice, dn. 11.06.2015r. 

INFORMACJA

Burmistrz Słubic informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach w dniu 

10 czerwca 2015r. wywieszono wykaz nieruchomości gruntowych, stanowią-

cych zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do dzierżawy na czas nieokreślony:

- Słubice al. Niepodległości, działka 729/192 o pow. 20m2 – zabudowany gara-

żem murowanym (rząd II, segment 9).

Wykaz wywieszono na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach 

oraz na stronie urzędu bip.slubice.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w  siedzibie Urzędu Miej-

skiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1 - Wydział Gospodarowania Nierucho-

mościami i Architektury lub telefonicznie 095 737 20 51. 

Słubice, dn. 11.06.2015r. 

INFORMACJA

Burmistrz Słubic informuje, że w sie-

dzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach 

został wywieszony wykaz nieru-

chomości gruntowej niezabudowa-

nej stanowiącej własność Gminy 

Słubice przeznaczonej do sprze-

daży w  formie bezprzetargowej, 

na poprawę zagospodarowania nie-

ruchomości przyległej, oznaczonej nr 

ew. działki 603/9 ujawnionej w księ-

dze wieczystej nr GW1S/00031754/1.

Wykazem objęta została nierucho-

mość gruntowa niezabudowana po-

łożona w obrębie 1 m. Słubice przy ul. 

Kilińskiego, stanowiąca działkę o nu-

merze ew. 603/11 o pow. 0,0088 ha.

Pierwszeństwo w nabyciu ww. nieru-

chomości na podstawie art. 34 ust. 1 

pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 

r. o  gospodarce nieruchomościami 

(j. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) 

przysługuje osobom fizycznym 

i  prawnym, które spełniają jeden 

z następujących warunków:

- przysługuje im roszczenie o nabycie 

nieruchomości z mocy ww. ustawy 

lub odrębnych przepisów,

- są poprzednimi właścicielami zby-

wanej nieruchomości, pozbawiony-

mi prawa własności tej nierucho-

mości przed dniem 5 grudnia 1990 

r. albo ich spadkobiercami.

Termin złożenia wniosku przez osoby, 

którym przysługuje pierwszeństwo 

w nabyciu ww. nieruchomości wynosi 

6 tygodni licząc od dnia wywieszenia 

wykazu. Wnioski należy złożyć w Biu-

rze Obsługi Interesanta na parterze 

budynku Urzędu Miejskiego w Słubi-

cach przy ul. Akademickiej 1.

Słubice dnia 15 czerwca 2015 r.

Zatrudnimy kandydatów na stanowisko : 

 

KIEROWCA ADR kl. 3 

 
Miejsce pracy: woj. lubuskie 
Miejsce parkowania: Słubice 

 
Od kandydatów oczekujemy: 

• prawa jazdy C + CE, 
• uprawnień ADR kl. 3, 

• uprawnień TDT do napełniania i opróżniania 
zbiorników transportowych kl. 3, 
• uprawnień na przewóz rzeczy,  

• wykształcenia średniego lub zasadniczego 
zawodowego, 

• odpowiedzialności, 
 

510 064 066 

Reklama

Po tej inwestycji 
deszczówka łatwiej spłynie 

50 tys. zł wyda gmina na czyszczenie i odmulenie kolektora desz-
czowego, który biegnie od ulicy Kilińskiego do rowu melioracyjnego 
przy Strzeleckiej. 

Firma Cons-Control System z Czerwieńska, która wygrała przetarg, dysponuje sprzętem, dzięki któremu - jak wy-
jaśnia jej szef Marcin Kupiec - można pod ciśnieniem czyścić kanalizację przy użyciu urządzeń z funkcją recy-
klingu wody. Ta metoda pozwala za pomocą wody automatycznie oczyszczać ścieki pobrane z kanału i ponownie 
wykorzystuje wodę do czyszczenia.  Jak mówi Antoni Chomik z wydziału inwestycji i ochrony środowiska słu-
bickiego magistratu kolektor, który będzie czyszczony jest w trzech czwartych zamulony, głównie piaskiem, co 
utrudnia spływanie wody deszczowej do rowu melioracyjnego. Po tej inwestycji to się zmieni. 

Reklama 
w Gazecie 
Słubickiej

gazeta@
smok.

slubice.pl
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Reklama

668 030 562 (24h)

Wkrótce koniec jazdy po dziurach 
w Nowych Biskupicach 

Gmina od dobrych kilku lat zabiegała o remont drogi, na którą narzekają 
kierowcy, bo jeździ się tam fatalnie. Wielokrotnie słyszała jednak, że Za-
rząd Dróg Wojewódzkich, nie ma na ten remont pieniędzy, bo inne drogi 
są w jeszcze gorszym stanie. W końcu jednak burmistrz drogę „wycho-
dził”. W końcówce lipca będzie już tam nowy, asfaltowy dywanik. 

- Od dawna na jakość tej drogi 
skarżyli się mieszkańcy Nowych Bi-
skupic i osoby, które tamtędy jeżdżą 
– mówi Tomasz Ciszewicz i  przy-
znaje, że już sam tracił nadzieję, że 
w  końcu prośby i  apele gminy zo-
staną wysłuchane. Prowadząca od 
Słubic do Ośna droga nr 137 należy 
do Zarządu Dróg Wojewódzkich. 
Na początku roku okazało się, że 
ZDW ma do dyspozycji na ten rok 

o ponad 16,4 mln zł więcej, bo mniej 
niż zakładano kosztowały budowy 
niektórych dróg, realizowane w ra-
mach Lubuskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego 2007-
2013. W  lutym na listę inwestycji 
zaplanowanych na ten rok trafi ło 9 
nowych, m.in. modernizacja drogi 
w  Nowych Biskupicach. 18 maja 
rozstrzygnięto przetarg. Wygrała 
go fi rma Kontrakt z  Krosna Od-

rzańskiego i to ona do 25 lipca ma 
wylać nowy asfalt na fragmencie 
drogi 137 w Nowych Biskupicach. - 
Dokładnie na 680 metrach – mówi 
Krzysztof Rogoziński ze słubic-
kiego magistratu. – Remontowany 
będzie odcinek drogi prowadzącej 
przez samą miejscowość – dodaje. 
Inwestycja ta kosztować będzie 300 
tys. zł.

(beb) 

Minionki
od 26 czerwca 
Kino SMOK 
zaprasza
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