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U nas się działa historia! 
Gdyby most, między Słubicami i Frankfurtem, dzielił tak jak 25 lat temu, dziś nie mielibyśmy ani Collegium Polonicum 
i jednego z najnowocześniejszych miasteczek akademickich w Polsce, ani transgranicznej linii autobusowej, polsko-
-niemieckiego przedszkola, mieszanych klas w szkołach, wspólnego ciepłociągu czy bardzo dobrze rozwiniętego han-
dlu i usług… W 2015 roku Financial Times umieścił Słubice wśród 5 małych miast o największym potencjale ekonomicz-
nym, co potwierdza, że umiejętnie wykorzystano tu otwarcie granicy. 

Przed 25 laty most na Odrze bar-
dziej dzielił niż łączył, a  początki 
polsko-niemieckiej współpracy 
to była raczej szorstka przyjaźń. 
Władze obu miast nie miały jednak 
wątpliwości, że nowy rozdział 
stosunków polsko-niemieckich, 
któremu drzwi otworzył w  1991 
roku Traktat między Rzecząpospo-
litą Polską a  Republiką Federalną 
o dobrym sąsiedztwie i wzajemnej 
współpracy, to wielka szansa roz-
woju. Dlatego krótko po tym do-
szło do podpisania oświadczenia, 
w  którym Słubice i  Frankfurt de-
klarowały chęć współpracy w dzie-
dzinie m.in. usług komunalnych, 
kultury, edukacji, sportu, tury-
styki i  handlu. Samorządy zaczęły 
wspólnie tak intensywnie działać, 
że wkrótce były wzorem współ-
pracy na polsko-niemieckim po-
graniczu. Przyniosło to im wiele 
prestiżowych wyróżnień, m.in. 
Dyplom Europejski Rady Europej-
skiej za współpracę i  krzewienie 
idei europejskiej (1993 rok), Flaga 
Honorowa Rady Europejskiej 
(1994), Plakieta Europejska (1999), 
Najlepsze polsko-niemieckie part-
nerstwo miast (2002). 

Uczelnia w miejscu baru 
We wrześniu 1995 roku w  Słubi-
cach, w miejscu gdzie stał przed laty 
bar, rozpoczęto budowę Collegium 
Polonicum, wspólnej placówki na-
ukowo-dydaktycznej Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
i  Europejskiego Uniwersytetu Via-
drina we Frankfurcie. Polonicum 
jest pierwszym tego typu ośrod-
kiem dydaktyczno- naukowym 
jaki powstał w  Europie. Pieniądze 
na tę inwestycję dała Unia Euro-
pejska i  polski rząd. Collegium Po-
lonicum, dzięki któremu Słubice 
stały się najmniejszym miastem 
akademickim w  Polsce, rozbudziło 
apetyt na więcej. – Często musie-
liśmy szukać furtek prawnych, bo 

istniejące przepisy nie zawsze przy-
stawały do tak intensywnej współ-
pracy transgranicznej, jaką mamy 
z  Frankfurtem – mówi burmistrz 
Słubic Tomasz Ciszewicz. Wspo-
mina choćby wspólną linię autobu-
sową, którą uruchomiono w  2012 
roku. Gdyby nie upór obu miast nic 
by z  tego nie wyszło, bo na drodze 
stawały przeszkody prawne. Poko-

nano je i  dzięki temu dziś studenci 
nie muszą już pieszo chodzić z mia-
steczka akademickiego w Słubicach 
na Viadrinę. Transgranicznym au-
tobus jeździ też ze Słubic na dworzec 
kolejowy we Frankfurcie, co jest 
idealnym rozwiązaniem dla osób 
pracujących w  Niemczech czy tych, 
które chcą dojechać pociągiem na 
lotnisko w  Berlinie. Uruchomienie 

wspólnej komunikacji miejskiej 
przez Słubice i Frankfurt okazało się 
strzałem w  dziesiątkę. Z  autobusu 
korzysta rocznie ponad 300 tys. 
osób. W marcu 2016 roku powitano 
w nim milionową pasażerkę. 

Nowatorskim rozwiązaniem było 
też zbudowanie w 2015 roku wspól-
nego ciepłociągu. Pod mostem na 
Odrze biegnie nitka ciepłem, z  któ-

rego korzystają oba miasta. Gdy 
latem, należąca do Szczecińskiej 
Energetyki Cieplnej, spółka SEC Słu-
bice ma nadwyżki ciepła może je do-
starczać do Frankfurtu. Natomiast 
zimą korzysta z ciepła płynącego od 
sąsiadów, z  elektrociepłowni nale-
żącej do miejskiej spółki Stadtwerke 
Frankfurt(Oder). 

Dokończenie  str. 2

Zanim 17 czerwca 1991 roku doszło do podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie, 8 listopada 1990 roku we Frankfurcie nad Odrą i w Słubicach spotkali się ówczesny premier Polski 

Tadeusz Mazowiecki i kanclerz Niemiec Helmut Kohl, którzy omówili ostateczny kształt porozumienia. Otworzyło ono drogę do nowej historii stosunków polsko-niemieckich.
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Michał Szpak, Patrycja Markowska, Rafał Brzozowski – to oni m.in. wystąpią w Słubicach podczas 
Miejskiego Święta Hanzy, które organizujemy razem z Frankfurtem. Odbędzie się ono od 8 do 10 lipca. 
Wspólne święto ma wieloletnią tradycję. Jak zawsze nie zabraknie bułek ze śledziami i chleba ze smal-
cem, którymi częstowani będą mieszkańcy obu miast. Wielki stół z tymi smakołykami stanie tradycyj-
nie na moście łączącym oba nasze miasta.  str. 9. 

Gmina Słubice rozpoczyna 
kampanię edukacyjno-promo-
cyjną „Bądź Eko- słubiczaninem”. 
Potrwa ona do końca paździer-
nika i podzielona została na trzy 
części. Pierwsza dotyczyć będzie 
dzikich wysypisk, druga – se-
gregacji odpadów i zapobiegania 
nadmiernej ich produkcji, trzecia 
segregacji śmieci we wspólno-
tach mieszkaniowych. Kampanii, 
w którą chcemy zaangażować 
mieszkańców, towarzyszyć będą 
m.in. happeningi i spotkania 
informacyjne. str.6

Od 4 lipca do 28 sierpnia słu-
biczanie będą mogli korzystać 
z basenu, który znajduje się na 
terenie Słubickiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji. Dzieciom i młodzieży 
szkolnej do 18. roku życia gmina 
oferuje darmowe wejście, stu-
denci i młodzież ucząca się (do 26 
lat) zapłacą 2 zł, a dorośli – 5 zł. 
Basen będzie otwarty codziennie 
od 10.00 do 18.00, a w przypad-
ku upałów nawet do 20.00. Nad 
bezpieczeństwem kąpiących się 
będzie czuwała profesjonalna gru-
pa ratowników Wodnego Ochotni-
czego Pogotowia Ratunkowego.
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Słubice mogą się też pochwalić 
pierwszym na pograniczu, polsko-
-niemieckim przedszkolem. 
Otwarto je we wrześniu 2014 roku. 
Powstało dzięki fi nansowej po-
mocy Unii Europejskiej, w ramach 
transgranicznego projektu „Edu-

kacja bez granic”. W  przedszkolu 
jest miejsce dla 175 dzieci, 40 re-
zerwuje się co roku dla małych 
Niemców. Ofert transgranicznej 
nauki jest zresztą dużo więcej. Od 
ponad 20 lat we frankfurckim Gim-
nazjum im. Karola Liebknechta 
(odpowiednik polskiego liceum) 
każdego roku tworzona jest polsko-
-niemiecka klasa. Trafi a do niej 
młodzież z całego regionu, także ze 
słubickiego Gimnazjum nr 2, które 
świetnie przygotowuje uczniów 
do nauki w  Niemczech. Od 10 lat 
szkoła wspólnie z  Gimnazjum im. 
Karola Liebknechta, bierze udział 
w  projekcie „Latarnia”, fi nanso-
wanym przez Brukselę Projekt 
polega na tym, że w  obu szkołach 
tworzy się tzw. latarniane klasy, 
które raz w tygodniu mają wspólne 
lekcje matematyki, plastyki, tech-
niki i  wuefu. Jedynie języka są-
siada uczy się osobno. Gdy kilka lat 
temu we frankfurckim gimnazjum 
gościła grupa polskich i  niemiec-
kich parlamentarzystów stwier-
dzili, że po raz pierwszy spotykają 
się z tak ścisłą i dobrą współpracą 

pomiędzy szkołami w  obszarze 
przygranicznym. 

Budowanie zaufania 
Burmistrz T. Ciszewicz jest zdania, 
że współpraca nie byłaby możliwa 
gdyby nie budowane przez lata za-

ufanie. Pomogły w tym wspólne sesje 
rad miejskich Słubic i  Frankfurtu, 
regularne spotkania burmistrzów 

obu miast, doroczne spotkania rad-
nych, które pozwalają się poznawać 
w  mniej ofi cjalnych okoliczno-
ściach. Oba magistraty uruchomiły 
też Słubicko-Frankfurckie Centrum 
Kooperacji, które jest nie tylko łącz-
nikiem między dwoma urzędami, 
ale też pomysłodawcą i realizatorem 
wielu projektów integracyjnych. 
Jednym z nich jest nauka języka są-
siada w  przedszkolach i  szkołach, 
wspólne świętowanie Dnia Europy. 
W  centrum kooperacji powstał też 
pomysł, żeby z  okazji 25-lecia Trak-
tatu o dobrym sąsiedztwie na jeden 
dzień miejscami pracy zamieniło 
się po 25 osób z każdej strony Odry. 
Projekt „Transgraniczna zmiana 
perspektyw” zainicjowali w  koń-
cówce maja burmistrzowie Słubic 
i Frankfurtu: Tomasz Ciszewicz i dr 
Martin Wilke, którzy przez jeden 
dzień urzędowali w  sąsiedzkich 
magistratach, spotykając się m.in. 
z  pracownikami urzędów i  miesz-
kańcami, przedsiębiorcami, a  także 
odwiedzając miejskie instytucje. 

Modelowa współpraca 
Mieszkańców pogranicza zbliża też 
kultura. Słubice i  Frankfurt organi-
zują wspólnie Europejski Festiwal 
Piosenki Autorskiej transVOCALE, 
Festiwal Nowej Sztuki lAbiRynt, 
który poprzedza cykl warsztatów 
dla mieszkańców, Miejskie Święto 
Hanzy”Bunter Hering-Swawolny 
Kogucik”. Na moście łączącym oba 
miasta staje wtedy wielki stół pełen 
bułek ze śledziami (nawiązanie do 
hanzeatyckich korzeni Frankfurtu, 
w  którym niegdyś handlowano 
śledziami) i  polskiego chleba ze 
smalcem. 

Modelowa współpraca Słubic 
i Frankfurtu powoduje, że oba miasta 
bardzo często stają się miejscem 
uroczystości, ważnych dla Polaków 
i Niemców. To tutaj 1 maja 2004 roku 
minister spraw zagranicznych RP 
Włodzimierz Cimoszewicz mówił, że 
na naszych oczach dzieje się historia, 
tu w 60. rocznicę wybuchu II wojny 
światowej doszło do symbolicznego 
pojednania prezydentów RP i  RFN: 
Aleksandra Kwaśniewskiego i  Jo-
hannesa Raua, w  listopadzie 2010 
roku prof. Władysław Bartoszewski 
spotkał się w Słubicach i Frankfurcie 
z  Hansem-Dietrichem Genscherem, 
żeby uczcić 20. rocznicę podpisania 
polsko-niemieckiego traktatu gra-
nicznego. 

Otwarcie granicy spowodowało, że 
w  mieście kwitnie handel i  usługi. 
Przez most łączący Słubice i Frank-
furt w  2015 roku przejechało ok. 
2,6 mln samochodów, przeszło 
blisko 8 mln osób. Współpraca obu 

miast rozwija się tak dobrze, że od 
kilku lat posługują się one nawet 
wspólnym logo i  określają się jako 
Europejskie Dwumiasto Słubice-
-Frankfurt. 

(beb)

Dokończenie ze strony 1

U nas się działa historia! 

Od września 2014 roku mamy w Słubicach przedszkole, do którego chodzą polskie i nie-

mieckie dzieci. Na otwarciu placówki, wybudowanej dzięki fi nansowej pomocy Unii 

Europejskiej, byli m.in. premier Brandenburgii dr Dietmar Woidke (pierwszy z lewej), 

wicewojewoda lubuski Jan Świrepo, marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna 

Polak, burmistrzowie Słubic i Frankfurtu: Tomasz Ciszewicz i dr Martin Wilke i Andrzej 

Szynka z ambasady RP w Berlinie. 

9 grudnia 2012 uroczyście otworzyliśmy transgraniczną linię autobusową 983, jedyną 

taką na polsko-niemieckim pograniczu. Uruchomienie wspólnej komunikacji miejskiej 

przez Słubice i Frankfurt okazało się strzałem w dziesiątkę. Z autobusu korzysta rocznie 

ponad 300 tys. osób. 

5 października 2002 roku oczy mieszkańców Słubic i Frankfurtu zwrócone były na Odrę. 

Tego dnia dokonano wielkiej operacji. Na miejsce, gdzie obecnie znajduje się przeprawa 

przez Odrę, przesunięto wybudowany obok most o masie 6, 3 tys. ton i łącznej długości 

ponad 250 metrów. 

1 maja 2004 roku Polska weszła do Unii Europejskiej. - Nie wierzę, że to się dzieje, dzieje 

się historia, dzieje się coś wspaniałego – mówił w Słubicach ówczesny minister spraw za-

granicznych RP Włodzimierz Cimoszewicz przy ogromnym aplauzie mieszkańców. 

We wrześniu 1995 roku rozpoczęto w Słubicach budowę Collegium Polonicum, wspólnej 

placówki naukowo-dydaktycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

i Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie. Gdyby jednak w 1991 roku nie 

otwarto Viadriny, nie byłoby także słubickiej uczelni i jednego z najnowocześniejszych 

w Polsce miasteczek akademickich. 

Radość z faktu, że 21 grudnia 2007 roku Polska weszła do strefy Schengen można było 

porównać tylko z momentem gdy trzy lata wcześniej znaleźliśmy się w Unii Europejskiej. 

Dla mieszkańców Słubic i Frankfurtu wejście do strefy Schengen oznaczało możliwość 

jeszcze lepszej współpracy.



3gazeta Słubicka   6/2016   28 czerwca

Reklama

Burmistrz Tomasz Ciszewicz z wizytą 
u prezydenta Niemiec 

Z okazji 25-lecia Traktatu o dobrym sąsiedztwie prezydent Niemiec Joachim Gauck zaprosił 16 czerwca do swojej sie-
dziby w Berlinie prezydenta Polski Andrzeja Dudę z żoną oraz przedstawicieli samorządów z obu stron Odry. W zamku 
Bellevue odbyła się m.in. dyskusja na podium pod hasłem „Sąsiedzi rozmawiają”. 
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– To było bardzo interesujące spo-
tkanie, w  czasie którego rozma-
wialiśmy przede wszystkim o tym, 
co się nam razem udało zrobić 
w  ciągu tych 25 lat, ale nie tylko 
– mówi burmistrz Tomasz Cisze-
wicz. Miał okazję rozmawiać oso-
biście z  prezydentem Andrzejem 
Dudą, który pogratulował mu 
transgranicznego autobusu, który 
jeździ między Słubicami i  Frank-
furtem. Prezydentowa Agata 
Kornhauser-Duda była nato-
miast ciekawa, czy dużo Polaków 
mieszka we Frankfurcie, pytała 
o rynek pracy i oferty edukacyjne 
dla mieszkańców pogranicza. 
– Opowiedziałem m.in. o naszym 
polsko-niemieckim przedszkolu – 
wspomina burmistrz. 

(beb)

Przedszkolaki z „Jarzębinki” 
i „Bambi” razem w Europie 

Przedszkole nr 1 było gospodarzem pikniku integracyjnego „Razem w Europie”, który zorganizowało z okazji 25. 
rocznicy podpisania polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie. Słubiczanie świętowali razem z zaprzyjaź-
nioną placówką z Frankfurtu. 

– Z  przedszkolem „Bambi” współ-
pracuję od lat 90., a „ Jarzębinka” od 
roku 2003 - wspominała dyrektorka 
Jadwiga Grabowska. Opowiadała, że 
co miesiąc dzieci odwiedzają swoich 
sąsiadów zza Odry, jeżdżą razem na 
wycieczki, bawią się na piknikach. 
Maluchy oswajają się w  ten sposób 
z  językiem i  kulturą sąsiadów. – 
Kiedyś mieliśmy też u  nas prakty-
kantów, którzy prowadzili zajęcia po 
niemiecku – mówiła J. Grabowska. 
Dodała, że teraz nauka języka ob-
cego odbywa się za pomocą zabawy 
lub w czasie zajęć, gdy dzieci uczą się 
na przykład piosenek po niemiecku. 

Ze współpracy obu placówek 
jest bardzo zadowolona dyrektorka 
„Bambi” Barbara Fromme. – Dzięki 
niej jesteśmy bardziej zauważalni 
w środowisku – mówiła. 

(beb) Nasze maluchy przygotowały program artystyczny, który zaprezentowały w czasie pikniku. Dzieci z Frankfurtu przyszły do swoich rówieśników z własnoręcznie zrobionymi prezentami.  
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Tomasz Ciszewicz i dr Martin Wilke mieli też okazję porozmawiać z pierwszą damą Agatą 

Kornhauser-Dudą.

Z prezydentami Polski i Niemiec spotkali się obaj burmistrzowie naszego Dwumiasta Słu-

bice/Frankfurt. 
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Gminna kasa? 
Rok zakończony 
sukcesem!

Na czerwcowej sesji radni pochwalili Toma-
sza Ciszewicza i skarbnika Rafała Dydaka 
za wykonanie budżetu za 2015 rok i i jedno-
głośnie udzielil absolutorium burmistrzowi. 
Podkreślili m.in. to, że zaplanowane docho-
dy zrealizowano w 102 proc., a wydatki ob-
niżono. Co więcej rok zakończono prawie 6 
milionową nadwyżką. 

Gimnazjaliści z „dwójki” 
spisali się na piątkę 

Młodzież z Gimnazjum nr 2, która pisała końcowy egzamin, ma po-
wody do dumy. Świetnie poradziła sobie ze wszystkimi częścia-
mi egzaminów gimnazjalnych uzyskując wyniki lepsze niż średnia 
w województwie i w kraju. 

Dochody gminy szacowane były na 
69,3 mln zł, a wyniosły 70, 9 mln zł, 
wydatki planowano na poziomie 69, 
3 mln zł, a wyniosły 65 mln zł. Radni 
chwalili też fakt, że zamiast spodzie-
wanego defi cytu, w  kwocie 3,5 mln 
zł, rok 2015 zakończono nadwyżką 
prawie 6 mln zł. 

Mimo zaciskania pasa i  dyscy-
pliny fi nansowej, 10 mln zł poszło 
z  ubiegłorocznego budżetu na in-

westycje (mniejszych i  większych 
inwestycji było w  sumie 140). Jak 
mówi burmistrz plan na ten rok jest 
taki, żeby nie rezygnując z inwestycji 
nadal ograniczać zadłużenie gminy. 
- Obecnie wynosi ono 24 mln zł, 
a chcemy w tym roku zmniejszyć je 
do 19 mln zł, żeby w kolejnych latach 
móc inwestować sięgając po unijne 
dotacje – podkreśla T. Ciszewicz.  

(beb) 

W  9 stopniowej skali słubiccy gim-
nazjaliści z  „dwójki” z  wszystkich 
egzaminów uzyskali siódmy stanin, 
co dało szkole lepsze wyniki niż 
przed rokiem. W  części humani-
styczną z  zakresu historii i  wiedzy 
o  społeczeństwie ich średnia to 61, 
63 proc., podczas gdy średnia wo-
jewódzka wynosi 54,52 proc., a kra-
jowa – 56 proc. Jeszcze lepiej poszło 
im z  językiem polskim. Średnia 
szkoły wyniosła 78, 21 proc. (woje-
wódzka 65,53 proc., a  krajowa- 69 
proc.), ale na przykład klasy IIIa 
– 93,92 proc.! Dobrze poszło też 
gimnazjalistom z  matematyką. 
Średnia wyniosła 60,35 proc. (wo-
jewódzka – 46,94 proc., krajowa- 49 
proc.). Klasa IIIa znów uzyskała naj-
lepszy wynik – 77,83 proc. Egzamin 
z  przedmiotów przyrodniczych dał 
słubiczanom średnią 56,56 proc. 

(województwo-49,75 proc., kraj – 51 
proc.), a  z  języka niemieckiego na 
poziomie podstawowym – 71,96 
proc. ( województwo- 58,93 proc., 
kraj – 57 proc.). Wyróżniająca się 
była znów klasa IIIa, w której średnia 
z  tego egzaminu wyniosła 97,43 
proc.! Część rozszerzona z  języka 
niemieckiego wyglądała tak: 38 
proc. słubicka szkoła, województwo- 
37,13 proc. Bardzo dobrze wypadł 
też język angielski w  części podsta-
wowej. Średnia szkoły to 77,24 proc. 
(województwo – 63,52 proc., kraj – 64 
proc.). Na poziomie rozszerzonym 
średnia szkoły wyniosła 66, 74 proc. 
(województwo-48,23 proc.). W  obu 
przypadkach uczniowie klasy IIIa 
uzyskali ponad 90 proc. 

Wyniki te dały szkole, prawie 
z każdego przedmiotu, lepszą lokatę 
niż podczas ubiegłorocznego egza-

minu gimnazjalnego. Wtedy z części 
humanistycznej, matematyki i  an-
gielskiego na poziomie podsta-
wowym szkoła miała szósty stanin, 
a  z  przedmiotów przyrodniczych 
– piąty. Jedynie o  staninowe oczko, 
spadła jeśli chodzi o  niemiecki na 
poziomie podstawowym. 

W Gimnazjum nr 1, siódmy stanin 
uczniowie uzyskali jedynie z  języka 
niemieckiego na poziomie podsta-
wowym. Uzyskali wynik 67,4 proc., 
wyższy niż średnia wojewódzka 
i  krajowa. Wyróżniające były dwie 
klasy: IIIc- 82,5 proc. oraz IIId- 83, 6 
proc. Z  historii średnia szkoły dała 
im trzeci stanin, z  języka polskiego 
czwarty, podobnie jak z przedmiotów 
przyrodniczych i matematyki. Szósty 
stanin uzyskali z języka angielskiego 
na poziomie podstawowym. 

(beb)

To był wyjątkowy dzień wspomnień 
17 czerwca gościliśmy w Słubicach samorządowców i polityków z obu stron Odry, którzy w Collegium Polonicum świę-
towali z nami 25-lecie Traktatu granicznego. – Tutaj w Słubicach i Frankfurcie współpraca jest szczególnie pielęgno-
wana – chwalił Joachim Bleicker, współprzewodniczący polsko-niemieckiej komisji rządowej. Podkreślał, że przed 
podpisaniem Traktatu integracja była w powijakach, a słubiczanie i frankfurtczycy byli jedynie sąsiadami w sensie 
geografi cznym, bo w głowach mieli dwa światy. 

Dziś sytuacja, nie tylko na pogra-
niczu, jest diametralnie różna. 
– Mamy podpisanych ponad 400 
umów o  współpracy między gmi-
nami i  miastami z  obu stron gra-
nicy – podkreślił J. Bleicker. – Kto by 
pomyślał, że Polacy i Niemcy w tak 
krótkim czasie nawiążą tak ścisłe 
kontakty – dodał. 

Zaproszenie gminy do udziału 
w  obchodach jubileuszu przyjął 
też Tadeusz Jędrzejczak, członek 
zarządu województwa lubuskiego, 
który uczestniczył m.in. w  two-
rzeniu euroregionu Pro Europa 
Viadrina. – Byliśmy przed laty pełni 
nieufności, że wszystkie obietnice 
są prawdziwe. Nie do końca wierzy-
liśmy też, że Polacy i  Niemcy w  tak 
krótkim czasie nabiorą do siebie za-
ufania – przyznał. Tym bardziej się 
cieszył, że padły mury w  głowach 
i  dziś możemy mówić o  bardzo do-
brej współpracy z Niemcami.

Potwierdzeniem tego jest choćby 
to, co udało się wspólnie zrobić Słu-
bicom i Frankfurtowi. Opowiedzieli 
o tym razem burmistrzowie: Tomasz 
Ciszewicz i  dr Martin Wilke. – Na 
naszej wspólnej mapie wspomnień 
są wydarzenia doniosłe zarówno dla 
naszych miast, jak i całego regionu – 
podkreślał z dumą burmistrz Cisze-
wicz i  mnożył przykłady. Wspólna 
linia autobusowa, ciepłociąg przez 
Odrę, przedszkole do którego 
chodzą polski i  niemieckie dzieci, 
współpraca szkół…

Z  okazji 25-lecia Traktatu, gmina 
wspólnie z  Miejskim Ośrodkiem 
Kultury przygotowała wystawę fo-
tografi czną dokumentującą to, co 
się udało dotychczas zrobić, ale też 
przypominającą ważne wydarzenia 
dla naszych miast. Na archiwal-
nych zdjęciach pokazaliśmy radość 
słubiczan i  frankfurtczyków, gdy 
Polska wchodziła do Unii Europej-
skiej, a potem do strefy Schengen, 
wizyty osobistości, które odwie-
dzały nasze miasta.

Podpisany 17 czerwca 1991 
roku w  Bonn Traktat między Rze-
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cząpospolitą Polską a  Republiką 
Federalną Niemiec o  dobrym są-
siedztwie i  przyjaznej współpracy 
był przełomowym momentem 
w  stosunkach polsko-niemieckich. 
Poprzedzony został tak ważnymi 
gestami jak list biskupów polskich 
do biskupów niemieckich z  roku 
1965 ze słowami „Przebaczamy 
i  prosimy o  przebaczenie”, które 
nawiązywały do kwestii wysie-
dleń, historyczna wizyta w  War-
szawie w  1970 roku kanclerza RFN 
Willy’ego Brandta, w  czasie której 
oddał hołd bohaterom getta, prze-

kazanie sobie znaku pokoju przez 
premiera Tadeusza Mazowieckiego 
i kanclerza Niemiec Helmuta Kohla 
podczas mszy świętej w  Krzyżowej 
w 1989 roku. - Praca na rzecz pojed-
nania jest zawsze potrzebna, bo po-
jednanie jest pewnym wzajemnym 
nastawieniem, procesem, a  nie 
tylko jednorazowym aktem – mówił 
po latach T. Mazowiecki podczas 
wizyty w Słubicach i Frankfurcie.

Bez pojednania dzisiejsze 
polsko-niemieckie pogranicze 
wyglądałoby zupełnie inaczej. Za 
pojednaniem zawsze stoją ludzie. 

I o nich też opowiada nasza wystawa. 
Wspominamy na niej m.in. Karla 
Dedeciusa, tłumacza i  przyjaciela 
Polaków, którego archiwum znaj-
duje się w  Collegium Polonicum, 
stowarzyszenie My Life i dra Krzysz-
tofa Wojciechowskiego, Henryka 
Rączkowskiego, założyciela Polsko-
-Niemieckiej Akademii Seniorów  

Wystawa, którą 17 czerwca koło 
Collegium Polonicum otworzyli 
burmistrzowie Słubic i  Frank-
furtu, obecnie jest prezentowana 
w Urzędzie Miejskim w Słubicach, 
potem będzie we frankfurckim ra-
tuszu i Collegium Polonicum. 

Piątkowe uroczystości, w  któ-
rych uczestniczyli m.in. byli bur-
mistrzowie Słubic i  Frankfurtu: 
Wiktor Jasiewicz, Tadeusz Wój-
towicz, Ryszard Bodziacki i  Wol-
fgang Pohl, a  także europoseł 
Dariusz Rosati, posłanka Krystyna 
Sibińska, minister ds. europej-
skich w  rządzie Brandenburgii 
Stefan Ludwig, prezydent Euro-
pejskiego Uniwersytetu Viadrina 
prof. Alexander Woell, dyrektor 
Collegium Polonicum dr Krzysztof 
Wojciechowski, starosta słubicki 
Marcin Jabłoński, radni z  obu 
miast, a także mieszkańcy, zakoń-
czyło nabożeństwo ekumeniczne 
w Kościele Pokoju we Frankfurcie, 
z udziałem m.in. władz miejskich 
Słubic i  Frankfurtu oraz koncert 
w fi lharmonii.

(beb)

Wielkim zainteresowaniem cieszyła się wystawa fotografi czna, która 

przypomniała najważniejsze wydarzenia ostatnich 25 lat.

W uroczystości wzięli udział byli włodarze Słubic: Tadeusz 

Wójtowicz (z lewej), Ryszard Bodziacki i Wiktor Jasiewicz. 



5gazeta Słubicka   6/2016   28 czerwca

8.15, parking przy Collegium Po-
lonicum. Burmistrz T. Ciszewicz 
podjeżdża z kierowcą pod budynek 
uczelni, podobnie jak nadburmistrz 
dr M. Wilke. Czekają już dzienni-
karze z obu stron Odry, zaintereso-
wani projektem „Transgraniczna 
zmiana perspektywy”, który po-
wstał w  Słubicko-Frankfurckim 
Centrum Kooperacji. – Myślę, że ko-
lega nadburmistrz jest dzisiaj pełen 
energii i  podejmie dużo dobrych 
decyzji dla Słubic – żartował bur-
mistrz Słubic. – Uważam to, co się 
dzisiaj dzieje, za nadzwyczajne, ale 
jesteśmy znani z  nadzwyczajnych 
rzeczy – dodał nadburmistrz Frank-
furtu i tematu nie musiał rozwijać, 
bo Dwumiasto Słubice-Frankfurt 
znane jest w regionie z pionierskich 
projektów. Ma ono choćby wspólną 
linię autobusową, ciepłociąg, 
polsko-niemieckie przedszkole, 
transgraniczną ofertę edukacyjną… 
I  apetyt na więcej dlatego współ-
praca stale się rozwija.

Tym razem pretekstem do tego 
stała się 25. rocznica podpisania 
Traktatu o  dobrym sąsiedztwie 
i wzajemnej współpracy, którą świę-
tować będziemy 17 czerwca. Projekt 
„Transgraniczna zmiana perspek-
tywy” jest częścią obchodów tej 
ważnej dla nas rocznicy. W  czasie 
trwającej przez miesiąc akcji na 
jeden dzień miejscami pracy za-
mieni się po 25 osób z każdej strony 
Odry. Zainicjowali to burmistrzowie, 
po nich zrobią to też urzędnicy róż-
nych wydziałów z obu magistratów, 
pracownicy opieki społecznej, 
przedstawiciele szkół, a także rektor 
Europejskiego Uniwersytetu Via-

drina prof. Alexander Woell i  dy-
rektor fi lharmonii w Zielonej Górze 
prof. Czesław Grabowski. Obaj bur-
mistrzowie podkreślali w  rozmo-
wach z dziennikarzami, że fajnie jest 
móc spojrzeć na sąsiednie miasto 
z perspektywy swojego kolegi.

- No to zaczynamy – stwierdził 
burmistrz T. Ciszewicz i  przesiadł 
się do służbowego auta nadburmi-
strza Frankfurtu. To samo zrobił 
dr M. Wilke. Chwilę później obaj 
prowadzili odprawy z  pracowni-
kami. T. Ciszewicz we Frankfurcie, 
dr M. Wilke w  Słubicach. - To było 

bardzo ciekawe, zainteresowały 
mnie zwłaszcza informacje o  bu-
dżecie Frankfurtu i  planowanych 
inwestycjach – mówił po spotkaniu 
z  pracownikami frankfurckiego 
magistratu burmistrz Słubic. W spo-
tkaniu tym uczestniczył m.in. za-
stępcy nadburmistrza Frankfurtu 

Markus Derling i  Jens-Marcel Ull-
rich. Budżet Frankfurtu na ten rok 
wynosi ponad 242 mln euro, 34 mln 
euro przeznaczono na inwestycje. 
W  planach jest m.in. przebudowa 
zabytkowego ratusza, który ostatni 
raz był remontowany 40 lat temu. 
W  ciągu kilku lat frankfurtczycy 
wydadzą na to ok. 20 mln euro. Naj-
większym zadaniem jest obecnie 
przebudowa dawnej szkoły w  śród-
mieściu na archiwum miejskie 
i przebudowa prowadzącej do mostu 
na Odrze ulicy Słubickiej. Burmistrz 
miał też okazję poznać najnowsze 

dane dotyczące przebywających we 
Frankfurcie uchodźców i udzielanej 
im pomocy. Korzysta z niej 1199 osób. 
Najliczniejszą grupę uchodźców sta-
nowią Syryjczycy i  Afgańczycy. Od-
wiedził też urząd stanu cywilnego, 
gdzie dowiedział się m.in., że na 208 
małżeństw zawartych w  ub. roku 

we Frankfurcie, 14 stanowiły pary 
polsko-niemieckie. Był również 
w bibliotece miejskiej. Kierowniczka 
placówki Sigrid Riedel opowiadała, 
że ze zbiorów biblioteki korzysta 
także 44 Polaków, a  30 podało 
miejsce zamieszkania w Słubicach.

– Bardzo ciekawa była również 
dla mnie wizyta w Volkshochschule 
i  chciałbym korzystając z  doświad-
czeń tego uniwersytetu ludowego 
przyjrzeć się też możliwościom do-
kształcania u  nas osób po 40. roku 
życia – mówił T. Ciszewicz. Obej-
rzał też nowoczesne laboratorium, 
którym dysponuje fi rma AKS Aqua-
-Kommunal-Service, badająca m.in. 
jakość wody po niemieckiej stronie. 
Okazało się, że gdyby gmina musiała 
pilnie zlecić jakieś badania, to by-
łoby to możliwe właśnie we Frank-
furcie. Jak tłumaczyła prezes Anita 
Winkler fi rma posiada wszelkie 
certyfi katy, które pozwalają świad-
czyć także usługi dla odbiorców 
w Polsce. We Frankfurcie burmistrz 
Ciszewicz obejrzał też terminal prze-
ładunkowy, który wybudowała tam 
polska fi rma PCC Intermodal, lider 
w branży intermodalnej.

Na koniec dnia w  kalendarzu 
miał jeszcze przyjęcia interesantów 
we frankfurckim ratuszu. Wol-
fgang Welenga pytał m.in. o sprawy 
związane z  bezpieczeństwem prze-
ciwpowodziowym i  o  działalność 
słubickich strażaków ochotników, 
jeden z  mieszkańców proponował, 
żeby policja opracowała dwuję-
zyczne formularze, które byłyby po-
mocne w  sytuacji gdy mieszkańcy 
muszą kontaktować się z  policją, 
a  nie znają języka sąsiada. Miesz-

kanka Frankfurtu chwaliła nas za 
progi na drogach, które powodują, że 
kierowcy muszą zdjąć nogę z  gazu, 
narzekając na rozwiązania stoso-
wane we Frankfurcie. T. Ciszewicz 
spotkał się też ze studentką Viadriny 
Adrianną Rosa, która wykorzystała 
jego obecność w ratuszu i wręczyła 
mu zaproszenie na polsko-nie-
miecki festiwal teatralny Unithea, 
który rozpoczyna się w  najbliższy 
poniedziałek, 6 czerwca w  Forum 
Kleista.

- To było bardzo intensywny 
dzień, ale dostarczył ogromu nowej 
wiedzy na temat sąsiadów – podsu-
mował T. Ciszewicz, który po 17.00 
wrócił do słubickiego ratusza, gdzie 
kończył urzędowanie nadburmistrz 
M. Wilke. Jego rozkład dnia był 
podobny. Także spotkał się z urzęd-
nikami, m.in. zastepcą burmistrza 
Romanem Siemińskim, którzy 
zreferowali mu kwestie związane 
z  budżetem gminy, opowiedzieli 
o inwestycjach, zasadach funkcjono-
wania rady miejskiej. Nadburmistrz 
odwiedził nasz Urząd Stanu Cywil-
nego, bibliotekę miejską, rozmawiał 
z  dyrektorem Słubickiego Miej-
skiego Ośrodka Kultury Tomaszem 
Pilarskim, obejrzał fi rmę logistyczną 
Promet Cargo w  Kunowicach i  Ar-
pack w strefi e ekonomicznej w Słu-
bicach.

– Transgraniczne kontakty stały 
się dla nas normalnością. Brak ta-
kich kontaktów ograniczałby nasze 
możliwości – stwierdził dr M. Wilke 
i wspólnie z burmistrzem T. Ciszewi-
czem uznali, że warto taką wymianę 
powtórzyć. 

(beb)

Burmistrzowie zamienili się 
samochodami, a potem gabinetami 

Wtorek 31 maja 2016 roku przejdzie do historii Słubic i Frankfurtu jako dzień, w którym burmistrz Tomasz Ciszewicz 
i nadburmistrz dr Martin Wilke zamienili się miejscami. Chociaż współpracują ze sobą od lat, to każda okazja, żeby lepiej 
poznać sąsiednie miasto i jeszcze bardziej skrócić dystans, jest dobra. Prościej się potem rozmawia i podejmuje decyzje. 

Apel do mieszkańców:

Nie wyrzucajcie odpadów mokrych z folią
Problem z segregacją w naszej gminie wraca jak bumerang. Niedawno chwaliliśmy mieszkańców domków jednoro-
dzinnych za to, że segregują śmieci, ale o ile nie dostrzegamy nieprawidłowości jeśli chodzi o odpady suche, to z mokry-
mi jest już wiele problemów. 

W pojemnikach z odpadami biodegradowalnymi znajdujemy ogromną ilość toreb i worków foliowych, za które naliczane są dodatkowe opłaty w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych w Długoszynie, gdzie tego rodzaju odpady muszą trafi ać. Przyjęcie 1 Mg (jednej tony) „odpadów mokrych” do kompostowni kosztuje normalnie 70,00 zł netto, natomiast dodatkowa 
opłata za segregację odpadów zanieczyszczonych folią wynosi 120,00 zł netto, co w sumie daje 190,00 zł netto za 1 Mg. Dlatego apelujemy do mieszkańców o wrzucanie odpadów biodegradowal-
nych, szczególnie odpadów kuchennych bez worków foliowych i reklamówek do oznaczonych pojemników na „odpady mokre”. 

Mariusz Olejniczak, z-ca kierownika zakładu PUK SP.z.o.o

Do zamiany samochodów doszło przy Collegium Polonicum, co wzbudziło zainteresowanie mediów z obu stron Odry. Burmistrz Słubic w gabinecie nadburmistrza Frankfurtu? Tak właśnie było. 

Obok T. Ciszewicza zastępca nadburmistrza Markus Derling. 

W czasie wizyty we Frankfurcie T. Ciszewicz gościł m.in. w Volkshochschule. 
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Bądź „Eko-słubiczaninem”. Pomożemy Ci w tym!
Gmina Słubice rozpoczyna kampanię edukacyjno-promocyjną „Bądź Eko-słubiczaninem”, którą sfi nansuje ze środ-
ków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 10 czerwca w Zielonej Górze zastępca burmi-
strza Słubic Roman Siemiński odebrał z rąk prezes WFOŚiGW Jolanty Fedak czek na 45 tys. zł. Gmina Słubice jest jednym 
z pięciu laureatów konkursu na przeprowadzenie kampanii edukacyjnych na rzecz środowiska. 

Od lipca gmina Słubice zmienia zasady segregacji odpadów. Nowe zasady są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Środowiska, któ-
re ujednolicają systemy zbiórki odpadów w całym kraju. Chociaż na wymianę wszystkich pojemników będziemy musieli trochę 
poczekać, od najbliższego miesiąca śmieci wrzucać będziemy do pojemników oznaczonych aż pięcioma kolorami:

PAPIER SZKŁO TWORZYWA 
SZTUCZNE – METALE ZIELONE I BIOODPADY” ZMIESZANE

wrzucamy

- opakowania z papieru, karton, tekturę 

(także falistą)

- katalogi, ulotki, prospekty

- gazety i czasopisma

- papier szkolny i biurowy, zadrukowane 

kartki

- zeszyty i książki

- papier pakowy

- torby i worki papierowe

wrzucamy

- butelki i słoiki po napojach i żywności 

(w tym butelki po napojach alkoholowych 

i olejach roślinnych)

wrzucamy

- odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po 

napojach

- nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ra-

mach akcji dobroczynnych

- plastikowe opakowania po produktach spo-

żywczych*

- opakowania wielomateriałowe (np. kartony po 

mleku i sokach)*

- opakowania po środkach czystości (np. 

proszkach do prania), kosmetykach (np. szam-

ponach, paście do zębów) itp.

- plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie

- aluminiowe puszki po napojach i sokach

- puszki po konserwach

- folię aluminiową

- metale kolorowe

- kapsle, zakrętki od słoików

*bez resztek żywności

wrzucamy

- odpadki warzywne i owocowe (w tym 

obierki itp.)

- gałęzie drzew i krzewów

- skoszoną trawę, liście, kwiaty

- trociny i korę drzew

wrzucamy

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi nale-

ży wrzucać wszystko to, czego nie można 

odzyskać w procesie recyklingu, z wyłącze-

niem odpadów niebezpiecznych. Np.:

- odpady kuchenne

- ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne

- pieluchy i podpaski

- zatłuszczony papier

- rozbita szklanka

- ceramika

Nie wrzucamy

- ręczników papierowych i zużytych chuste-

czek higienicznych

- papieru lakierowanego i powleczonego 

folią

- papieru zatłuszczonego lub mocno zabru-

dzonego

- kartonów po mleku i napojach

- papierowych worków po nawozach, ce-

mencie i innych materiałach budowlanych

- tapet

- pieluch jednorazowych i podpasek

- zatłuszczonych jednorazowych opakowań 

z papieru i naczyń jednorazowych

- ubrań

Nie wrzucamy

- ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, 

kryształów

- szkła okularowego

- szkła żaroodpornego

- zniczy z zawartością wosku

- żarówek i świetlówek

- reflektorów

- szklanych opakowań po kosmetykach

- opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, 

olejach silnikowych

- luster

- szyb okiennych i zbrojonych

- monitorów i lamp telewizyjnych

- termometrów i strzykawek

Nie wrzucamy

- butelek i pojemników z zawartością

- plastikowych zabawek

- opakowań po lekach i zużytych artykułów 

medycznych

- opakowań po olejach silnikowych

- części samochodowych

- zużytych baterii i akumulatorów

- puszek i pojemników po farbach i lakierach

- zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

Nie wrzucamy

- resztek jedzenia, zwłaszcza mięsa i kości 

zwierząt

- oleju jadalnego

- odchodów zwierząt

- popiołu z węgla kamiennego

- leków

- drewna impregnowanego

- płyt wiórowych i MDF

- ziemi i kamieni

- innych odpadów komunalnych (w tym 

niebezpiecznych)

Tabela 1 na podstawie broszury informacyjnej Ministerstwa Środowiska

WAŻNE!

Przy segregacji bezwzględnie należy pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach 

ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Tego typu odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych!

Odpady niebezpieczne oddajemy w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, czyli w tzw. PSZOK-u, mieszczącym się przy ul. Krótkiej 8 w Słubi-

cach. PSZOK czynny jest w poniedziałki, środy i soboty w godzinach 8-18. 

Kampania, która potrwa do końca 
października i  obejmie swym za-
sięgiem gminę Słubice, podzie-
lona jest na trzy części. Pierwsza 
dotyczyć będzie dzikich wysypisk. 
Poprzez Facebooka prowadzona 
będzie akcja „społecznego tro-
pienia śmieci”. Będzie miała formę 
mini rywalizacji, żeby zachęcić 
mieszkańców do tropienia dzikich 
wysypisk i tworzenia galerii zdjęć. 
Fundacja na rzecz Collegium Po-
lonicum, której gmina powierzyła 
przeprowadzenie kampanii, za-
mierza tę jej część przeprowadzić 
w  odrobinę prześmiewczej kon-
wencji ogłaszając np. „internetowe 
wybory najładniej położonego dzi-
kiego wysypiska” lub akcję „z  ka-
merą wśród wysypisk”. Nakręci 
też fi lmowy reportaż z akcji, który 
zamieścimy na stronach interne-
towych i  portalach społecznościo-
wych. Kolejnym krokiem będzie 
akcja sprzątania najbardziej zanie-
dbanych miejsc w Słubicach, prze-
prowadzona w  formie czterech 
happeningów. Uczestnicy zostaną 
wyposażeni w  rękawice i  worki 
na śmieci, a  w  nagrodę dostaną 
m.in. gadżety promujące kam-
panię. W planach jest też akcja in-
formacyjna do fi rm budowlanych, 
aby w  należyty sposób pozbywać 
się odpadów i  gruzu.. Zorganizu-
jemy spotkania informacyjne oraz 

roześlemy pocztą do fi rm listy 
informujące o  miejscach przezna-
czonych do odbioru takich od-
padów, a  także o  konsekwencjach 
wyrzucania gruzu i  innych od-
padów budowlanych w  miejscach 
do tego nie przeznaczonych. 

Poradnik dobrych praktyk 
Druga część kampanii będzie 
skierowana na segregację i  zapo-
bieganie nadmiernej produkcji 
odpadów. Celem jest opracowanie 
Poradnika Nieśmiecącego Słubi-
czanina. Znajda się w  nim infor-
macje, wnioski i  doświadczenia 
zdobyte w  poprzedniej, mniejszej 
kampanii „Zgnieć śmieć”, zrealizo-
wanej w ubiegłym roku w gminie, 
czyli m.in. podstawy segregacji 
odpadów w  każdym gospodar-
stwie domowym oraz sposoby na 
zmniejszenie ilości powstających 
odpadów. Opracowanie to zostanie 
również uzupełnione o informacje 
na temat prawnych konsekwencji 
nieodpowiedniego postępowania 
z odpadami, złych nawyków i spo-
sobów na ich zmianę, skutków 
palenia śmieci. Poradnik znajdzie 
się w  Gazecie Słubickiej i  będzie 
rozdawany na happeningach i  in-
nych akcjach kampanii. Dodat-
kowo w formie elektronicznej trafi  
na strony internetowe miejskich 
instytucji, organizacji pozarządo-

wych i na portale społecznościowe. 
Powstanie również fi lmowa wersja 
ekoporadnika. Kolejny raz roz-
dawać też będziemy mieszkańcom 
zgniatarki do butelek plastiko-
wych. Już w  czasie kampanii 
„Zgnieć śmieć” zgniatarki cieszyły 
się bardzo dużym zainteresowa-
niem. Okazało się, że dzięki nim 
można zmniejszyć objętość tych 
odpadów nawet o  80%. System 
segregacja śmieci w  Słubicach, 
który obowiązuje od lipca 2013  r. 
pokazał, że głównym problemem 
w  mieście stały się przepełnione 
kontenery na odpady suche. Wy-
rzucone niezgniecione butelki pla-
stikowe zabierają cenne miejsce 
w  kontenerach, czego skutkiem 
jest tworzący się wokół nich ba-
łagan. W planach mamy też zajęcia 
edukacyjne w  słubickich szkołach 
i  przedszkolach. Zajęcia te będą 
dotyczyły tematyki segregacji 
i zmniejszania produkcji odpadów.

Jak zaradzić sytuacji 
na osiedlach? 
Trzecia część kampanii skierowana 
jest do mieszkańców wspólnot 
mieszkaniowych i osiedli w Słubi-
cach. Tylko nieduża ilość odpadów 
jest tam segregowana, co zresztą 
przez to, że inni wrzucają niesegre-
gowane odpady gdzie popadnie, 
nie ma znaczenia. Aby zwrócić 

uwagę mieszkańców na tę sytu-
ację, zorganizujemy happeningi 
na 6 osiedlach w  Słubicach. Kam-
panię zakończymy w październiku 
II międzyszkolnymi zawodami 
o  tytuł najbardziej ekologicznej 
szkoły. Tegoroczna kampania do-
tyczyć też będzie nowego systemu 
segregacji śmieci. Od lipca zmie-

niają się zasady zbiórki odpadów 
w Słubicach i chcemy od razu roz-
począć edukację w  tym zakresie. 
W  gminie organizowane będą za-
jęcia w  szkołach i  przedszkolach 
oraz mini happeningi. Patronem 
prasowym kampanii jest portal 
Słubice24.pl  

 (beb)

Zastępca burmistrza Roman Siemiński (z lewej) odebrał z rąk prezes WFOŚiGW Jolanty 

Fedak, czek dla gminy.
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Adam Murdza 
najlepszym 
żonglerem!

 Uczniowie „dwójki” 
sporo się dowiedzieli 
o Europie

10 czerwca w Szkole Podstawowej nr 2 zorganizowano Dzień Europy 
połączony z festynem rodzinnym. Wzięli w nim udział uczniowie, ro-
dzice, nauczyciele, a honorowy patronat nad imprezą objął burmistrz 
Tomasz Ciszewicz. Gmina udzieliła też wsparcia fi nansowego. 

Dyskusyjny Klubu Książki 
wciągnięty w grę!

Gra w 10 minut. Spróbujmy przez okrągły miesiąc, każdego dnia przez 
10 minut, robić coś zupełnie nowego, coś czego nigdy w życiu nie ro-
biliśmy. Na majowym spotkaniu w słubickiej bibliotece, klubowiczki 
Dyskusyjnego Klubu Książki rozmawiały o książce Chiary Gambera-
le ”Przez 10 minut”. Doszły do wniosku, że książka jest bardzo inspi-
rująca i warto spróbować swoich sił w grze w dziesięć minut! 

Każda klasa zaprezentowała euro-
pejski kraj, dbając o to, żeby jak naj-
więcej opowiedzieć o  jego historii 
i kulturze. Wokół boiska szkolnego 
powieszono też fl agi, przygotowane 
przez uczniów i rodziców. Były wy-
stępy i  wspólne zabawy. Duże za-
interesowanie wzbudziły pokazy 
uczniów trenujących w  słubickim 
Studiu Formy Artystycznej SFA 
Haliny Liszkiewicz.Wszyscy mieli 
też możliwość skorzystać z  bez-
płatnych badań poziomu cukru we 
krwi, panie z Powiatowej Stacji Sa-
nitarno – Epidemiologicznej w Słu-
bicach mierzyły ciśnienie krwi, 
można było założyć specjalne oku-
lary i  doświadczyć stanu, w  jakim 
znajduje się człowiek po zażyciu 
środków odurzających.

(beb)

Bohaterką książki jest trzydzie-
stokilkuletnia Chiara, której 
nagle całe życie rozlatuje się na 
milion kawałków. Porzucona 
przez męża jednocześnie traci 
pracę. Popada w ogromną apatię. 
Jej psychoanalityczka, do której 
uczęszcza na terapię, proponuje 
jej grę w  dziesięć minut. Zasady 
są bardzo proste. Wystarczy, aby 
codziennie zrobiła coś, na co nie 
zdecydowała się nigdy wcześniej. 
I  wcale nie musi się to udać, wy-
starczy, że spróbuje.

Chiara, nie mając nic do stracenia 
rozpoczyna grę. A  książka prze-
kształca się w  swoisty dziennik, 
który jest właśnie zapisem kolej-
nych wyzwań, których podejmuje 
się bohaterka. Małymi kroczkami 
Chiara zmienia swoje nastawienie 
do życia. Sama stwierdza, że: „Cza-
sami się przewracam, ale może, 
kto wie, właśnie wtedy biorę roz-
bieg”. Książka jest rekomendowana 
przez 100 tysięcy uszczęśliwionych 
Włoszek. A  jak ocenili ją nasi klu-
bowicze? Pomysł na fabułę z pewno-

ścią bardzo dobry. Jednak brak tutaj 
tego dreszczyku, który bez reszty 
potrafi  wciągnąć czytelnika w  wy-
kreowany przez autora świat. Mimo 
tego książka jest bardzo inspirująca.

Zapraszamy na kolejne spotkanie 
Dyskusyjnego Klubu Książki, które 
odbędzie się 29 czerwca (środa) 
o  godz. 16.00 w  oddziale dla doro-
słych biblioteki słubickiej. Przed-
miotem dyskusji będzie książka 
Simona Montefi ore „Saszeńka”. 
Źródło: Małgorzata Dobosz Moderator 

DKK BPMiG Słubice

W  czerwcu grupa cyrkowa ze 
Szkoły Podstawowej nr 3 w  Słubi-
cach uczestniczyła w  XVII Ogólno-
polskich Spotkaniach Cyrkowych 
w  Brodnicy i  wróciła stamtąd ze 
statuetką dla najlepszego żonglera, 
którą wywalczył Adam Murdza z kl. 
I  a, podopieczny Kamili Łopusie-
wicz. Ten niespełna siedmiolatek 
żongluje już czterema piłeczkami 
i  trzema maczugami!. Adaś podbił 
serca cyrkowej widowni z  całej 
Polski oraz lokalnej telewizji. 

 Na przegląd do Brodnicy przyje-
chało 13 grup z całej Polski i prezen-
towało swoje umiejętności na scenie 
brodnickiego Podzamcza. Grupa 
FUN- ATYCY zaprezentowała wido-
wisko cyrkowo- teatralne pt. „Księż-
niczka Europa”. Pomysłodawcami 
przedstawienia były same dzieci, 
które wymyśliły scenariusz podczas 
zajęć cyrkowych, prowadzonych 
w  SP 3 przez Kamilę Łopusiewicz 
i Iwonę Chruścińską, w ramach pro-
gramu profi laktycznego Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Słubicach. 

- Udział w Spotkaniach Cyrkowych 
to dla dzieci niesamowita okazja zdo-
bycia nowych umiejętności żongler-
skich nie tylko od profesjonalnych 
instruktorów, ale przede wszystkim 
od innych uczestników – mówi K. 
Łopusiewicz. - W czasie takich spo-
tkań dzieci uczą się wzajemnie od 
siebie poprzez kontakt i  wspólną 
zabawę. Na przykład w  ciągu 2 dni 

w  Brodnicy można się nauczyć jeź-
dzić na monocyklu lub żonglować 
trzema maczugami . Dlatego z głębi 
żonglerskiego serca FUN- ATYCY 
bardzo dziękują gminie Słubice za 
fi nansowe wspieranie naszych cyr-
kowych działań, pomysłów i marzeń 
– podkreśla. Dodaje też, że dzieci, 
które chciałyby nauczyć się sztuki 
cyrkowej FUN-ATYCY zapraszają na 
polsko- niemiecki obóz cyrkowy do 
Oderbergu, od 1 do 7 sierpnia, który 
jest dofi nansowany przez Polsko-
-Niemiecką Współpracę Młodzieży. 
Zainteresowanych prosimy o  kon-
takt pod numerem 501133098.

(beb)

Reklama

Adam ma niespełna siedem lat, a już 

świetnie sobie radzi.
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FUN-ATYCY w komplecie ze swoimi instruktorkami. 

Humory dopisały uczestnikom festynu.
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Każda klasa prezentowała inne państwo. Ci uczniowie przybliżyli Niemcy. 
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Tu można bezpłatnie przelać 
pieniądze na rzecz gminy 

Informujemy mieszkańców, że w słubickim oddziale Banku Spół-
dzielczego, który znajduje się przy ul. Wojska Polskiego 170, moż-
na dokonywać bezpłatnych przelewów na konto Urzędu Miejskiego 
w Słubicach. 

„Krasnal Hałabała” 
zaprosił na Europejski 
Piknik Rodzinny

One już są 
radnymi 

 Popularny aktor 
przestrzegał młodzież 
przed uzależnieniami 

Występy artystyczne, podczas któ-
rych dzieci przybliżały tradycje 
krajów Unii Europejskiej, degustacja 
potraw z różnych zakątków Europy, 
pokaz sztucznych ogni, grillowanie 
i  wspólna zabawa z  udziałem ze-
społu muzycznego – tak przed-
szkolaki z  „czwórki” wspólnie 
z rodzicami i nauczycielami spędziły 
Europejski Pikniku Rodzinny, który 
z  pomocą gminy, w  ramach pro-
gramu profi laktycznego „Postaw na 
rodzinę", zorganizowano 20 maja. 

Impreza odbyła się na przed-
szkolnym placu, gdzie stanął m.in. 
dmuchany zamek, który sprawił 
maluchom wielką frajdę. Podobnie 
jak quad ratowniczy, z  którym na 
festyn przyjechała Ochotnicza Straż 
Pożarna. – Na festynie gościliśmy też 
grupę niemieckich dzieci z  przed-
szkola Kita, z  którym współpracu-
jemy, a  także ich rodziców – mówi 
dyrektorka „Krasnala Hałabały” Re-
nata Cembrowicz. 

(beb)

Lech Dyblik, znany m.in. z  fi lmów 
„Czas honoru” czy „Ranczo”, spo-
tkał się 7 czerwca w  Collegium 
Polonicum z  uczniami dwóch słu-
bickich gimnazjów. Opowiedział 
o  zgubnych skutkach nałogu, któ-
rych sam doświadczył. Spotkanie 
zorganizowano dzięki i funduszom 
Programu Profi laktyki i  Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
dla Gminy Słubice. 

Lech Dyblik jest aktorem te-
atralnym i  telewizyjnym, który 
swoją popularność i  sympatię wi-
dzów zyskał między innymi dzięki 
rolom w  wielu fi lmach. W  czasie 
spotkania wspominał dzieciń-
stwo, problemy alkoholowe ojca, 

początki swojej drogi zawodowej. 
Mówił o marzeniach i aktorskiej ka-
rierze. Opowiedział też o  własnych 
przeżyciach z  okresu staczania się 
w uzależnienie, trudnej walki z alko-
holizmem oraz własnej bezradności 
i słabości w konfrontacji z chorobą. 
Artysta w  swoich opowieściach 
podkreślał znaczenie rodziny, wza-
jemnych relacji, które ciągle trzeba 
budować i  doskonalić. Opowiadał 
o  szacunku do drugiego człowieka 
i pokorze, która jest warunkiem spo-
kojnego życia.

Spotkanie to miało uświadomić 
młodym ludziom, że nie warto mar-
nować sobie życia nadużywając al-
koholu i narkotyków. 

(ms)

Oliwia Oleksyn, Sabina Kusz, Ka-
sandra Hałub i  Kinga Wlaźlak ze 
Szkoły Podstawowej w  Kunowicach 
wzięły udział w  obradach IV Lubu-
skiego Sejmiku Wojewódzkiego. 
Wydarzenie miało miejsce 30 maja 
2016 roku w  Sali Kolumnowej 
Urzędu Marszałkowskiego w  Zie-
lonej Górze. Gospodarzem była mar-
szałek Elżbieta Anna Polak, a obrady 
prowadził wiceprzewodniczący sej-
miku Mirosław Marcinkiewicz. 

Celem tego spotkania było prze-
kazanie uczniom praktycznej 
wiedzy o  funkcjonowaniu samo-
rządu. Oliwia Oleksyn i Sabina Kusz 
otrzymały z  rąk Elżbiety Polak za-
świadczenia o  wyborze na radnego 
Lubuskiego Sejmiku Dziecięcego, 
a  następnie, pod okiem dorosłych 
radnych, opracowywały w  swych 
klubach propozycje zapisów do ko-
deksu samorządowca.

Młodzi politycy przyjęli uchwałę 
dotyczącą kodeksu samorządowca, 
która zostanie przekazana radnym 
na najbliższym posiedzeniu sej-
miku wojewódzkiego. Kasandra 
Hałub wraz z Kingą Wlaźlak pełniły 
rolę redaktorów-sprawozdawców. 
Ich zadaniem było zredagowanie 
szczegółowej relacji z  obrad. Pracę 
Kasandry wyróżniono spośród 
30 opracowań i  opublikowano na 
stronie internetowej urzędu mar-
szałkowskiego.

Kinga zaprezentowała swój ta-
lent wokalny i zaśpiewała piosenkę, 
którą zadedykowała wszystkim na-
uczycielom i  wychowawcom. Go-
ściem specjalnym wydarzenia była 
aktorka Joanna Brodzik – Ambasa-
dorka Województwa.

Więcej informacji w  zakładce: 
http://lubuskie.pl/news/18947/16/
IV-Lubuski-Sejmik-Dzieciecy/ 

Bank Spółdzielczy w  Rzepinie, 
prowadzi obsługę Gminy Słubice, 
zaprasza do oddziału w  centrum 
miasta, gdzie możecie Państwo 
dokonać wszelkich opłat na rzecz 
gminy. W  celu ułatwienia realizacji 
płatności, zachęcamy do otwarcia 
konta osobistego na wyjątkowo pro-
mocyjnych warunkach. Specjalna 
oferta promocyjna dostępna jest 
w siedzibie banku. 

 Posiadacze konta osobistego 
w  Banku Spółdzielczym mogą sko-
rzystać z  bezpłatnej usługi zlecenia 
stałego. Rozwiązanie to zapewnia 
terminową realizację wszystkich 

stałych płatności, w  tym tych na 
rzecz gminy. W  ten sposób mogą 
Państwo zapłacić podatek od nieru-
chomości jak również uiścić opłatę 
związaną z gospodarką odpadami. 

 Ciekawą propozycją dla klientów 
banku jest bezpieczna bankowość 
internetowa. Przy wykorzystaniu 
konta internetowego można w  do-
godnym czasie zrealizować wszelkie 
płatności. W  ramach tej usługi 
bank oddaje też klientom do dys-
pozycji przelewy natychmiastowe 
tzw. exspress elixir. Jest to nowo-
czesne rozwiązanie, które sprawia, 
że przelewy docierają do odbiorców 

w ciągu kilku sekund. Wśród funk-
cjonalności konta internetowego 
na uwagę zasługuje możliwość zde-
fi niowania odbiorców płatności. 
To wygodne narzędzie sprawia, że 
realizacja płatności do stałych kon-
trahentów, w  tym Gminy Słubice, 
jest niezwykle prosta i  pozwala za-
oszczędzić cenny czas. 

 Głównym atutem bankowości 
internetowej jest jednak bardzo 
atrakcyjna cena za realizację 
transakcji. Przy tym przelewy na 
wszystkie rachunki Gminy Słubice 
są bezpłatne. 

(red) 

Przedszkolaki zachwyciły rodziców swoimi występami.
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Chłopcom szczególnie spodobał się sprzęt strażaków. 

Celem tego spotkania było przekazanie uczniom praktycznej wiedzy o funkcjonowaniu 

samorządu.
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Lech Dyblik opowiedział młodzieży swoją historię, która może być dla nich przestrogą.
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Bieg Bez Granic? 
Ale to będzie impreza!

W ramach obchodów Święta Hanzy, 8 lipca odbędzie się „Bieg Bez 
Granic”, impreza otwarta dla wszystkich chętnych z obu stron Odry, 
którzy do pokonania będą mieli dystans 10 km. Organizatorem jest 
Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, a inicjatorami biegu burmistrzo-
wie Słubic i Frankfurtu: Tomasz Ciszewicz i dr Martin Wilke. 

Brennball? 
Nie będziecie 
się nudzić!

Sala gimnastyczna Słubickiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji była niedawno areną 
I Turnieju Szkół Podstawowych w brennball. 
To gra, w której się liczy rzut i chwyt. Znana 
jest głównie w Niemczech, ale i u nas ma już 
swoich funów. 

Nieobliczalni zwyciężyli 
po raz trzeci!

Ósma edycja Słubickiej Ligi Siódemek za nami. 3 czerwca odbył się 
ostatni turniej, po którym uroczyście wręczono puchary za miejsca 
w końcowej klasyfi kacji, a także statuetki indywidualne. 

Nasze piłkarki 
ręczne walczyły 
o mistrzostwo Polski!

Piłkarze z „trójki” 
w fi nale wojewódzkim
Słubicki Ośrodek Sportu i  Rekreacji był 3 czerwca organizatorem zawodów rejonowych w  piłce nożnej 

chłopców ze szkół podstawowych. Spośród 6 drużyn dwie awansowały do fi nału wojewódzkiego. W tej dwójce 
znalazła się reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Słubicach. 

Podopieczni Krzysztofa Rzóski (większość z nich na co dzień gra w Polonii Słubice) doskonale poradzili sobie 
z przeciwnikami zarówno w grupie jak i decydującym o awansie bratobójczym pojedynku ze słubicką „dwójką”. 
W trzech meczach strzelili łącznie 22 bramki tracąc przy tym 5. Drugim zespołem, który awansował do wielkiego 
fi nału był Sulęcin. 

(rt)

Trasa biegu, który rozpocznie się 
w  piątek 8 lipca o  20.00 na sta-
dionie SOSiRu, wiedzie przez ulicę 
1 Maja, most graniczny i  stadion 
Przyjaźni we Frankfurcie. Powrót 
jest identyczny, a  meta czekać bę-
dzie na zawodników w  miejscu 
startu. Szczegółowy regulamin 
oraz sposób elektronicznego zgło-
szenia zamieszczony jest na stronie 
internetowej : www.maratonczyk-
pomiarczasu.pl i www.sosirslubice.
pl. Zapisy (http://panel.maraton-

czykpomiarczasu.pl/slubicka_10/
zapisy). Żeby zapewnić bezpie-
czeństwo biegaczy przyjęto, że 
w imprezie może wziąć udział mak-
symalnie 800 osób. Organizatorzy 
dla wszystkich prawidłowo zgłoszo-
nych osób zabezpieczą pakiety star-
towe składające się między innymi 
z  numeru startowego z  wbudo-
wanym czipem i  pamiątkową oko-
licznościową koszulką biegu. Na 
mecie każdy kto ukończy bieg w li-
micie czasu otrzyma pamiątkowy 

medal, a zwycięskie trójki w każdej 
kategorii wiekowej dostaną puchar 
i  medal za miejsce I  - III. Ponadto 
najlepsza słubiczanka, najlepszy 
słubiczanin, najlepsza mieszkanka 
Frankfurtu/O  i  najlepszy miesz-
kaniec Frankfurtu/O  zostaną 
uhonorowani pucharami ufun-
dowanymi przez burmistrzów.
Serdecznie zapraszamy do wspól-
nego polsko - niemieckiego święto-
wania.

(beb) 

W  Słubicach propaguje ją na-
uczycielka Specjalnego Ośrodka 
Szkolno- Wychowawczego Agnieszka 
Araszewska, która wraz ze swoimi 
uczniami brała udział już w  kilku 
zawodach u  naszych zachodnich są-
siadów. Tak powstał pomysł pierw-
szego turnieju dla słubickich szkół
podstawowych. Niestety, ze względu 
na to, że w  tym czasie odbywały się 
też inne zawody, w  imprezie wzięły 
udział tylko dwie szkoły: SOSW 
i  Szkoła Podstawowa nr 3. Repre-

zentacje te podzieliły się łącznie na 
cztery zespoły, które walczyły sys-
temem „każdy z każdym”. Po sześciu 
pojedynkach okazało się, że komplet 
punktów zainkasowała ekipa SOSW 
nr II. Tuż za nią uplasowała się SP 3 I, 
a dalej SP 3 II i SOSW I. Nie o wynik 
jednak chodziło, ale o  bardzo dobrą 
i przede wszystkim aktywną zabawę. 
Na koniec wszystkie drużyny otrzy-
mały puchary ufundowane przez 
SOSiR oraz dyplomy. 

(rt)

W turnieju wzięli udział uczniowie dwóch słubickich szkół. Po imprezie stanęli do pamiąt-

kowego zdjęcia. 
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Wielkie emocje i  nadzieje towarzy-
szyły naszym piłkarkom ręcznym 
z  UKS Jedynka, które z  trenerem 
Jerzym Grabowskim wyjechały na 
początku czerwca do Katowic, gdzie 
wzięły udział w  ogólnopolskim 
fi nale Szczypiorniak na Orlikach 
2016. I  choć wróciły stamtąd z  11. 
miejscem to i  tak im gratulujemy! 
Już sam udział w imprezie świadczy 
o klasie słubiczanek. 

Dziewczęta wywalczyły sobie 
udział w  rozgrywkach w  Katowi-
cach wygrywając w końcówce maja 
fi nał wojewódzki w  piłce ręcznej. 
Nasze szczypiornistki wygrały 
wszystkie mecze grupowe i  tym 
samym zakwalifi kowały się na mi-
strzostwa Polski. 

(beb)

Przed wyjazdem do Katowic zawodniczki żegnał m.in. burmistrz Tomasz Ciszewicz.  
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Ostatni turniej zapowiadał się in-
teresująco, bo dwa czołowe zespoły 
dzieliła tylko jednopunktowa róż-
nica. Walka miała rozegrać się po-
między Policją i  Nieobliczalnymi. 
Policja jednak nie poradziła sobie 
z  presją i  zajęła dopiero 4. miejsce 
w turnieju. Klasę za to pokazali Nie-
obliczani. Wygrywając wszystkie 
mecze, potwierdzili dominację w 8. 
edycji SLS. Na trzecim miejscu zo-
stała ekipa Bercików, która już zapo-
wiada walkę o puchary w następnej 
edycji. - Ten turniej zakończyli na 2. 
miejscu, ponosząc tylko jedną, mini-
malną porażkę. Samych porażek do-
znali panowie z  ZMP, chociaż mają 
w  swoich szeregach najlepszego 
bramkarza siódemek. Odnoszą po-
jedyncze sukcesy, ale na wygranie 
ligi to za mało. Pojawiła się w  SLS 
chyba nowa siła. Są nią Spartanie. 
Młodzi i głodni zwycięstw panowie. 
Jeśli będą regularnie brać udział 
w  rozgrywkach, sporo namieszają. 
Póki co, płacą frycowe. - Szkoda, że 
zespoły z  zewnątrz zagrały tylko 
po jednym razie, bo większa liczba 
drużyn urozmaiciłaby znacznie ligę. 

Chodzi mi o zespoły z Cybinki i Ko-
walowa. Może jeszcze się doczekamy 
ich powrotu - podsumowuje ligę Da-
riusz Olechno z Nieobliczalnych.
Klasyfi kacja końcowa: 1. Nieobli-
czalni 46 pkt / 2. Policja 42 pkt / 3. 
Berciki 41 pkt / 4. ZMP 34 pkt / 5. 
Spartanie 17 pkt / 6. Perła Cybinka 8 
pkt / 7. MIKA Kowalów 6 pkt 

Król strzelców - Daniel Małecki 
(Nieobliczalni) 20 goli / Najlepszy 
bramkarz - Mateusz Cierniak (ZMP) 
/ Bramka nr 100 - Krzysztof Paw-
łowicz (Berciki) / Bramka nr 200 
- Marcin Ławrynowicz (Berciki) / 
Najszybszy gol - Daniel Małecki 
(Nieobliczalni) - 3 sekunda 

(rt)

Zwycięska drużyna Nieobliczalnych triumfowała trzeci raz z rzędu. 
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Perła Cybinka 
zwycięzcą 
Turnieju Wimaru

Przedszkolaki 
też potrafi ą walczyć 

2 czerwca na słubickim stadionie gościliśmy niezwykłych sportow-
ców. Lekkoatletyczny Dzień Dziecka to jedno z wielu wydarzeń pro-
mujących aktywność ruchową wśród słubickich przedszkolaków. 

To będzie następczyni 
Łukasza Fabiańskiego?

W ślady naszego reprezentacyjnego bram-
karza Łukasza Fabiańskiego ma wielkie 
szanse pójść Gabriela Kiałka, która pomimo 
bardzo młodego wieku ma już sukcesy i co 
najważniejsze wielki talent.

Oni lubią golfa
Jak zwykle bardzo pozytywne emocje towarzyszyły dorocznym ro-
dzinnym zawodom w minigolfi e. 15 rodzin walczyło w niedzielę 22 
maja o piękne puchary Burmistrza Słubic.

Wyniki Rodzinnych Mistrzostw 
Słubic w Minigolfi e są następujące: 
1. Jastrzębie Kunowice – Bartosz, Hu-
bert, Daniel Siemiński 83 pkt
2. Rozłonki – Mikołaj, Mateusz, Mo-
nika Rozłonkowscy 84
3. Matusiaczki Jakub, Mikołaj, Kata-
rzyna Matuszak 94
4. Piącha – Hania, Antosia Grzegorz 
Cholewczyńscy 95
5. Robaki Pysiaki – Szymon, Monika, 
Alicja Pysiak 96
6. Canarinios – Alicja, Jakub, Konrad, 
Maciej Sterma 96

7. Misiaczki – Michał, Tymek, An-
tosia Ujejski 97
8. Bilou – Nina Lelewska, Daniel, 
Maja Szurka 97
9. Los Sejnikos – Nina, Aleksandra, 
Waldemar Sejnik 100
10. Kangurki – Maciej, Maciej Senior, 
Angelika Chusteccy 101
11. Niepokonani – Filip, Aneta, Paweł 
Szcześniewicz 103
12. Hello Kity – Weronika Wojnicka, 
Barbara, Beata Swistun 114
13. Pociąg – Maksiu, Jolanta, 
Krzysztof Chuderski 117

Rodzina Sterma w akcji.
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Uroczystego otwarcia dokonali 
m.in. zastępca burmistrza Roman 
Siemiński i  prezes SOSIRu Zbi-
gniew Sawicki. Zanim jednak dzieci 
rozpoczęły sportowe zmagania 
rozgrzewkę sportową przy muzyce 
przeprowadziła Magda Orczy-
kowska- nauczyciel z  Przedszkola 
Samorządowego Nr 1 „Jarzębinka” 

Jedną z konkurencji był bieg na 40 m.

Gabriela Kiałka, z pucharem na zdjęciu, podczas turnieju Tymbarka.
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Gabrysia trenuje piłkę nożna już 
kilka lat. Wszystko zaczęło się od 
UKS Polonii Słubice, w  którym 
jednak nie ma sekcji dla dziewcząt. 
Nie przeszkadzało to jednak ciężko 
trenować z chłopcami i kto wie, być 
może ten fakt wpłynął oprócz wiel-
kiego talentu na rozwój piłkarskich 
umiejętności. Od początku nasza 
piłkarka upodobała sobie bramkę i to 
właśnie na tej pozycji reprezentuje 
nas na różnych turniejach w  całej 
Polsce. Ostatni sukces to majowy 

udział w  warszawskim fi nale tur-
nieju „Z podwórka na stadion” o pu-
char Tymbarka. Tam występując 
w  barwach Stilonu Gorzów słubi-
czanka wraz ze swoją drużyną zajęła, 
spośród 16 fi nalistów, bardzo dobre 
i  chyba najbardziej niewdzięczne 4 
miejsce. Gabrysia nie odpuszcza żad-
nego treningu, podczas którego daje 
z siebie wszystko. Czekamy na rozwój 
tego talentu i na kolejne bardzo dobre 
wieści z boiska piłkarskiego. 

(rt)

Po ubiegłorocznym sukcesie organizacyj-
nym postanowiono kontynuować Turniej 
Piłki Nożnej Orlików o Puchar Firmy Wimar. 
W 10. drużynowej stawce aż trzy reprezento-
wały UKS Polonię Słubice. 

Turniej odbył się w  niedzielę 12 
czerwca. Ekipy podzielono na dwie 
grupy, po których rozegrano półfi -
nały i mecze o poszczególne miejsca. 
W  tej bardzo silnie obsadzonej im-
prezie, z  kilkoma bardzo prężnymi 
szkółkami piłkarskimi, zwyciężyła 
Perła Cybinka. Kolejne miejsca: 
Akademia Piłkarska Międzyrzecz, 
UKS POLONIA Słubice I, Steinpol-
-Ilanka Rzepin, Viktoria Berlin, 

Santos Świebodzin, Progres Gorzów 
WLKP, UKS Polonia Słubice III, UKS 
Polonia Słubice II, Czarni Browar 
Witnica. Wręczono również statu-
etki indywidualne, dla najlepszego 
bramkarza- Dawid Dąbkowski- UKS 
Polonia Słubice, najlepszego za-
wodnika- Miłosz Salej- Międzyrzecz 
i  króla strzelców- Oskar Banaszkie-
wicz- Perła Cybinka. 

(rt)

w  Słubicach. Następnie dzieci roz-
poczęły rywalizację w  dwóch kon-
kurencjach sportowych – bieg na 
40 metrów i  skok w  dal ze strefy 
i  jednej konkurencji zespołowej: 
sztafetowy tor przeszkód. Nie było 
przegranych, byli sami zwycięzcy, 
którzy z  rąk współpracujących 
z  SOSiRem gości: Marka Walczaka 

(Ratownictwo Medyczne Słubice), 
Ryszarda Płaczkowskiego, Piotra 
Łysiaka, Bogdana Hryniewicza, 
Bogdana Świtońskiego (z  Koła 
Wędkarskiego PZW nr 2 w  Słubi-
cach) i  prezesa słubickiego SOSIR, 
otrzymali pamiątkowe medale 
ufundowane przez gminę. 

(rt)

14. Tygryski – Oliwia Mikołajko, Mag-
dalena Kakietek, Tomasz Sobański 117
15. Rekiny – Magda, Paweł Polakowscy, 
Ewa Bielewicz – Polakowska 124

Najlepszy przedszkolak: Alek-
sandra Sejnik 36 pkt

Najlepszy gracz – szkoły podsta-
wowe: Mateusz Rozłonkowski 25

Najlepszy gracz – gimnazjum: Hu-
bert Siemiński 28

Najlepszy gracz – dorośli: Michał 
Ujejski 21

Wydarzenie było fi nansowane 
przez gminę Słubice. 

(rt) 

Mistrzowska rodzinka Siemińskich z Ku-

nowic.

W turnieju wzięła też udział ta słubicka drużyna. 

Impreza miała prawdziwie dziecięcą oprawę.
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Warto chyba zacząć od tego, że nie 
zachowały się żadne oryginalne 
dokumenty z  okresu powstania 
wspomnianych wiosek czy wyku-
pienia ich przez miasto, a  jedynie 
dokumenty margrabiów, którzy 
potwierdzali poszczególne zakupy. 
Najstarsza zachowana wzmianka 
dotyczy Rybocic i  pochodzi z  1250 
r. Następne były Kunice (1282) sta-
nowiąca dziś najmniejsze sołectwo 
Gminy Słubice, Drzecin (1308) i Ku-
nowice (1337).

Kolejne wzmianki pochodzą m.in. 
z  1282 r. z  dokumentu księcia Ma-
łopolski Leszka II Czarnego, z  Lu-
buskiego  Rejestru Fundacyjnego 
(1405), z  ksiąg pisarzy miejskich, 
z  dokumentów o  sporach granicz-

nych z  XV w., z  księgi miejskiej 
Teymlera (1516), urbarza (1651), 
umów dzierżawy, akt sądowych, od 
XVIII w. dokumentów szkolnych 
i  kościelnych, wreszcie ze spisów 
ludności oraz wielu innych źródeł.

Dawne stosunki ekonomiczne 
w  wioskach leżących wokół Słubic 
zostały opisane w pracy doktorskiej 
H. Sommerfelda, który to skon-
centrował się głównie na sytuacji 
w XVIII w.

Podczas lokacji Frankfurtu nad 
Odrą w  1253 r. istniało już wiele 
słowiańskich osad w  pobliżu Odry 
i  z  centrum kultu religijnego na le-
wobrzeżnym urwisku koło Lossow 
(Lossower Burgwall), na wysokości 
dzisiejszych Rybocic. Wśród nich 

były już wspomniane Rybocice, 
Kunice, Świecko, Drzecin a  na le-
wobrzeżu Tzchetzschnow. Z czasem 
przybywali do nich również osad-
nicy niemieccy.

Terra Lebusana
Miejscowości na wschód od Odry 
należały do tzw. Ziemi Torzymskiej 
jako części Ziemi Lubuskiej (Terra 
Lebusana), a od X w. podlegały Pia-
stom śląskim. Sytuacja zmieniła się 
na początku XIII w. za panowania 
Henryka I Brodatego, który w 1206 r. 
utracił władzę nad Ziemią Lubuską, 
a wraz z śmiercią jego syna Henryka 
II Pobożnego w 1241 r. nastał schyłek 
całej dynastii Piastów śląskich, co 
wykorzystali rywale.

Coraz większe wpływy zyskiwali 
arcybiskup Magdeburga oraz mar-
grabia askański, którzy w  1252 r. 
podzielili terytorialne łupy. Arcy-
biskup Magdeburga otrzymał tzw. 
Ziemię Zachodniotorzymską, czyli 
tereny na wschód od Odry z Ośnem 
i  Rzepinem. Przynależność admini-
stracyjna tych terenów zmieniała się 
jeszcze wielokrotnie...

Ówczesne Słubice nie były jeszcze 
zamieszkane, a  przynajmniej nie 
w  zwartej zabudowie. Na terenie 
dzisiejszego miasta rozciągały się 
głównie pola i  łąki, a  na jego połu-
dniowych krańcach być może ist-
nieć mógł już cmentarz żydowski, 
wzmiankowany od 1399 r. ale po-
wstały prawdopodobnie już ponad 
100 lat wcześniej. Droga znana dzi-
siaj jako ul. Rzepińska była drogą 
wjazdową do Kunowic, więc i  sam 
cmentarz żydowski leżał pierwotnie 
na terenie wsi Kunowice.

Wsie funkcjonowały według prawa 
magdeburskiego i  do XV w. więk-
szość z  nich podlegała już miastu, 
włącznie z  folwarkami, młynami, 
owczarniami i  polami uprawnymi. 
Pierwszy został kupiony Drzecin, bo 
w  1308 r., następnie Świecko (1354), 
Kunice (1373), Kunowice (1399) i  Ry-
bocice (1437). Późniejsze wykupy 
dotyczy już tylko lewobrzeżnych 
miejscowości, tj. Kliestow, Tzschetz-
schnow, Reitwein i Booßen.

Splądrowane Kunice
W  Drzecinie było 13 rolników, 8 
chałupników, 3 młyny i  1 folwark, 
w  Świecku 12 rolników, 6 chałup-
ników, brakowało jednak młynów 
i  folwarków, podobnie jak w  Ku-
nicach, gdzie żyło 13 rolników i  8 
chałupników. Najlepiej było w  Ku-
nowicach (14 rolników, 6 chałup-
ników, 1 młyn) i  Rybocicach (16 
rolników, 17 chałupników, 3 młyny 
i 1 folwark).

Podsłubickie wioski to jest historia! 
Aż pięć naszych sołectw przez kilka stuleci funkcjonowało jako tzw. wsie rajcowskie podległe Frankfurtowi nad 
Odrą. To Kunice, Rybocice, Świecko, Kunowice oraz Drzecin. Najstarsza zachowana wzmianka dotyczy Rybocic i po-
chodzi z 1250 roku!

W  kwietniu 1380 r. ostatecznie 
wytyczono granicę między Kuni-
cami i  Rybocicami. W  1633 r. Ku-
nice zostały splądrowane i spalone 
na rozkaz szwedzkiego generała 
Manteufela. W  1819 r. wieś miała 
61 domów prywatnych, młyn i  62 
budynki gospodarcze. Parokrotnie 
cierpiała wskutek wiosennych po-
wodzi roztopowych, jak np. w 1854 
r. Ówczesne szkody oszacowano 
na blisko 15 tysięcy talarów. 2 maja 
1931 r. odstąpiono od dotychcza-
sowej pisowni z  „C” na przodzie 
(Cunice, Cunitz) i  przyjęto nazwę 
Kunitz, o  czym donosiła gazeta 
„Volksfreund” z 5 maja 1931 r.

Skąd nazwa Rybocice?
Pochodzi od słowiańskiego słowa 
„rzepa”, po niemiecku „Rübe”. 21 
maja 1311 r. margrabia Waldemar 
podarował wieś klasztorowi 
w Neuzelle, ale w 1437 r. Rybocice 
zostały nabyte przez Frankfurt nad 
Odrą. W XVI w. w okolicy powstała 
ogromna fabryka papieru, która 
produkowała m.in. na potrzeby 
Uniwersytetu Viadrina. Tuż po 
bitwie pod Kunowicami Rosjanie 
spalili m.in. młyn w  Rybocicach. 
W 1840 r. miasto sprzedało fabrykę 
papieru na rzecz Karla Augusta 
i  Gottlieba Ludwiga Wuttigów, 
którzy rozbudowali całe przedsię-
biorstwo. W  1870 r. fabryka tra-
fi ła m.in. w  ręce Karla Steinbocka 
(którego nazwisko w  dosłownym 
tłumaczeniu oznacza „kozioł”) 
i  który też dał nazwę nowej osa-
dzie, znanej dziś jako Koziczyn... 

Roland Semik

Artykuł powstał w  oparciu o  tekst 
dra Manfreda Kalweita „Die Frank-
furter Ratsdörfer östlich der Oder, 
opublikowany w zeszycie 2/1997 To-
warzystwa Historycznego we Frank-
furcie nad Odrą.

Katedry w grafi cznej 
wersji Roberta 
Znajomskiego

24 czerwca wernisażem w Galerii Małej Słubickiego Miejskiego Ośrod-
ka Kultury rozpoczęła się wystawa grafi k Roberta Znajomskiego pt. 
„katedry”, którą będzie prezentowana do końca wakacji.

Robert Znajomski cyklicznie pre-
zentuje swoją twórczość w słubickiej 
galerii zdobywając kolejne grono mi-
łośników swojego talentu. Za każdym 
razem zadziwia, otwiera wyobraźnie, 
pokazuje jak sprawnie użyć kreskę, 
aby wyrażała emocję, dynamikę, czy 
też spokój. Tym razem zobaczymy 
grafi ki poświęcone katedrom. We 
wstępnie do wystawy artysta napisał: 
- Cykl katedry zacząłem tworzyć 
ponad 15 lat temu. Robię go z  prze-
rwami do dziś. W zamierzeniu miały 
być to konstrukcje kształtem przy-
pominające katedry lecz zbudowane 
z najprostszych elementów – kresek 
i kreseczek. Ich nagromadzenie i kie-

runki ułożenia tworzą bryły, z  któ-
rych powstaje cała praca. Od dawna 
posługuję się kreską jako środkiem 
wyrazu artystycznego. Zazwyczaj 
jest to kreska a właściwie linia kręta, 
zawiła, poszukująca. W  przypadku 
katedr stosuje linię prostą, wręcz to-
porną. Staram się realizować swój 
cel jak najprostszymi środkami.(…) 
Rysuję tradycyjnie tuszem natomiast 
zmieniam narzędzia na bardziej pier-
wotne. I  tak obok stalówki pojawia 
się pędzel i patyk jako najprostsze na-
rzędzie do kreślenia. Zapraszam do 
dialogu z „moimi” katedrami, do od-
najdywania w  sobie chęci działania, 
do powrotu do czasów dzieciństwa 

gdzie patykiem kreśliło się na ziemi 
czy też piasku jakieś fi gury, znaki, 
którym nadawało się własną treść 
często niezrozumiałą dla innych, 
a  będącą tworem indywidualnej 
wrażliwości i wyobraźni.

Robert Znajomski urodził się 
w Hrubieszowie w 1968 roku. Ukoń-
czył Wydział Artystyczny Uniwer-
sytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie. Zajmuje się malarstwem 
(tempera, olej, akryl), rysunkiem 
(piórko, tusz), grafi ką (monotypia) 
oraz fotografi ą. Swoje prace ekspo-
nował na 23 wystawach indywidual-
nych i ponad 200 zbiorowych. 

(ap) 
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Weź udział w Akademii Fotografi i 
i Multimediów lAbiRynT

Już po raz szósty odbywają się warsztaty artystyczne towarzyszące Festiwalowi Nowej Sztuki „lAbiRynT”. Miłośnicy 
fotografi i i sztuki z naszego regionu dostają możliwość skorzystania z wiedzy, dorobku i doświadczenia artystów, któ-
rzy poprowadzą warsztaty, a efekty będzie można zobaczyć podczas Festiwalu Nowej Sztuki lAbiRynT (28-30.10.2016). 

Nieobliczalność natury w galerii OKNO
Przez całe wakacje w Galerii OKNO, w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury można oglądać wystawę Jana de Weryhy 
„naturalność-pierwotność-nieobliczalność”. Do swoich realizacji artysta używa drewna w różnej postaci: łamanego, 
piłowanego, szlifowanego. Porządkuje je, rozprasza układając pod różnymi kątami tworząc określone napięcia poprzez 
nagromadzenie, nierówną strukturę, nadając im jednak zawsze pewien określony logiczny układ i rytm. 

W  tym roku organizatorzy przygo-
towali ofertę również dla początku-
jących, organizując zajęcia w formie 
kursu fotografi cznego, przygoto-
wującego do udziału w warsztatach 
poszczególnych artystów. Pierwsze 
spotkania już się odbywają, na inne 
trwają jeszcze zapisy. Serdecznie za-
praszamy do udziału. W  tym roku 
warsztaty prowadzą: Paweł Jan-
czaruk (Zielona Góra), Patrick Huber 
(Berlin), Georgia Krawiec (Berlin), 
Anna Panek-Kusz (Słubice), Michael 
Kurzwelly (Frankfurt/Oder). Hasło 
tegorocznego festiwalu brzmi: In-
terpretacje i reinterpretacje” i w tym 
obszarze tematycznym prowadzone 
będą również warsztaty. 

Tak o nich opowiadają artyści. 
Paweł Janczarek: - Wykonując 
podczas warsztatów zbiór fotografi i 
spróbujemy objaśnić i wytłumaczyć 
oczywistość granicy. Natomiast 
poprzez realizację fotokolaży do-
konamy reinterpretacji pojęcia 
„mostu”, który łączy lub dzieli oba 
miasta. Obiekt sfotografujemy 
w  kilkudziesięciu ujęciach-frag-
mentach. Następnie poskładany 
w  całość niczym puzzle-tworząc 
mozaikę. Mimo, że wciąż będziemy 
mieli do czynienia z  fotografi ą, 
powstanie dzieło będące czymś 
więcej. Multiplikacja obrazu, jedna 
z  podstawowych cech fotografi i, 
w  naszym wypadku będzie wyko-

rzystana do kreowania zupełnie 
nowej rzeczywistości. Techniki tej 
używał w  latach 80. m.in David 
Hockney.
Georgia Krawiec: - Na warszta-
tach ŚWIAT POWIELONY dowiemy 
się, jak zbudować aparat fotogra-
fi czny bezsoczewkowy. Jednak nie 
będzie to zwykły aparat JEDNO-
-otworkowy, lecz aparat z  wieloma 
otworami, dzięki czemu ekspozycje 
otworków pozwolą na zmultipli-
kowanie obrazu. Budowa takich 
aparatów będzie tworzyć pierwszą 
część warsztatów. Te wielootwor-
kowe aparaty będą nas prowokować 
do eksperymentalnego myślenia 
i umożliwią w drugiej części warsz-
tatów zrealizować takie estetyczne 
podejście do obrazu, w  którym 
punktem wyjściowym nie jest obraz 
realnego świata. 
Patrick Huber: - Na warsztatach pt. 
„PING PONG” będziemy wspólnie 
fotografować przestrzeń miejską 
i  omawiać wyniki po to, aby zrobić 
z nich makiety/modele. Później prze-
fotografujemy je i stworzymy relacje 
z  „realną” fotografi ą. Na podstawie 
tych przesunięć i  transformacji 
możemy doświadczyć przestrzeń 
miejską na nowo, możemy zaostrzyć 
spojrzenie na własne miasto i  na 
własną pracę fotografi czną. We wza-
jemnym oddziaływaniu pomiędzy 
realnością i  budowanym powstają 
nowe możliwości własnego postrze-
gania otoczenia.

Anna Panek-Kusz: - Warsztat 
składa się z  dwóch etapów. Etap 
I  „Podstawy podstaw”. To część 
tylko dla początkujących, którzy 
chcą poznać swój aparat, zasady 
robienia zdjęć, kompozycji, czasu, 
przysłony i  głębi ostrości. Etap II 
„Dla mnie ten czas, ten moment” 
- do udziału zapraszamy zarówno 
uczestników I  etapu jak również 
osoby, które fotografują od dłuż-
szego czasu. Podczas drugiego 
etapu skupimy się na czasie, prze-
strzeni, na sobie i  własnym spoj-
rzeniu na otaczający nas świat. 
Fotografi a dysponuje całym za-
sobem możliwości rejestracji 
chwili, tego co tu i  teraz zaobser-
wowane, przeżyte ale również daje 
ogromne możliwości wypowiedzi 
inscenizacyjno- kreacyjne, wyre-
żyserowane przed aparatem. Reali-
zacja tematów dostosowana będzie 
do specyfi ki grupy i  opierać się 
będzie na indywidualnym wyty-
czeniu drogi rozwoju uczestników. 
Zajęcia prowadzone będą w studio 
jak również w plenerze.
Michael Kurzwelly: - Fotografi a 
jest jednym z  mediów, które zmie-
niły naszą rzeczywistość w  zasad-
niczy sposób i  do dziś odgrywa 
ważną rolę. W  mediach społeczno-
ściowych jak np.: Facebook ludzie 
masowo publikują swoje zdjęcia 
i  fi lmy robione własnym smart-
phonem. W  ten sposób tworzymy 
obraz siebie i  naszego otoczenia. 

Sztuka zakwestionuje naszą rze-
czywistość i połączy rzeczy, których 
na co dzień nikt nie łączy ze sobą. 
Obok nauki to ważny instrument do 
modyfi kacji i  reinterpretacji rzeczy-
wistości. Chcę was zaprosić na taką 
zabawę fotografi ą i  fi lmem, która 
zakwestionuje własną i wspólną rze-
czywistość poprzez modyfi kacje. 

Więcej informacji na stronie: 
smok.slubice.pl lub Anna Panek-
-Kusz, tel. 604 588 465 

(ap) 
 

 

Na wystawie prezentowanych jest 
siedem dużych prac, które powsta-
wały przez ostatnie 16 lat. Te reali-
zacje przyciągają uwagę fakturą, 
formą, wzajemnymi relacjami, jak 
również zapachem drewna, które 
roztacza się po galerii. Aranżacja 
prac została dokładnie przemy-
ślana, nie polega na zatłoczeniu 
przestrzeni, pozwala na kontem-
placje poszczególnych obiektów, 
wyciszenie i  wejście w  strukturę 
prezentowanych prac. Dech za-
piera duże koło o  średnicy 2,5 
m zawieszone na ścianie, wyko-
nane z  połamanych, nałożonych 
ażurowo, kilku warstw listewek 
z  charakterystycznymi ostrymi, 
nierównymi końcami na zewnątrz. 
Prace Jana de Weryha można by 
nazwać instalacjami, obiektami 
rzeźbami. Niektóre wiesza się 
na ścianach, inne są ustawione 
w  przestrzeni, jak ta która po-
wstała podczas wspólnej akcji 
artystycznej z uczestnikami warsz-
tatów, które Jan de Weryha popro-
wadził w  Słubicach dzień przed 
wernisażem. Praca ta każdorazowo 
budowana jest i  rozbierana od 

2002 roku. Zgodnie z wytycznymi 
artysty układa się na podłodze 
element po elemencie, drewienko 
przy drewienku. Poszczególne ele-
menty nie mają jednak identycz-
nych kształtów, formy, wielkości. 
Każdy jest inny. W efekcie powstaje 
nierówna struktura na polu koła. 
Za każdym razem nieco inna zło-

żona z  nierównych drewienek 
wypełniających 18 kartonów – to 
odpadki z tworzonych przeze mnie 
prac – zdradził nam artysta. Wy-
obraźnia sama nasuwa interpre-
tacje i  reinterpretacje powstałego 
obiektu, niektórzy zaczynają wi-
dzieć metropolie z  wieżowcami, 
inni planety kosmiczne, niektó-

rych przyciąga struktura nagro-
madzonych nierówności. To tylko 
zapowiedz tego co można zobaczyć 
w galerii OKNO.

JAN de WERYHA-WYSOCZAŃSKI 
(ur. 1 X 1950 Gdańsku). 1971-1976 
studiował w  gdańskiej Państwowej 
Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych. 
Do 1981 mieszka i  pracuje twórczo 

w  Gdańsku, w  sierpniu 1981 prze-
nosi się na stałe do Hamburga. Lau-
reat wielu prestiżowych nagród, 
uczestnik wystaw zbiorowych i  in-
dywiudalnych, autor pomników. 
Jego prace znajdują się w  licznych 
kolekcjach muzealnych.

Serdecznie zapraszam
Anna Panek-Kusz 

Artysta chętnie opowiadał zwiedzającym o tym, jak powstają jego prace.
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Wystawę poprzedziły warsztaty, podczas których słubiczanie tworzyli instalację 

z drewna z artystą. 

Podczas warsztatów można poznać m.in. tajniki fotografowania. 
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Burmistrz Słubic ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gmi-

ny Słubice położonych w obrębie 12 Kunice.

Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego:

lp. położenie numer działki powierzchnia 
cena wywoławcza

nieruchomości netto
wadium

1 obręb 12 Kunice 107/3 0,3071 ha 28.000,00 zł 3.000,00 zł

2 obręb 12 Kunice 107/4 0,1706 ha 18.000,00 zł 2.000,00 zł

Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w stawce 23%, 

księga wieczysta nr GW1S/00017719/0. 

Działki nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie są przedmiotem zobowiązań wo-

bec osób trzecich. Działki są wolne od długów i ciężarów.

Przeznaczenie działki - zgodnie z uchwałą nr XXVI/268/2001 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 22 lu-

tego 2001 r., zmieniającą uchwałę nr XX/195/2000 z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kunice w gminie Słubice, opublikowaną w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubuskiego nr 15, poz. 171 z dnia 28 maja 2001 r. działki o nr ewid. 107/3 

i 107/4 obręb 12 Kunice znajdują się na obszarze oznaczonym w w/w planie symbolem 8MN 

o zapisie: „tereny funkcji mieszkaniowych w formie zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej z możli-

wością towarzyszącej, wbudowanej w budynek, nieuciążliwej funkcji usługowej. Budynki parterowe 

z poddaszem użytkowym. Dachy o nachyleniu 40 - 100% z kalenicą równoległą do granicy frontowej. 

Poziom posadzki parteru ustala się na wysokości 30 - 50 cm ponad poziom przyległej ulicy. Obowią-

zujące i nieprzekraczalne linie zabudowy zawiera rysunek planu. Ustala się wskaźnik zainwestowania 

działek w wysokości do 0,2. Dla ewentualnych zorganizowanych form inwestowania wyznacza się 

tereny oznaczone symbolami 9MN, 10MN, 11MN i 12MN.” Przetarg odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2016 

r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. W tytule przelewu lub 

wpłaty należy wskazać numer działki, za którą uiszczono wadium. Wadium należy wpłacić na konto 

Urzędu Miejskiego w Słubicach prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Rzepinie nr 37 8371 0009 

0009 5514 2000 0060 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 19 sierpnia 2016 r. wymagana kwota 

znajdowała się na koncie urzędu. Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez 

wywieszenie na tablicy ogłoszeń na II piętrze Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1 

oraz na stronie bip.slubice.pl i www.slubice.pl. 

Ogłoszony przetarg może zostać odwołany z uzasadnionych przyczyn. Dodatkowe informacje odno-

śnie ogłoszonego przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach w Wydziale 

Gospodarowania Nieruchomościami i Architektury, pok. nr 219 na II piętrze, telefonicznie pod. nr tel. 

095 737 20 49 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 

lub drogą elektroniczną beata.nowakowska@slubice.pl.

sporządziła: Beata Nowakowska, dnia 21 czerwca 2016  r. 

Burmistrz Słubic ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej 

własność Gminy Słubice 

Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego:

lp. położenie
numer 

działki
powierzchnia

cena wywoławcza

nieruchomości netto
wadium

1
ul. Kochanowskiego

Wrocławska
1402 0,0859 ha 190.000,00 zł 20.000,00 zł

Poprzedni przetarg na sprzedaż w/w działki przeprowadzono w dniu 1 marca 2016 r. Do wylicytowanej 

ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w stawce 23%.Księga wieczysta – nr 

GW1S/00016351/5. 

Nieruchomość jest wolna od wszelkich długów i hipotek. Nieruchomość jest obciążona umową dzier-

żawy. Umowa zawarta jest na okres od dnia 14 października 2015 r. do dnia 13 października 2018 r. 

Przedmiotem umowy dzierżawy jest część gruntu o nr ew. działki 1402 z przeznaczeniem na ustawie-

nie reklamy o wymiarach do 5 m². 

Przeznaczenie działki: nieruchomość gruntowa znajduje się na obszarze, dla którego miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego stracił ważność. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i  Gminy Słubice uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej 

w Słubicach nr LIV/430/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r. działka o nr ew. 1402 zlokalizowana przy ul. 

Kościuszki i Wrocławskiej, obręb ewidencyjny nr 1 miasta Słubice, położona jest na obszarze oznaczo-

nym symbolem „MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej”.

Dla działek o nr ew. 699/18 i 699/26 (po połączeniu działki o nr ew. 1402) została wydana decyzja Bur-

mistrza Słubic nr 57/14 o warunkach zabudowy z dnia 29 lipca 2014 r. ustalająca warunki zabudowy 

dla inwestycji polegającej na budowie parkingu dla samochodów osobowych na terenie działek ewid. 

nr 699/18 i 699/26 położonych przy ul. Wrocławskiej obręb ewid. 1 miasta Słubice.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 lipca 2016 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu 

Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie 

w pieniądzu wadium wraz ze wskazaniem w tytule przelewu lub wpłaty numeru działki. Wadium nale-

ży wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Słubicach prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Rzepinie 

nr 37 8371 0009 0009 5514 2000 0060 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 7 lipca 2016 r. wy-

magana kwota znajdowała się na koncie urzędu. Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wia-

domości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na II piętrze Urzędu Miejskiego w Słubicach przy 

ul. Akademickiej 1 oraz na stronie bip.slubice.pl i www.slubice.pl. Ogłoszony przetarg może zostać 

odwołany z uzasadnionych przyczyn. Dodatkowe informacje odnośnie ogłoszonego przetargu można 

uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami 

i Architektury, pok. nr 219 na II piętrze, telefonicznie pod. nr tel. 095 737 20 49 od poniedziałku do 

piątku w godz. 8:00 – 16:00 lub drogą elektroniczną beata.nowakowska@slubice.pl.

sporządziła: Beata Nowakowska, przetarg ogłoszono dnia 3 czerwca 2016 r. 

Burmistrz Słubic ogłasza
przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej wła-

sność Gminy Słubice 

Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego:

lp. położenie 
numer 

działki
powierzchnia 

cena wywoławcza

nieruchomości 

netto

nr księgi wieczystej wadium

1 ul. Witosa 281/134 0,0532 ha 12 .000,00 zł
GW1S/00009934/4

2.000,00 zł

Poprzedni przetarg na sprzedaż w/w działki przeprowadzono w dniu 31 maja 2016 r.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w  stawce 23%. 

Działka nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań 

wobec osób trzecich. Działka jest wolna od długów i ciężarów. Przeznaczenie działki: zgodnie z miej-

scowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w  Słubicach pomiędzy ul. 

Konstytucji 3 - go Maja, ul. Drzymały i ul. Nocznickiego, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Słu-

bicach nr XXXI/293/09 z dnia 12 lutego 2009 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubuskiego nr 41, poz. 580 z dnia 20 kwietnia 2009 r., działka o nr ew. 281/134, położona w obrębie 

ew. 1 miasta Słubice, zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym w planie symbolem: 21MN,U – „te-

reny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i towarzyszących usług nieuciążliwych”. 

Przetarg odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2016 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu 

Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie 

w pieniądzu wadium. W tytule przelewu lub wpłaty należy wskazać numer działki. Wadium należy 

wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Słubicach prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Rzepinie 

nr 37 8371 0009 0009 5514 2000 0060 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 12 sierpnia 2016 r. 

wymagana kwota znajdowała się na koncie urzędu. 

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszeniena tablicy ogłoszeń 

na II piętrze Urzędu Miejskiego w  Słubicach przy ul. Akademickiej 1 oraz na stronie bip.slubice.pl 

i www.slubice.pl. Ogłoszony przetarg może zostać odwołany z uzasadnionych przyczyn. 

Dodatkowe informacje odnośnie ogłoszonego przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskie-

go w Słubicach w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami i Architektury, pok. nr 219 na II pię-

trze, telefonicznie pod. nr tel. 095 737 20 49 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 lub drogą 

elektroniczną beata.nowakowska@slubice.pl.

Przetarg ogłoszono dnia 16 czerwca 2016 r.

sporządziła: Beata Nowakowska, dnia 16 czerwca 2016 r. 

Burmistrz Słubic ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej 

własność Gminy Słubice 

Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego:

Lp.
Położenie 

nieruchomości 

Numer

działki

Powierzchnia 

w hektarach 
Księga wieczysta

Cena netto

nieruchomości

Cena wywoław-

cza nierucho-

mości netto

1
ul. Kopernika - 

Wawrzyniaka
489/9 0,0500 ha GW1S/00013482/1 270.000,00 zł 30.000,00 zł

Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w stawce 23%. 

Zgodnie z zapisami działu III księgi wieczystej nr GW1S/00013482/1 nieruchomość nie jest obciążona 

ograniczonymi prawami rzeczowymi. Działka 489/9 jest wolna od długów i ciężarów. Działka 489/9 

jest obciążona umową dzierżawy. Umowa zawarta jest na okres od dnia 1 marca 2014 r. do dnia 15 

lutego 2017 r. Przedmiotem umowy dzierżawy jest część działki o powierzchni 1 m² z przeznaczeniem 

na ustawienie metalowego pojemnika na zbiórkę odzieży używanej. Zgodnie z § 4 zawartej umo-

wy może być ona rozwiązana za zgodą stron w każdym czasie, a także wypowiedziana przez każdą 

ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Przeznaczenie działki: zgodnie 

z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Słubice, zatwierdzo-

nym Uchwałą Rady Miejskiej  w Słubicach Nr XXVII/265/2001 z dnia 29 marca 2001 r., opublikowaną 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego nr 23, poz. 261 z dnia 19 czerwca 2001 r., działka 

o nr ewid. 489/9 położona w obrębie ewid. 1 miasta Słubice, zlokalizowana jest na terenie oznaczo-

nym w ww. planie symbolem: 

17.07.„Przeznaczenie terenu na funkcję mieszkaniową uzupełnioną funkcją usługową. Utrzymanie 

istniejącego sposobu zagospodarowania i zabudowy terenu z możliwością likwidacji części budyn-

ków gospodarczych” oraz symbolem 31 KL – „ul. Wawrzyniaka, klasa ulicy – lokalna, ilość jezdni x 

ilość pasów ruchu 1x2, szerokość w liniach rozgraniczających – 15,0 m, chodnik – obustronny, ścieżka 

rowerowa – częściowo po stronie północnej, obsługa bezpośredniego otoczenia -nieograniczona”.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2016 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu 

Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie 

w pieniądzu wadium wraz ze wskazaniem w tytule przelewu lub wpłaty numeru działki. Wadium nale-

ży wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Słubicach prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Rzepinie 

nr 37 8371 0009 0009 5514 2000 0060 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 4 sierpnia 2016 r. 

wymagana kwota znajdowała się na koncie urzędu. 

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 

na II piętrze Urzędu Miejskiego w  Słubicach przy ul. Akademickiej 1 oraz na stronie bip.slubice.pl 

i www.slubice.pl. Ogłoszony przetarg może zostać odwołany z uzasadnionych przyczyn.

Dodatkowe informacje odnośnie ogłoszonego przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskie-

go w Słubicach w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami i Architektury, pok. nr 219 na II pię-

trze, telefonicznie pod. nr tel. 095 737 20 49 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 lub drogą 

elektroniczną beata.nowakowska@slubice.pl.

sporządziła: Beata Nowakowska, przetarg ogłoszono dnia 8 czerwca 2016 r. 
INFORMACJA
W Urzędzie Miejskim w Słubicach w dniu 7 czerwca 2016 r. na okres 21 dni, tj. od dnia 7 czerwca 2016 

r. do dnia 28 czerwca 2016 r. wywieszono zarządzenie Nr 166/2016 Burmistrza Słubic w sprawie ogło-

szenia wykazu pomieszczeń gospodarczych i garaży przeznaczonych do oddania w najem na okres 

do 3 lat:

- Słubice, ul. Kopernika 60, pow. lokalu 8,39 m2, z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze,

- Słubice, ul. Narutowicza 18, pow. lokalu 11,76 m2, z przeznaczeniem na garaż,

- Słubice, ul. Narutowicza 32, pow. lokalu 5,73 m2, z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze,

- Słubice, ul. Reja 6, pow. lokalu 4,74 m2, z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze.

INFORMACJA
W Urzędzie Miejskim w Słubicach w dniu 7 czerwca 2016 r. na okres 21 dni, tj. od dnia 7 czerwca 2016 

r. do dnia 28 czerwca 2016 r. wywieszono zarządzenie Nr 167/2016 Burmistrza Słubic w sprawie spo-

rządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu pomieszczenia gospodarczego stanowiącego 

własność Gminy Słubice przeznaczonego do oddania w najem na okres do 3 lat w formie przetargu:

- Słubice, Plac Bohaterów 1, pow. lokalu 9,35 m2, z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze.
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pełny zakres 
- promocje

tel. 538 495 020
Słubice, ul.Chopina 12

kredyty gotówkowe

Ostrowiec Świętokrzyski, Rynek 27
czynne pon.–pt. 9.00–17.00

Zaskakująco niskie  
oprocentowanie!

Znajdź swój powód 
do uśmiechu!

Słubice, ul. Wojska Polskiego 167/2
godziny otwarcia: 09:00 – 17:00
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INFORMACJA
W  Urzędzie Miejskim w  Słubicach 

w dniu 7 czerwca 2016 r. na okres 21 

dni, tj. od dnia 7 czerwca 2016 r. do 

dnia 28 czerwca 2016 r. wywieszo-

no zarządzenie Nr 165/2016 Burmi-

strza Słubic w sprawie sporządzenia 

i podania do publicznej wiadomości 

wykazu garażu stanowiącego wła-

sność Gminy Słubice przeznaczone-

go do oddania w najem na okres do 

3 lat w formie przetargu:

- Słubice, Plac Wolności, pow. lokalu 

19.09 m2, z przeznaczeniem na garaż.

INFORMACJA
Burmistrz Słubic informuje, że w sie-

dzibie Urzędu Miejskiego w  Słubi-

cach w  dniu 13 czerwca 2016r. wy-

wieszono wykazy nieruchomości 

gruntowych, stanowiących zasób 

Gminy Słubice, przeznaczonych do 

dzierżawy na okres do 3 lat:

- Słubice, ul. Szczecińska, działka 

62/33 o pow. 17m2 – garaż w zabudo-

wie szeregowej (rząd I segment 21),

- Słubice, ul. Żwirki i  Wigury, część 

działki 542/56 o  pow. 7m2 – zabu-

dowany drewnianym budynkiem 

gospodarczym.

 Wykazy wywieszono dnia 13 czerw-

ca 2016r. na okres 21 dni w siedzibie 

Urzędu Miejskiego w Słubicach oraz 

zamieszczono 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. 15.06.2016r. 

Burmistrz Słubic ogłasza
przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Słubice 

Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego:

lp. położenie numer działki powierzchnia cena wywoławcza nieruchomości netto nr księgi wieczystej wadium

1 ul. Witosa 192/26 0,0636 ha 19.000,00 zł GW1S/00018707/0 2.000,00 zł

Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w stawce 23%. Działka nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie 

jest przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich. Działka jest wolna od długów i ciężarów. Przeznaczenie działki: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego terenu położonego w Słubicach pomiędzy ul. Konstytucji 3 - go Maja, ul. Drzymały i ul. Nocznickiego, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Słubi-

cach nr XXXI/293/09 z dnia 12 lutego 2009 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego nr 41, poz. 580 z dnia 20 kwietnia 2009 r., działka o nr 

ew. 192/26, położona w obrębie ew. 1 miasta Słubice, zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym w w/w planie symbolem: 28MN,U – „tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i towarzyszących usług nieuciążliwych”.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2016 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1. Warunkiem przy-

stąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. W tytule przelewu lub wpłaty należy wskazać numeru działki. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu 

Miejskiego w Słubicach prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Rzepinie nr 37 8371 0009 0009 5514 2000 0060 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 5 sierpnia 

2016 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie urzędu. 

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszeniena tablicy ogłoszeń na II piętrze Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 

1 oraz na stronach: bip.slubice.pl i www.slubice.pl.  Ogłoszony przetarg może zostać odwołany z uzasadnionych przyczyn.

Dodatkowe informacje odnośnie ogłoszonego przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami 

i Architektury, pok. nr 219 

na II piętrze, telefonicznie pod. nr tel. 095 737 20 49 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 lub drogą elektroniczną beata.nowakowska@slubice.pl.

Przetarg ogłoszono dnia 21 czerwca 2016 r.

sporządziła: Beata Nowakowska, dnia 21 czerwca 2016 r. 
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USŁUGI POGRZEBOWE

s.c.

Dariusz Orłowski 
tel. 602 370 562 (24h) /  668 030 562

Cmentarz Komunalny
ul. Sportowa 2, 69-100 Słubice

W wakacje w Kinie SMOK
szczegóły i bilety na www.smok.slubice.pl

Zapraszamy:
Plac Wolnoœci 17 

69-100 S³ubice 
Tel. 0 95 758 21 26 / 0 95 718 60 83
e-mail: biuro@dentalartslubice.pl

 www.dentalartslubice.pl

oraz na nasz profil Facebook’owy:
DentalArt Stomatologia S³ubice


