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Do połowy lipca Duszpasterstwo 
Akademickie „Parakletos” 
w Słubicach prowadzić 
będzie zbiórkę instrumentów 
medycznych i artykułów 
higienicznych dla chorych 
z Hospicjum bł. Ks. Michała 
Sopoćki w Wilnie. Zbiórka to 
pomysł Alicji Pitak, która pracuje 
na Europejskim Uniwersytecie 
Viadrina, włą czył się w nią także 
ksiądz Rafał Mocny.   str. 3

Doczekaliśmy się! – cieszył się burmistrz Tomasz Ciszewicz, gdy 12 czerwca dyrektor Lubuskiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wodnych Waldemar Starosta i Piotr Bartoszewski, szef szczecińskiego Energopolu, 
który będzie realizował największą w historii Słubic inwestycję przeciwpowodziową, podpisali w słubickim 
Collegium Polonicum umowę. Opiewa na kwotę 113 mln zł, za które zostanie m.in. zmodernizowane blisko 
6 km istniejącego wału przeciwpowodziowego i zbudowany nowy wał okrężny o prawie takiej samej 
długości. Przebudowany też zostanie Czarny Kanał (4 km) i Racza Struga (2 km). Do podpisania umowy 
doszło 20 lat po powodzi, z którą Słubice walczyły w 1997 roku.    str. 2

Piłkarze z UKS Polonia Słubice 
wywalczyli drugie miejsce 
w fi nale turnieju EWE CUP, 
który odbył się 21 maja 
w Fuerstenwalde, a Oskar 
Ryszczuk został uznany za 
najlepszego zawodnika całych 
rozgrywek. EWE CUP, od 2004 
roku, organizuje fi rma EWE, 
która dostarcza gaz także do 
polskich domów.  str. 12

Miejskie Święto Hanzy Bunter He-
ring-Swawolny Kogucik otworzą 
w  piątek po południu, na moście 
łączącym Słubice i  Frankfurt, bur-
mistrzowie obu miast: Tomasz 
Ciszewicz i  dr Martin Wilke. Tra-
dycyjnie częstować będą piwem 
z  frankfurckiego browaru, miesz-
kańcy będą też mogli spróbować 
jak zawsze bułek ze śledziami. 
Na głównej scenie, w  piątek wie-
czorem, wystąpi najpierw słubi-
czanka Edyta Kręgiel, dwukrotna 
laureatka „Szansy na sukces”, a  po 
niej Dawid Kwiatkowski, laureat 
Europejskiej Nagrody Muzycznej 
MTV dla najlepszego polskiego 
i europejskiego wykonawcy, a także 
Natalia Schroeder, piosenkarka pop 
mająca na swoim koncie wiele prze-
bojów. O  północy Odrę rozświetlą 
jak zawsze fajerwerki. 

W  piątek o  19.30, ze stadionu 
w  Słubicach do Frankfurtu, wy-
ruszy „Bieg bez granic – Lauf ohne 
Grenzen”, który organizują wspólnie 
Słubicki Ośrodek Sportu i  Rekre-
acji i  frankfurcki Miejski Związek 
Sportu. Partnerem jest niemiecka 
kasa chorych AOK-Nord. „Bieg bez 
granic” odbył się po raz pierwszy 
w  ubiegłym roku i  zgromadził 
ponad 300 osób. Uczestnicy mieli 
wówczas do pokonania 10 km. Su-
gerowali, żeby wydłużyć trasę, dla-
tego w  tym roku do przebiegnięcia 
będzie 14,065 km, czyli jedną trzecią 
maratonu. Każdy zawodnik, który 
ukończy bieg w  czasie 2,5 godziny 
otrzyma na mecie medal pamiąt-
kowy. Uhonorowani zostaną też: 
najszybszy zawodnik ze Słubic 
i z Frankfurtu nad Odrą.

„Najazd Mongołów”, 
a potem „Łobuzy”

W sobotę, na łąkach przy Odrze, po 
obu stronach mostu, wyrośnie han-

zeatyckie miasteczko, gdzie będzie 
mnóstwo stoisk rzemieślniczych, 
przy których prowadzone będą ani-
macje dla dzieci. – Stoisko średnio-
wiecznego skryby, młynopiekarnia, 
będą warsztaty: czerpania papieru, 
garncarski i tkacki, średniowieczna 
mennica, stanowisko kowala, kata 
i  średniowiecznego iluminatora. 
Będzie też plac walki na bezpieczne 
miecze, wielka gra planszowa „Na-
jazd Mongołów” i  wiele innych 
atrakcji – zachęca Tomasz Pilarski, 
dyrektor Słubickiego Miejskiego 
Ośrodka Kultury. Obok hanzeatyc-
kiego miasteczka stanie też we-
sołe miasteczko dla najmłodszych, 
a  wszystkich gości zabawiać będą 
zespoły z miast partnerskich Słubic 
i Frankfurtu.

Na małej scenie, przy prome-
nadzie nad Odrą, w  sobotę będzie 
można posłuchać m.in. piosenek 
dla dzieci w  wykonaniu Grzegorza 
Turnaua. Obok swojej głównej dzia-
łalności scenicznej artysta stworzył 
kilkadziesiąt piosenek dla malu-
chów podczas pracy nad muzyką do 
spektakli teatralnych i  telewizyj-
nych. Na rodzinne muzykowanie 
artysta zaprasza całe rodziny.

Na głównej scenie w  sobotę wy-
stąpi natomiast zespół „Piękni 
i młodzi”, który gra dance, pop rock 
i disco polo (na koncie ma dwa pla-
tynowe i jeden diamentowy singiel), 
a  potem Kasia Moś, reprezentantka 
Polski na tegorocznej Eurowizji 
oraz założony przez charyzmatycz-
nego skrzypka Sebastiana Karpiela 

Bułeckę zespół Zakopower. Po kon-
cercie Zakopower będziemy mogli 
się jeszcze bawić podczas występu 
formacji „Łobuzy”.

Kaczką po twingo!

Sporo atrakcji będzie też we 
Frankfurcie. Oprócz koncertów 
(szczegóły w  programie wewnątrz 
gazety), polecamy kilka ciekawych 
wydarzeń, jak choćby „WOWI-
-CouchSurfi ng”, spływ pontonów, 
które trzeba najpierw samemu 
udekorować. Uczestnicy wystar-
tują z  Wyspy Koziej (Ziegenwerder 
- 16 lipca, początek 12.00) i popłyną 
do Rzymskich Schodów przy sali 
koncertowej we Frankfurcie. Na-
gradzane będzie zarówno pierwsze 

miejsce na mecie, jak również wy-
gląd i inwencja twórcza w dekoracji 
pontonów. Zdobywcy pierwszych 
miejsc w obu konkurencjach, w na-
grodę zostaną ugoszczeni w  jednej 
z  Redo-Restauracji we Frankfurcie, 
a  ponadto otrzymają Legendarny 
Puchar Przechodni. Tradycyjnie 
frankfurtczycy organizują też lo-
terię fantową. 5555 losów, w postaci 
żółtych kaczuszek oznaczonych 
numerami (los kosztuje 3 euro), 
zostanie w  niedzielę o  13.00 pusz-
czonych z  Wyspy Koziej na Odrę. 
Zwycięży ta, która najszybciej 
pokona tysiąc metrów rzeki. Do 
wygrania jest samochód renault 
twingo! – Warto też wybrać się 
w  czwartek o  22.00, dzień przed 
inauguracją Miejskiego Święta 
Hanzy, do Frankfurtu na niezwykły 
koncert. Przed ratuszem stanie dia-
belski młyn, a w gondolach zasiądą 
chórzyści z  Singakademie. Dyry-
gować, z  okien ratusza, będzie Ru-
dolf Tiersch - opowiada T. Pilarski. 
Z  kolei na zakończenie Miejskiego 
Święta Hanzy, w  niedzielę o  15.00 
przed ratuszem zagrają frankfurtcy 
fi lharmonicy. – Oprócz tradycyj-
nych polek i  walców będzie też 
można usłyszeć chóry ze Słubic 
i  Frankfurtu: Adoramus i  Singaka-
demie planują zachęcić publiczność 
do wspólnego śpiewania – dodaje 
szef SMOKa. 

Organizatorami imprez w  Słu-
bicach, w  ramach Miejskiego 
Święta Hanzy są: Gmina Słubice, 
Słubicki Miejski Ośrodek Kul-
tury, partnerem Słubicki Ośrodek 
Sportu i  Rekreacji, który organi-
zuje „Bieg bez granic”, wsparcia 
udzielili nam: Acciona, ZUO Inter-
national, Promet Cargo, Arpack, 
Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna 
Strefa Ekonomiczna, SEC, Kozera 
Travel i Intermarche Słubice.

(beb) 

Miejskie Święto Hanzy? Czeka nas dobra zabawa! 

ALE BĘDZIE (ZAKO)POWER!
Od piątku 14 lipca do niedzieli 16 lipca, Słubice i Frankfurt zapraszają na największy w regionie transgraniczny festiwal, 
który sięga do hanzeatyckich korzeni Dwumiasta. Podczas 14. edycji imprezy, której w tym roku towarzyszy hasło „Kolo-
rowy kogucik śpiewa”, usłyszymy m.in. artystów polskiej i europejskiej sceny muzycznej. W Słubicach wystąpią: Zakopo-
wer, Natalia Schroeder, Dawid Kwiatkowski, Kasia Moś, „Piękni i młodzi” oraz grupa „Łobuzy”, we Frankfurcie, m.in. DJ Ötzi 
i brytyjski zespół rockowy Th e Sweet. W imprezie wezmą też udział artyści z regionu oraz naszych miast partnerskich. 
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Zakopower wystąpi w Słubicach w sobotę 15 lipca o 21:00.
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113 milionów na ochronę 
przeciwpowodziową Słubic!

Doczekaliśmy się! – cieszył się burmistrz Tomasz Ciszewicz, gdy 12 czerwca dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji 
i Urządzeń Wodnych Waldemar Starosta i Piotr Bartoszewski, szef szczecińskiego Energopolu, który będzie realizował 
największą w historii Słubic inwestycję przeciwpowodziową, podpisali w słubickim Collegium Polonicum umowę. Stało 
się to dokładnie 20 lat po powodzi w roku 1997. 

Słubicki Zakład Usług Wodno-
-Ściekowych rozpoczął w  maju 
realizację największego projektu 
w  historii spółki, związanego 
z  gospodarowaniem systemem 
wodno-kanalizacyjnym. Pod ha-
słem „Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej na terenie aglo-
meracji Słubice” zostanie zreali-
zowana inwestycja, której koszt 
wynosi ponad 68 milionów złotych, 
z  czego 35 milionów złotych zo-
stanie sfi nansowane w ramach fun-
duszy unijnych. 

W ciągu trzech lat zostaną zreali-
zowane inwestycje, które oznaczają 
duże zmiany w  funkcjonowaniu 
systemu wodno-ściekowego oraz in-
formacyjnego, będącego w zakresie 
działań realizowanych przez Zakład 
Usług Wodno-Ściekowych w  Słu-
bicach. Najważniejszym i  najwięk-
szym zadaniem będzie renowacja 
sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, 
która obejmie ponad 21 kilometrów 
sieci kanalizacyjnej i  9 kilometrów 
wodociągów.

Prace rozpoczną się w drugiej po-
łowie 2017 roku i  swoim zasięgiem 
obejmą 45 ulic w mieście. W czasie 
ich trwania większość robót będzie 
prowadzona metodą bezwykopową, 
by nie ograniczać ruchu miejskiego. 
W  kolejnym roku zostanie zmo-
dernizowana i  zautomatyzowana 
oczyszczalnia ścieków. Inwestycja, 
realizowana przez Zakład Usług 
Wodno-Ściekowych w  Słubicach, 
ma na celu zapewnienie ciągłości 
i  bezpieczeństwa dostaw wody dla 
mieszkańców gminy.

Od kilku lat Zakład Usług Wodno-
-Ściekowych w  Słubicach dąży do 
pełnej automatyzacji wszystkich 
procesów związanych z  produkcją 
i  dostawą wody, a  także bezpośred-
niego monitoringu, wizualizacji 
i  zdalnego sterowania wszystkimi 
obiektami należącymi do spółki. 
Dzięki temu reagowanie na wszelkie 
awarie i  sytuacje będzie łatwiejsze 

i szybsze, a przede wszystkim będzie 
ich mniej. W  ramach tego zadania 
na początku maja rozpoczęła się 
budowa nowej magistrali wodocią-
gowej łączącej SUW (stację uzdat-
niania wody) ze zbiornikami wody 
uzdatnionej dla Słubic.

Równolegle rozpoczęły się prace 
związane z budową linii światłowo-
dowych łączących ujęcia wód pod-
ziemnych z  SUW. Ich zastosowanie 
umożliwi zintegrowanie całego 
systemu sterowania i  monitoringu 
pracy poszczególnych urządzeń. 
Modernizowany jest system auto-
matyki, sterowania i  wizualizacji, 

zamontowane zostaną również 
nowe przyłącza elektryczne. Po-
prawa jakości działania automa-
tyki i  funkcjonalności w  nadzorze 
nad pracą urządzeń systemu pro-
dukcji wody będzie oznaczała za-
pewnienie mieszkańcom ciągłości 
dostaw wody najwyższej jakości. 
Zakład Usług Wodno-Ściekowych 
przygotowuje się również do wdro-
żenia inteligentnego systemu za-
rządzania całą siecią. Mieszkańcy 
niedługo będą mogli korzystać z  e-
-serwisów, w  tym komunikacji on-
-line, platformy e-usług i  e-faktur, 
a  także korzystać z  powiadomień 

SMS o ewentualnych utrudnieniach 
i przewidywanych czasach usuwania 
awarii. Spółka będzie dysponowała 
również systemem informacji prze-
strzennej GIS oraz specjalistycznymi 
pojazdami. Inwestycja potrwa do 
czerwca 2020 roku.

Inwestycja jest realizowana 
z  Funduszu Spójności - Program 
Operacyjny Infrastruktura i  Środo-
wisko 2014-2020, oś priorytetowa II 
„Ochrona Środowiska, w  tym ada-
ptacja do zmian klimatu” – Działanie 
2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa 
w aglomeracjach”. 

Źródło: ZUWŚ

                                        

Symbolicznym wbiciem łopat na wale przeciwpowodziowym  w Słubicach rozpoczęto oczekiwaną przez długie lata inwestycję, dzięki 

której miastu nie będzie już zagrażać Odra. 
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Umowa opiewa na kwotę 113 mln 
zł, za które zostanie zmodernizo-
wane blisko 6 km istniejącego wału 
przeciwpowodziowego i zbudowany 
nowy wał okrężny o  prawie takiej 
samej długości. Oprócz tego przebu-
dowany zostanie m.in. Czarny Kanał 
(4 km) i Racza Struga (2 km). W ra-
mach tej inwestycji zostanie również 
zmodernizowany ponad 1 km sieci 
melioracyjnej.

– Dzięki tej inwestycji Słubice 
zostaną w stu procentach zabezpie-
czone przed powodzią – podkreślała 
obecna na uroczystości marszałek 
województwa lubuskiego Elżbieta 
Anna Polak. Przypomniała też, że 
pieniądze na wzmocnienie istnie-
jących wałów i  budowę nowego 
wału okrężnego, który w przypadku 
powodzi zabezpieczy miasto przez 
ewentualną cofk ą, pochodzą z  bu-
dżetu państwa oraz pożyczki Banku 
Światowego i  Banku Rozwoju Rady 
Europy.

- Spełnia się dziś jedno z moich ma-
rzeń – mówił burmistrz T. Ciszewicz 
i dodał, że dzięki tej inwestycji miasto 
nie tylko będzie bezpieczne, ale też 
zyska 300 hektarów gruntów do 
zagospodarowania, które teraz z  po-
wodu ich położenia leżą odłogiem. 

Dodał, że drugie marzenie to budowa 
obwodnicy Słubic i  liczy, że ten pro-
jekt też dostanie w końcu wsparcie.

P. Bartoszewski pytany przez 
dziennikarzy, kiedy Energopol wej-
dzie na plac budowy dokładnej daty 
nie był w stanie podać. – Na pewno 
w  tym roku – powiedział. Wyjaśnił 
też, że inwestycja obliczona jest na 
4 lata i  prosi mieszkańców o  wyro-
zumiałość, bo w  trakcie jej trwania 
na pewno wystąpią ograniczenia 
w  ruchu czy inne niedogodności. – 
Istniejący wał jest w  bezpośrednim 
sąsiedztwie dróg i szlaków komuni-
kacyjnych – mówił.

Po podpisaniu umowy samo-
rządowcy, wśród których oprócz 
marszałek E. Polak byli m.in.wice-
wojewoda lubuski Robert Paluch, 
członek zarządu województwa 
Stanisław Tymczyszyn, burmistrz 
Słubic Tomasz Ciszewicz, starosta 
słubicki Marcin Jabłoński, radni 
miejscy oraz z  sejmiku, a  także 
Witold Krochmal, dyrektor Biura 
Koordynacji Projektu Ochrony Prze-
ciwpowodziowej Dorzecza Odry, 
wbili w  wał łopaty rozpoczynając 
tym symbolicznym gestem inwe-
stycję w Słubicach.   

(beb)

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice

Ruszyła gigantyczna inwestycja!

Prace przy układaniu linii światłowodowych.

Budowa magistrali wodociągowej.
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Reklama

Nie będzie w czerwcu 
zamknięcia mostu łączącego 
Słubice i Frankfurt!
Na początku maja informowaliśmy, że w drugiej połowie czerwca, zo-
stanie wyłączony z ruchu kołowego most na Odrze.  Strona niemiecka, 
która zamierzała w tym czasie przeprowadzić remont węzła ulic Karola 
Marksa i Róży Luxemburg we Frankfurcie nad Odrą, wycofała się z tych 
planów w związku z pracami budowlanymi, które trwają obecnie na au-
tostradzie A-2 w pobliżu Słubic. Urząd ds. dróg w landzie Brandenburgia 
poinformował, że remont we Frankfurcie zostanie przeprowadzony 
w późniejszym czasie, żeby nie nałożyły się na siebie dwie inwestycje. 
To mogłoby doprowadzić do paraliżu ruchu granicznego. Remont węzła 
autostrady w  Świecku potrwa ok. trzy miesiące. W  jakim czasie za-
mknięty zostanie most łączący Słubice i Frankfurt na razie nie wiadomo. 

(beb) 

W Collegium 
Polonicum 
wystawa 

„Lernt Polnisch” 
Do 8 lipca w Collegium Polonicum w Słubicach 
można oglądać wystawę „Lernt Polnisch”. 
Ukazuje ona oddziaływanie polskich wyda-
rzeń lat 1980-81 na sytuację polityczno-spo-
łeczną w ówczesnej NRD, których symbolem 
stała się chusta batikowa z hasłem „Lernt 
Polnisch”. Ekspozycja poświęcona jest czte-
rem NRD-owskim opozycjonistom, którzy 
mieli odwagę, bez względu na konsekwencje, 
wspierać polską „Solidarność”. 

- Mamy już pierwsze dary dla podopiecznych wileńskiego hospicjum – cieszą się Alicji Pitak i ksiądz Rafał Mocny.  

Otwórzmy serca 
dla podopiecznych 
hospicjum w Wilnie

Do połowy lipca Duszpasterstwo Akademickie „Parakletos” w Słu-
bicach prowadzić będzie zbiórkę instrumentów medycznych i arty-
kułów higienicznych dla chorych z Hospicjum bł. Ks. Michała Sopoćki 
w Wilnie. Blisko 10 lat temu założyła je znana lubuszanom siostra za-
konna Michaela Rak, dzięki której powstało wcześniej Hospicjum im. 
św. Kamila w Gorzowie Wlkp. 

Zbiórka to pomysł Alicji Pitak, która 
pracuje na Europejskim Uniwersy-
tecie Viadrina we Frankfurcie nad 
Odrą. Wcześniej jako studentka była 
na wymianie w  Wilnie. – Miesz-
kałam u  sióstr, które prowadzą 
to hospicjum. To jest niezwykłe 
miejsce, gdzie ziemia styka się 
z  niebem – opowiada Alicja. Gdy 
wróciła do Słubic wiedziała, że też 
chce pomóc.  – Zbieramy wszystko 
co może się przydać w  pielęgno-
waniu chorych – mówi. - Kremy na 

odparzenia, pieluchy dla dorosłych, 
chusteczki nawilżające, środki do hi-
gieny, materace przeciwodleżynowe, 
termometry bezkontaktowe, igły, 
strzykawki i  rękawiczki jednora-
zowe…. – wylicza. Rzeczy te można 
przynosić do Katolickiego Centrum 
Studenckiego przy placu Jana Pawła 
II w Słubicach. 

– Świadomie nie zbieramy pie-
niędzy, bo większą wartość ma to, jak 
ktoś zada sobie trud, żeby samemu 
coś kupić, przenieść do nas do cen-

trum. To bardziej angażuje – mówi 
ksiądz Rafał Mocny z  Katolickiego 
Centrum Studenckiego. Nie po raz 
pierwszy KCS organizuje akcje po-
mocy innym. W  ubiegłym roku 
zbierało „Pieluchy dla malucha” 
wspierając w  ten sposób kobiety, 
które mimo trudnej sytuacji zdecy-
dowały się urodzić dziecko. 

O  Hospicjum bł. ks. Michała So-
poćki w Wilnie można przeczytać na 
stronie: www.hospisas.lt 

(beb)

W  latach 80-tych we wschodnich 
Niemczech upowszechnianie apelu 
„Lernt Polnisch”, czyli „uczcie się pol-
skiego” było wyrazem niezwykłego 
męstwa a  jednocześnie „wołaniem” 
o wolność i prawo do godności. Dla 
dysydentów w byłej NRD polski ruch 
„Solidarności” był niezwykle istotny 
– przynosił nadzieję na zmiany, do-
dawał odwagi i  stanowił impuls do 
zaangażowania się w  działalność 
opozycyjną oraz walki o  prawo 
do wolności obywatelskich. Tytuł 
dwujęzycznej wystawy „Uczcie się 
polskiego” to jedno z haseł pojawia-
jących się w  byłej NRD jako graffi  ti 
na budynkach i ścianach. Można je 

interpretować dwojako: można się 
uczyć nie tylko języka polskiego, ale 
i polskiego sposobu myślenia, które 
od wieku wyrażało się tęsknotą za 
wolnością i niepodległością. Prezen-
tacja wystawy została przygotowana 
przy udziale studentów Collegium 
Polonicum pod opieką mgr Anny 
Wiącek i  dra Artura Kopka w  ra-
mach seminarium projektowego 
„Historische Wege und politische Ir-
rwege zur Freiheit und Demokratie 
in Deutschland” („Historyczne 
szlaki oraz ‘polityczne zakręty” na 
drodze do wolności i  demokracji 
w Niemczech”). 

 Źródło: Collegium Polonicum
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Słubiczanie znów triumfowali podczas Ogólnopolskich Spotkań Cyrkowych

To są dopiero magicy!

 Pierwszy Słubicko-Frankfurcki 
Dzień Dziecka za nami
 

Ale się działo! 
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1 czerwca na placu Bohaterów 
w Słubicach odbył się pierwszy Słu-
bicko-Frankfurcki Dzień Dziecka. 
Urząd Miejski wspólnie m.in. ze Słu-
bickim Miejskim Ośrodkiem Kul-
tury i  frankfurckim magistratem, 
przygotował moc atrakcji dla dzieci. 
Motywem przewodnim była woda, 
dlatego można było szukać skarbu 
z  piratami, usiąść za sterem łodzi 
ratowniczej, puszczać gigantyczne 
bańki mydlane, gasić „pożar” ze 
strażakami...Dzieci mogły też ko-
rzystać do woli z  dmuchanych 
zamków, częstowaliśmy je lodami 
i  zdrowymi sokami. Były warsztaty 
plastyczne, gry i zabawy, malowanie 
twarzy. Wszystko za darmo. Nie za-
pomnieliśmy też o  nieco starszych 
dzieciach. Dla nich zaśpiewał wie-
czorem Adam Stachowiak, który 
zdobył popularność biorąc udział 
w programie The Voice of Poland. 

Słubicko-Frankfurcki Dzień 
Dziecka zorganizowaliśmy w  ra-
mach unijnego projektu „Europej-
skie modelowe miasto współpracy 

transgranicznej Słubice/Frankfurt 
nad Odrą”, który będzie trwał do 
końca 2019 roku. 

Projekt współfi nansowany ze 
środków Unii Europejskiej (Eu-
ropejski Fundusz Rozwoju Re-
gionalnego) w  ramach programu 
Operacyjnego Współpracy Trans-
granicznej Brandenburgia Polska 
2014-2020. „Redukować bariery 
– wspólnie wykorzystywać silne 
strony /Barrieren reduzieren – ge-
meinsame Stärken nutzen”. 

(beb)

Podopieczni Iwony Chruścińskiej, 
pedagog ze Szkoły Podstawowej nr 
3 w  Słubicach, współzałożycielki  
Grupy Cyrkowej FUN – ATYCY, mieli 
okazję nie tylko zaprezentować 
swoje umiejętności, ale też nauczyć 
się czegoś nowego. 

- Wyjazd do Brodnicy był formą 
nagrody za całoroczną pracę – pod-
kreśla Iwona Chruścińska. - Podczas 
różnorodnych warsztatów dzieci 
zdobyły nowe umiejętności, a  spo-
tkania z  innymi uczestnikami były  
dla nich źródłem nowych pomy-
słów i   inspiracji – dodaje. Słubicka 
grupa wróciła z Brodnicy z nagrodą 
w  postaci sprzętu nagłaśniającego 
i  statuetki. Wyjazd dofi nansowała 
gmina Słubice. 

Do Brodnicy pojechało 10 osób. Była to reprezentacja 23-osobowej 

grupy cyrkowej, która działa w Szkole Podstawowej nr 3 w Słubicach.   

Adaś Murdza żonglował 5 piłeczkami, 3 maczugami i 3 nożami 

żonglerskimi. 

Ogólnopolskie Spotkania Cyr-
kowe, podczas których prezentują 
się młodzieżowe grupy cyrkowe 
z  różnych stron Polski to m.in. 
warsztaty, parady, konferencje, 
spektakle… W  tym roku uczest-
nicy mieli okazje m.in. wziąć udział 
w  konferencji „Spójrz na cyrk ina-
czej”, obejrzeć  reportaż Jakuba 
Dylewskiego „Razem”, spotkać 
się z  autorką  książki „Moje życie 
to cyrk” Kamilą Niewiadomską. 
Obejrzeli też  m.in. podniebne 
spacery na linie i  paradę cyrkową. 
Trzydniowa impreza zakończyła  
się  Galą Cyrkową w  wykonaniu 
wszystkich uczestników i pokazem 
ogniowym „Firelandia”. 

(beb)

Ośmioletni Adam Murdza po raz kolejny 
zdobył pierwsze miejsce i tytuł najlepszego 
żonglera podczas, zakończonych 18 czerw-
ca 2017 roku, XVIII Ogólnopolskich Spotkań  
Cyrkowych w Brodnicy, Nagrodę na tym fe-
stiwalu dostał też Jakub Żwirek. 
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KURSY JĘZYKA NIEMIECKIEGO
(DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE)
Zalecamy przed wyborem kursu wypełnienie 
naszego językowego testu diagnostyczne-
go (Online-Einstufungstest) opartego na 
klasyfikacji poziomu biegłości językowej wg 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego (ESOKJ).
Test jest dostępny na stronie internetowej 
VHS pod adresem: www.vhs-frankfurt-oder.
de (Programm > Sprachen > Online-Einstu-
fungstest).
Uwaga: podane ceny kursów języka niemiec-
kiego (DaF) są już obniżone o 50%.
Nie przysługują na nie dodatkowe zniżki.

 Język niemiecki 
– poziom podstawowy A1.1

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

KURS D 404.03 – POZIOM A1.1 
(KURS INTENSYWNY)
termin: 10.07. - 21.07.2017, 60 godz.
dzień/godz: pon.-pt., 9:00 - 14:15
podręcznik: studio [21] A1.1, 
 Cornelsen Verlag
koszt: 6-9 ucz., 87,- €, bez ulg
 od 10 ucz., 67,- €, bez ulg

 Język niemiecki 
– poziom podstawowy A2+ 

Kursy adresowane są do osób z początkową 
znajomością języka, które potrafi ą się już po-
rozumiewać prostymi zdaniami w typowych, 
codziennych sytuacjach. 

KURS D 404.11 – POZIOM A2+ 
(KURS INTENSYWNY)
termin: 24.07. - 04.08.2017, 60 godz.
dzień/godz: pon.-pt., 9:00 - 14:15
koszt: 6-9 ucz., 93,- €, bez ulg 
 od 10 ucz., 75,- €, bez ulg

 Język niemiecki – poziom 
średniozaawansowany B1+

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

KURS D 404.15 – POZIOM B1+ 
(KURS INTENSYWNY)
termin: 24.07. - 04.08.2017, 60 godz.
dzień/godz.: pon.-pt., 09:00 - 14:15
koszt: 6-9 ucz., 93,- €, bez ulg
 od 10 ucz., 75,- €, bez ulg

 Język niemiecki – poziom 
średniozaawansowany B2

Kurs zakłada znajomość języka niemieckiego 
na poziomie B2, która będzie utrwalana 
podczas dwutygodniowego treningu języko-
wego. Główny nacisk będzie leżał na posze-
rzaniu słownictwa i ćwiczeniu poprawności 
gramatycznej w wypowiedziach ustnych.
Po ukończeniu kursu istnieje dla zaintereso-
wanych możliwość przystąpienia do certyfi -
kowanego egzaminu Instytutu Goethego na 
poziomie B2, koszt 155,- EUR.

KURS E 404.16 – POZIOM B2 
(KURS INTENSYWNY)
termin: 07.08. - 18.08.2017, 60 godz.
dzień/godz.: pon.-pt., 09:00 - 14:15
koszt: 6-9 ucz., 93,- €, bez ulg
 od 10 ucz., 75,- €, bez ulg

EGZAMINY

 Egzamin certyfi katowy „Język 
niemiecki jako obcy” B1 i B2 (telc)

Egzaminy otwarte dla wszystkich osób chcą-
cych sprawdzić swoją znajomość języka lub 
chcących uzyskać certyfi kat językowy B1/B2 
(telc). Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej 
na 30 dni przed terminem egzaminu.
terminy: sob., 01.07.2017, 9:00 - 15:00
 sob., 23.09.2017, 9:00 - 15:00
 sob., 16.12.2017, 9:00 - 15:00
koszt:  130,- €

 Egzamin certyfi katowy 
„Język niemiecki w zawodach 
pielęgniarskich“ B1-B2

Egzamin oferowany z myślą o pracownikach 
zawodów pielęgniarskich, którzy w  celu 
podjęcia pracy w Niemczech muszą wykazać 
wystarczającą znajomość języka. Test obej-
muje zakresy językowe związane z dziedziną 
zawodową. Zgłoszenia należy dokonać naj-
później na 30 dni przed terminem egzaminu.
termin: sob., 09.12.2017, 9:00 - 15:00
koszt:  130,- €

 Egzamin certyfi katowy 
„Język niemiecki w zawodach 
medycznych“ B2-C1

Warunkiem podjęcia pracy lekarza w Niem-
czech jest poświadczona znajomość języka 
niemieckiego, co najmniej na poziomie B2. 
Zakres egzaminu obejmuje ogólne zasto-
sowanie języka w  dziedzinie medycyny. 
Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej na 30 
dni przed terminem egzaminu.
termin: sob., 16.12.2017, 9:00 - 15:00
koszt:  155,- €

 Egzaminy certyfi katowe Instytutu 
Goethego – poziomy B2/C1/C2

Egzaminy w  celu uzyskania certyfikatów 
językowych Instytutu Goethego (Goethe 
-Zertifi kat) na poziomach B2, C1 i C2. Zgło-
szenia należy dokonać najpóźniej na 14 dni 
przed terminem egzaminu.
terminy: poziom B2/C1/C2        
 07.10.2017, 9:00 - 15:00
 poziom B2/C1/C2        
 09.12.2017, 9:00 - 15:00

koszt: 
poziom B1:  155,- € 
 (dla ucz. z zewnątrz: 205,- €)
poziom C1:  175,- € 
 (dla ucz. z zewnątrz: 255,- €)
poziom C2:  225,- € 
 (dla ucz. z zewnątrz: 300,- €)

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

Volkshochschule
Frankfurt (Oder)

     Reklama

     Reklama

LETNIA OFERTA INTENSYWNYCH KURSÓW 
I EGZAMINÓW JĘZYKOWYCH 

Wady postawy? 
Brandmed przebadał dzieci

Rodzice, którzy chcieli dowiedzieć się, czy ich dziecko nie ma proble-
mów z kręgosłupem, mogli skorzystać z darmowych badań, które 19 
i 20 czerwca 2017 r. zostały przeprowadzane w Centrum Medycznym 
Brandmed w Słubicach.  

- Zgłosiło się do nas 58 dzieci, u  22 
stwierdzono nieprawidłowości 
w  postawie – informuje  dyrektor 
administracyjny Brandmedu 
Wiesław Pucek. Badania przepro-
wadzono z  użyciem  ultradźwię-
kowego wskaźnika punktowego, 
który pozwala ocenić postawę ciała 
oraz geometrię i  zakres ruchowy 
kręgosłupa. Dzięki urządzeniu 
można w  precyzyjny sposób zdia-
gnozować istniejące lub pojawia-

jące się problemy w postawie ciała. 
- Nasze Centrum zaproponowało 
rodzicom dzieci, u których zdiagno-
zowano nieprawidłowości w  po-
stawie program mający na celu ich 
skorygowanie – mówi W. Pucek. 
- Organizujemy grupę wakacyjną, 
która mogłaby uczestniczyć w  zaję-
ciach prowadzonych przez naszych 
fi zjoterapeutów. Pierwsze zajęcia 
planujemy przeprowadzić już pod 
koniec czerwca. Z  powodu wakacji 

większość rodziców zadeklarowała 
jednak, że ich dzieci wezmą udział 
w  zajęciach, gdy wrócą do szkoły. 
Dlatego zamierzamy dopasować się 
do oczekiwań naszych pacjentów 
i  powrócić do tematu we wrześniu 
– dodaje dyrektor Brandmedu.
We wrześniu fi rma planuje też po-
nowić bezpłatną akcję badania po-
stawy i chce objąć nią także dzieci ze 
szkół we Frankfurcie nad Odrą. 

(beb) 
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„Jarzębinka” pięknie się nam  rozśpiewała

Słubice i Frankfurt promowały się 
wspólnie podczas Dni Hanzy 

W holenderskim Kampen zakończyły się w niedzielę 18 czerwca 37.Miedzynarodowe Dni Hanzy, które przez trzy dni 
zgromadziły tysiące turystów z całej Europy. Słubice i Frankfurt promowały się tam na wspólnym stoisku, co wzbudziło 
zainteresowanie wielu uczestników. 

 Uczą dzieci jak radzić sobie z emocjami 
26 maja z okazji Dnia Matki w Szkole Podstawowej w Kunowicach odbyła się premiera teatrzyku,,Nakarm dobrego wil-
ka”, który ma charakter profi laktyczny i jest częścią projektu,,Akademia psychoedukacji” współfi nansowanego przez 
gminę Słubice. Realizuje go Stowarzyszenie poPROstu. Pracownia Rozwoju Osobistego.

Wśród trzylatków najwyżej oce-
niono: Jakuba Mitrowicza, Maję 
Płótniak i  Karinę Lubecką. Z  czte-
rolatków nagrodzono: Adriannę  
Tomczak, Alicję Musztyfagę i Ana-
stazję Biel. Milenie Oczyńskiej przy-
znano wyróżnienie. W  kategorii 
dzieci 5-letnich pierwsze miejsce 

6 czerwca odbył się Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej „Rozśpiewa-
na Jarzębinka”. Jubileuszowa edycja imprezy zgromadziła przedszkolaki 
z całego powiatu słubickiego. Gospodarze, czyli Przedszkole Samorzą-
dowe nr 1 „Jarzębinka”, które razem ze Słubickim Miejskim Ośrodkiem 
Kultury, od 10 lat organizuje festiwal, gościli dzieci z wielu placówek. Na 
scenie podziwiać można było występy ponad 20 maluchów. 

Słubicko- frankfurcka delegacja przy wspólnym stoisku w Kampen.

F
o

t.
 B

ea
ta

 B
ie

le
ck

a
 

Wyjazd do Kampen odbył się w ra-
mach wspólnego projektu sfi nan-
sowanego ze środków Euroregionu 
Pro Europa Viadrina. – Była to dla 
nas bardzo dobra forma promocji 
ponieważ impreza przyciągnęła 
nie tylko tłumy turystów z  wielu 
krajów, ale też przedstawicieli in-
nych miast hanzeatyckich, z  któ-
rymi mogliśmy nawiązać kontakty 
– podkreśla burmistrz Tomasz Ci-
szewicz. 

Osoby odwiedzające nasze sto-
isko nie kryły podziwu, że dwa 
miasta z  dwóch krajów promują 
się wspólnie. Gdy opowiadaliśmy 
im o naszej współpracy zaintereso-
wanie było jeszcze większe. - Byli 
i tacy, którzy wspominali też wizytę 
w  Słubicach i  Frankfurcie w  2003 
roku, gdy nasze miasta były gospo-
darzem Dni Hanzy – mówi kierow-
niczka Biura Promocji i Współpracy 
Zagranicznej w  słubickim magi-

stracie dr Joanna Pyrgiel. - Mimo, że 
Polska dopiero rok później wstąpiła 
do Unii Europejskiej, goście, którzy 
nas wtedy odwiedzili, mogli wę-

drować z  jednego brzegu Odry na 
drugi i uczestniczyć we wszystkich 
wydarzeniach odbywających się po 
obu stronach granicy – dodaje.

Nagrodzonym dzieciom gratulowała m.in. dyrektorka „Jarzębinki” Jadwiga Grabowska. 
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zajęła Lena Grabka, a kolejne: Nina 
Cegielska i  Helena Pilarska. Wy-
różnienie dostał Marcel Waszak. 
Wśród dzieci 6-letnich najbardziej 
podobali się: Matylda Lubecka, Zu-
zanna Pietrzak, Nadia Szewczyk. 
Wyróżnienia dostały: Anna Ara-
szewska i  Laura Waluk. Występy 

dzieci oceniało jury: Katarzyna Pen-
kala, Krzysztof Soroczyński i  Lilia 
Radkiewicz. Nagrodzeni dostali 
statuetki przedstawiające nutki, 
które są symbolem festiwalu, pozo-
stałe dzieci pamiątkowe dyplomy 
oraz upominki.

(beb)

zywaniem właściwych relacji z  ró-
wieśnikami. Rodzice i wychowawcy 
będą mogli skorzystać z warsztatów 
dotyczących umiejętności wycho-
wawczych, sposobów rozwiązy-
wania konfl iktów i  odpowiedniej 
komunikacji z  dzieckiem,  które 
mogą być przydatne w procesie wy-
chowywania i wpływają na zdrowie 
psychiczne uczniów – opowiada J. 
Sierżant-Rekret. 

Uzupełnieniem wsparcia psy-
chologicznego będą warsztaty ar-
tystyczne i  teatralne, dzięki którym  
dzieci będą się uczyć współdziałania 
w  grupie oraz twórczego wyrażania 
siebie. Projekt potrwa do końca roku. 

(beb)
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Teatrzyk z udziałem dzieci jest częścią projektu, który ma im m.in. pomóc w kontaktach z rówieśnikami.

Teatrzyk przygotowali uczniowie 
najmłodszych klas z  pomocą na-
uczycielek Beaty Sierżant i  Ka-
tarzyny Jakubiak. W  czerwcu 
teatrzyk mogły obejrzeć także 
dzieci z  innych szkół i  przedszkoli. 
Jak wyjaśnia Joanna Sierżant-Re-
kret, szefowa Stowarzyszenie po-
PROstu,,Akademia psychoedukacji” 
jest kompleksowym programem 
kształtowania umiejętności społecz-
nych wśród dzieci i dorosłych. Adre-
satami projektu są uczniowie Szkoły 
Podstawowej w  Kunowicach, ich 
rodzice i  nauczyciele. - Uczniowie 
zostaną wyposażeni w wiedzę doty-
czącą umiejętności radzenia sobie 
z  własnymi emocjami oraz nawią-

Do Kampen, z  przedstawicie-
lami Słubic i  Frankfurtu, wśród 
których był m.in. burmistrz To-
masz Ciszewicz i  przewodniczący 

rady miejskiej Mariusz Olejni-
czak, pojechali też tancerze ze 
studia Bohema prowadzonego 
przez Henryka Lechelta. Kilka-
krotnie zaprezentowali się na 
głównej scenie, która stanęła przy 
marinie w  Kampen, a  także przy 
stoisku Słubic i  Frankfurtu. Lu-
dowe polskie tańce, które m.in. 
przygotowali słubiczanie, wzbu-
dziły aplauz publiczności.

Międzynarodowe Dni Hanzy 
odbywają się co roku w  innym 
mieście, które ma hanzeatyckie 
korzenie. Pierwsze hanzy powstały 
w  XII wieku w  Niderlandach. Ko-
lejne m.in. w  Niemczech. Miasta 
należące do związku wspierały się 
na polu ekonomicznym, tworząc 
też realną siłę polityczną. Gospo-
darzem przyszłorocznych Dni 
Hanzy będzie Rostock.

(beb)
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MiejskieŚwiętoHanzy 
KOLOROWY Ś LEDŹ    SWAWOLNY KOGUC IK

Słubice - Frankfurt nad Odrą 

14-16 lipca 2017
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Młodzież 
o Brexicie 

Nie milkną echa debaty na temat przyczyn 
Brexitu i możliwych jego skutków dla Unii 
Europejskiej, w której w czasie Dnia Euro-
py, zorganizowanego 9 maja przez Słubice 
i Frankfurt nad Odrą, wzięło udział 80 pol-
skich i niemieckich uczniów.  

Słubicki Adoramus na 
60-leciu szkoły w Heilbronnie 

Chór prowadzony przez dr Barbarę Weiser został zaproszony do udziału 
w jubileuszowym koncercie, który odbył się 21 maja w naszym mieście 
partnerskim, z okazji 60-lecia Miejskiej Szkoły Muzycznej w Heilbronnie. 

W czasie Święta
Hanzy zmiany
w organizacji ruchu 

Podczas Święta Hanzy nastąpią zmiany 
w organizacji ruchu drogowego wyłączają-
ce  fragment ul. Kościuszki od skrzyżowa-
nia z ul. Mickiewicza do Ronda Solidarności 
i fragment Ronda Solidarności. Ponadto cza-
sowo wyłączony również będzie ruch koło-
wy na moście granicznym w Słubicach. 

Uroczystość miała miejsce w fi lhar-
monii, a kulminacyjnym jej punktem 
było wykonanie, skomponowanego 
specjalnie na tę okazję przez Zazę 

Adoramus zaśpiewał m.in. na gali w fi lharmonii, po której chórzyści stanęli wspólnie do 

pamiątkowego zdjęcia.  

Miminoshvili, utworu „Birland”. 
Adoramus  zaśpiewał  go wspólnie 
z  niemieckimi chórzystami Obe-
rstufenchor z   Moenchseegymna-

sium, a  towarzyszyła im orkiestra 
młodzieżowa Musikschulen Weins-
berg, Neckarsulm i  Heilbronn. Dy-
rygował Michael Boettcher.   Z okazji 
jubileuszu burmistrz Tomasz Cisze-
wicz przekazał gratulacje dyrektorce 
szkoły muzycznej w  Heilbronnie, 
życząc, żeby placówka, kierowana 
przez Utę- Mirjam Theilen, nadal 
kontynuowała piękną tradycję sze-
rzenia kultury muzycznej. 

- Bardzo się cieszę, że mogliśmy 
wystąpić na tym koncercie – stwier-
dziła dr B. Weiser. – Śpiewaliśmy już 
wcześniej w  Heilbronnie, ale to wy-
darzenie miało charakter szczególny 
i  czujemy się wyróżnieni, że zapro-
szono nas do udziału w prapremierze 
jubileuszowego utworu – dodała. 

Chór Adoramus wystąpił też dzień 
wcześniej w kościele św. Mikołaja.  

(beb)
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Dyskusję o  Brexicie młodzież prze-
niosła do swoich szkół, o  czym 
świadczą spostrzeżenia, którymi 
uczestnicy debaty podzielili się 
z nami po jej zakończeniu. 

Krystian Szaniawski z  Gimna-
zjum nr 1 w  Żaganiu stwierdził, 
że wydarzenia zorganizowane 
w  Słubicach i  Frankfurcie 9 maja 
umocniły go w  przekonaniu, że 
kraje Europy powinny trzymać się 
razem i być dla siebie wsparciem. - 
Uważam że zorganizowanie debaty 
było potrzebne, żeby młodzi ludzie 
zrozumieli powody dla których 
Anglia chce wyjść z Unii, ale także 
argumenty za tym, dlaczego w Unii 
powinna zostać – napisał.

- To było bardzo fajne doświad-
czenie i  ciekawa forma nauki 
– chwalił pomysł Kacper Wie-
czór z  gimnazjum w  Cybince. Jego 
szkolny kolega Kuba Kamiński 
podkreśla, że debata dała młodym 
ludziom możliwość zetknięcia się 
z ludźmi o różnym światopoglądzie. 
Zauważył też, że zdecydowana więk-
szość osób w  jego grupie (młodzież 
została podzielona na zespoły)  re-

prezentowała poglądy lewicowe. 
Natalii Frątczak podobało się to, że 
mogła poznać opinie niemieckiej 
młodzieży. – Fajnym doświadcze-
niem było reprezentowanie kraju 
(w  naszej grupie były to Niemcy) 
podczas rokowań (w  czasie debaty 
uczniowie wcielali się w rolę liderów 
państw – przyp. red.). Przez moment 
mogliśmy się poczuć jak prawdziwi 
politycy – chwaliła pomysł.

Dzień Europy w Dwumieście Słu-
bice-Frankfurt świętowaliśmy już 
po raz siódmy. W  przygotowanie 
imprez, którym przyświecało hasło 
„Wspólnie kształtować Europę” włą-
czyło się ponad 40 różnych insty-
tucji z obu stron Odry.                     (beb)

Projekt współfi nansowany ze środków Unii 
Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Re-
gionalnego) w ramach programu Operacyjnego 
Współpracy Transgranicznej Brandenburgia 
Polska 2014-2020. „Redukować bariery – 
wspólnie wykorzystywać silne strony /Barrieren 
reduzieren – gemeinsame Stärken nutzen”. 

Zmiany w  organizacji ruchu od-
bywać się będą w  następujący 
sposób: od 13 lipca 2017 r., od 9.00, 
do 14 lipca 2017 r. do 9.00 wyłączony 
zostanie fragment ul. Kościuszki, 
od skrzyżowania z  ul. Mickiewicza 
do Ronda Solidarności i  fragment 
Ronda Solidarności. W  tym czasie 
będzie można wjechać od ul. Nad-
odrzańskiej do Frankfurtu, a  także 
przejechać ulicą 1 Maja. Z  Frank-
furtu do Słubic wjedziemy także 
ulicą 1 Maja. Natomiast od 14 lipca 
2017 r., od 9.00, do 15 lipca 2017 r. 
do 5.00 nastąpi wyłączenie mostu 
granicznego w Słubicach dla ruchu 
kołowego wraz z wyłączeniem frag-
mentu ul. Kościuszki, od skrzyżo-
wania z  ul. Mickiewicza do Ronda 
Solidarności i fragmentu Ronda So-
lidarności. Ruch w tym czasie będzie 
się odbywał ul. Nadodrzańską i ul. 1 
Maja, ale wjazd na most graniczny 
będzie zamknięty. Od 5.00 dnia 15 
lipca 2017 r. do 18.00  dnia 16 lipca 

2017r. ponownie zostanie otwarty 
dla ruchu kołowego most graniczny, 
a  wyłączony z  ruchu   pozostanie 
fragment ul. Kościuszki, od skrzy-
żowania z ul. Mickiewicza do Ronda 
Solidarności i  fragment Ronda So-
lidarności. Ponadto w  trakcie ca-
łego okresu zmian w  organizacji 
ruchu fragment ulicy Mickiewicza, 
od skrzyżowania z  ul. Dąbrówki do 
skrzyżowania z ulicą  Jedności Robot-
niczej, będzie drogą dwukierunkową.  
Mając na uwadze bezpieczeństwo 
uczestników ruchu drogowego   
prosimy kierowców o  zachowanie 
szczególnej ostrożności podczas 
poruszania się pojazdami po dro-
gach, na których nastąpią zmiany 
w  organizacji ruchu. Mapki z  za-
znaczonymi zmianami, które będą 
obowiązywać w  trakcie Dni Hanzy 
znajdują się na stronie internetowej 
gminy: www.slubice.pl

Wiesław Zackiewicz, komendant 
Straży Miejskiej w Słubicach  

KONSULTACJE

POLSKO-NIEMIECKIE CENTRUM MEDYCZNE 

BRANDMED
II piętro Galeria Prima, ul. Daszyńskiego 1, Słubice

UMÓW WIZYTĘ: tel. 95 758 26 49 / info@brandmed.eu  
www.brandmed.eu / www.facebook.com/centrummedycznebrandmed/

Ortopedia
Chirurgia
Chirurgia naczyniowa
Chirurgia urazowa
Dermatologia
Neurologia
Gastroenterologia
Urologia
Kardiologia
Dietetyka
Psychologia

REHABILITACJA

Fizjoterapia 
Hydroterapia
Fizykoterapia
Terapia manualna
Masaż leczniczy
Drenaż limfatyczny
Fala uderzeniowa
Magnetostymulacja

DIAGNOSTYKA
Laboratorium 
diagnostyczne
USG 
EMG

Joga
Zdrowy kręgosłup 
Gimnastyka osób starszych

ZAJĘCIA RUCHOWE

Reklama
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Adam Poholski:
Chorzy nie muszą 
siedzieć w domach!

Piłkarze z UKS Polonia Słubice 
wysoko w prestiżowym turnieju!

Nasi młodzi zawodnicy wywalczyli drugie miejsce w fi nale turnieju EWE CUP, który odbył się 21 maja w Fuerstenwalde, 
a Oskar Ryszczuk został uznany za najlepszego zawodnika całych rozgrywek. 

EWE CUP, od 2004 roku, organizuje nie-
miecka fi rma EWE, która dostarcza gaz 
także do polskich domów. Po raz pierwszy, 
w  ubiegłym roku, zaprosiła do udziału 
w  imprezie 4 drużyny z  drugiej strony Odry. 
W  sumie w  rozgrywkach, które rozpoczęły 
się w  czerwcu 2016 roku, rywalizowało 16 
zespołów. Do półfi nału weszła połowa. Z pol-
skiej strony – UKS Polonia Słubice i MKS Orzeł 
Międzyrzecz. W  fi nałowym meczu zagrały 
drużyny: SG Grossziethen i UKS Polonia Słu-
bice. Niemcy pokonali nas wynikiem 1:0, ale 
drugie miejsce w całym turnieju jest niewąt-
pliwie wielkim sukcesem naszych małych pił-
karzy i ich trenerów: Piotra Dmuchowskiego 
i  Łukasza Ryszczuka. W  nagrodę słubiccy 
zawodnicy dostali bon na komplet strojów 
treningowych, a Oskar Ryszczuk – puchar dla 
najlepszego zawodnika całego turnieju.

(beb)
Zawodnik słubickiej drużyny Oskar Ryszczuk został uznany za najlepszego gracza 

całych rozgrywek.

Drugie miejsce wywalczone przez UKS Polonia Słubice to wielki sukces naszych 

małych piłkarzy.  
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Polsko-niemieckie 
zakończenie sezonu
ligowego szczypiornistek

17 czerwca 2017r. we Frankfurcie nad Odrą odbyło się uroczyste za-
kończenie sezonu szczypiornistek klubów HSV Frankfurt Oder i UKS 
JEDYNKA  Słubice.  Jak opowiada trener słubickich zawodniczek Je-
rzy Grabowski uroczystość miała charakter turnieju towarzyskiego, 
w którym wzięły udział  grupy młodzieżowe obu klubów w trzech 
kategoriach wiekowych: dzieci, młodziczka młodsza i młodziczka. 

- Mimo, że celem tego turnieju miała 
być przede wszystkim dobra zabawa, 
mecze jak zwykle były bardzo za-
ciekłe – relacjonuje Jerzy Grabowski. 
Wśród najmłodszych (rocznik 2006-
2007) nieznacznie lepsze okazały się 
małe szczypiornistki z  Frankfurtu 
nad Odrą, W  kategorii młodziczka 
młodsza zawodniczki ze Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Słubicach (jest to 11. 
drużyna w Polsce) nie dały żadnych 
szans 2 drużynom HSV. W  ostat-

niej kategorii drużyna UKS-u, która 
z  powodu licznych kontuzji i  nie-
obecności niektórych zawodniczek 
wystąpiła w  dużym osłabieniu,  
uległa dwukrotnie dziewczętom. 
zza Odry. Po zakończeniu rozgrywek 
wręczono najmłodszym zawod-
niczkom medale, a pozostałym dru-
żynom puchary przechodnie. 

- Należy podkreślić doskonałą or-
ganizację imprezy we Frankfurcie, 
o  którą zadbały zarządy klubów  

oraz rodzice ze Słubic i  Frankfurtu 
– mówi J. Grabowski. - Podczas tur-
nieju można było spróbować nie 
tylko różnego rodzaju ciast, lecz 
również polsko- niemieckich dań 
z  grilla. Niemcy bardzo chwalili 
polską kaszankę z  kapustą, a  Po-
lakom smakowała tradycyjna Bra-
twurst – wspomina trener naszych 
szczypiornistek. W  przyszłym roku 
turniej ma się odbyć w Słubicach

(beb)
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W kategorii młodziczka młodsza zawodniczki ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Słubicach (jest to 11. drużyna w Polsce) nie dały żadnych 

szans 2 drużynom HSV.

Towarzystwo Walki z  Kalectwem 
przygotowało na wakacje dla swoich 
podopiecznych i  wszystkich chęt-
nych kilka bardzie ciekawych wycie-
czek. Będzie okazja zwiedzić m.in. 
Kraków, Częstochowę, Bochnię 
i  Wadowice. Jak podkreśla Adam 
Poholski ze słubickiego TWK w wy-
cieczkach może wziąć udział każdy 
chętny, nie tylko członkowie stowa-
rzyszenia. Chodzi m.in. o integrację 
podopiecznych TWK z  osobami 
zdrowymi. 

TWK napisało projekt i  dostało 
na jego realizację dofi nansowanie 
od gminy. Dzięki temu mogło za-
planować na lato wspomniane wy-
cieczki. Pierwsza rusza już 1 lipca. 
W  czasie dwudniowego wyjazdu 
do Świeradowa będzie można sko-
rzystać z  warsztatów ruchowych 
i zwiedzić okolicę (koszt to 150 zł.) 
19 lipca rozpocznie się natomiast 

czterodniowa wycieczka do Kra-
kowa, Częstochowy i  Racławic. 
Koszt tej wycieczki to 500 zł. 

Kolejny wypad TWK zaplano-
wało na sierpień. Rozpocznie się 11 
sierpnia, celem są: Moszna, gdzie 
znajduje się zabytkowa rezydencja 
śląskiego rodu Tiele-Wincklerów, 
potentatów przemysłowych, 
którzy mieszkali tu do zakończenia 
II wojny światowej. W  czasie tej 
wycieczki słubiczanie zwiedza też 
kopalnię w  Bochni, Kalwarię Ze-
brzydowską i  Wadowice (koszt - 
400 zł). 

Jak informuje A. Poholski podczas 
dwóch ostatnich wycieczek noclegi 
zaplanowano w  trzygwiazdkowych 
hotelach, w  2-3 osobowych poko-
jach. Bliższych informacji o wyciecz-
kach udziela Adam Poholski, tel. 502 
016 114.

(beb) 

Podopieczni Towarzystwa Walki z Kalectwem, dzięki zaangażowaniu m.in. Adama Po-

holskiego (drugi z lewej) nie tylko jeżdżą na wycieczki, ale też biorą udział w różnych im-

prezach rekreacyjnych i sportowych.  
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Pierwszy dzień upłynął uczniom 
pod hasłem ,,Zachowania sprzy-
jające i  zagrażające zdrowiu - po-
dejmowanie odpowiedzialnych 
wyborów”. Dzieci wzięły udział 
m.in. w  konkursie wiedzy „Dbam 
o zdrowie”. Drugi dzień przyniósł im 
zawody sportowe i zumbę, bo wtor-
kowe motto brzmiało „3-maj formę”.

Środa była Dniem Dobrego Słowa. 
Uczniowie przygotowali plakaty na 
temat kultury osobistej, wykorzy-
stując do tego artykuły i  ilustracje, 
tworząc ciekawe komiksy, które 
wywiesili następnie w  widocznych 
miejscach w szkole. Była też zabawa 
„Dla każdego coś miłego”. Chętni 
mogli napisać liścik z serdeczną tre-
ścią i wręczyć koledze, koleżance lub 
pracownikowi szkoły.

Czwarty dzień upłynął uczniom 
na festynie pod hasłem „Mam apetyt 

na zdrowie a  smaki regionów”. 
Dzięki zaangażowaniu rodziców 
powstały stoiska ze zdrową żywno-
ścią, wystawa produktów sprzyja-
jących zdrowiu ale też takich, które 
szkodzą. Każda klasa wraz z  rodzi-
cami przygotowała stoiska z  po-
trawami charakterystycznymi dla 
danego regionu. Można było spró-
bować potraw kuchni kaszubskiej, 
wielkopolskiej, dowiedzieć się co 
jadają na Mazowszu…

Festonowi towarzyszyły prezen-
tacje artystyczne. Wystąpił m.in. 
polsko - niemiecki chór dziecięcy 
Singing all together pod dyrekcją 
Magdaleny Iłowskiej, ciekawy pro-
gram przygotowały dzieci z  klas 
I  – III, które śpiewały m.in. po ka-
szubsku. Tego dnia wręczono też 
nagrody za konkursy, które odbyły 
się w  ramach „Tygodnia profi lak-

tyki”. W ostatnim dniu w programie 
było czytanie bajek terapeutycznych 
w  klasach I  – III, w  oparciu o  które 
dzieci tworzyły później prace pla-
styczne.

Koordynatorką projektu była 
Aneta Znajomska-Grochoła. – Dzię-
kujemy też szczególnie rodzicom 
uczniów naszej szkoły, którzy ko-
lejny raz sprawili, że festyn rodzinny, 
tym razem powiązany z  tematyką 
zdrowia, stał się niezapomnianym 
wydarzeniem w  szkole – podkreśla 
dyrektorka Magdalena Iłowska. - Po-
dziękowania kierujemy też do pań 
z Powiatowej Stacji Sanitarno - Epide-
miologicznej, które jak każdego roku 
wspomogły nasze działania w  za-
kresie profi laktyki. Był pomiar ci-
śnienia, cukru, można było zobaczyć 
jak prawidłowo czyścić zęby – dodaje.

(beb) 

Słubicki „Muszkiet” mistrzem województwa!
W maju na strzelnicy sportowej w Szprotawie odbyły się Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w strzelaniu z broni 
sportowej. Zawodnicy słubickiego Uczniowskiego Strzeleckiego Klubu Sportowego „Muszkiet” zajęli czołowe miejsca 
we wszystkich konkurencjach, co dało naszemu zespołowi kolejne zwycięstwo w rywalizacji drużynowej. 

Uczniowie „jedynki” uczyli się zdrowo żyć
9 czerwca w Szkole Podstawowej nr 1 w Słubicach zakończył się ” Tydzień profi laktyki”. Dzieci, dzięki zaangażowaniu 
m.in. rodziców i nauczycieli, mogły poszerzyć wiedzę na temat zdrowego stylu życia, dobrze się przy tym bawiąc. Od-
bywające się przez pięć dni imprezy wsparła gmina, w ramach programu „Postaw na rodzinę”. 
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W  zawodach udział wzięło 8 naj-
lepszych zespołów z  województwa 
lubuskiego. Słubice w  zawodach 
reprezentował zespół USKS, który 
działa przy Zespole Szkół Technicz-
nych, w  składzie: karabin pneu-
matyczny – Kaja Jędrzejczak, Paweł 
Karbownik, karabin kulowy – Paweł 
Soroczyński, Adam Wojtowicz, 
Paweł Karbownik, Dominik Jóźwiak, 
pistolet pneumatyczny – Marek Ma-
ryniak.

Rywalizacja była prowadzona 
w  trzech konkurencjach indywidu-
alnych, natomiast wyniki poszcze-
gólnych konkurencji złożyły się na 
ostateczną drużynową klasyfi kację. 
W  poszczególnych konkurencjach 
wystartowało 48 zawodników. Spor-
towy poziom zawodów, jak zawsze 
był bardzo wysoki, rywalizacja 
toczyła się to ostatniego strzału. 
Zawodnicy USKS „Muszkiet” za-

jęli czołowe miejsce we wszystkich 
wymienionych konkurencjach, co 
w  ostateczności dało naszemu ze-
społowi kolejne zwycięstwo w rywa-
lizacji drużynowej.

Ostateczne wyniki rywalizacji 
i  miejsca naszych zawodników 
przedstawiają się następująco: 1 
miejsce drużynowo „Muszkiet” Słu-
bice – 1511 pkt. Karabin pneuma-
tyczny - 2 miejsce Paweł Karbownik 
- 261 pkt, 3 miejsce Kaja Jędrzejczak 
– 258 pkt. Karabin kulowy - 2 miejsce 
Paweł Soroczyński - 269 pkt, 3 
miejsce Adam Wojtowicz – 267 pkt, 5 
miejsce Dominik Jóźwiak – 263 pkt. 
Pistolet pneumatyczny - 5 miejsce 
Marek Maryniak – 198 pkt. Zespół 
USKS Muszkiet do zawodów przygo-
towywali trenerzy: Janusz Sikorski 
oraz Jerzy Wieczorek.

Tekst - opiekun USKS Muszkiet 
Jerzy Wieczorek
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Reklama

INFORMACJA

W Urzędzie Miejskim w Słubicach na okres 21 dni, wywieszono Zarządzenie Nr 143/2017 Burmistrza Słubic z dnia 30.05.2017 

r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej zasób Gminy Słubice, przeznaczonej do oddania w dzierżawę 

na okres do trzech lat, w oparciu o pisemny wniosek zainteresowanego:

Lp. Położenie 

(miejscowość, ulica)

Nr Księgi wieczystej 

nieruchomości

Nr działki Pow. lokalu 

[m ²]

Przeznaczenie terenu / 

sposób zagospodarowania

1.
Słubice, Targowisko Miejskie

ul. Kopernika, stoisko nr 186
GW1S/00003821/7 418/6 6,25

Teren zabudowany pawilonem 

handlowym

INFORMACJA

W Urzędzie Miejskim w Słubicach na okres 21 dni, wywieszono Zarządzenie Nr 146/2017 Burmistrza Słubic z dnia 31.05.2017 

r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do oddania w najem 

tym samym stronom na okres do 3 lat,  które były uprzednio przedmiotem najmu na czas oznaczony do 3 lat.

Lp. Położenie Nr Księgi wieczystej Nr działki Pow. lokalu [m²] Przeznaczenie lokalu
1. Słubice, ul. Narutowicza 19-21 GW1S/00005185/0 335/58 5,68 Pomieszczenie gospodarcze

2. Słubice, ul. Narutowicza 19-21 GW1S/00005185/0 335/58 5,66 Pomieszczenie gospodarcze

3. Słubice, ul. Narutowicza 19-21 GW1S/00005185/0 335/58 5,64 Pomieszczenie gospodarcze

4. Słubice, ul. Narutowicza 19-21 GW1S/00005185/0 335/58 5,61 Pomieszczenie gospodarcze

5. Słubice, ul. Narutowicza 19-21 GW1S/00005185/0 335/58 5,57 Pomieszczenie gospodarcze

6. Słubice, ul. Narutowicza 19-21 GW1S/00005185/0 335/58 5,42 Pomieszczenie gospodarcze

7. Słubice, ul. Narutowicza 19-21 GW1S/00005185/0 335/58 5,64 Pomieszczenie gospodarcze

8. Słubice, ul. Narutowicza 18 GW1S/00005185/0 335/58 16,41 Garaż

9. Słubice, ul. Sienkiewicza 6 GW1S/000013847/8 1287/1 5,35 Pomieszczenie gospodarcze

10. Słubice, ul. Sienkiewicza 43 GW1S/00014247/9 612/5 5,43 Pomieszczenie gospodarcze

11. Słubice, ul. Paderewskiego 18 GW1S/00001535/1 610/9 13,69 Pomieszczenie gospodarcze

12. Słubice, ul. Paderewskiego 33 GW1S/00027621/9 542/54 10,17 Pomieszczenie gospodarcze

13. Słubice, ul. Kościuszki 5 GW1S/00005206/4 715/23 3,74 Pomieszczenie gospodarcze

14. Słubice, ul. Kopernika 50 GW1S/00005183/6 427/30 5,98 Pomieszczenie gospodarcze

15. Słubice, Plac Wolności 11 GW1S/00003957/9 539/33 5,81 Pomieszczenie gospodarcze

16. Słubice, Plac Przyjaźni 19A GW1S/00027616/1 526/1 7,50 Pomieszczenie gospodarcze

17. Słubice, ul. Krótka 12 GW1S/00016156/8 285/135 37,48 Garaż

INFORMACJA

W Urzędzie Miejskim w Słubicach na okres 21 dni, wywieszono Zarządzenie Nr 152/2017 Burmistrza Słubic z dnia 07.06.2017 

r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy 

Słubice przeznaczonego do oddania w najem na okres do 10 lat w formie przetargu.

Lp. Położenie Nr Księgi wieczystej Nr działki
Pow. 

lokalu [m2]
Przeznaczenie lokalu Cena wywoławcza

1.
Słubice, 

ul. Żeromskiego 2
GW1S/00014815/2 683/54 34,42 Działalność biurowa.

20,00zł/m2 miesięcznie 

(+ 23% VAT)

INFORMACJA

W Urzędzie Miejskim w Słubicach na okres 21 dni, wywieszono Zarządzenie Nr 159/2017 Burmistrza Słubic z dnia 12 .06.2017 

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

znaczonego do oddania w najem na okres do 5 lat w formie przetargu.

Lp. Położenie
Nr Księgi wieczystej 

nieruchomości
Nr działki Pow. lokalu [m2]

Przeznaczenie 

nieruchomości
Cena wywoławcza

1.
Słubice,  

ul. Żeromskiego 18
GW1S/00001535/1 683/59 13,13 Garaż

5,00zł/m2 miesięcznie 

(+ 23% VAT)

INFORMACJA

W Urzędzie Miejskim w Słubicach na okres 21 dni, wywieszono Zarządzenie Nr 161/2017 Burmistrza Słubic z dnia 12.06.2017 

r. w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń gospodarczych i garażu stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych 

do oddania w najem na okres do trzech lat, w oparciu o pisemne wnioski zainteresowanych:

Lp. Położenie (miejscowość, ulica) Nr Księgi wieczystej Nr działki Pow. lokalu [m 2] Przeznaczenie lokalu
1. Słubice, ul. Kopernika 14 GW1S/00010090/5 524/7 11,82 Garaż

2. Słubice, ul. Sienkiewicza 10 GW1S/00013847/8 1288/2 12,65 Pomieszczenie gospodarcze

3. Słubice, ul. Paderewskiego 39 GW1S/00003957/9 539/33 9,78 Pomieszczenie gospodarcze

4. Słubice, ul. Paderewskiego 39 GW1S/00003957/9 539/33 3,88 Pomieszczenie gospodarcze

 Darmowa 
pomoc dla ofi ar 
przemocy 

Do końca grudnia 2017 roku, w ramach pro-
jektu fi nansowanego przez gminę Słubice, 
osoby potrzebujące wsparcia psychologicz-
nego i prawnego mogą skorzystać z bez-
płatnej pomocy. 

Wycinka drzew 
po nowemu

29 maja 2017 r. prezydent RP Andrzej Duda 
podpisał ustawę o ochronie przyrody, która 
wprowadza wiele zmian. Po zmianie przepi-
sów właściciel nieruchomości będzie musiał 
zgłosić zamiar wycinki do urzędu gminy.

Wraca obowiązek uzyskania po-
zwolenia na wycinkę m.in.  drzew, 
które rosną na nieruchomościach 
stanowiących własność osób fi zycz-
nych i są usuwane na cele nie zwią-
zane z  prowadzeniem działalności 
gospodarczej. Dotyczy to drzew, 
których obwód pnia na wysokości 
5 cm przekracza: a) 80 cm – w przy-
padku topoli, wierzb, klonu jesiono-
listnego oraz klonu srebrzystego; b) 
65 cm – w  przypadku kasztanowca 
zwyczajnego, robinii akacjowej oraz 
platanu klonolistnego; c) 50 cm – 
w przypadku pozostałych gatunków 
drzew. We wskazanych przypad-
kach możliwość usunięcia drzewa 
nastąpi dopiero w przypadku braku 
sprzeciwu ze strony odpowiedniego 
organu (wójta, burmistrza, pre-
zydenta miasta). Przedstawiciele 
samorządu mogą wnieść sprzeciw 
w  przypadku lokalizacji drzewa: a) 
na nieruchomości wpisanej do re-
jestru zabytków, b) na terenie prze-
znaczonym w  miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego 
na zieleń lub chronionym innymi 
zapisami miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego, c) na 

terenach objętych formami ochrony 
przyrody, o  których mowa w  art. 6 
ust. 1 pkt 1–5, jak również spełnienia 
przez drzewo kryteriów, o  których 
mowa w  przepisach wydanych na 
podstawie art. 40 ust. 3 (uznanie za 
pomnik przyrody). Zgłoszenie rodzi 
po stronie organu obowiązek prze-
prowadzenia, w  terminie 21 dni od 
jego dokonania, oględzin drzewa, 
które ma być usunięte i  sporzą-
dzenie z tej czynności protokołu. 

Od 1 stycznia 2017 r. prywatni wła-
ściciele nieruchomości mogli bez ze-
zwolenia wyciąć drzewa lub krzewy 
na swoich posesjach, ale ponieważ 
spotkało się to ze sprzeciwem wielu 
osób Sejm zaostrzył prawo doty-
czące wycinki. Nowela ustawy mówi 
też o tym, że w ciągu dwóch tygodni 
urzędnik ma dokonać oględzin 
działki i  sprawdzić stan faktyczny - 
np. czy drzewa nie są chronione lub 
czy nie mają znamion pomników 
przyrody. Jeżeli gmina w  ciągu ko-
lejnych 14 dni nie wyrazi sprzeciwu 
w kwestii planowanej wycinki (tzw. 
milcząca zgoda), to wtedy będzie 
można ją przeprowadzić.

(beb)

Stowarzyszenie po PROstu, które 
kolejny rok realizuje projekt adreso-
wany do osób dotkniętych przemocą 
w rodzinie (dzieci, młodzież i osoby 
dorosłe z terenu gminy Słubice), za-
prasza na konsultacje oraz warsztaty 
dla dzieci. 

Jak wyjaśnia Sabina Matkowska, 
kierowniczka Biura Spraw Spo-
łecznych w  słubickim magistracie, 
celem projektu jest wsparcie osób 
dotkniętych przemocą w  rodzinie 
z  terenu gminy Słubice. – Pro-
ponujemy pracę psychologiczną 
z  ofi arami przemocy w  rodzinie:  
diagnozę problemu, stworzenie 
i  wprowadzenie w  życie planu bez-
pieczeństwa, pracę nad skutkami 
przemocy, oferujemy pomoc praw-
nika i  działania terapeutyczne dla 
dzieci – wylicza. 

Z  porad prawnika można sko-
rzystać raz w  miesiącu. Najbliższe 
spotkanie będzie 12 lipca. Pozostałe 
terminy ustalane będą na bieżąco 
– zapisy tel. 665  433  124. Chcąc się 
spotkać z  psychologiem wystarczy 
umówić wizytę (zapisy, tel. 602 
731  595 - terminy ustalane są indy-
widualnie). Chętni mogą też uczest-
niczyć w  warsztatach - Trening 
Zastępowania Agresji. (zapisy – tel. 
665 433 124).

Ze wszystkich tych form pomocy 
można skorzystać w  Punkcie Kon-
sultacyjnym, który znajduje się 
w Słubicach, przy ul. Piłsudskiego 4. 

Szczegółowe informacje: Monika 
Dutkiewicz – koordynator projektu

e-mail:  m.dutkiewicz@stowarzy-
szeniepoprostu.com
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INFORMACJA

W siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach wywieszony został wykaz nierucho-

mości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Słubice przezna-

czonej do sprzedaży:

położenie nieruchomości numer działki

Golice 93/1

  

Wykaz wywieszono dnia 20 czerwca 2017 r. na okres 21 dni w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Słubicach.

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

byciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze 

zm.), tj. przez osoby, którym/które:

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

rębnych przepisów; 

- są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa 

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

wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

INFORMACJA

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

20 czerwca 2017r. wywieszono wykaz nieruchomości gruntowych, stanowią-

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

- Słubice al. Niepodległości, działka 729/157 o powierzchni 18m2 – zabudowany 

garażem murowanym (rząd IV, segment 8).

Wykaz wywieszono dnia 20 czerwca 2017r. na okres 21 dni w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Słubicach oraz zamieszczono na stronie urzędu bip.slubice.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miej-

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

mościami i Architektury lub telefonicznie 095 737 20 51. 

Słubice, dn. 21.06.2017r. 

INFORMACJA

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

20 czerwca 2017r. wywieszono wykazy nieruchomości gruntowych, stanowią-

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

- Słubice ul. Wojska Polskiego, działka 408/18 o powierzchni 20m2 – zabudo-

wany garażem murowanym,

- Słubice ul. Staszica, część działki 276/23 o powierzchni 55m2 – zieleń izolacyj-

na (ogródek przydomowy),

- Słubice ul. Staszica, część działki 276/23 o powierzchni 199m2 – zieleń izola-

cyjna (ogródek przydomowy),

- Słubice ul. Staszica, część działki 276/23 o powierzchni 44m2 – zieleń izolacyj-

na (ogródek przydomowy),

- Słubice ul. Staszica, część działki 276/23 o powierzchni 18m2 – zabudowany 

garażem murowanym.

Wykazy wywieszono dnia 20 czerwca 2017r. na okres 21 dni w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Słubicach oraz zamieszczono na stronie urzędu bip.slubice.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miej-

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

chomościami i Architektury lub telefonicznie 095 737 20 51. 

Słubice, dn. 21.06.2017 r. 

INFORMACJA

Burmistrz Słubic informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach w dniu 20 czerwca 2017r. wywieszono wykaz 

nieruchomości gruntowych, stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat, na rzecz 

dotychczasowych Dzierżawców:

• Słubice ul. Drzymały, część działki 75/3 o pow. 690m2 - zieleń izolacyjna / uprawa warzyw,

• Słubice ul. Chopina, część działki 423/4 o pow. 18m2 - zabudowany garażem drewniano – blaszanym,

• Słubice ul. Piłsudskiego, część działki 449/64 o pow. 18m2 - zabudowany garażem murowanym,

• Słubice ul. Bohaterów / ul. Żwirki i Wigury, część działki 539/33 o pow. 10m2 - zabudowany drewnianym budynkiem 

gospodarczym,

• Słubice ul. Kopernika / ul. Wałowa, Część działki 499 o pow. 54,47m2 -  zabudowany budynkami gospodarczymi,

• Słubice ul. Kopernika / ul. Wałowa, Część działki 499 o pow. 136,45m2 - zieleń izolacyjna,

• Słubice ul. Chopina, część działki 423/4 o pow. 13m2 - zabudowany garażem blaszanym,

• Słubice pl. Bohaterów, część działki 1088/9 o pow. 14,60m2 - zabudowany garażem murowanym,

• Słubice pl. Przyjaźni, część działki 521/9 o pow. 20,60m2 - zabudowany garażem murowanym,

• Słubice ul. Sienkiewicza, część działki 593/6 o pow. 13,75m2 - zabudowany garażem blaszanym,

• Słubice ul. Staszica / ul. Jagiełły, część działki 276/23 o pow. 17m2 - zabudowany garażem blaszanym,

• Słubice ul. Staszica / ul. Jagiełły, część działki 276/23 o pow. 149m2 - zieleń izolacyjna,

• Słubice ul. Sportowa, działka 38/25 o pow. 872m2 - zieleń izolacyjna,

• Słubice ul. Słowiańska, działka 619/28 o pow. 19m2 - zabudowany garażem murowanym,

• Słubice pl. Przyjaźni, część działki 629/73 o pow. 19m2 - zabudowany garażem murowanym,

• Słubice pl. Przyjaźni, część działki 519/42 o pow. 75,50m2 - zieleń izolacyjna,

• Słubice ul. Jagiełły, część działki 276/23 o pow. 18,60m2 - zabudowany garażem murowanym,

• Słubice ul. Ogrodowa, część działki 62/6 o pow.  40m2 - zabudowany garażem murowanym,

• Słubice ul. Wojska Polskiego, działka 408/23 o pow. 21m2 - zabudowany garażem murowanym,

• Słubice ul. Kopernika, część działki 427/30 o pow. 109,50m2 - zieleń izolacyjna / uprawa warzyw,

• Słubice ul. Sienkiewicza, część działki 1287/1 o pow. 6,60m2 - zabudowany budynkiem gospodarczym,

• Słubice ul. Wojska Polskiego / ul. Piłsudskiego, część działki 476/37o pow. 18m2 - zabudowany garażem murowanym,

• Słubice ul. Szamarzewskiego, część działki 494/80 o pow. 26m2 - zabudowany budynkiem gospodarczym,

• Słubice ul. Piłsudskiego, część działki 449/64 o pow. 18m2 - zabudowany garażem murowanym,

• Słubice ul. Chopina, część działki 423/4 o pow. 20,40m2 - zabudowany garażem murowanym,

• Słubice ul. Żeromskiego, część działki 683/115 o pow. 13m2 - zabudowany garażem murowanym,

• Słubice ul. Wojska Polskiego, część działki 1280/2 o pow. 16m2 - zabudowany garażem murowanym,

• Słubice ul. Wojska Polskiego, część działki 1280/2 o pow. 7m2 - zabudowany budynkiem gospodarczym,

• Słubice ul. Krótka, część działki 1229/8 o pow. 65m2 - zieleń izolacyjna,

• Słubice ul. Staszica, część działki 276/23 o pow. 48m2 - zieleń izolacyjna,

• Słubice ul. M. Reja, część działki 621/90 o pow. 84m2 - zieleń izolacyjna,

• Słubice ul. 1 Maja, część działki 715/23 o pow. 18m2 - zabudowany garażem murowanym,

• Słubice ul. Konstytucji 3 Maja / ul. Jagiełły / ul. Staszica o pow. część działki 276/23 o pow. 19,50m2 - budowa garażu 

murowanego,

• Słubice ul. Wojska Polskiego, część działki 1280/2 o pow. 21m2 - zabudowany garażem murowanym,

• Słubice ul. Wojska Polskiego, część działki 1280/2 o pow. 21m2 - zabudowany garażem murowanym,

• Słubice ul. Wojska Polskiego, część działki 1280/2 o pow. 34m2 - zabudowany garażem murowanym,

• Słubice ul. Wojska Polskiego, działka 408/22 o pow. 24m2 - zabudowany garażem murowanym,

• Słubice ul. Kopernika, część działki 427/30 o pow. 21m2 - zabudowany garażem blaszanym,

• Słubice ul. Konstytucji 3 Maja / ul. Staszica / ul. Jagiełły, część działki 276/23 o pow.  24m2 - zabudowany garażem mu-

rowanym,

• Słubice ul. Konstytucji 3 Maja / ul. Jagiełły / ul. Staszica, część działki 276/23 o pow.  18m2 - zabudowany garażem mu-

rowanym,

• Słubice ul. Konstytucji 3 Maja / ul. Jagiełły / ul. Staszica, część działki 276/23 o pow. 18m2 - zabudowany garażem muro-

wanym,

• Słubice ul. Wojska Polskiego / ul. Piłsudskiego, część działki 449/64 o pow. 18m2 - zabudowany garażem murowanym,

• Słubice ul. 1 Maja, część działki 715/23 o pow.  18m2 - zabudowany garażem murowanym,

• Słubice ul. 1 Maja, część działki 715/23 o pow. 18m2 - zabudowany garażem murowanym,

• Słubice ul. Daszyńskiego, część działki 620/17 o pow. 50m2 - poprawa zagospodarowania posiadanej nieruchomości,

• Słubice ul. Wrocławska, część działki 726/75 o pow. 43m2 - zieleń izolacyjna,

• Słubice ul. Narutowicza, część działki 335/58 o pow. 665m2 - uprawa warzyw,

• Kunowice ul. Kościuszki, działka 726/51 o pow. 70m2 - zieleń izolacyjna,

• Słubice ul. Staszica, część działki 276/23 o pow. 20m2 - zieleń izolacyjna (ogródek przydomowy),

• Słubice ul. Staszica, część działki 276/23 o pow.  16m2 - zabudowany drewnianą  wiatą,

• Słubice pl. Wolności, część działki 621/90 o pow. 47m2 - zieleń izolacyjna,

• Słubice pl. Wolności, część działki 621/90 o pow. 14m2 - zabudowany tarasem wraz ze schodami wejściowymi,

• Słubice pl. Przyjaźni, część działki 532/16 o pow. 20,50m2 - zabudowany garażem murowanym,

• Słubice ul. Żurawia, część działki 94/2 o pow. 18 142,00m2 – pastwisko,

• Słubice ul. Kopernika, część działki 427/30 o pow. 77m2 - zieleń izolacyjna / uprawa warzyw,

• Słubice ul. Staszica, część działki 278/10 o pow. 100m2 - zieleń izolacyjna,

• Słubice ul. Staszica, część działki 281/153 o pow. 79,50m2 - zieleń izolacyjna / uprawa warzyw,

• Słubice ul. Sienkiewicza, część działki 603/7 o pow. 16m2 - zieleń izolacyjna,

• Słubice ul. Jagiełły, część działki 343/33 o pow. 15m2 - zabudowany garażem blaszanym,

• Słubice pl. Przyjaźni, część działki obecnie 629/77 (dawniej 629/75) o pow. 18m2 - zabudowany garażem murowanym,

• Słubice ul. Szczecińska, działka 62/71 o pow. 18m2 - grunt wraz z garażem (rząd III segment 9),

• Słubice ul. Konstytucji 3 Maja / ul. Staszica / ul. Jagiełły, część działki 276/23 o pow. 24m2 - zabudowany garażem mu-

rowanym,

• Słubice ul. Jagiełły, część działki 343/33 o pow. 14m2 - zabudowany garażem (nietrwale związanym z gruntem),

• Słubice ul. Staszica, część działki 278/10 o pow. 15,60m2 - zabudowany garażem blaszanym,

• Słubice ul. 1 Maja, część działki 724/15 o pow. 33m2 - zieleń izolacyjna,

• Słubice ul. Kilińskiego, działka 601/5 o pow. 19m2 - zabudowany garażem murowanym,

• Słubice ul. Konstytucji 3 Maja / ul. Staszica / ul. Jagiełły - część działki 276/23 o pow. 18m2 - grunt przeznaczony pod 

zabudowę garażem murowanym,

• Słubice ul. Staszica, część działki 278/10 o pow. 66m2 - zieleń izolacyjna,

• Słubice ul. Paderewskiego, część działki obecnie 542/58 (dawniej 542/56) o pow. 15m2 - zieleń izolacyjna,

• Słubice ul. Kopernika / ul. Wałowa, część działki 499 o pow.  66,50m2 - uprawa warzyw,

• Słubice ul. 1 Maja, część działki 724/7 o pow. 28m2 - zabudowany garażem murowanym,

• Słubice ul. Stefana Batorego, część działki 989 o pow. 107,50m2 - zieleń izolacyjna,

• Pławidło, część działki 48/20 o pow. 16m2 - zabudowany budynkiem gospodarczym (szopa na opał),

• Słubice ul. Wojska Polskiego, część działki  476/37 o pow. 17,70m2 - zabudowany garażem murowanym,

• Słubice ul. Szamarzewskiego, część działki 508/18 o pow. 3,50m2 - zabudowany blaszanym budynkiem gospodarczym,

• Słubice ul. Konstytucji 3 maja / ul. Staszica / ul. Jagiełły, część działki 276/23 o pow. 17,50m2 - zabudowany budynkiem 

gospodarczym.

Wykaz wywieszono dnia 20 czerwca 2017r. na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach oraz zamieszczono 

na stronie urzędu bip.slubice.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1 - 

Wydział Gospodarowania Nieruchomościami i Architektury lub telefonicznie 095 737 20  51. 

Słubice, dn. 21.06.2017r. 

INFORMACJA

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

20 czerwca 2017r. wywieszono wykaz nieruchomości gruntowych, stanowią-

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

- Słubice ul. Konstytucji 3 Maja / ul. Rysia, część działki 949/195 o powierzchni 

241m2 – poprawa zagospodarowania posiadanej nieruchomości,

- Słubice ul. Konstytucji 3 Maja / ul. Rysia, część działki 949/195 o powierzchni 

241m2 – poprawa zagospodarowania posiadanej nieruchomości,

- Słubice ul. Konstytucji 3 Maja / ul. Rysia, część działki 949/195 o powierzchni 

25m2 – miejsce parkingowe.

Wykaz wywieszono dnia 20 czerwca 2017r. na okres 21 dni w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Słubicach oraz zamieszczono na stronie urzędu bip.slubice.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miej-

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

mościami i Architektury lub telefonicznie 095 737 20 51. 

Słubice, dn. 20.06.2017 r. 

INFORMACJA

W siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach wywieszony został wykaz nierucho-

mości - lokal mieszkalny stanowiący współwłasność Gminy Słubice przeznaczo-

nych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy:  

położenie działka nr
ul. Wojska Polskiego 26/2 455/1

Wykaz wywieszono w dniu 20 czerwca 2017 r. na okres 21 dni w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Słubicach.

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

byciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze 

zm.), tj. przez osoby, którym/które:

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

rębnych przepisów; 

- są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa 

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

wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.
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ZRÓB SWÓJ FILM!
WARSZTATY FILMOWE  

.

  

   

www.laboratorium-rejs .pl
facebook.com/LaboratoriumRejs

KINO NAD RZEKĄ  
kino dokumentalne   |  godz. 20:30

dzień 1:        filmy z poprzednich edycji “Laboratorium Rejs” 

dzień 2:     “W POSZUKIWANIU CZŁOWIEKA SERCA”// reż. Katarzyna Marcysiak 
prod. polsko-indyjska ORAZ materiał studentów Uniwersytetu
Artystycznego w Poznaniu z podróży po Nepalu 

dzień 3:       POLSKIE ANIMACJE DOKUMENTALNE

Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji O!PLA 

dzień 4:       KINO DOKUMENTALNE: “10 lat do Nashville” oraz “Maximum 
Pleasure Documentary” // reż. Katarzyna TrzasKA

dzień 5:     pokaz finałowy | Prezentacja efektów warsztatów

Warsztaty i pokazy są bezpłatne!

SANTOK
03-07 lipca 

CIGACICE
18-22 lipca

KROSNO 

20-24 czerwca

11-15 lipca 

KOSTRZYN

27 czerwca-01 lipca

5 edycja - 2017

4 dni intensywnej pracy z kamerą i montażem
zapewniamy profesjonalny sprzęt / doświadczenie nie jest wymagane 
zAPISY NA WARSZTATY:  www.laboratorium-rejs.pl, kodkrowa@gmail.com lub tel: 883 997 939

Letnie warsztaty dokumentu HARMONOGRAM WARSZTATÓW:
 SŁUBICE 11.07.-15.07.

SMOK zaprasza do 
udziału w warsz-
tatach fi lmu doku-
mentalnego oraz 
do kina nad rzeką. 

LABORATORIUM REJS to kultu-
ralno-edukacyjny projekt, który 
już po raz piąty dotrze do nadrzecz-
nych miejscowości! Projekt powstał 
z  inicjatywy STOWARZYSZENIA 
INICJATYW TWÓRCZYCH KOD_
KROWA, które w  poprzednich la-
tach, odwiedzając nadrzeczne wsie 
i miasteczka z powodzeniem zreali-
zowało serię warsztatów fi lmu do-
kumentalnego, pokazów fi lmowych 
młodych polskich dokumentalistów 
oraz paneli dyskusyjnych w  KINIE 
nad RZEKĄ. 

Każdego roku odwiedzamy pięć 
miejscowości położonych nad rzeką. 

W  tym roku na naszej trasie zawi-
tamy do Krosna Odrzańskiego, Ko-
strzyna, Santoka, Słubic i  Cigacic. 
Słubice odwiedzimy od 11 do 15 lipca 
– mówi Maja Ziarkowska, organiza-
torka Rejsu.

Wszyscy zainteresowani fi lmo-
waniem mogą wziąć udział w  bez-
płatnych warsztatach fi lmowych 
(4 dni), podczas których będzie nie-
powtarzalna okazja, by stworzyć 
swój własny fi lm dokumentalny. 
Warsztaty obejmują scenopisarstwo 
dokumentalne, podstawy języka 
fi lmowego (kadry, plany), pracę 
z  kamerą i  montaż zebranego ma-
teriału. Przy powstawaniu etiud 
wraz z  warsztatowiczami głównym 
tematem będzie rzeka i  roli jaką 
pełni w życiu mieszkańców, a także 
wszystkie historie, które rozgrywają 
się „tuż za rogiem”, i które w oczach 
warsztatowiczów stają się inspiracją 
do opowiedzenia ciekawej fabuły 

1 DZIEŃ - 11.07.
20:00 - Spotkanie organizacyjne dla osób zainteresowanych udziałem 
w warsztatach fi lmowych.
20:30 - Pokaz fi lmów warsztatowych z poprzednich edycji.

2 DZIEŃ - 12.07.
11:00 - 14:00 i 15:30 - 18:00 Warsztaty fi lmowe.
20:30 - „W poszukiwaniu człowieka serca” // reż. Katarzyna Marcysiak | 
prod. polsko-indyjska + materiał studentów Uniwersytetu Artystycznego 
w Poznaniu z podróży po Nepalu

3 DZIEŃ - 13.07.
11:00 - 14:00 i 15:30 - 18:00 Warsztaty fi lmowe.
20:30 - POLSKIE ANIMACJE DOKUMENTALNE // Ogólnopolski Festiwal 
Polskiej Animacji O!PLA 

4 DZIEŃ - 14.07.
11:00 - 14:00 i 15:30 - 18:00 Warsztaty fi lmowe.
20:30 - KINO DOKUMENTALNE: “10 lat do Nashville”, “Maksimum Przyjem-
ności” //reż. Katarzyna Trzaska

5 DZIEŃ - 15.07.
11:00 - 14:00 i 15:30 - 18:00 Warsztaty fi lmowe.
20:30 - POKAZ FINAŁOWY // Prezentacja efektów warsztatów.  

życia codziennego. Etiudy zreali-
zowane podczas warsztatów będą 
pokazywane na przeglądach i  festi-
walach w całym kraju.

Zapraszamy również do od-
wiedzania KINA nad RZEKĄ (na 
pokładzie statku), w  którym za-
prezentujemy twórczość młodych 
polskich dokumentalistów. Róż-
norodność programu zapewni 
moc wrażeń każdemu odbiorcy, 
niezależnie od wieku. Projekt jest 
dofi nansowany przez Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Warsztaty i  pokazy są bezpłatne! 
Zapewniamy profesjonalny sprzęt. 
Nie jest wymagane doświadczenie 
by wziąć udział w  warsztatach. Za-
pisy na warsztaty przez formularz 
na stronie: www.laboratorium-rejs.
pl, mailowo: kodkrowa@gmail.com 
lub 883 997 939 – opowiada Szymon 
Mizera, organizator wydarzeń. 

(ts)

Zrób swój fi lm  


