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Dzięki ﬁnansowemu wsparciu ze strony urzędu miejskiego (80 tys. zł) basen, znajdujący się na terenie Słubickiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji, przez cale wakacje będzie bezpłatny dla mieszkańców gminy. Dla osób przyjezdnych wstęp kosztuje 5 zł.
Basen został otwarty 30 czerwca. Jest czynny codziennie od 10.00 do 18.00. Jak poinformował prezes SOSiRu Zbigniew Sawicki
nad bezpieczeństwem plażowiczów czuwa troje ratowników. W planach jest zorganizowanie otwartych mistrzostw Słubic
w pływaniu, które mają się odbyć w połowie wakacji.
Wyższe dochody gminy
niż zakładano w budżecie,
niższe wydatki i ponad 6
mln zł nadwyżki zamiast
3,5 mln zł deﬁcytu… Na
czerwcowej sesji radni
jednogłośnie udzielili
burmistrzowi Tomaszowi
Ciszewiczowi absolutorium,
zatwierdzając sprawozdanie
ﬁnansowe gminy za rok
2017. str. 2
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Zorganizowany po raz drugi
w Słubicach Transgraniczny
Dzień Dziecka przyniósł
maluchom wiele wrażeń.
- Jest wszystko, co lubią
dzieci, a w dodatku za
darmo. Super! – chwaliła
podczas imprezy jedna
z mam. Fotorelacja str. 4

Miejskie Święto Hanzy
z Chylińską, Lemon, Margaret…
Od 13 do 15 lipca czeka nas trzy dni doskonałej zabawy i rozrywki. Zapewnią nam ją gwiazdy polskiej i niemieckiej sceny muzycznej, dla
najmłodszych szykujemy miasteczko uśmiechu, kto lubi sport będzie się mógł sprawdzić w jednej trzeciej maratonu, na Odrze ścigać
się będą kaczki, a właściciel najszybszej pojedzie na Dominikanę. Organizatorzy 15. Miejskiego Święta Hanzy Bunter Hering – Swawolny
kogucik zapewniają, że atrakcji nie zabraknie.
Burmistrz Tomasz Ciszewicz podkreśla, że Miejskie Święto Hanzy to
impreza, która przyciąga nie tylko
mieszkańców Słubic i Frankfurtu,
ale gości z całego regionu. W lipcowe dni bawi się u nas zwykle
około 100 tys. osób. Organizowana
przez dwumiasto impreza jest niewątpliwie jednym z największych
tego typu transgranicznych spotkań na polsko-niemieckim pogra-

niczu. Otwarcie jubileuszowego
Miejskiego Święta Hanzy będzie
tradycyjnie w piątek o 18.00 na
moście łączącym Słubice i Frankfurt, z tej też perspektywy będzie
można oglądać efektowny pokaz
fajerwerków, które o północy rozświetlą niebo nad dwumiastem.
Wcześniej zapraszamy na koncerty:
o 20.00 wystąpi zespół Ich Troje,
a o 22.00 scena, przy Collegium

Polonicum,
należeć
będzie do Agnieszki
Chylińskiej. W sobotę
o 20.00 będzie koncert
Margaret, o 22.00 wystąpi zespół Lemon,
a o północy grupa
Boys.
(beb)
Specjalny dodatek
na Hanzę
str. 7-10.

Plac Bohaterów zmieni się nie do poznania!
Duża, podświetlana fontanna, ogrodzony plac zabaw z bezpieczną
dla maluchów syntetyczną nawierzchnią, górka saneczkowa, miejsca do rekreacji z efektownymi siedziskami i hamakami zawieszonymi wśród drzew oraz setki nowych roślin…Gmina wyda ok. 4 mln zł
na przebudowę placu Bohaterów.
- Mamy za sobą blisko rok przygotowań, ale w końcu doczekaliśmy
się momentu, że możemy ogłaszać
przetarg – mówi burmistrz Tomasz
Ciszewicz i dodaje: - Plac zmieni się
nie do poznania! Projekt architektoniczny, który na zlecenie gminy
przygotował Łukasz Biernacki, wygląda imponująco.
Fontanna to punktowe wodotryski, od których odchodzą wyżłobione w betonowej posadzce
„promienie”. Na całej swojej
długości zostaną podświetlone.
Wokół fontanny będą siedziska
wkomponowane w zieleń, obok
przewidziano również miejsce
na montaż mobilnej sceny. Nową
nawierzchnię zyskają alejki par-

kowe, ciekawie wygląda na projekcie górka saneczkowa. Pokryta
zostanie trawą dzięki czemu będzie też idealnym miejscem do
odpoczynku latem. Kawałek dalej
powstanie ogrodzony plac zabaw
z bezpieczną dla maluchów syntetyczną nawierzchnią. Obok będzie
też plac rekreacyjny z różnymi
urządzeniami dla nastolatków.
W wielu miejscach pojawią się
ciekawie podświetlone murki
o zmiennej wysokości, które będzie można wykorzystać jako
siedziska. Na placu stanie blisko
60 różnego rodzaju ławek, przybędzie zieleni. Będzie tu można
odpoczywać w otoczeniu m.in.
fioletowych budlei, które przy-

ciągają motyle, czerwonych perukowców i trzmielin, lawendy,
bzów i ozdobnych azjatyckich traw.
Wokół placu, przy każdej z sąsiednich ulic, będzie w sumie około 90
miejsc parkingowych.
– Cieszę się, że radni zgodzili
się na tę inwestycję – mówi burmistrz. – Jestem przekonany, że
stworzymy miejsce przyjazne rodzinom, chcemy też organizować
tu małe imprezy plenerowe, plac
został tak zaprojektowany, żeby bez
ograniczeń mogły z niego korzystać
osoby niepełnosprawne – dodaje.
Ma tylko nadzieję, że szybko uda się
znaleźć wykonawcę i prace ruszą
jeszcze latem.
(beb)
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Foliarex
Radni jednogłośnie za
i
Promet
Cargo
absolutorium dla burmistrza
z „Diamentami
Forbesa”
Wyższe dochody gminy niż zakładano w budżecie, niższe wydatki i ponad 6 mln zł nadwyżki zamiast 3,5 mln zł deﬁcytu… Na czerwcowej sesji
radni jednogłośnie udzielili burmistrzowi Tomaszowi Ciszewiczowi absolutorium, zatwierdzając sprawozdanie ﬁnansowe gminy za rok 2017.

(beb)

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
- To był naprawdę dobry rok – ocenił burmistrz Tomasz Ciszewicz działania gminy w 2017 roku.

Podczas Miejskiego Święta Hanzy 2018, od 12 do 15 lipca, przez most
łączący Słubice i Frankfurt nie będą mogły jeździć samochody. Kierowców prosimy o korzystanie z przejść granicznych w Świecku i Kostrzynie. Będą też ograniczenia w ruchu drogowym przy rondzie Solidarności.
do 8.00 oraz 15 lipca, od 6.00 do
16.00. Wtedy wyłączony zostanie
z ruchu kołowego fragment ulicy
Kościuszki,
od
skrzyżowania
z ulicą Mickiewicza do ronda Solidarności, i fragment ronda Solidarności, Przez most na Odrze będzie
można wówczas jeździć, ale w okolicy będą objazdy. Żeby dojechać do
mostu, a także do Nadodrzańskiej
i 1 Maja, trzeba będzie korzystać
z ulicy Mickiewicza, która na odcinku od skrzyżowania z ulicą Dąbrówki do skrzyżowania z Jedności

Robotniczej będzie dwukierunkowa oraz ulicą Nadodrzańską (na
odcinku od skrzyżowania z Mickiewicza do ronda Solidarności będzie drogą jednokierunkową).
- Przepraszamy za powstałe
utrudnienia w ruchu drogowym,
ale zmiany te są niezbędne dla
bezpiecznego i sprawnego przebiegu Miejskiego Święta Hanzy
2018 – mówi komendant Straży
Miejskiej w Słubicach Wiesław
Zackiewicz.
(beb)

Rolnicy dostaną pomoc!
Do magistratu wpłynęło już ponad
30 wniosków od rolników, którzy
z powodu suszy stracili część upraw.
– Powołaliśmy komisję, która szacuje straty, żeby jak najszybciej poszkodowani mogli otrzymać pomoc
– mówi burmistrz Tomasz Ciszewicz. - W zbożach jarych zniszczeniu
uległo od 35 do 50 proc. średnich
plonów, a w ozimych od 30 do 40
proc. – informuje przewodniczący
gminnej komisji Mirosław Krystkowiak. – Dodatkowo rozpoczęliśmy
też teraz szacowanie szkód w upra-

(red)

Volkshochschule
Frankfurt (Oder)

Most na Odrze tymczasowo
zamknięty dla aut!

Most zostanie wyłączony z ruchu
kołowego od 8.00 w piątek do 6.00
w niedzielę. W tym samym czasie
auta nie będą mogły jeździć na odcinku ulicy Kościuszki, od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do Ronda
Solidarności. Do ulicy Nadodrzańskiej i 1 Maja będzie można dojechać
ulicą Mickiewicza, która na odcinku
od krzyżówki z Dąbrówki do skrzyżowania z Jedności Robotniczej będzie dwukierunkowa.
Zmiany czekają też kierowców
od 12 lipca, od 6.00, do 13 lipca

Promet Cargo oceniany był w kategorii firm małych, których przychody ze sprzedaży wynoszą od 5 do
50 mln zł. Znalazł się na 13. miejscu
w województwie lubuskim i na 715
w kraju. Natomiast Foliarex, który
konkurował z firmami średnimi
(przychody ze sprzedaży od 50 do
250 mln zł) zajął trzecie miejsce
w Lubuskiem i 157. w Polsce. Obu
firmom serdecznie gratulujemy.

Reklama

Fot. Krzysztof Gancarz

- Bardzo się cieszę szczególnie z tak
dużej nadwyżki – mówi burmistrz.
Wcześniej pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu za
ubiegły rok wydała też Regionalna
Izba Obrachunkowa w Zielonej
Górze podkreślając między innymi,
że budżet na 2017 rok był zaplanowany deficytem w kwocie 3,5 mln zł,
a na koniec roku gmina miała ponad
6 mln zł nadwyżki. - To był naprawdę dobry rok – ocenił burmistrz
i przypomniał, że w budżecie zaplanowano dochody ogółem w kwocie
ponad 86, 8 mln zł, a uzyskano
blisko 89, 7 mln zł, co stanowiło
103,2 proc. wykonania planu. Cieszy
go też, że udało się obniżyć wydatki
bieżące. W budżecie zaplanowano
na nie 75,2 mln zł, wydano 70,9 mln
zł (94,3 proc.) Dobrze wyglądała też
kwestia zadłużenia gminy. Na koniec 2017 roku wyniosło ono 16,93
proc. (ok. 15,2 mln zł.)

Już po raz jedenasty, w porozumieniu z redakcją miesięcznika
„Forbes”, firma Bisnode Polska
opracowała zestawienie najbardziej dynamicznie rozwijających
się firm w kraju. Najlepszym przyznała prestiżowe tytuły „Diament
Forbesa 2018”. Mogą się nimi poszczycić dwie firmy z terenu gminy
Słubice: Promet Cargo (tej firmie
przyznano tytuł po raz trzeci) oraz
Foliarex.

wach roślin strączkowych i rzepaku
– dodaje.
Rolnicy mają kilka możliwości,
żeby ubiegać się o pomoc w rekompensowaniu strat jakie wyrządziła
susza. W gminie mogą uzyskać
zmniejszenie bądź umorzenie podatku rolnego.
Kto dzierżawi grunty od Skarbu
Państwa może ubiegać się o pomoc
w spłacie czynszów dzierżawnych
w Krajowym Ośrodku Wsparcia
Rolnictwa (jest to spadkobierca
Agencji Nieruchomości Rolnych),

a płatnicy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego
mogą
uzyskać odroczenie terminu płatności składek, rozłożenia ich na
dogodne raty, a nawet umorzenie
w całości lub w części bieżących
składek. Poszkodowanym przysługują też kredyty preferencyjne.
Na stronie internetowej gminy:
www.slubice.pl znajduje się wzór
wniosku o oszacowanie strat spowodowanych suszą i wszelkie niezbędne informacje na ten temat.
(beb)

LETNIA OFERTA INTENSYWNYCH
KURSÓW JĘZYKA NIEMIECKIEGO
Zalecamy przed wyborem kursu wypełnienie naszego językowego testu diagnostycznego (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-Einstufungstest).
Uwaga: podane ceny kursów języka niemieckiego (DaF) są już obniżone o 50%.
Nie przysługują na nie dodatkowe zniżki.

poprawności gramatycznej w wypowiedziach ustnych.

KURS F 404.16 - POZIOM B1+
termin: 23.07. - 03.08.2018, 60 godz.
dzień/godz.: pon.-pt., 09:00 - 14:15
podręcznik: Sicher! B1+
koszt: 6-9 ucz., 93,- €, od 10 ucz., 75,- €

 Język niemiecki - poziom
średniozaawansowany B2

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

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

KURS F 404.03 - POZIOM A1.1

KURS F 404.20 - POZIOM B2

termin: 02.07. - 13.07.2018, 60 godz.
dzień/godz: pon.-pt., 9:00 - 14:15
podręcznik: Schritte plus neu A1.1
koszt: 6-9 ucz., 87,- €, od 10 ucz., 69,- €

termin: 23.07. - 03.08.2018, 60 godz.
dzień/godz.: pon.-pt., 09:00 - 14:15
podręcznik: Sicher! B2.2
koszt: 6-9 ucz., 93,- €, od 10 ucz., 75,- €

 Język niemiecki - poziom
podstawowy A2+

 Język niemiecki - poziom
wysoko zaawansowany C1

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

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

 Język niemiecki - poziom
podstawowy A1.1

KURS F 404.06 - POZIOM A2+
termin: 09.07. - 20.07.2019, 60 godz.
dzień/godz: pon.-pt., 9:00 - 14:15
podręcznik: Schritte plus neu A2.1
koszt: 6-9 ucz., 93,- €, od 10 ucz., 75,- €

 Język niemiecki - poziom
średniozaawansowany B1+
Kurs zakłada znajomość języka niemieckiego na poziomie B1, która będzie utrwalana podczas dwutygodniowego treningu
językowego. Główny nacisk będzie leżał
na poszerzaniu słownictwa i ćwiczeniu

KURS G 404.16 - POZIOM C1
termin: 20.08. - 31.08.2018, 60 godz.
dzień/godz.: pon.-pt., 08:30 - 13:30
koszt:6-9 ucz., 93,- €, od 10 ucz., 75,- €
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Urzędnicy z obu stron Odry
uczą się języka sąsiada
w kontaktach z kolegami zza Odry,
z którymi spotykam się między innymi na wspólnych sesjach czy komisjach – mówi. Podobnego zdania
jest G. Cholewczyński. – Uczę się
niemieckiego po pierwsze po to,
żeby lepiej poznać język sąsiada,
po drugie, żeby ułatwić sobie kontakty z kolegami z rady miejskiej we
Frankfurcie. Pomysł tych kursów
jest moim zdaniem bardzo trafiony
– ocenia.
Niemieckiego uczy się też m.in.
Daria Jurgiewicz z wydziału inwestycji słubickiego urzędu miejskiego. – Mieszkamy przy granicy
i powinniśmy znać język sąsiada.
Ponadto znajomość niemieckiego
może mi się też przydać w pracy, bo
realizujemy wiele transgranicznych

Słubiczanie uczą się przede
wszystkim niemieckiego, choć jest
też grupa kilku osób, które chcą
podszkolić angielski. Frankfurtczycy poznają język polski i też doskonalą angielski.
Wśród uczących się są przede
wszystkim pracownicy obu magistratów, ale też spółek miejskich
z Frankfurtu. Na naukę języka
sąsiada zdecydowali się również
słubiccy radni: przewodniczący
Mariusz Olejniczak i szef komisji
rozwoju gospodarczego Grzegorz
Cholewczyński. Dla M. Olejniczaka pomysł kursów jest strzałem
w dziesiątkę. – Znajomość języka
skraca dystans, a bezpośredni
kontakt ułatwia dyskusję. Jestem
przekonany, że pomoże mi to

projektów, przy których wspólnie
pracujemy – dodaje.
W zajęciach z języka polskiego
bierze natomiast udział m.in. Anja
Greschke z frankfurckiego magistratu. Często uczestniczy w różnego
rodzaju imprezach promujących
dwumiasto i ma wiele kontaktów
z urzędnikami ze Słubic stąd chęć
nauczenie się polskiego.
Kursy językowe odbywają się we
frankfurckim Uniwersytecie Ludowym Volkshochschule, finansuje
je w znacznym stopniu Unia Europejska.
(beb)

Fot. Archiwum Volkshochschule

Około stu urzędników i samorządowców z obu stron Odry uczestniczy w kursach językowych dzięki realizowanemu
w dwumieście unijnemu projektowi Europejskie Modelowe Miasto Współpracy Transgranicznej Frankfurt nad Odrą/
Słubice. Kursy potrwają do końca 2019 roku.

Słubiczanie najpierw przez dwa tygodnie,
codziennie po kilka godzin intensywnie
uczyli się niemieckiego i angielskiego,
a po wakacjach będą mieć zajęcia dwa
razy w tygodniu.

Do strefy ekonomicznej Mirosława
Kołosowska
będzie nowa droga

Reklama

Droga do strefy ekonomicznej jest „zajeżdżona” przez tiry. Zostanie wzmocniona i zyska
nową nawierzchnię.

sołtysem Świecka
28 maja w Świecku odbyły się wybory sołtysa wsi.
Powodem
była
rezygnacja złożona przez Ryszarda Ostrowskiego,
który dotychczas
stał na czele rady
sołeckiej. Nowym
sołtysem została
Mirosława Kołosowska.
(beb)

Fot. Archiwum

Dotację przyznał gminie wojewoda
lubuski w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez
Wsparcie Lokalnej Infrastruktury
Drogowej. Przebudowane zostanie
700 metrów drogi dojazdowej
do strefy, od drogi 29 w kierunku
Świecka i Zielonej Góry.
Będzie tam położona nowa nawierzchnia asfaltowa, po obu
stronach wydzielone zostanie 1,5
metrowe pobocze z kamienia. Prace
mają być prowadzone we wrześniu
lub październiku. Na razie nie wiadomo, kiedy zostanie ogłoszony
przetarg, bo najpierw musi zostać
podpisana umowa z wojewodą na
dofinansowanie. Termin nie jest
jeszcze znany.
(beb)

Fot. Beata Bielecka

Gmina Słubice dostanie 217 tys. zł na przebudowę drogi prowadzącej do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. To 60
proc. potrzebnej kwoty. 145 tys. zł dołoży z własnego budżetu.
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Tego dnia królowały dzieci!
Jej 5-letnia córeczka od rana pytała mamę, kiedy pójdą na festyn,
bo przedsmak atrakcji miała już
kilka dni wcześniej w przedszkolu.
Zawitała tam m.in. Myszka Miki,
która rozdawała dzieciom zaproszenia na gminną imprezę i mydlane bańki.
Transgraniczny Dzień Dziecka
zorganizowaliśmy po raz drugi
w ramach projektu Europejskie Modelowe Miasto Współpracy Transgranicznej Frankfurt nad Odrą/
Słubice. – Bawcie się dobrze! – ży-

zobaczyć m.in. kozę i osiołka. – Ola
na początku trochę się bała, ale
potem ciekawość zwyciężyła i nie
mogłam jej stamtąd wyciągnąć –
opowiadała mama 3-letniej dziewczynki. – Fajny pomysł z tą zagrodą,
bo dzieci w mieście rzadko mają
okazję obejrzeć na żywo zwierzęta –
dodała słubiczanka. Na placu Bohaterów atrakcje były do wieczora.
Podczas gdy dziewczynki chętnie
siadały przed paniami, które m.in.
malowały im twarze, chłopcy ustawiali się w kolejce, żeby na stoisku
stowarzyszenia FSL-Aktywni dla
Powiatu postrzelać laserowymi pociskami. Zainteresowaniem cieszyły
się też warsztaty sztuki cyrkowej
prowadzone przez grupę Fun-atycy
i pokazy tej grupy, w organizację tegorocznego Dnia Dziecka włączył
się też Zakład Usług Wodno-Ścieko-

czył dzieciom burmistrz Tomasz Ciszewicz, który powitał je wspólnie
z nadburmistrzem Frankfurtu Rene
Wilke. Obaj burmistrzowie dali się
też porwać do poloneza, do którego
zaprosili ich tancerze z grupy Bohema. Przyłączył się do nich także
przewodniczący rady miejskiej
Mariusz Olejniczak i grupa mieszkańców.
Dzięki finansowemu wsparciu
projektu przez Unię Europejską
wszystkie atrakcje dla dzieci były
darmowe. Częstowaliśmy ich lodami, maluchy mogły korzystać
do woli z dmuchańców, trampoliny, wejść do toczącej się po trawie
wielkiej kuli, robić teatralne maski,
spróbować swoich sił w tańcu, wziąć
udział w konkurencjach sportowych…Tłoczno było przy zagrodzie
ze zwierzętami, gdzie dzieci mogły

Fot. Beata Bielecka

- Byłam z córeczkami na Dniu
Dziecka, który gmina zorganizowała
w ubiegłym roku i były zachwycone
dlatego nie mogłyśmy sobie odpuścić także dzisiejszego festynu – mówiła Zuzanna Olczak, która z innymi
mieszkańcami Słubic i Frankfurtu,
bawiła się 1 czerwca, na placu Bohaterów, na drugim transgranicznym
Dniu Dziecka. Młoda mama chwaliła przede wszystkim bogatą ofertę
dla najmłodszych. – Jest wszystko,
co lubią dzieci, a w dodatku za
darmo. Super! – podkreślała.

wych. W namiocie ZUWŚ najmłodsi
mogli m.in. wziąć udział w warsztatach plastycznych oraz zobaczyć
jak filtruje się wodę. Ponieważ upał
był ogromny pomysł ZUŚW, żeby
częstować mieszkańców wodą, był
strzałem w dziesiątkę.
W czasie festynu uczyliśmy
też dzieci zasad bezpieczeństwa
i udzielania pierwszej pomocy. Pomagali nam w tym: Straż Miejska,
Straż Pożarna, Wodne Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe, Straż Graniczna i ratownicy medyczni z firmy
Marka Walczaka. Swoje stoisko na
festynie miała też Fundacja Grupy
Pomagamy. Jedną z atrakcji święta
dla dzieci był koncert Roksany Węgiel, zwyciężczyni The Voice Kids
Poland. Poniżej fotorelacja z tego
wydarzenia.
(beb)
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Wakacje? W oświacie
to czas remontów!

Komunikat Zakładu
Usług WodnoŚciekowych w Słubicach
Informujemy, że w związku z prowadzonymi na terenie naszej Spółki pracami budowlano-rozbiórkowymi od 27.06.2018r.
dojazd do biurowca słubickich wodociągów
będzie ograniczony.
Główna brama wjazdowa do
ZUWŚ Sp. z o.o. w czasie prac
budowlanych będzie zamknięta.
Naszych klientów i kontrahentów prosimy o skorzystanie
z miejsc postojowych, znajdujących się m.in. przy PUK.
Do nowego biurowca ZUWŚ
można dojść kierując się sprzed
głównej bramy (skręcając w lewo)
do dawnego budynku GS. Przy
dawnym budynku GS od poniedziałku (2.07.2018r.) zostanie
wytyczone przejście dla pieszych.
Z uwagi na prowadzone roboty
budowlane prosimy o zacho-

wanie ostrożności. Utrudnienia
potrwają do końca sierpnia. Informujemy również, że wszelkie
druki wniosków są dostępne
na naszej stronie internetowej
www.zuws.pl, a płatności można
dokonywać również przelewem
na konto Zakładu Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. NR KONTA
07 1240 3608 1111 0000 4338
0187. Informacje udzielane są
także telefonicznie pod nr tel.
95 758 26 65.
Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

„Dwójka”
z nową elewacją
Burmistrz
Tomasz
Ciszewicz
podpisał 3 lipca, umowę, dzięki
której opracowany zostanie projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji budynku Szkoły
Podstawowej nr 2 w Słubicach
wraz z uzyskaniem pozwolenia na
budowę. Nowa elewacja budynku
ma nawiązywać kolorystycznie do
dobudowanego wcześniej, nowego
modułu szkoły.

Reklama

W ramach tej inwestycji przewidziana jest modernizacja systemu
grzewczego i stolarki okiennej, docieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych i ścian w gruncie, nowe
opierzenia okien. Zgodnie z umową
wykonawca- firma Kelvin z Bydgoszczy, ma się uporać z projektem
i uzyskać pozwolenie na budowę do
końca listopada 2018 roku.
(beb)

W budżecie na ten rok na poprawę warunków w żłobku, przedszkolach i szkołach zapisano blisko 1,5 mln zł. Wakacje to czas realizacji
wielu inwestycji.
Większość prac zaplanowano na lipiec i sierpień. W sumie najwięcej
pieniędzy z gminnej kasy (410 tys.
zł) trafi do Szkoły Podstawowej nr
3. 250 tys. zł pochłonie modernizacja instalacji elektrycznej (drugi
etap), 90 tys. zł kosztować będzie
modernizacja ogrodzenia (III –
końcowy etap), 30 tys. zł zostanie
wydane na poprawę warunków
w szatni przy sali gimnastycznej, 25
tys. zł na modernizację chodników
na zewnątrz budynku i 15 tys. zł
na montaż monitoringu wewnątrz
szkoły i na zewnątrz. Ponad 243
tys. zł trafi też łącznie do Szkoły

Podstawowej nr 2. Do końca lipca
na korytarzu mają się pojawić mozaikowe tynki ( na części korytarzy
zrobiono to już wcześniej), w czasie
wakacji szkoła dostanie nowy piec
konwekcyjno-parowy i separator
tłuszczu. Wcześniej zmodernizowano już tam sale lekcyjne. 193
tys. zł kosztować też będzie modernizacja dachu na budynku gimnazjum nr 1, którą zaplanowano
na lipiec, 60 tys. zł gmina wyda
na modernizację trzech sal wraz
z zapleczem w przedszkolu „Jarzębinka”, ponad 30 tys. zł pójdzie na
montaż rolet zewnętrznych w tej

placówce, a 72 tys. zł na modernizację klatki schodowej.
130 tys. zł będzie miało do wydania Przedszkole Samorządowe
nr 4, w których zaplanowano m.in.
modernizację toalet w budynku i na
placu zabaw i modernizację kuchni
wraz z wyposażeniem. 56 tys. zł
zapisano też w budżecie na modernizację klatek schodowych w SP nr
1, 50 tys. zł na wymianę instalacji
elektrycznej (I etap) w szkole podstawowej w Golicach. 140 tys. zł poszło
już na modernizację dachu w przedszkolu „Miś Uszatek”.
(beb)

Niemiecka ﬁrma stworzy
w Świecku park magazynowy
Ponad 16 tys. mkw powierzchni magazynowo-biurowej powstanie
w parku Hillwood Świecko, którego inwestorem jest ﬁrma Schoenberger spod Monachium. Ten znany na europejskich rynkach producent osłon przeciwsłonecznych, markiz i żaluzji zamierza wprowadzić
się do nowego obiektu pod koniec tego roku.
To druga po BMW firma z Niemiec,
która wybrała gminę Słubice na
miejsce swojej inwestycji. Główną
siedzibę ma w Hohenschaeftlarn
niedaleko Monachium. Od 30 lat
funkcjonuje na rynku europejskim,
a w 2014 roku otworzyła fabrykę

w Polsce. Teraz w Świecku buduje
centralny magazyn i stworzy nowe
miejsca pracy. Bliskość granicy
była dla inwestorów ogromnym
atutem biorąc pod uwagę, że produkty firmy trafiają do odbiorców
w Europie. Hillwood Świecko bę-

dzie parkiem magazynowym, który
ma się składać w dwóch budynków
o łącznej powierzchni ok. 70 tys.
mkw z przeznaczeniem na logistykę
i magazynowanie.
(beb)

Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online !

To dziecinnie proste!
Proﬁl zaufany i kilka minut - to wszystko czego potrzeba, żeby zarejestrować narodziny dziecka online. Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r. Na zarejestrowanie narodzin dziecka rodzice mają 21 dni od
dnia wystawienia karty urodzenia.
Do tej pory rodzice musieli zgłosić
narodziny dziecka osobiście w urzędzie stanu cywilnego. Teraz mogą
to zrobić bez wychodzenia z domu.
W jaki sposób?
Rodzic, który będzie rejestrował
narodziny dziecka musi mieć aktualny Profil Zaufany (informacje
na ten temat znajdują się na stronie
https://pz.gov.pl/pz/index).
Następnie musi wejść na stronę
www.obywatel.gov.pl i tam wybrać
usługę, z której chce skorzystać. Po
zalogowaniu, system poprosi o potwierdzenie, że jest się matką/ojcem
dziecka i zweryfikuje dane osobowe.
Jak to zrobi, przejdzie do zarejestrowania narodzin potomka.

Potrzebne będą: m.in. nazwa
szpitala, w którym dziecko przyszło na świat oraz imię dziecka,
numer aktu małżeństwa lub urodzenia dziecka. Kolejny krok to
wybór adresu, pod którym chce
się zameldować dziecko oraz sposobu odebrania dokumentów. Do
wyboru jest skrzynka na ePUAP,
odbiór osobisty lub przesyłka tradycyjną pocztą. Ostatni krok to
podgląd wniosku i podpis (Profilem Zaufanym).
Odpis aktu urodzenia, w zależności od wybranej opcji, zostanie
przesłany w wersji papierowej
lub elektronicznej. Razem z nim
otrzyma
się
powiadomienie

o nadanym numerze PESEL oraz
zaświadczenie o zameldowaniu.
(oprac. na podstawie danych
Ministerstwa Cyfryzacji)
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Turyści zainteresowani dwumiastem
Zjazd miast hanzeatyckich odbywa się co roku w innym mieście.
To barwne święto przyciąga gości
z wielu krajów, m.in. z Niemiec,
Francji, Szwecji, Norwegii, Finlandii,
Holandii, Wielkiej Brytanii czy Islandii. Jest to świetna okazja do promocji własnego miasta i poznania
kultury oraz walorów turystycznych
innych krajów. W tym roku w imprezie wzięło udział 2 tysiące delegacji, a odwiedziło ją 400 tysięcy
osób z różnych zakątków Europy.
Wielu turystów zatrzymywało się
przy stoisku Słubic i Frankfurtu, jedynym na którym prezentowały się
wspólnie dwa miasta z dwóch różnych państw. To budziło ciekawość
i było tematem wielu rozmów. Magnesem przyciągającym na stoisko
dwumiasta byli m.in. tancerze z Bohemy prowadzonej przez Henryka
Lechelta. Podczas występów na głównych scenach prezentowali głównie
polskie tańce ludowe, przy stoisku
dwumiasta czarowali pięknymi układami tańców towarzyskich. Umieli
też zachęcić publiczność do wspólnej
zabawy. Przy muzyce z Greka Zorby
porwali do tańca wiele osób.
Rostock, który był gospodarzem
tegorocznych Międzynarodowych
Dni Hanzy, też przygotował bogaty
program. W porcie, na głównym
deptaku w mieście i kilku placach
można było posłuchać różnorodnej
muzyki, obejrzeć występy zespołów
teatralnych z miast hanzeatyckich
oraz wystawy historyczne. Jedna

Fot. Beata Bielecka

Przedstawiciele 115 miast z 16 krajów europejskich uczestniczyli w 38. Międzynarodowych Dniach Hanzy, które odbyły
się od 21 do 24 czerwca w Rostocku. Promowało się tam wspólnie m.in. Dwumiasto Słubice-Frankfurt. Goście odwiedzający nasze stoisko mogli poznać ofertę turystyczną dwumiasta, lokalne specjały, dowiedzieć się sporo o współpracy
obu miast. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się występy tancerzy z Bohemy, którzy prezentowali m.in. tradycyjne
polskie tańce ludowe.

z nich poświęcona była jubileuszowi
800-lecia Rostocku.
Międzynarodowe Dni Hanzy nawiązują do tradycji dawnego związku
miast Hanzy, który aktywnie działał
od XIII do XVI w. i jednoczył około
200 miast europejskich. Nie była to

jedynie organizacja handlowa. - Liga
Hanzeatycka upowszechniała idee
samorządu miejskiego, solidarności
społecznej, akcentowała potrzebę
wzajemnej pomocy – podkreśla
burmistrz Tomasz Ciszewicz, który
w Rostocku gościł m.in. z nadbur-

mistrzem Frankfurtu Rene Wilke. Te
zasady przejął założony w 1980 roku
związek Nowej Hanzy, która skupia
176 miast z regionu Morza Bałtyckiego i opiera się na wartościach
i doświadczeniach Ligi Hanzeatyckiej dążącej do rozwoju społecznej,

ekonomicznej i kulturalnej jedności
Europy. Spotkania miast hanzeatyckich urządzane są co roku w jednym
z miast Nowej Hanzy.
Gospodarzem
przyszłorocznej
imprezy będzie rosyjski Pskov.
(beb)

Fot. Beata Bielecka
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MiejskieŚwiętoHanzy…
Trzy, dwa, jeden, zero - Start!
Trzy dni atrakcji czeka mieszkańców dwumiasta Słubice-Frankfurt i turystów, którzy odwiedzą nas w lipcowy weekend. Magnesem
będą koncerty gwiazd, m.in. Agnieszki Chylińskiej, zespołu Lemon, Dante Thomasa, grupy Spider Murphy Gang, pokaz fajerwerków
nad Odrą, miasteczko uśmiechu, wioska hanzeatycka, plenerowy koncert muzyki filmowej w wykonaniu frankfurckich filharmoników, zawody pływackie, Bieg bez granic, rejsy Zefirem…
Otwarcie jubileuszowego 15. Miejskiego Święta Hanzy „Bunter Hering-Swawolny kogucik” będzie tradycyjnie
w piątek o 18.00 na moście łączącym
Słubice i Frankfurt. Z tej perspektywy
będzie można oglądać efektowny pokaz
fajerwerków, które o północy rozświetlą
niebo nad dwumiastem, a wcześniej
zapraszamy na koncerty: o 20.00 wystąpi zespół Ich Troje, a o 22.00 scena,
przy Collegium Polonicum, należeć
będzie do Agnieszki Chylińskiej. Na tej
samej scenie w sobotę o 20.00 wy-

stąpi Margaret, o 22.00 zespół Lemon,
a o północy grupa Boys.
Ciekawie zapowiadają się też koncerty
we Frankfurcie. Tam w piątek o 21.45 na
głównej scenie przy ratuszu wystąpi zespół Spider Murphy Gang, o którym mówi
się, że rock’n’rolla ma we krwi i palcach,
w sobotę o 20.30 wystąpi rockowa grupa
Karat, a po niej o 22.00 Dante Thomas,
znany z hitu „Miss California”. Kto lubi
muzykę filmową będzie miał okazje jej
posłuchać w wykonaniu Brandenburskiej Orkiestry Państwowej. W niedzielę

o 15.00 na scenie przed ratuszem muzycy
wykonają znane utwory, a dyrygować
nimi będzie, po raz ostatni, żegnający się
z frankfurcką orkiestrą Howard Griffiths.
Miejskie Święto Hanzy to impreza, która
przyciąga zarówno tych, którzy lubią posłuchać dobrej muzyki, jak i tych, którzy
lubią sport. Wizytówką tej imprezy stał
się „Bieg bez granic – Lauf ohne Grenzen
organizowany po raz trzeci przez Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji i frankfurcki Miejski Związek Sportu. Uczestnicy
będą mieli do pokonania 14,065 km,

Na moście
zobaczymy
twarze
pogranicza

ICH TROJE

13.07
godz.
2
scena g 0:00
łówna

13/14.
07
godz.
00:15
scena g
łówna

COCKTAIL BOYS

Podczas Miejskiego Święta Hanzy most
łączący Słubice i Frankfurt stanie się
miejscem, gdzie będzie można usiąść
w jednej z plenerowych kawiarenek,
obejrzeć ciekawą wystawę, a nawet
wziąć udział w sesji fotograficznej.
W sobotę na środku mostu stanie sofa,
na której będą mogli usiąść wszyscy
chętni. Zostaną sfotografowani, a ich
zdjęcia wzbogacą cykl „Twarze pogranicza”. Fotografie będą prezentowane
m.in. na telebimach w Słubicach
i Frankfurcie w czasie trwania Miejskiego Święta Hanzy. Most na Odrze
stanie się też plenerową galerią,
w której zawiśnie 45 dużych fotografii
z cyklu „Twarze pogranicza”. Bohaterami są rodziny sportretowane przez
grupę fotograficzną AKFA, działającą
w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury,
prowadzoną przez Annę Panek-Kusz.
Projekt powstał w ramach inicjatywy
lokalnej współfinansowanej przez
gminę Słubice. - Naszym celem było
pokazanie jak różnorodne i kolorowe
są nasze słubickie rodziny, ale też promocja wartości, które są bliskie mieszkańcom pogranicza oraz promocja
naszego miasta, bo wystawę prezentowaliśmy już m.in. w Czechach. Będzie
też pokazywana w innych miejscach –
mówi Anna Panek-Kusz. To ona i inni
twórcy z grupy fotograficznej AKFA
będą robić zdjęcia w czasie Miejskiego
Święta Hanzy. Na tę samą sofę, na
której sadzali wcześniej swoich gości
w Galerii Okno, zapraszać będą mieszkańców pogranicza.

czyli jedną trzecią maratonu. Ciekawie
zapowiada się też kolejny Wowi Couch
Surfing, czyli spływ pontonów, które
udekorują osoby biorące w nim udział.
Nagradzane będzie zarówno pierwsze
miejsce na mecie, jak również wygląd
i niebanalna inwencja twórcza w dekoracji pontonów.
Organizatorzy pomyśleli też o atrakcjach
dla rodzin i dzieci. Przy ul. 1 Maja powstanie miasteczko uśmiechu. Będzie
można zajrzeć do historycznej wioski
i poznać dawne rzemiosła, posłuchać

występów grup dziecięcych, wziąć udział
w warsztatach tanecznych, konkursach
i animacjach przygotowanych dla najmłodszych.
Nowością będą plenerowe kawiarenki
na moście łączącym Słubice i Frankfurt,
który w czasie Miejskiego Święta Hanzy
zamieni się w deptak. Będzie tam można
m.in. posłuchać muzyki, obejrzeć wystawę „Twarze pogranicza”, a nawet
wziąć udział w sesji fotograficznej.
Na te i wiele innych atrakcji serdecznie
zapraszamy!

13.07
godz.
2
scena g 2:00
łówna

AGNIESZKA
CHYLIŃSKA
13.07 0
24:0
godz.

Zakończeniem pierwszego dnia imprezy tradycyjnie będzie spektakularny pokaz sztucznych ogni na Odrze.
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Kaczka? Nie uwierzycie.
Może przynieść szczęście!
5555 gumowych kaczek wypłynie w niedzielę 15 lipca na Odrę. Każda zostanie
oznaczona numerem losów, które są już
do kupienia m.in. w kasie Słubickiego
Miejskiego Ośrodka Kultury. Za 13 zł będzie
można nieźle się zabawić, a nawet wygrać
wycieczkę dla dwóch osób na Dominikanę
o wartości 6 tys. euro. Warunek? Trzeba
mieć szczęście, żeby wybrana kaczka jako
pierwsza dopłynęła na metę.
Wyścig kaczek to jeden z punktów programu 15. Miejskiego Święta Hanzy, które

odbędzie się od 13 do 15 lipca w dwumieście Słubice-Frankfurt. Organizatorem jest
miejska spółka targowa Messe und Veranstaltungs GmbH we Frankfurcie.
Zabawa cieszy się co roku wielkim zainteresowaniem mieszkańców, których kuszą
m.in. cenne nagrody. W tym roku zwycięska kaczka zapewni główną wygraną
(wakacje na Dominikanie), ta, która przypłynie jako druga - sesję zdjęciową lub
wideo, zrobioną z drona, o wartości 1 tys.
euro, a osoba, której kaczka jako trzecia

pojawi się na mecie będzie mogła się przez
rok zajadać się pizzą. Jedna z frankfurckich
pizzerii ufundowała roczny abonament
o wartości 520 euro.
Kaczki wystartują z wyspy Koziej o 13.00.

Wspólnej miejskiej imprezie jak co
roku towarzyszą dwie maskotki –
Bunter Hering po stronie niemieckiej
i Swawolny Kogucik po stronie
polskiej.

MARGARET

POWER
PLAY

LEMON

14.07
godz.
2
scena g 0:00
łówna

14.07
godz.
1
scena g 8:30
łówna

14.07
godz.
2
scena g 2:00
łówna

14.07
godz.
2
scena g 4:00
łówna
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Jedną z atrakcji Miejskiego Święta Hanzy
będzie transgraniczny piknik organizacji
pozarządowych, na którym prezentować
się będą polskie i niemieckie NGO’sy. To
element projektu „Europejskie Modelowe Miasto Współpracy Transgranicznej
Frankfurt nad Odrą & Słubice” realizowanego przez gminę w partnerstwie
z sąsiadami zza Odry. Na imprezę, której
organizację powierzyliśmy Fundacji na
rzecz Collegium Polonicum, zapraszamy
14 lipca od 12.00 do 18.00.

Na ulicy 1 Maja stanie wówczas
miasteczko namiotowe, w którym na
gości czekać będzie mnóstwo atrakcji
i spotkań z ciekawymi ludźmi. Polskie i niemieckie NGO’sy pokażą,
jak wiele robią dobrego – dają siłę
i wsparcie tam, gdzie są naprawdę
potrzebne! Pomagają potrzebującym, troszczą się o zwierzęta,
organizują wolny czas, kultywują
lokalne tradycje. W miasteczku gościć będziemy przedsiębiorstwa spo-

łeczne i organizacje pozarządowe ze
Słubic i Frankfurtu i okolicy, a także
m.in. z Zielonej Góry, Świebodzina,
Cybinki, Radzikowa, bo jednocześnie
odbywać się będą Targi Aktywności
Społecznej i Biznesu Społecznego.
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze, który jest
ich organizatorem, zaprasza m.in.
na kiermasz wyjątkowego rękodzieła, warsztaty plastyczne i zielarskie i inne atrakcje.

Pościgaj się
na Odrze!
Potrzebne będą siła i kreatywność. W czasie
Miejskiego Święta Hanzy po Odrze ścigać się
będą wodniacy. Na pontonach, materacach i wszystkim co pływa. Im oryginalniejszy będzie ich środek lokomocji i strój,
tym większe szanse na zwycięstwo. Na legendarny puchar przechodni i zaproszenie
do jednej z Redo-Restauracji we Frankfurcie liczyć mogą nie tylko najbardziej
kreatywni, ale też ci, którzy 1400-metrową
trasę pokonają najszybciej.
„WOWI-CouchSurfing” wymyśliła frankfurcka spółka mieszkaniowa WOWI. Swoim
klientom, którzy będą chcieli wziąć udział
w zabawie, udostępni dwuosobowe pon-

tony. Pozostali muszą sami zadbać o sprzęt
pływający, który wprawią w ruch za pomocą mięśni i wioseł (silniki są zabronione).
Spływ rozpocznie się w niedzielę, 15
lipca, o 12.00. Uczestnicy wystartują z północnego końca wyspy Ziegenwerder
i będą musieli dopłynąć do portu zimowego za frankfurcką filharmonią. Fani
pływania, którzy mają ochotę wziąć udział
w spływie, muszą zgłosić swój udział do 13
lipca do 15.00 w Vermietungscenter WOWI
przy Brunenplatz 3 – 4 lub w dniu imprezy,
do 11.00, przy stanowisku WOWI na moście
Ziegenwerder.

Fot. Adam Czerneńko

Społecznicy pokażą modelową współpracę

Piknik organizacji pozarządowych to doskonały sposób, żeby bliżej poznać ofertę społeczników.

Dlaczego Hanza?
Wspólne frankfurcko-słubickie święto miejskie nawiązuje do wspólnych korzeni hanzeatyckich. Kiedy powstał związek, jakie miał cele i jakie ma znaczenie dzisiaj?
Najwcześniej zawiązana w XIII w. Hanza
angielska dążyła do zmonopolizowania
handlu wełną. W XIII w. powstała także
Hanza niemiecka, której celem było opanowanie handlu na Bałtyku i w krajach
nadbałtyckich. Początkowo do Związku
Hanzeatyckiego należały wyłącznie miasta
niemieckie położone nad Morzem Północnym, m.in. Lubeka, Stralsund, Greiswald, Hamburg i Soest, później objął on
także miasta niemieckie położone nad
Renem oraz miasta krzyżackie, szwedzkie
i polskie.
W połowie XIV w. liczba miast członków
Hanzy wynosiła 130, a w XV w. już 160.
Z miast polskich do Hanzy należały m.in.:
Gdańsk, Toruń, Elbląg, formalnie także
Kraków. Co trzy lata odbywały się zjazdy
delegatów miast członkowskich (Hansetage). Uchwały podejmowane na zjazdach
obowiązywały wszystkie miasta hanzeatyckie. Nieprzestrzeganie ustaleń groziło
wydaleniem ze Związku. Dla obrony swych
interesów Hanza posiadała własne wojska
lądowe i flotę wojenną. Hanza posiadała liczne przywileje przyznawane przez
władców poszczególnych krajów. Będąc
monopolistą w zakresie eksportu, stymulowała rozwój gospodarczy pod względem
wielkości i rodzaju produkcji.

Kupcy hanzeatyccy, posiadając własne
eksterytorialne faktorie w wielkich ośrodkach handlowych Europy, m.in. w Londynie, Brugii, Antwerpii, Bergen, Malmo
i Nowogrodzie Wielkim, mogli prowadzić
nieskrępowaną wymianę handlową z ludnością danego kraju. Uprzywilejowana
pozycja kupców Hanzy wywoływała niechęć, a nawet wrogość miejscowych pośredników. Szczyt potęgi Hanza przeżywała
na przełomie XIV i XV w. Od drugiej połowy
XV w. i w XVI w. zaznaczył się jej powolny
upadek, wynikający z konkurencji Holandii, Anglii i połączonych unią kałmarską
państw skandynawskich oraz z powstających coraz częściej sprzeczności interesów
poszczególnych miast, członków związku.
W XVII w. nastąpił całkowity upadek Hanzy.

Współczesna Hanza nawiązuje do historycznej unii miast, jednak nie pod
kątem konkurencji na rynku handlowym
czy też walcząc o dominację na określonych rynkach zbytu. Ideą dzisiejszego
Związku Hanzeatyckiego jest głęboka
współpraca samorządów miast na płaszczyźnie gospodarczej, naukowej, kulturalnej. Samorządy organizują wspólne
konferencje naukowe, dążąc do wymiany doświadczeń, prowadząc wspólne
projekty naukowe. W ramach współpracy odbywają się również wszelkiego
rodzaju kontakty kulturalne, przede
wszystkim zaś gospodarcze. Spotkania
miast partnerskich stymulują gospodarczą współpracę wielu firm, instytucji
i organizacji.

sponsorzy

Eko-Invest
s.c.
Eurokop
Invest
sp. z o.o.
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EWE: PRZYŁĄCZ SIĘ DO SIECI KORZYŚCI!
GAZ ZIEMNY: CIEPŁO I POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA
WSZYSCY CHCEMY CZUĆ SIĘ BEZPIECZNIE
Jeśli ogrzewamy dom, chcemy, by było w nim
nie tylko ciepło i przytulnie, lecz również bezpiecznie. Gaz ziemny jako paliwo grzewcze
daje nam taką pewność – mamy pełną kontrolę
zarówno nad wydatkami, jak też nad całym
procesem grzewczym, co pozwala zapewnić naszemu domostwu i naszej rodzinie 100% bezpieczeństwa.

TECHNOLOGIE,
KTÓRYM MOŻEMY ZAUFAĆ
Gaz ziemny jest bezpiecznym paliwem. Oczywiście, jak w przypadku każdego źródła ciepła,
warunkiem jest odpowiedzialne korzystanie
z urządzeń grzewczych. Nowoczesne kotły gazowe idealnie się do tego nadają! Większość
z nich wyposażona jest w czujniki płomienia,
temperatury wody czy czujniki automatycznie
wyłączające urządzenie w razie braku odpływu spalin.
Gdy kocioł jest regularnie serwisowany, mamy
gwarancję, że przez długie lata nasze źródło
ciepła będzie pracowało bezpiecznie, wydajnie,
z optymalnym zużyciem paliwa i praktycznie…
bezobsługowo! Przypomnijmy, że do właściwego funkcjonowania kotła wymagany jest jedynie krótki i niedrogi przegląd raz na rok.

GAZ ZIEMNY NIE JEST TRUJĄCY
Wbrew powszechnym opiniom sam gaz
ziemny nie jest trujący. Użytkownicy obawiają

się np. zaczadzenia, a tymczasem przypadki
zaczadzeń zdarzają się najczęściej podczas
korzystania z tradycyjnych paliw stałych, które
nie spalają się w pełni, tworząc groźny, bo
pozbawiony zapachu, tlenek węgla. Natomiast gaz ziemny w prawidłowo wykonanej
instalacji i przy odpowiednim systemie wentylacyjnym spala się całkowicie, bez groźnego
tlenku węgla.

NIC NAS NIE ZASKOCZY
Gaz ziemny to bardzo bezpieczne paliwo, dużo
bezpieczniejsze niż gaz propan-butan, który
jest cięższy od powietrza i w przypadku rozszczelnienia gromadzi się w dolnych partiach
pomieszczeń, dlatego nie zostanie usunięty
przez wentylację. Gaz ziemny jest specjalnie
nawaniany substancją zwaną THT, bardzo wyraźnie wyczuwalną dla człowieka. Nie sposób
jej przeoczyć nawet w bardzo małym stężeniu.

BEZPIECZEŃSTWO W CAŁEJ SIECI
EWE jako dostawca gazu ziemnego troszczy się
nie tylko o bezpieczeństwo swoich gazociągów,
lecz również o bezpieczeństwo odbiorców końcowych. Sieci gazowe budowane według najnowszych technologii są poddawane cyklicznym
przeglądom. Dodatkowo co roku przeprowadzane są okresowe kontrole polegające na
tzw. przewonieniu sieci gazowej, dzięki czemu
można szybko wykryć, czy istnieją w niej rozszczelnienia – dotyczące przyłączy lub instalacji
wewnętrznej.

KONTROLA I CZUJNOŚĆ
PRZEZ CAŁĄ DOBĘ
Pogotowie gazowe EWE działa 24 godziny na
dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku i nadzwyczaj sprawnie reaguje na ewentualne zagrożenia.
Sieć gazociągów EWE znajduje się pod stałym
nadzorem Działu Technicznego. Wszystkie
strategiczne stacje gazowe są monitorowane
w sposób ciągły przy wykorzystaniu systemu
Telexus, służącego do nadzoru nad siecią. Sieć
dostarczająca gaz ziemny do odbiorców indywidualnych posiada szereg zabezpieczeń, np.
reduktory i zawory odcinające, umiejscowione
w stacjach gazowych i dodatkowo – bezpośrednio w skrzynkach gazowych u odbiorców.
Ponadto EWE corocznie w miejscowościach przy
sieci prowadzi szkolenia dla straży pożarnej
z zasad postępowania w przypadku wystąpienia
zagrożenia, tak aby mieszkańcy czuli się jeszcze
bardziej bezpiecznie.

NIE MARTWMY SIĘ RÓWNIEŻ
O DOSTAWY!
Gaz ziemny to także bezpieczeństwo dostaw.
Zwłaszcza w EWE, które posiada najnowocześniejszą i jedną z najbardziej niezawodnych sieci
gazowych. Monitorowany przez Urząd Regulacji Energetyki tzw. średni czas przerwy w dostawie na jednego klienta był w sieci EWE blisko
10-krotnie krótszy niż u innych dostawców!
„Nasi odbiorcy nie muszą się obawiać, że gazu
zabraknie. Gaz ziemny transportowany jest

Fot. EWE

podziemnymi gazociągami, a nie transportem
naziemnym, więc niekorzystne warunki atmosferyczne, mogące np. powodować oblodzenie
dróg, nie utrudniają jego dostaw. Indywidualni użytkownicy gazu ziemnego mogą więc
nie martwić się ani o bezpieczeństwo swojego
domu i domowników, ani o bezpieczeństwo dostaw” – mówi Marek Szymoniak, dyrektor Działu
Dystrybucji i Obrotu Sieciowego Gazem EWE.

EWE to działający od ponad 19 lat w Polsce niezależny dostawca gazu, posiadający aż 1659 km własnych sieci gazowych.
Dostarcza gaz dla klientów indywidualnych, jak i firm w 49 gminach na terenie 6 województw. Wszystkie informacje
dotyczące korzystania z gazu ziemnego znajdą Państwo na stronie www.ewe.pl i pod numerem infolinii 801 100 800.
Fot. EWE
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Małgorzata Krzyżan Ci młodzi
w podwójnej koronie sportowcy to
nasza nadzieja
Z dwoma złotymi medalami z Mistrzostw Polski Masters w lekkoatletyce wróciła Małgorzata Krzyżan, nasza utytułowana zawodniczka Lubusza Słubice. Oprócz mistrzowskiego tytułu w rzucie dyskiem przywiozła
również złoty krążek w pchnięciu kulą.

(RT)

Złoto Mistrzostw Polski Małgorzaty
Krzyżan jest dobrym prognostykiem
przed wrześniowymi mistrzostwami
świata w Hiszpanii.

Słubiczanie oraz zawodniczki i zawodnicy klubu Lubusz Słubice pokazali się z bardzo dobrej strony.
- W 2017 roku zdobyli 3 medale,
a w tym aż 8!. Jest to efekt bardzo
dobrej pracy szkoleniowej, ale i wytrwałości w treningu naszych zawodniczek i zawodników – podsumował
Ryszard Chustecki, prezes Lubusza.
Bardzo dobry występ zanotowała
Paulina Polańska, która poprawiła
swój rekord i rekord województwa
w rzucie dyskiem. Jej krążek poleciał na odległość 40,61 m, co dało jej

Fot. Archiwum Małgorzata Krzyżan

wynik to 42,53m. W pchnięciu kulą
kobiet w kategorii K50 powtórzyła
sukces i została mistrzynią Polski,
uzyskując bardzo dobry rezultat
- 12,00m. Warto dodać, że wynik
w rzucie dyskiem jest obecnie najlepszym wynikiem na świecie w tej
kategorii, tak więc Małgorzata
Krzyżan jest liderem tabel światowych, co pozwala patrzeć optymistycznie na jej start w zbliżających
się 23. Mistrzostwach Świata w Lekkiej Atletyce Masters, które odbędą
się w hiszpańskiej Maladze od 4 do
16 września 2018 roku.

28. Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce Masters odbyły się
w Toruniu w dniach 30.06-01.07.
W zawodach wystartowało 466 zawodników i zawodniczek z całej
Polski, którzy w dniu startu mieli
ukończone 35 lat. Wśród nich byli
również przedstawiciele LKS Lubusz Słubice, w tym dwaj dyskobole,
którzy wystartowali w rzucie dyskiem mężczyzn w kategorii M35.
Arkadiusz Bojarski był czwarty
i uzyskał wynik 41,46m, szóste
miejsce zajął Łukasz Horoszkiewicz,
a jego wynik to 39,26m. Jak zwykle
nie zawiodła Małgorzata Krzyżan,
od bieżącego roku po raz pierwszy
w nowej kategorii wiekowej K50.
W konkursie rzutu dyskiem kobiet
została mistrzynią Polski, jednocześnie ustanawiając rekord Polski
i rekord mistrzostw Polski - jej

Paulina Polańska, Kacper Sudoł, Malwina
Olszewska, Bartosz Filipowski, Jakub Szustak, Natalia Kiedrowicz, Łukasz Dziubiński
– to oni triumfowali podczas Finału Wojewódzkiego Lubuskiej Olimpiady Młodzieży
w Lekkoatletyce w kategorii „Młodzik” (rocznik 2003-2004), który 29 czerwca odbył się
w Słubicach. Organizatorem imprezy był
Szkolny Związek Sportowy Ziemia Lubuska.
zwycięstwo. Kolejne, z wynikiem 10,
46 m, odniosła w pchnięciu kulą.
Oto pozostałe wyniki najlepszych słubiczan: Kacper Sudoł
300m – 38,88 – I miejsce Lubuskiej
Olimpiady Młodzieży (LOM), Malwina Olszewska 600m – 1:43,08 – II
miejsce LOM, Bartosz Filipowski
300m – 39,64 – III miejsce LOM,
Natalia Kiedrowicz 1000m – 3:15,02
– III miejsce LOM, Łukasz Dziubiński 1000m – 3:04,82 – III miejsce
LOM, Jakub Szustak w dal – 5,59 – II
miejsce LOM

Przedszkolaki
rywalizowały na stadionie Jest awans Polonii
(RT)

MKS Polonia Słubice ma za sobą bardzo
udany sezon w klasie okręgowej przypieczętowany awansem do IV ligi. Po ostatnim
meczu ligowym odbyło się spotkanie z zarządem klubu.

(RT)

Bieg na 50 m był dla niektórych przedszkolaków bardzo dużym sportowym wyzwaniem.

Ostatnim zadaniem był tor przeszkód.

Foto. Robert Tomczak

Lekkoatletyczny Dzień Dziecka
odbył się na stadionie 5 czerwca. Jak
zwykle frekwencja była imponująca.
Z zaproszenia skorzystało blisko 250
przedszkolaków z 5 placówek: „Jarzębinki», „Pinokia», „Misia Uszatka”,
„Krasnala Hałabały”, a także oddziałów przedszkolnych przy szkole
w Kunowicach i w Golicach. Wśród
konkurencji był bieg na 50 m, skok
w dal i tor przeszkód. Dzieciom kibicowały nauczycielki i niektórzy
rodzice. Wyniki w tym dniu nie były
ważne, chodziło o dobrą, sportową
zabawę oraz możliwość poznania
słubickiego stadionu.Wspólna sportowa zabawa rozpoczęła się tradycyjną rozgrzewką przeprowadzoną
przez zawodniczkę LKS LUBUSZ
Słubice Paulinę Polańską, która
przygotowuje się do Mistrzostw
Polski Młodziczek w konkurencji
rzut dyskiem i pchnięcie kulą. W następnej kolejności rozpoczęły się
zmagania sportowe. Po tych konkurencjach zawodniczki i zawodnicy
mieli 15 minut przerwy i mogli zapoznać się z pięknym olimpijskim
obiektem lekkoatletycznym. - Niejednokrotnie uczestnicy zawodów
byli po raz pierwszy na prawdziwym
stadionie - relacjonuje Ryszard Chustecki z SOSiRu. Na zakończenie
wszyscy uczestnicy zawodów za
swój sportowy wysiłek otrzymali
pamiątkowe medale ufundowane
przez gminę.

Foto. Robert Tomczak

Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji przy współpracy z Klubem Lubusz
Słubice już od kilku lat, z okazji Dnia Dziecka, zaprasza przedszkolaków z gminy na zawody lekkoatletyczne. Dla maluchów rywalizacja
na prawdziwym stadionie jest wielkim przeżyciem.

Polonia Słubice świętuje awans do IV ligi. Na stadionie podziękowano zawodnikom i kadrze trenerskiej.

Losy awansu zostały przypieczętowane na dwie kolejki przed końcem
rozgrywek podczas wyjazdowego
meczu w Lubiechni Wielkiej. Nasi
piłkarze bardzo upodobali sobie
liczbę 6, gdyż po raz kolejny w rundzie wiosennej zaaplikowali swym
rywalom tyle właśnie bramek. Ostatecznie po zakończeniu ligi Polonia
uzyskała po 30 meczach 75 punktów
przy stosunku bramek 109 do 35.
Nad drugim zespołem z Deszczna
uzyskała aż 9 punktów przewagi.
Po ostatnim meczu wyjazdowym,
16 czerwca, z Wartą Słońsk (wynik
8-2 dla Polonii!) w Klubie Olimpijczyka SOSiR odbyło się spotkanie
z przedstawicielami zarządu klubu,
podczas którego całej kadrze zawod-

ników i trenerom podziękowano za
awans. Prezes Polonii Andrzej Martyniak mówił o wspaniałej postawie
podczas całego sezonu podkreślając
zasługi wszystkich zawodników
i trenerów oraz osób z otoczenia
klubu. Mówiono również o dużym
wyzwaniu i organizacyjnym, i kadrowym, jakim jest gra w IV lidze.
Trener Andrzej Wypych gratulując
swym podopiecznym przedstawił
także plan na najbliższe tygodnie.
Po krótkim urlopie pierwszy trening
odbędzie się 12 lipca. Następnie przed
piłkarzami kilka sparingów, w tym
pierwszy już 14 lipca z Pogonią Świebodzin. Pierwszy mecz w IV lidze poloniści zagrają 11 sierpnia.
(RT)
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Super Cup
„Teatr przy regale”
dla słubickich w słubickiej bibliotece
młodzików
12 czerwca, oddział dla dzieci słubickiej biblioteki,
zamienił się ponownie w „Teatr przy regale”. Swoją
mistrzowską grę aktorską zaprezentowali uczniowie
klasy III c ze Szkoły Podstawowej nr 2 pod kierunkiem Haliny Samsonowicz, wychowawczyni oraz
koordynatorki autorskiego programu zajęć pozalekcyjnych „S.Z.T.U.K.A. - Szalenie Zajmująca Twórczość Utalentowanych i Kreatywnych Artystów”.
Przedstawienie, na podstawie utworu Jana Brzechwy „Pchła Szachrajka”, dostarczyło widowni
wiele pozytywnych emocji, a także niezliczonych
powodów do śmiechu. A to wszystko dzięki małej
i bardzo psotnej Pchełce!
Dziękujemy wszystkim artystom i koordynatorce programu Halinie Samsonowicz za dotychczasową współpracę, a uczniom i nauczycielom
ze słubickiej „jedynki” za mile spędzony czas ze
sztuką i literaturą.

UKS Polonia Słubice zwycięzcą Turnieju K-SSE Super Cup Młodzików 2018, który odbył
się na słubickim stadionie w dniach 26-29
czerwca. Rywalizowało sześć drużyn. Królem
strzelców został słubiczanin Piotr Codoni.

Zespół BPMiG w Słubicach

Fot. Robert Tomczak

Turniej w kategorii młodzik pod
patronatem prezesa KostrzyńskoSłubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej odbył się zarówno
w Słubicach jak i Kostrzynie nad
Odrą. Organizatorami słubickiej
części byli Słubicki Ośrodek Sportu
i Rekreacji i firma Colloseum Marketing Sport. W czterodniowym
turnieju udział wzięło 6 zespołów
grających systemem każdy z każdym.
Zwycięzcą została drużyna UKS Polonia Słubice, która wyprzedziła UKS
Celulozę Kostrzyn nad Odrą oraz Football Academy Myślibórz.
Kolejność drużyn w turnieju:
1. UKS Polonia Słubice, 2. UKS Celuloza Kostrzyn nad Odrą, 3. Football
Academy Myślibórz, 4. AP Macieja
Murawskiego Falubaz Zielona Góra,
5. AP Warta Gorzów Wielkopolski,
6. Steinpol Ilanka Rzepin
Uroczyste podsumowanie odbyło
sie w piątek 29 czerwca. Wszystkie
drużyny otrzymały puchary, a te najlepsze również nagrody rzeczowe.

Dodatkowo nagrodzono najlepszych
zawodników:
Najlepszy zawodnik: Max Pilarski– Football Academy Myślibórz.
Najlepszy bramkarz: Fabian PychUKS Celuloza Kostrzyn nad Odrą.
Król strzelców: Piotr Codoni– UKS
Polonia Słubice. Trener zwycięskiej
drużyny: Piotr Dmuchowski– UKS
Polonia Słubice.
(RT)

Seniorzy na
sportowo

Uwaga na barszcz
Sosnowskiego!

W zdrowym ciele zdrowy duch... takie hasło
przyświeca organizatorom i uczestnikom corocznego Polsko- Niemieckiego Festynu Sportowo- Rekreacyjnego Seniorów. Impreza odbywa się raz we Frankfurcie, a raz w Słubicach.

Fot. Robert Tomczak

Gdy niebezpieczna roślina pojawiła się na terenach należących do
gminy została natychmiast usunięta, teraz magistrat walczy, żeby
zniknęła też z innych terenów.

Na początek rozgrzewka w rytm muzyki.

Tym razem role gospodarzy pełnili
nasi sąsiedzi zza Odry. Tegoroczna
24.edycja sportowego święta odbyła się na stadionie Przyjaźni we
Frankfurcie. Ponad setkę seniorów
z obu stron Odry przywitała szefowa
Miejskiego Związku Sportowego
Gudrun Frey, a także Zbigniew Sawicki, prezes Słubickiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji. Po części oficjalnej wszyscy sportowcy seniorzy
udali się do kilkunastu stacji, na

których trzeba było wykonać ciekawe i dostosowane do ich sprawności zadania. Były to m.in. rzuty do
kosza, strzelanie do bramki, nordic
walking, strzelanie z łuku czy boule.
Wszystko zakończyło się słodkim
poczęstunkiem i wręczeniem pamiątkowych nagród rzeczowych.
Za rok spotykamy się w Słubicach.
Już dziś zapraszamy wszystkich
w czerwcu 2019 roku.
(RT)

- Barszcz Sosnowskiego stwierdziliśmy wiosną przy ul. Rysiej,
Wilczej i w Drzecinie i zanim zakwitł i zaczął się rozsiewać został
usunięty – mówi Agata Kułaga
z wydziału inwestycji i ochrony
środowiska słubickiego magistratu. Gdy toksyczny chwast,
niebezpieczny szczególnie przy
ostrym słońcu (kontakt z sokiem
tej rośliny może prowadzić do
tragicznych w skutkach oparzeń)
stwierdzono w okolicy pola golfowego niedaleko Słubickiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji urzędnicy natychmiast wysłali pismo do
właściciela terenu zobowiązując
go do wycięcia barszczu Sosnowskiego. Ma to nastąpić niebawem.
Roślinę tę stwierdzono też kilka
dni temu na polach prowadzących
do Drzecina. Właściciel też został
już o tym powiadomiony, a gmina
zadbała o to, żeby w sąsiedztwie
postawić tablicę ostrzegawczą.
Barszcz Sosnowskiego jest rośliną
wytrzymałą i trudną do zwalczenia,
powoduje też degradację środowiska.
Rozmnaża się wyłącznie za pomocą
nasion, których wytwarza wielkie
ilości. Do Polski trafił z dawnego
ZSRR. Sprowadzono go jako paszę

dla zwierząt. Przy usuwaniu rośliny
trzeba zachować szczególną ostrożność. Należy chronić skórę ubierając się szczelnie, najlepiej w strój
z materiałów syntetycznych, wodoodpornych, bo materiały z włókien naturalnych wchłaniają sok.
Gdyby jednak doszło do kontaktu
z rośliną należy szybko i dokładnie

umyć skórę wodą z mydłem i unikać
słońca przynajmniej przez 48 godzin.
Koniecznie trzeba też chronić oczy
zakładając gogle lub okulary. Gdyby
sok dostał się do oczu, jeszcze przed
wizytą u lekarza należy przemyć je
dokładnie wodą i chronić przed światłem (nosić okulary z filtrem).
(beb)
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Kolejny udany projekt słubickiej grupy AKFA

Inspirują siebie i innych

Fot. Archiwum grupy AKFA

Słubicka grupa fotograﬁczna AKFA pokazała swoje prace na wystawie w Czechach. W ramach Czesko-Polskiego Lata
Fotograﬁcznego 2018 zaprezentowała dwie wystawy: „Emocje” oraz „ Nasz portret”.

AKFA wybrała się w podróż ze
swoimi pracami na początku
czerwca. W drodze do Czech zahaczyła o Kotlinę Kłodzką, gdzie
obejrzała wystawę „Obok nas”
Kłodzkiego Klubu Fotograficznego.
Potem przyszedł czas na Hradec
Kralove, czyli główny punkt programu. To właśnie tam AKFA pokazała swoje prace, które złożyły się na
dwa cykle: Emocje” oraz „ Nasz portret”. Pierwszy był już prezentowany
w Słubicach, premiera drugiego
odbędzie się podczas Miejskiego
Święta Hanzy, w połowie lipca.
Ogromne fotografie przedstawiające
słubickie rodziny zawisną wtedy na
barierkach mostu łączącego Słubice
i Frankfurt. We wrześniu będzie je

też można podziwiać na wystawie
w Galerii Okno.
Z wyjazdu do Czech AKFA jest
bardzo zadowolona. - Zdjęcia prezentowały się imponująco, przyjęliśmy
wiele gratulacji, rozdawaliśmy autografy, a uroczysty wernisaż wzbogacił występ muzyczny lokalnej
artystki. Wielkie podziękowania dla
organizatorów, a w szczególności dla
Ruda Nemecka, który ze strony czeskiej koordynował naszą wystawę
i przyjazd oraz Bogusława Michnika,
towarzyszącego nam od Kłodzka mówi jedna z uczestniczek Karolina
Konczyńska.
W czasie wizyty w Czechach
okazji do obcowania z tamtejszą
sztuką było więcej. AKFA odwie-

(AP)

Fot. Galeria Okno

odwiedzających ze względu na charyzmatyczną postać gospodarza, jak
i kolekcję prac , które posiada. – Profesor opowiedział nam historię tego
muzeum, oprowadził po nim i oczywiście serdecznie ugościł – mówi
Anna Panek-Kusz. AKFA wzięła też
udział w warsztatach fotograficznych prof. J. Olka.
- Ten wyjazd był bardzo inspirujący. Mieliśmy możliwość prezentacji własnych prac w nowym
miejscu i wzbogaciliśmy się o wiedzę
na temat działań innych artystów
i nurtów jakimi podążają. Poza tym
była to kolejna okazja do tego, żeby
nasza grupa jeszcze mocniej się zintegrowała. Z całą pewnością mogę
stwierdzić - takie podróże wzbogacają – ocenia K. Konczyńska. (AP)

dziła też Nowy Zamek w Kostelcu
nad Orlici, gdzie odbywała się wystawa czeskich fotografików, której
kuratorem był Rudo Nemecek.
- Pomimo fizycznego zmęczenia
z powodu upału i trudów podróży
oglądanie tej wystawy było dla
nas ogromną przyjemnością. Wyjechaliśmy stamtąd natchnieni,
z głowami pełnymi pomysłów
– wspomina K. Konczyńska i relacjonuje dalszą podróż. - Kolejnym
naszym celem było Nowe Mesto,
zbudowane na masywie skalnym,
które niemal dookoła opływa rzeka
Metuje. Tutaj, niestety w ekspresowym tempie, zwiedziliśmy przyzamkowe ogrody, dziedziniec i stare
miasto. Udało nam się też zobaczyć

Lato w galerii można
namalować i ulepić!
W ramach trwającej „Akcji lato”
organizowanej przez Słubicki
Miejski Ośrodek Kultury, dzieci
i młodzież odkrywają swój potencjał artystyczny, korzystając
z przygotowanych przez Galerię
Okno materiałów. Malarstwo,
rzeźba w glinie, czy pastele to
tylko niektóre z proponowanych
technik. Zajęcia cieszą się dużym
zainteresowaniem pewnie dlatego, że obklejone gliną palce,
malowanie przy sztaludze i swoboda twórcza to coś czego nie
spotkamy codziennie w szkole.
W ciągłym ruchu są cienkopisy, kredki i mazaki, a mieszanie technik daje nowy efekt
w pracach małych rysowników.
Wszystko pod okiem instruktorów, którzy służą radą i podpowiadają, ale nie narzucają
własnych wizji. Każdy znajduje
na tych zajęciach coś dla siebie.
Szeroki wachlarz dostępnych
materiałów
usatysfakcjonuje
najbardziej wybrednych. Warsztaty potrwają jeszcze do końca
tygodnia (6 lipca). Dwa ostatnie
dni zajęć organizatorzy przeznaczyli dla dzieci z rodzicami.

wystawę niemieckiej artystki Evy
Pannee „Oka-mgnienie”. Ostatnim
punktem w programie dwudniowego wyjazdu był wykład „Droga
i trwanie w niej”, na uniwersytecie
w Bielicach, kuratorki słubickiej Galerii Okno i założycielki grupy AKFA
Anny Panek-Kusz. - Pani Ania opowiedziała o aspektach swojej pracy
w Galerii Okno, zdradziła czym się
kieruje układając program artystyczny i jak buduje markę i prestiż
tego miejsca – wspomina K. Konczyńska. Niesamowitych wrażeń
i emocji dostarczyła uczestnikom
wizyta w domu-muzeum prof.
Jerzego Olka, z którym A. Panek-Kusz organizuje co roku w Słubicach festiwal lAbiRynT. Miejsce
to wywarło ogromne wrażenie na

Reklama

Nie odkładaj
zdrowia na
wrzesień
CENTRUM MEDYCZNE BRANDMEDb
ZAPRASZA!
Słubice ul. Daszyńskiego b1
II piętro Galerii Prima
tel. +48 95 758 26 49
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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:
położenie

numer
działki

powierzchnia

nr księgi wieczystej

cena wywoławcza
nieruchomości netto

wadium

Stahlwasserbau Beeskow GmbH poszukuje:

Słubice
ul. Nocznickiego

292/10

0,0190 ha

GW1S/00015685/8

16.000,00 zł

2.000,00 zł

Êlusarzy, spawaczy
frezerów (CNC) i tokarzy (CNC),
(m´˝czyzn lub kobiet)

Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w stawce 23%.
Przetarg odbędzie się w dniu 4 września 2018 r. (wtorek) 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
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 30 sierpnia 2018 r. wymagana
kwota została zaksięgowana na koncie urzędu.

Zg∏oszenia w j´zyku niemieckim prosimy nadsy∏aç
drogà e-mailowà lub pocztowà do:
Marta Banasiewicz
Asystent ds. wspó∏pracy polsko- niemieckiej
Proweris GmbH, Finnische Straße 1
D-15234 Frankfurt (Oder), Deutschland
E-Mail: banasiewicz@proweris.de
Tel. 0049 335 40 12 43- 0

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.

INFORMACJA

lub:
Stahlwasserbau Beeskow GmbH
René Ahrensdorf
Charlottenhof 13, 15848 Beeskow
rene.ahrensdorf@swb-beeskow.de

Dyrektor Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach ogłasza
przetarg ustny ograniczony do najemców i właścicieli lokali mieszkalnych położonych w Słubicach przy ul. Żeromskiego
od nr 10 do nr 17 na najem pomieszczania gospodarczego nr 7 na okres do 5 lat, stanowiącego własność Gminy Słubice,
położonego w Słubicach przy ulicy Żeromskiego 15.
1. Dane dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem przetargu:

Położenie

Oznaczenie
nieruchomości

Powierzchnia
użytkowa nieruchomości

Cena wywoławcza

Wysokość
wadium

Słubice,
ul. Żeromskiego 15

Część działki 1258/9

5,65 m2

3,00 zł/m2 miesięcznie (+ 23%
VAT)

100 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 30 lipca 2018 r. o godz. 16:30 w siedzibie Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach przy Placu Bohaterów 13, w sali konferencyjnej (I piętro).
Pełne informacje o warunkach przetargu zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach Plac Bohaterów 13 (godziny urzędowania w poniedziałek od 10:00 do 18:00, od wtorku do
piątku od godz. 7:00 do 15:00, tel. nr 95 758 40-90) oraz na stronie www.bip.slubice.pl oraz www.zamk.pl.

Reklama

Proweris GmbH poszukuje:

frezerów (CNC) i tokarzy (CNC),
(m´˝czyzn lub kobiet)
INFORMACJA
Dyrektor Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach ogłasza
III przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na działalność handlową lub usługową,
stanowiącego własność Gminy Słubice, położonego w Słubicach przy Osiedlu Świerkowym 2D/1 na okres do 10 lat.
I. Dane nieruchomości.
1. Dane dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem przetargu:

Położenie

Oznaczenie
nieruchomości

Powierzchnia
użytkowa lokalu

Cena wywoławcza

Wysokość wadium

Słubice,
Osiedle Świerkowe 2D/1

Część działki 274/4

393,92 m2

17,00 zł/m2 miesięcznie (+ 23%
VAT)

10.000 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 30 lipca 2018 r. o godz. 17:00 w siedzibie Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach przy Placu Bohaterów 13, w sali konferencyjnej (I piętro).
Pełne informacje o warunkach przetargu zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach Plac Bohaterów 13 (godziny urzędowania w poniedziałek od 10:00 do 18:00, od wtorku do
piątku od godz. 7:00 do 15:00, tel. nr 95 758 40-90) oraz nastronie www.bip.slubice.pl oraz na www.zamk.pl.

Reklama

Reklama

Dariusz Orłowski
tel. 602 370 562 (24h)
668 030 562
Cmentarz Komunalny
ul. Sportowa 2
69-100 Słubice

USŁUGI POGRZEBOWE
s.c.

Zg∏oszenia w j´zyku niemieckim prosimy nadsy∏aç
drogà e-mailowà lub pocztowà do:
Marta Banasiewicz
Asystent ds. wspó∏pracy polsko- niemieckiej
Proweris GmbH, Finnische Straße 1
D-15234 Frankfurt (Oder), Deutschland
E-Mail: banasiewicz@proweris.de
Tel. 0049 335 40 12 43- 0
lub:
Stahlwasserbau Beeskow GmbH
René Ahrensdorf
Charlottenhof 13, 15848 Beeskow
rene.ahrensdorf@swb-beeskow.de
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Seniorzy na góralską nutę
Aż 11 zespołów z całego
regionu i Niemiec spotkało się 12 maja w Collegium Polonicum na V
już przeglądzie „Biesiada bez granic”. Gospodarzem imprezy byli jak
co roku zespół Konsonans oraz Słubicki Miejski Ośrodek Kultury.
Motywem przewodnim tegorocznej edycji
była „góralska nuta”, nie dziwił więc udział
zespołu Giewont, który tchnął w imprezę
żywiołowego ducha rodem z polskich Tatr.
Regionalne zespoły oprócz góralskiej tematyki prezentowały także znane przeboje
muzyki biesiadnej. Biesiada była pierwszorzędna i trwała do samego wieczora, a na
widowni pojawiała się jeszcze większa niż
rok temu liczba widzów.
- Istotnym aspektem tej imprezy jest
jej jednoczący wymiar – z jednej strony
na linii polsko-niemieckiej, z drugiej obserwowaliśmy także międzypokoleniowe
zbliżenie. Chór Konsonans stworzył
wraz z Chórem Seniorów Lebensfreude
z Frankfurtu i podopiecznymi „Naszej
Chaty” w Cybince prawdziwe kombo
– specjalny projekt muzyczny Kukułeczki’s – mówi dyrektor SMOK Tomasz
Pilarski. Cieszy się także ze wsparcia,
którego udzieliła Unia Europejska. Przegląd współfinansowany był bowiem ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu
INTERREG V A Brandenburgia – Polska
2014-2020, Fundusz Małych Projektów
Euroregionu Pro Europa Viadrina.

„Redukować bariery
— wspólnie wykorzystywać silne strony”
„Barierren reduzieren
gemeinsame Stärken nutzen”
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Budżet państwa

Euroregion
PRO EUROPA VIADRINA

Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Staatshaushalt der RP

Unia Europejska
Europäische Union

(ts)

Konsultacje w sprawie ograniczenia
sprzedaży napojów alkoholowych
w godzinach nocnych na terenie miasta
Słubice

Ankieta
dotycząca ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach
nocnych na terenie miasta Słubice
1) Czy jest Pan/Pani za ograniczeniem czasu pracy punktów sprzedaży
napojów alkoholowych (sklepów) w godzinach od 23 00 do 600
TAK NIE

Drodzy mieszkańcy Słubic,
zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety w ramach konsultacji społecznych, których
celem jest zebranie propozycji i opinii na temat wprowadzenia ewentualnych zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie naszego miasta.
Zebranie opinii ma związek z wejściem w życie zmian do ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która to nakłada na organy jednostek samorządu terytorialnego obowiązek
podejmowania działań zmierzających m.in. do ograniczania dostępności alkoholu oraz przeciwdziałania powstawania negatywnych następstw spożywania alkoholu.
Na terenie Słubic poza punktami gastronomicznymi funkcjonuje około 30 podmiotów (sklepy, stacje
paliw) prowadzących sprzedaż alkoholu po godz. 22.00 lub całodobowo. W ostatnim czasie nasiliły się
skargi mieszkańców na zakłócanie ciszy nocnej i porządku publicznego.
Chcemy i mamy nadzieję poznać opinie Państwa uwzględniając aspekt społeczny jak i gospodarczy,
a następnie wspólnie poszukać najkorzystniejszego rozwiązania dla właścicieli punktów sprzedaży jak
i pozostałych mieszkańców naszej gminy. Wybór rozwiązania zależny będzie od przebiegu i wyników
konsultacji. Dlatego zachęcam Państwa do wzięcia w nich udziału.
Konsultacje potrwają od dnia 3 lipca do 25 lipca 2018 r. Będą prowadzone w formie:
1) zebrania propozycji i opinii poprzez formularz ankiety dostępny na stronach Urzędu Miejskiego
w Słubicach www.slubice.pl w zakładce „Aktualności” oraz Biuletynu Informacji Publicznej www.
bip.slubice.pl w zakładce „Wybory, referenda i konsultacje”, a także w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Słubicach, ul. Akademicka 1 (parter).
Wypełniony formularz ankiety należy przesłać lub dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 25
lipca 2018 r. na:
• adres poczty elektronicznej barbara.banaskiewicz@slubice.pl
• drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Słubicach, ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice
• bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Słubicach: Biuro Obsługi Interesanta (parter);
2) zebrania opinii poprzez sondaż na stronie słubickiego portalu informacyjnego www.slubice24.pl
Burmistrz Słubic
(-) Tomasz Ciszewicz

2) Czy jest Pan/Pani za ograniczeniem czasu pracy punktów sprzedaży
napojów alkoholowych (sklepów) w godzinach od 24 00 do 600
TAK NIE
3) Czy Pana/Pani zdaniem ograniczenie sprzedaży napojów alkoholowych
w godzinach nocnych wpłynie na poczucie Pana/Pani bezpieczeństwa ?
TAK NIE
Propozycje oraz opinie związane z przedmiotem konsultacji:

Dziękuję za zaangażowanie
Formularz ankiety należy przesłać lub dostarczyć w nieprzekraczalnym
terminie do 25 lipca 2018 r. na:
· adres poczty elektronicznej barbara.banaskiewicz@slubice.pl
· drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Słubicach ul.
Akademicka 1, 69-100 Słubice;
· bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Słubicach: Biuro Obsługi Interesanta
(parter).

