
Zrobiliśmy to! Mamy pierw-
sze miejsce – cieszył się prezes 
Stowarzyszenia Odra dla turystów 
Łukasz Kozłowski, gdy kilka dni 
temu portal Wirtualna Polska 
i Polska Organizacja Turystyczna 
rozstrzygnęła  konkurs na najlep-
szy produkt turystyczny w Polsce. 
Internauci najliczniej zagłosowali 
na nasze turystyczne statki: Zefi ra 
i Lagunę, które pływają po Odrze. Ich 
właścicielem jest Stowarzyszenie 
Odra dla turystów, które współtwo-
rzy także gmina Słubice.

Świetlica dla uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 2 i szatnia, 
w której stoją już kolorowe 
szafki dla dzieci, na górze 
sala konferencyjna dla obu 
szkół, sala dydaktyczna 
dla gimnazjalistów 
i pomieszczenie przeznaczone 
na archiwum – taką funkcję 
będzie spełniał dobudowany 
do „dwójki” nowy moduł 
szkoły. Uczniowie będą mogli 
korzystać z tych pomieszczeń 
już w grudniu.   str. 4

Za nami większość z imprez, które złożyły się na tegoroczną edycję Aktywnego Kalendarza Adwentowego. 
Przed nami jedno z najciekawszych wydarzeń – Preludium Bożonarodzeniowe, które będzie 17 i 18 grudnia 
w Collegium Polonicum z udziałem ok. 150 artystów ze Słubic, a także pierwsze wspólne śpiewanie kolęd 
przed frankfurckim ratuszem. Zapraszamy na nie 21 grudnia. Organizatorzy przygotowali śpiewniki i świece 
dlatego zapowiada się bardzo klimatyczny wieczór.   str. 3
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Gala, na której nagrodzono słu-
biczan, odbyła się podczas Wo-
jewódzkich Obchodów Dnia 
Pracownika Socjalnego w  Gorzowie 
Wlkp. z  udziałem minister Elżbiety 
Rafalskiej odpowiedzialnej m.in. za 
politykę społeczną. Jak wspomina M. 
Szymańska-Ptak grupa Pomagamy 
powstała blisko trzy lata temu. Po-
mysłodawczyniami były Aleksandra 
Kołek, która do dziś jest mózgiem 
grupy i M. Szymańska-Ptak. – Wokół 
nas jest wielu ludzi potrzebujących. 
Nie można stać z boku – mówi Marta. 
Dodaje, że grupa powstała po to, żeby 
przede wszystkim ludzi wspierać. 
Nie wyręczać, ale właśnie wspierać. 
Nie sposób wyliczyć wszystkich akcji 
zorganizowanych dotychczas przez 

tę grupę. Ich wspólnym mianow-
nikiem była zawsze pomoc innym. 
Grupa wspiera nie tylko rodziny 
i  osoby starsze, ale też na przykład 
przeprowadziła zbiórkę rzeczy na 
zimę dla podopiecznych „Naszej 
Chaty” w  Cybince. Na Facebooku 
ma ok. 2 tysięcy sympatyków, z któ-
rych część jak trzeba przyłącza się do 
wielu akcji. – Na Facebooku piszemy, 
że potrzebne są na przykład meble, 
bo komuś spalił się dom i na reakcję 
nie trzeba długo czekać. Ludzie 
przynoszą nam różne rzeczy, które 
przekazujemy potrzebującym. Na 
terenie Słubickiego Ośrodka Sportu 
i  Rekreacji udostępniono nam po-
mieszczenie na magazyn, gdzie tra-
fi ają takie rzeczy – opowiada Marta. 

Teraz słubiczanie przygotowują 
Magiczną Gwiazdkę z  Grupą Poma-
gamy, na którą zapraszają 18 grudnia 
na plac Bohaterów. – Rozpoczynamy 
o 15.00 – zachęca R. Tomczak. – Za-
praszamy wszystkich mieszkańców 
Słubic. Będzie wspólny posiłek, na 
placu stanie stół ze świątecznymi 
potrawami. Mieszkańcy też mogą 
coś przynieść. W  programie mamy 
fi nał, zorganizowanego przez nas, 
konkursu wokalnego „Wyśpiewaj 
złotą gwiazdkę”, będzie Mikołaj 
z prezentami, konkursy, zaprezentu-
jemy kolędę, którą przygotowaliśmy 
na tegoroczne Preludium Bożonaro-
dzeniowego – ponawia zaproszenie 
R. Tomczak.  

(beb)

Oni to lubią pomagać!
Marta Szymańska-Ptak i Robert Tomczak w imieniu nieformalnej 
grupy Pomagamy, która skupia mieszkańców Słubic i okolic, ode-
brali 28 listopada 2016 roku, z rąk wojewody lubuskiego Władysława 
Dajczaka, tytuł Społecznika Roku 2016, w kategorii Wydarzenie Roku. 
Grupę doceniono m.in. za pomoc choremu, starszemu mężczyźnie, 
który mieszkał bez prądu i toalety. W ciągu kilku tygodni zebrano 
fundusze i wyremontowano mieszkanie mężczyzny. 

Założycielki grupy Pomagamy: Aleksandra Kołek (pierwsza z lewej) i Marta Szymańska-Ptak (na zdjęciu obok) pomaganiem 

zaraziły wiele osób. 
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Wielkimi krokami zbliża się XXV Finał Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy. Słubicki Miejski 

Ośrodek Kultury – tradycyjnie organizator Fi-

nału – zwraca się do słubiczan z gorącą proś-

bą o przekazywanie do siedziby SMOK fantów 

na licytację. Bardzo ciekawym pomysłem na 

wsparcie akcji były przekazywane w ubiegłych 

latach przez podmioty gospodarcze działające 

na terenie naszego miasta, talony na różnego rodzaju usługi. Romantyczna ko-

lacja dla dwojga, czy voucher na umycie samochodu – wszystko to może zna-

cząco zasilić konto WOŚP. Zapraszamy do współpracy!

DRODZY MIESZKAŃCY 

Niech Święta Bożego Narodzenia będą dla Was czasem 
radosnych spotkań z bliskimi, rozmów pełnych ciepła 
i życzliwości. Życzymy przeżycia wyjątkowych chwil, 

które na długo zostaną w sercach i w pamięci. 
Taki wyjątkowy i radosny niech też będzie dla Was 2017 rok. 

Z serdecznymi życzeniami 

burmistrz Tomasz Ciszewicz 
wraz z pracownikami urzędu miejskiego 

oraz
przewodniczący Rady Miejskiej 
Mariusz Olejniczak z radn ymi 
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Spotkanie z  mediami odbyło się 
we Frankfurcie, a  dziennikarzy in-
teresował m.in. temat polsko-nie-
mieckiej szkoły podstawowej. Obaj 
burmistrzowie podkreślali, że wspie-
rają ten pomysł, bo na tym etapie 
kształcenia jest luka. W  Słubicach 
i Frankfurcie mamy już przedszkola, 
do których chodzą dzieci z obu stron 
Odry, mieszane klasy w gimnazjach, 
polska młodzież ma możliwość 
zdania niemieckiej matury, Colle-
gium Polonicum i  Europejski Uni-
wersytet Viadrina proponuje studia 
w obu językach. Brakuje możliwości 
kształcenia we wspólnych klasach 
na poziomie szkoły podstawowej. 

T. Ciszewicz nie krył, że zapowie-
dziana przez polski rząd reforma 
oświaty, która doprowadzi do li-
kwidacji gimnazjów, mocno kom-
plikuje pomysł uruchomienia 
polsko-niemieckiej szkoły podsta-
wowej. Obecnie model kształcenia 
jest w Polsce i Niemczech podobny, 
po reformie się „rozjedzie”. Bur-
mistrz nie krył obaw, że reforma 
postawi też pod znakiem zapytania 
kontynuację projektu Latarnia, 
dzięki któremu gimnazjaliści ze 
słubickiej „dwójki” mają regularne 
lekcje w  Gimnazjum im. Karla 
Liebknechta we Frankfurcie. 

Ubywa uchodźców, 
przybywa Ukraińców
Mowa też była o  współpracy obu 
miast w  innych dziedzinach, na 
przykład wykorzystaniu potencjału 
frankfurckiego Parku Technologicz-
nego. Inżynierowie z  kilku krajów, 
także z  Polski, którzy tam pracują, 
zaprojektowali urządzenie, które 

pozwoli w  nowoczesny sposób mo-
nitorować wał przeciwpowodziowy 
w  Słubicach. Zainteresowanie me-
diów wzbudziła także informacja 
na temat Ukraińców, którzy osie-
dlają się w  Słubicach i  podejmują 
tu prace. Jest to już ok. 800 osób. 
Są w Słubicach fi rmy, które na przy-
kład kierowców szukają właśnie na 
Wschodzie. Jak mówił burmistrz 
T. Ciszewicz jedna z  takich fi rm za-
mierza nawet budować w Słubicach 
mieszkania dla tych pracowników. 
Nadburmistrz M. Wilke poinfor-
mował natomiast, że we Frankfurcie 
ubyło uchodźców i  grupa ta liczy 
obecnie ok. 500 osób.

Maraton promocji 
i Wieża Kleista

Obaj burmistrzowie opowiedzieli 
też o  planach związanych z  uatrak-
cyjnieniem przyszłorocznego Miej-
skiego Święta Hanzy. T. Ciszewicz 
zapowiedział, że miasto zwiększy 
pulę pieniędzy na ten cel, co cieszy 
frankfurtczyków, bo oba miasta 
dążą do tego, żeby impreza miała 
ponadregionalny charakter. Jednym 
z  jej elementów miałby być, zapo-
czątkowany w  ubiegłym roku, Bieg 
bez Granic. - Myślimy nawet o  ma-
ratonie, bo istnieją turyści mara-
tończycy, którzy dla takich imprez 
odwiedzają nawet odległe rejony - 
stwierdził M. Wilke.

Burmistrzowie pytani o  wspólne 
plany na przyszły rok podkreślali, 
że upłynie on m.in. na realizacji cy-
klicznych imprez organizowanych 
przez oba miasta (przykłady znaj-
dują się w  kalendarium poniżej), 
ale też realizacji nowych projektów. 
Jednym z  nich ma być budowa 

w  Słubicach Wieży Kleista (zdjęcie 
z  wizualizacji wieży prezentujemy 
u  góry). W  ramach tego projektu 
frankfurtczycy mieliby natomiast 
oświetlić, w atrakcyjny sposób, most 
łączący nasze miasta.

Dobrą wiadomość przekazał też 
T. Ciszewicz informując, że od 11 
grudnia transgraniczny autobus 
983 ma przystanek także na nowym 
dworcu autobusowym w Słubicach. 
Cieszą się z  tego przede wszystkim 
osoby dojeżdżające do pracy 
w Niemczech, które do Słubic przy-
jeżdżają autobusami z  sąsiednich 
miejscowości.
 
Kalendarium współpracy
• W  marcu 2016 roku w  trans-
granicznym autobusie linii 983 
uroczyście powitano milionową pa-
sażerkę. Z  autobusu, który kursuje 
między Słubicami i Frankfurtem od 
końca 2012 roku, korzysta średnio 
850 osób dziennie. Jest to pierwsza 
polsko-niemiecka transgraniczna 
miejska linia autobusowa komuni-
kacji publicznej.

• 9 maja 2016 roku, po raz ko-
lejny, Słubice i Frankfurt świętowały 
razem Dzień Europy. Po obu stro-
nach Odry mieliśmy ok. 30 imprez: 
warsztaty konkursy, dyskusje tema-
tyczne.

• 31 maja 2016 roku przejdzie 
do historii Słubic i  Frankfurtu jako 
dzień, w którym burmistrzowie: To-
masz Ciszewicz i dr Martin Wilke, na 
jeden dzień, zamienili się miejscami 
pracy w ramach projektu „Transgra-
niczna zmiana perspektywy”. Po 
nich zrobiło to także blisko 50 osób 
z  obu stron Odry, m.in. urzędnicy 
obu magistratów, pracownicy opieki 
społecznej, szkół, a także rektor Eu-
ropejskiego Uniwersytetu Viadrina 
we Frankfurcie nad Odrą i dyrektor 
zielonogórskiej fi lharmonii prof. 
Czesław Grabowski.

* W  maju 2016 roku grupa „Na-
rodowe Słubice” zorganizowała 
demonstrację, żeby wyrazić swój 
sprzeciw wobec faktu, że we Frank-
furcie zamieszkali uchodźcy. Od-
powiedzią na to był list otwarty, 
podpisany przez burmistrzów 
Słubic i  Frankfurtu, przewodniczą-
cych obu rad miejskich a także rek-
tora Viadriny i dyrektora Collegium 
Polonicum, skierowany do miesz-
kańców, w  którym stwierdzili, że 
Słubice i Frankfurt są dziś wzorem 
polsko-niemieckiego pojednania 
właśnie dlatego, że otworzyliśmy 
się na „obcych” i z determinacją bu-
rzyliśmy w  naszych głowach mury 
uprzedzeń i stereotypów. Gdy latem 
podobną demonstrację zorganizo-
wali nacjonaliści we Frankfurcie 

władze obu miast wspólnie uczest-
niczyły w kontrdemonstracji.

• 17 czerwca 2016 roku gościliśmy 
w  Słubicach samorządowców i  po-
lityków z obu stron Odry, z którymi 
świętowaliśmy 25-lecie Traktatu 
o  dobrym sąsiedztwie. Tego dnia 
burmistrzowie Słubic i  Frankfurtu 
otworzyli też wystawę fotografi czną, 
która przypomina ludzi, którzy przy-
czynili się do pojednania polsko-nie-
mieckiego.

• W  czerwcu Słubice i  Frankfurt 
żyją teatrem. To właśnie wtedy stu-
denci Viadriny organizują Polsko-
-Niemiecki Festiwal Teatralny 
Unithea. Po obu stronach rzeki 

odbywają się liryczne wieczory ze 
sztuką, które są też okazją do po-
znania się mieszkańców. 

* Co roku władze obu miast i radni 
zapraszają na Słubicko-Frankfurckie 
Spotkanie Nowych Mieszkańców. 
Jest to okazja do rozmów i  nawią-
zania bezpośrednich kontaktów 
z  osobami, które osiedliły się nad 
Odrą. W  2016 roku mieszkańców 
Dwumiasta zaprosiliśmy wspólnie 
do frankfurckiego ratusza.

• Od 8 do 10 lipca bawiliśmy się 
podczas Miejskiego Święta Hanzy 
„Bunter Hering – Swawolny Ko-
gucik”. To kilka dni wspólnej za-
bawy podczas koncertów, wystaw 
i  festynów. W  tym roku nowością 
był Bieg bez Granic, w  którym 
wzięło udział ok. 300 biegaczy 
z obu stron Odry.

• 9 lipca świętowaliśmy razem 
25-lecie Tourismusverein (Stowarzy-
szenia Turystycznego), do którego 
należą też Słubice. Członkostwo 
w  tym stowarzyszeniu otworzyło 

drzwi do powstania przed dwoma 
laty Polsko-Niemieckiej Informacji 
Turystycznej we Frankfurcie.

• Cykliczną imprezą jest Festiwal 
Nowej Sztuki lAbiRynT. W tym roku 
miał swoją inaugurację 28 paździer-
nika. Do Słubic i Frankfurtu zjechali 
artyści z kilku krajów, którzy prezen-
towali sztukę związana głównie z fo-
tografi ą i multimediami.

• 10 listopada odbyła się inau-
guracja 13. edycji Europejskiego 
Festiwalu Piosenki Autorskiej 
TransVOCALE, który organizują oba 
nasze miasta.
• Od czterech lat słubiczanie i frank-
furtczycy świętują razem podczas 

Aktywnego Kalendarza Adwen-
towego. Każdego dnia, od 1 do 24 
grudnia, instytucje społeczne i  kul-
turalne otwierają, niczym okienka 
w  czekoladowym kalendarzu ad-
wentowym dla dzieci, swoje drzwi 
dla gości z  pogranicza. Jest to do-
skonały sposób, żeby poznać Dwu-
miasto z innej perspektywy. 

(beb) 

Współpraca Słubic 
i Frankfurtu? 

To był dobry rok!
7 grudnia burmistrzowie Słubic i Frankfurtu: Tomasz Ciszewicz 
i dr Martin Wilke spotkali się z dziennikarzami z obu stron Odry, żeby 
opowiedzieć, co zrobili razem w tym roku i jakie mają plany na rok 
przyszły. Mowa była m.in. o budowie Wieży Kleista w Słubicach, pro-
blemach z uruchomieniem polsko-niemieckiej szkoły podstawowej, 
której na drodze stanęła reforma oświaty w Polsce, malejącej licz-
bie uchodźców we Frankfurcie i rosnącej liczbie Ukraińców, którzy 
mieszkają w Słubicach.

Wieża Kleista stanie w okolicy stadionu. Ma to być wieża widokowa, z której będzie 

można oglądać krajobraz doliny Odry i panoramę obu miast. 

8 lipca 2016 roku Frankfurt i Słubice zostały nagrodzone w konkursie Deutschland- Land 

der Ideen (Niemcy – Kraj Idei) za innowacyjność wspólnych projektów. Dwumiasto Słu-

bice-Frankfurt uznano za lidera współpracy na polsko-niemieckim pograniczu. 25-lecie Traktatu o dobrym sąsiedztwie świętowały też wspólnie przedszkolaki z Jarzę-

binki i dzieci z zaprzyjaźnionego przedszkola we Frankfurcie. 
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Reklama

Odbierz kalendarz 
gminny na 2017 rok! 

 Tak wspólnie z frankfurtczykami 
celebrujemy czas adwentu

Za nami większość z imprez, które złożyły się na tegoroczną edycję Aktywnego Kalendarza 
Adwentowego. Przed nami jedno z najciekawszych wydarzeń – Preludium Bożonarodzeniowe, 
które będzie 17 i 18 grudnia w Collegium Polonicum z udziałem ok. 150 artystów ze Słubic, 
a także pierwsze wspólne śpiewanie kolęd przed frankfurckim ratuszem. Zapraszamy na 
nie 21 grudnia. Organizatorzy przygotowali śpiewniki i świece dlatego zapowiada się bardzo 
klimatyczny wieczór. 

Preludium Bożonarodzeniowe zo-
stało przygotowywane przez arty-
stów skupionych wokół Słubickiego 
Miejskiego Ośrodka Kultury. Kon-
cert jak co roku obfi tować będzie 
w  znane i  mniej popularne kolędy 
i piosenki świąteczne. 

Z  kolei frankfurtczycy zapraszają 
21 grudnia o  18.00 na „Śpiewanie 

kolęd nad Odrą”. Impreza ta, orga-
nizowana po raz pierwszy, odbędzie 
się przed ratuszem we Frankfurcie, 
a  w  razie złej pogody w  sąsiednim 
Kościele Mariackim. - Mieszkańcy 
Słubic i Frankfurtu, wspólnie z chó-
rami działającymi w  obu miastach, 
m.in. słubickim Adoramusem, 
będą śpiewać polskie i  niemieckie 

kolędy – zapowiada Martin Lebrenz 
ze stowarzyszenia Sąsiedzi e.V, 
które jest pomysłodawcą polsko-
-niemieckiego kolędowania. Przy-
gotowało też dla uczestników świece 
i śpiewniki. 

W  ramach Aktywnego Kalen-
darza Adwentowego warto też się 
wybrać, 22 grudnia o  17.00, do ko-
ścioła ewangelickiego Św. Gertrudy 
(Gertrudenplatz 6), gdzie będzie 
można posłuchać koncertu polsko-
-niemieckiej świątecznej muzyki 
organowej oraz zwiedzić kościół. 
Zwieńczeniem Kalendarza będzie 
wspólna pasterka mieszkańców 
Słubic i  Frankfurtu, która odbędzie 
się 24 grudnia o 22.00 w kościele pw. 
Św. Ducha w Słubicach. 

Wstęp na wszystkie imprezy jest 
bezpłatny. Projekt jest współfi nan-
sowany przez Federalne Minister-
stwo ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet 
i  Młodzieży w  ramach ogólnonie-
mieckiego programu „Demokratie 
leben!”. Organizatorami są: Quar-
tiersmanagement Frankfurt (Oder), 
Urząd Miejski w  Słubicach, stowa-
rzyszenie intertreff  e.V, Wohnung-
swirtschaft Frankfurt (Oder) GmbH, 
Duszpasterstwo Akademickie 
„Parakletos” w  Słubicach, Rada Sa-
morządu Studenckiego (AStA) Uni-
wersytetu Europejskiego Viadrina 
we Frankfurcie nad Odrą.

Informacja o  pozostałych impre-
zach odbywających się w  ramach 
Kalendarza znajduje się na stronie 
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Iwona Karaban z biura promocji zachęca mieszkańców do odbioru kalendarzy. 

internetowej gminy Słubice - www.
slubice.pl 

(beb)

Pierwszą imprezą w ramach Aktywnego Kalendarza Adwentowego był pokaz przygo-

towany przez orkiestrę Fanfarengarde, który odbył się 1 grudnia w Collegium Polonicum 

w Słubicach. 

W Fanfarengarde grają także dzieci ze Słubic. 
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Dla 50 mieszkańców gminy Słubice 
urząd miejski przygotował bezpłatne 
kalendarze na 2017 r. Zdobią je foto-
grafi e uczestników konkursu zorga-
nizowanego przez gminę „Słubice 
– moje miasto, a w nim…”. Kto chce 

dostać od nas kalendarz niech 
wytnie poniższy kupon, a  potem 
przyjdzie z nim do biura promocji 
i  współpracy zagranicznej w  ma-
gistracie (pokój nr 234, II piętro). 

(beb)
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„Dwójka” pięknie nam się rozbudowała 
Świetlica dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 i szatnia, w której stoją już kolorowe szafki dla dzieci, na górze sala kon-
ferencyjna dla obu szkół, sala dydaktyczna dla gimnazjalistów i pomieszczenie przeznaczone na archiwum – taką 
funkcję będzie spełniał dobudowany do „dwójki” nowy moduł szkoły. Uczniowie będą mogli korzystać z tych pomiesz-
czeń już w grudniu. 

Nowy radiowóz 
dla drogówki 

Z placu 
Bohaterów 
zniknęła scena 

Gmina zleciła rozbiórkę sceny, 
która znajdowała się na placu Bo-
haterów. Kosztowało to 30 tys. zł. 
Prace prowadzone były w końcówce 
listopada. W  przyszłości gmina 
chce przebudować ten plac, dla-
tego w  przyszłorocznym budżecie 
są zarezerwowane pieniądze na 
stworzenie dokumentacji tech-
nicznej. Plac ten ma mieć podobny 
charakter, ale nie będzie już w  tym 
miejscu stałej sceny.  

(beb) 

W Słubicach przybędzie sto miejsc pracy!
Gmina sprzedała  30 listopada, ponad 5 hektarową działkę przy ul. Logistycznej, na której zbudowane zostanie 
centrum logistyczno-spedycyjne. Prace znajdzie tam około stu osób, głównie spedytorzy, logistycy i kierowcy. 
- Zapowiadałem tę inwestycję i bardzo się cieszę, że udało się sfi nalizować tę sprzedaż - mówi burmistrz Tomasz 
Ciszewicz informując, że za działkę inwestor zapłacił gminie 2,1 mln zł brutto. Według jego zapowiedzi budowa 
ma ruszyć najwcześniej w połowie przyszłego roku po uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń. 

(beb)

Nasadzenia na 
cmentarzu? 
Zabronione! 

Przypominamy, że w  myśl regula-
minu, który obowiązuje na cmen-
tarzu komunalnym w  Słubicach, 
zabronione jest sadzenie drzew 
i  krzewów na terenie nekropolii. 
Osoby, które opiekują się grobami 
prosimy, żeby stosowały się do tego 
regulaminu, a  jeśli samowolnie po-
sadziły krzewy lub drzewa muszą 
je usunąć do 28 lutego 2017 roku. 
W  przeciwnym razie nasadzenia, 
które występują poza wykupionym 
miejscem na grób, o  wymiarach 
1mx2m, oraz te, które się pojawiły 
na cmentarzu bez zgody zarządcy, 
zostaną usunięte. 

(beb) 

W dobudowanym do „dwójki” module są pomieszczenia, z których będą korzystać 

i uczniowie podstawówki i gimnazjum.  

Na budowę tego obiektu gmina 
przeznaczyła 1,6 mln zł. Inwestycja 
dobiegła końca. Radość jest w  obu 
szkołach, bo jak mówi dyrektorka 
Gimnazjum nr 2 Danuta Nowak 
poprawią się warunki kształcenia 
i  opieki nad dziećmi. Uczniowie 
podstawówki cieszą się szczególnie 
z  tego, że każde dziecko będzie 
miało dostęp do, zamykanej za po-
mocą szyfru, szafk i, co oznacza, 
że nie będzie już trzeba dźwigać 
za każdym razem do domu nie-
potrzebnych książek czy innych 
rzeczy. Takie szafk i zostały już 
wcześniej kupione dla gimnazja-
listów. Burmistrz Tomasz Cisze-
wicz podkreśla, że zależało mu też 
na tym, żeby szkoła zyskała nową 
świetlicę, bo ta z  której obecnie 
korzystają dzieci z  podstawówki 
mieści się w pomieszczeniach piw-
nicznych. Teraz uczniowie, którzy 
po lekcjach zostają jeszcze w szkole, 
mają ładne, jasne i przestronne po-
mieszczenie. 
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Takie kolorowe szafki już stoją w szkole. 

Budowa nowego modułu dla obu 
szkół to pierwszy krok w  kie-
runku modernizacji obu placówek. 
- W przyszłorocznym budżecie za-

rezerwowaliśmy 2 mln zł na roz-
poczęcie budowy sali sportowej 
dla uczniów „dwójki” – mówi bur-
mistrz. Dodaje, że inwestycja ma 

się skończyć w  2018 roku, a  sa-
morząd będzie się starał uzyskać 
na nią 30 proc. dofi nansowanie 
z totalizatora sportowego. Obecnie 

uczniowie obu szkół mają do dys-
pozycji jedynie małą salę gimna-
styczną. 

(beb)

Słubiccy policjanci otrzymali 30 listopa-
da 2016 roku, nowy radiowóz. To Kia Cee’d, 
warta ponad 60 tys. zł, która trafi ła do wy-
działu ruchu drogowego. Zakup samochodu 
był możliwy dzięki fi nansowemu wsparciu 
wszystkich samorządów gminnych powia-
tu słubickiego. W uroczystym przekazaniu 
radiowozu policjantom wziął udział m.in. 
burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz. 
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Uroczyste przekazanie radiowozu odbyło się przed siedzibą KPP w Słubicach. W uroczy-

stości oprócz burmistrza T. Ciszewicza uczestniczyli m.in. szefowie pozostałych gmin: 

Marek Kołodziejczyk z Cybinki, Stanisław Kozłowski z Ośna Lubuskiego, zastępca burmi-

strza Rzepina Krystian Pastuszak i wójt Górzycy Robert Stolarski. 

Komendant Powiatowy Policji 
w Słubicach mł.insp. Rafał Wawrzy-
niak podkreślił, że nowy radiowóz 
został sfi nansowany z tzw. programu 
partnerskiego 50/50. Połowa kwoty 

pochodziła z Komendy Głównej Po-
licji, a drugą połowę fi nansowały sa-
morządy wszystkich gmin z  terenu 
powiatu słubickiego.

(beb)

W Kunicach 
zapachniało 

świętami 

W  kalendarz stałych imprez re-
alizowanych w  ramach kampanii 
profi laktycznej „Postaw na Ro-
dzinę!” wpisały się corocznie or-
ganizowane warsztaty świąteczne. 
Zajęcia artystyczne, podczas któ-
rych uczestnicy mogą pod czujnym 
okiem trenera przygotować 
ozdoby świąteczne, każdego roku 
zachęcają do aktywnego uczest-
nictwa całych rodzin. Tym razem 
warsztaty odbyły się w  świetlicy 
wiejskiej w  Kunicach. 1 grudnia 
2016 roku licznie zgromadzeni 

uczestnicy własnoręcznie przygo-
towali wieńce świąteczne, stroiki 
i bombki ozdobione metodą deco-
upage. Warsztaty zostały przygo-
towane i  zrealizowane w  ramach 
Gminnego Programu Profi laktyki 
i  Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii przez Biuro Spraw 
Społecznych Urzędu Miejskiego 
w Słubicach wraz z pracownikami 
socjalnymi Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Słubicach. 

(sm)
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Europosłowie z Polski i Niemiec ostrzegają: 

Narodowcy zagrażają wspólnej Europie!
- Chcielibyśmy, żeby prawo unijne jeszcze bardziej umożliwiało nam współpracę transgraniczną – apelował do 
europosłów burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz podczas Polsko-Niemieckiego Forum Obywatelskiego, które odbyło się 
18 listopada w Domu Bolfrasa we Frankfurcie nad Odrą. Uczestniczyli w nim: Dariusz Rosati (PO), Michael Cramer (Partia 
Zielonych - Bundnis 90/Die Grünen), Sylvia-Yvonne Kaufmann (SPD) i Joachim Zeller (CDU). 

Burmistrzowie Słubic i Frankfurtu: 
Tomasz Ciszewicz i dr Martin Wilke 
o  współpracy obu miast mówili 
jednym głosem podkreślając, że 
dzięki zdobytemu zaufaniu bardzo 
dużo udało się już wspólnie zrobić. 
Wymieniali choćby słubickie Col-
legium Polonicum i  frankfurcki 
Europejski Uniwersytet Viadrina, 
uruchomienie komunikacji trans-
granicznej, opowiadali o  ofercie 
edukacyjnej i wielu innych wspól-
nych przedsięwzięciach.

- Ta współpraca przynosi nam 
wszystkim korzyści. Jesteśmy 
przykładem dla całej Europy. Tak 
Europa powinna funkcjonować - 
mówił dr M. Wilke. T. Ciszewicz 
podkreślał, że współpraca mogłaby 
być jeszcze lepsza, gdyby na drodze 
obu miastom nie stawały przepisy. 
– Po co na przykład budować basen 
w  Słubicach, skoro jest we Frank-
furcie – pytał i  dodał, że Słubicom 
łatwiej byłoby dotować np. wyjazdy 
słubickich uczniów na basen do 
sąsiadów niż wydawać olbrzymie 
pieniądze na budowę tego typu 
obiektu. Problem polega jednak na 
tym, że przepisy utrudniają możli-
wość transferu pieniędzy przez gra-
nicę między samorządami.

Podczas spotkania sporo mó-
wiono też o  przyszłości Unii Euro-
pejskiej i  znaczeniu solidarności 
państw członkowskich. - Europa 
stoi przed szeregiem wyzwań 
i Brexit nie jest jedynym problemem 
– mówił prof. D. Rosati. Inne, które 
wskazał to: wzrost nastrojów po-

pulistycznych i  antyeuropejskich 
czy kwestia uchodźców. – Często, 
za te wszystkie nieszczęścia ten-
dencyjnie i  niesprawiedliwie kry-
tykuje się Unię Europejską, ale to 
państwa członkowskie nie wy-
wiązują się ze swoich zobowiązań 
– podkreślał europoseł. Odnosząc 
się do problemu uchodźców przy-
pomniał, że zgodnie z  unijnymi 
zapisami, tam gdzie uchodźca po 
raz pierwszy stawia nogę powinien 
mieć opiekę azylową. - To, że się 
tego nie przestrzega spowodowało 
ogromny bałagan w  tych wędrów-

kach ludu – stwierdził. Podobnie 
rzecz ma się z  kryzysem w  strefi e 
euro. – To państwa członkowskie 
nie przestrzegają reguł budże-
towych – tłumaczył. Zresztą tak 
samo jest z  walką z  terroryzmem. 
Na tym polu również brakuje wła-
ściwej współpracy między służbami 
państw członkowskich.

O  nacjonalistycznej polityce nie-
których państw unijnych mówił też 
europoseł Joachim Zeller. – Popu-
liści i  nacjonaliści argumentują, że 
jak żyli w granicach narodowych to 
było lepiej. To byłby jednak powrót 

do przeszłości. Przeszłości, w której 
mieliśmy dwie wojny światowe. 
To nie może być nasza przyszłość. 
Przykład Słubic i  Frankfurtu poka-
zuje jak Europa się zrastała, dlatego 
trzeba te nacjonalistyczne siły zwal-
czyć – apelował.

Burmistrza T. Ciszewicza inte-
resowało, jak mogą wyglądać pro-
gramy spójności po 2020 roku, 
gdy skończy się pula obecnych pie-
niędzy przeznaczona dla państw 
członkowskich. Prof. Rosati obawia 
się, że po 2020 roku budżet Unii 
Europejskiej będzie zmniejszony, 

a jedną z przyczyn są właśnie rządy 
populistyczne i  narodowościowe 
oraz brak solidarności między kra-
jami należącymi do wspólnoty.

Forum Obywatelskie było 
otwarte dla mieszkańców pogra-
nicza. Jolanta Bałdys, nauczycielka 
historii i  wiedzy o  społeczeństwie 
w  słubickim ogólniaku zabrała na 
to spotkanie swoich uczniów z  kl. 
IIIc. – To doskonała okazja, żeby po-
znali czołowych polityków Unii Eu-
ropejskiej i poszerzyli swoją wiedzę 
– mówiła. 

(beb)

Burmistrz Tomasz Ciszewicz namawiał europosłów do tworzenia prawa, które będzie 

jeszcze bardziej umożliwiało współpracę transgraniczną.  

Dariusz Rosati i Michael Cramer (stojący z lewej strony) apelowali o jedność Unii Europej-

skiej i przestrzegali przed jej burzeniem. 
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Stan wojenny wprowadzono o  pół-
nocy 13 grudnia 1981 roku. Generał 
Wojciech Jaruzelski poinformował 
o  tym sześć godzin później. Tylko 
w  pierwszych dniach zatrzymano 
i  internowano 5 tys. działaczy opo-

zycji związanych z  „Solidarnością”. 
Łącznie w  stanie wojennym, który 
trwał do 22 lipca 1983 roku, interno-
wano 10 tys. osób. 

„Stan wojenny w  Polsce 
- smutna historia naszej Ojczyzny” 

586 dni stanu wojennego to czarne karty w dziejach naszego kraju

13 grudnia 1981 roku. Polacy pamiętają!
35 lat temu wybuchł w Polsce stan wojenny. Zatrzymano i internowano wtedy działaczy opozycji, a na ulice wyjechały 
czołgi. Szacuje się, że w stanie wojennym zginęło ponad sto osób. Rocznica jego wybuchu stała się przyczynkiem do 
zorganizowania w gminie dwóch konkursów: wiedzy o wydarzeniach sprzed 35 lat oraz konkursu plastycznego. Orga-
nizatorem obu był Społeczny Komitet Budowy Pomnika w Słubicach. 

Nagrody dla zwycięzców obu konkursów ufundował m.in. IPN, wojewoda lubuski, Sejm i Senat, a także magistrat i starostwo powiatowe w Słubicach.  
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– to tytuł konkursu plastycznego, 
w którym wzięli udział m.in. pod-
opieczni Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w  Słu-
bicach i  Szkoły Podstawowej 
w  Kunowicach. W  konkursie 

wiedzy rywalizowali uczniowie 
szkół podstawowych i  gimnazja-
liści. Oba konkursy rozstrzygnięto 
9 listopada w  Urzędzie Miejskim 
w  Słubicach. Michał Sobociński, 
jeden z ich organizatorów podkre-

ślał, że rozwijanie idei patriotycz-
nych wśród młodzieży to jeden 
z ważniejszych celów, jaki stawiają 
sobie członkowie Społecznego Ko-
mitetu Budowy Pomnika. 

(beb)
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Klimatycznie 
i pachnąco w SMOKu 

Galeria OKNO przez pięć dni przesiąknięta była magią świąt. Podczas 
tegorocznych warsztatów mikołajkowych frekwencja przeszła naj-
śmielsze oczekiwania organizatorów.

Warsztaty mikołajkowe w galerii OKNO Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury mają już swoją 14-letnią tradycję 
i na dobre się wpisały w kalendarz bożonarodzeniowych inspiracji. Inspiracji na oryginalne ozdoby, czy też własno-
ręcznie wykonane prezenty dla bliskich. W tym roku uczestnicy mogli skorzystać z 5 warsztatów. Na pierwszym 5 
grudnia z Anną Panek-Kusz tworzyli obrazki malowane na szkle, przez kolejne cztery dni: Tomasz Fedyszyn popro-
wadził warsztat kartek świątecznych, Urszula Dobrowolska uczyła robić stroiki, Mariola Jasiniak i Joanna Kowalska 
torby na prezenty, a Patrycja Krzeptowska malowała z chętnymi szkatułki. Poniżej fotorelacja z tych spotkań przygo-
towana przez galerię OKNO.   (ap)
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Cyfrowa rewolucja w świecie stomatologii w gabinecie Impladent Clinic w Słubicach

Nowy uśmiech w niecałe 2 godziny
Pragnąc sprostać oczekiwaniom pacjentów, klinika Impladent Clinic w Słubicach została wyposażona w rewelacyjny 
sprzęt umożliwiający wykonanie pięknego uśmiechu w niespełna dwie godziny. Teraz wizyta u stomatologa nie 
musi wiązać się z długim oczekiwaniem. Podczas jednej wizyty można uzupełnić braki zębowe, stworzyć idealne 
licówki, korony, mosty, onlaye i inlaye. Jest to optymalne rozwiązanie dla wszystkich, którzy cenią precyzję, estetykę, 
nowoczesne rozwiązania i przede wszystkim – swój czas. W Impladent Clinic wszystko odbywa się cyfrowo. Lekarz 
skanuje obraz w jamie ustnej pacjenta specjalistyczną kamerą wewnątrzustną OmniCam 3D, a następnie, w krótkim 
czasie projektuje odbudowę zęba całkowicie wirtualnie.

System, który od dziś jest w zasięgu 
Państwa ręki, w  gabinecie Impla-
dent Clinic, to system CEREC – rewo-
lucja w stomatologii. Jest to jedyny 
na świecie system CAD/CAM, który 
umożliwia wykonanie odbudowy 
pełnoceramicznej na miejscu 
i  w  trakcie jednej wizyty. CEREC 
jest systemem komputerowym, 
służącym do projektowania i wyko-
nywania estetycznych, pełnocera-
micznych koron i mostów na zębach 
własnych oraz koron i  mostów na 
implantach.
Tak, jak w  metodzie tradycyjnej, le-
karz stomatolog opracowuje, czyli 
oczyszcza ząb z  próchnicy i  starych 
wypełnień. Następnie, wspólnie 
z  pacjentem decyduje, który wa-
riant wypełnienia zostaje wybrany, 
czy konwencjonalny, który jest wy-
starczający do małych ubytków, 
czy komputerowy, zalecany przy 
średnich i  dużych ubytkach. Po 
przygotowaniu zęba do leczenia pro-
tetycznego, zamiast tradycyjnych 
wycisków za pomocą łyżki i  masy, 
wykonuje się wycisk wirtualny – 
skanuje się zęby za pomocą skanera 
wewnątrzustnego Omnicam 3D. 
Dzięki temu pacjent unika wszyst-
kich niedogodności związanych 
z  pobieraniem tradycyjnych wyci-
sków: odruchu wymiotnego, bólu, 
niedokładności. Obraz uzyskany 
podczas skanowania jest rejestro-
wany w  bazie pamięci komputera. 
Kamera CEREC Omnicam pozwala 
na skanowanie naturalnych struktur 
zębowych i dziąseł bez użycia pudru, 
co powoduje większy komfort dla 
pacjenta i przyśpiesza proces skano-
wania. Wystarczy umieścić kamerę 
w  jamie ustnej pacjenta i  rejestro-
wanie obrazów rozpoczyna się au-
tomatycznie. Skany całych łuków 
i poszczególnych zębów można teraz 

pobrać szybciej niż kiedykolwiek 
wcześniej.
W kolejnym etapie, lekarz i technik/
ceramista projektuje kształt zęba. 
Zaletą komputerowej protetyki 
jest możliwość sprawdzenia na 
ekranie monitora zaprojektowanej 
pracy. Jeśli pacjent tego chce, może 
również osobiście uczestniczyć 
w  powstawaniu projektu nowych 
zębów, uzyskując dzięki temu wy-
marzony uśmiech. Precyzja wy-
konanego uzupełnienia jest dużo 
wyższa, ponieważ projekt wykony-
wany jest w  30-krotnym powięk-
szeniu, z  dokładnością liczoną 
w  mikronach. Pozwala to na unik-
nięcie błędów protetycznych zwią-
zanych z  tradycyjnymi wyciskami, 
powodujących powstawanie miejsc 
trudnych do wyczyszczenia. Zapro-
jektowane uzupełnienie wygląda 
w rzeczywistości, w ustach pacjenta 
tak, jak na ekranie monitora. 
Impladent Clinic dysponuje wła-
snym laboratorium, pracującym 
wyłącznie dla gabinetu. Dzięki 
temu podczas jednej wizyty pacjent 
może zostać zaopatrzony w  osta-
teczną pracę protetyczną. Oszczędza 
to czas pacjentów. Leczenie, które 
do tej pory wymagało kilku wizyt 
w  gabinecie stomatologicznym 
i około 10 dni oczekiwania, jest moż-
liwe do przeprowadzenia w  jeden 
dzień, nawet w  razie całkowitego 
braku zęba, można go odtworzyć 
wszczepiając implant i  robiąc ko-
ronę w ciągu 1 dnia. 

Jako jeden z  pierwszych gabi-
netów w Polsce i na świecie umożli-
wiamy całkowite odtworzenie zęba 
już na pierwszej wizycie pacjenta. 
Na podstawie tomografi i kompu-
terowej lekarz wirtualnie planuje 
cały zabieg, najbardziej optymalną 

pozycję implantu, szablon chirur-
giczny, przez który zostanie precy-
zyjnie wprowadzony implant oraz, 
co szczególne, projektuje łącznik 
indywidualny ATLANTIS oraz ko-
ronę na implancie w  technologii 
CAD/CAM. Dla pacjenta oznacza 
to, że w dniu wizyty czeka na niego 
kompletny zestaw narzędzi, za po-
mocą których możliwe jest całko-
wite odtworzenie zęba w przeciągu 
kilku godzin.

Istnieje również możliwość wy-
konania tymczasowych koron 
symulacyjnych, które jeszcze le-
piej wizualizują przyszłe korony 
ostateczne. Korony tymczasowe 
wyglądają identycznie jak plano-
wane uzupełnienie końcowe. Uzu-
pełnienie tymczasowe cementuje 
się na kilka dni, aby pacjent mógł 
sprawdzić, jak czuje się z  nowym 
kształtem zębów i  czy planowana 
praca protetyczna jest zgodna 
z jego oczekiwaniami. Dzięki temu 
zabiegowi można zastanowić się 
w  zaciszu domowym i  skonsul-
tować z  najbliższymi czy dany 
kształt zębów nam pasuje i  do-
konać korekt lub poprosić o  przy-
gotowanie identycznych koron 
z porcelany – a wszystko to dzięki 
idealnej precyzji frezarki i  opro-
gramowaniu CEREC.

Po tym, jak pacjent zaakceptuje 
wirtualnie zaprojektowaną koronę, 
wybiera rodzaj i  kolor materiału, 
z  którego zostanie wycięta praca 
przez frezarkę CEREC. W  protetyce 
komputerowej, wszystkie prace 
protetyczne wykonywane są z  fa-
brycznie przygotowanych bloczków 
ceramicznych, mających wytrzy-
małość 3-4 krotnie większą niż 
tradycyjne korony i  mosty, a  nawet 
większą niż własne zęby.

Cyfrowy wycisk i  projektowanie 
oraz maszynowe wycięcie koron 
gwarantują idealną dokładność 
i  precyzję, których tradycyjne 
ręczne tworzenie uzupełnień 
protetycznych nigdy nie pozwoli 
uzyskać. 
Po zaakceptowaniu przez lekarza 
i pacjenta wszystkich parametrów, 
frezarka w  przeciągu 30 minut 
wycina w  bloczku ceramicznym 

uzupełnienie, które następnie jest 
indywidualnie charakteryzowane 
i  dostosowywane do uzębienia 
pacjenta.

Opuszczając gabinet stomatolo-
giczny, pacjenci otrzymują pracę 
idealnie komponującą się z  ich na-
turalnymi zębami. Wizyta w Impla-
dent Clinic to jak wizyta w  spa dla 
Twojego uśmiechu.

Reklama

   Implantologia
   Protetyka  
   Ortodoncja

- System CEREC – cyfrowy 
wymiar stomatologii

- Licówki, korony, mosty na jednej wizycie

- Skanowanie wewnątrzustne 
zamiast tradycyjnych wycisków

- Dożywotnia gwarancja na implanty

- Pakiet assistance na implanty

ul. Słowackiego 1, Słubice

Tel. +48 95 759 84 20, +49 30 288 673 14, impladentclinic.pl
Z tym poradnikiem konsultacja implantologiczna i zdjęcie diagnostyczne GRATIS.

W gabinecie Impladent Clinic leczenie odbywa się w pełni cyfrowo. 

Ta rewolucja umożliwia wykonanie odbudowy pełnoceramicznej 

na miejscu i w trakcie jednej wizyty, ponieważ klinika dysponuje 

własnym laboratorium, pracującym wyłącznie dla gabinetu. Lekarz 

i technik/ceramista projektują kształt zębów na podstawie wirtual-

nych wycisków kamerą wewnątrzustną, a pacjent może osobiście 

uczestniczyć w powstawaniu projektu przyszłych koron. Istnieje rów-

nież możliwość wykonania tymczasowych koron symulacyjnych, 

które wizualizują przyszłe korony ostateczne. Cyfrowy wymiar sto-

matologii gwarantuje precyzję i dokładność, z którymi tradycyjna 

manufaktura nie może się równać. 

Lek. dent. Bartosz Jurenko, właściciel Impladent Clinic.
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Latynoskie rytmy i muzyka fi lmowa 
podczas noworocznego koncertu 

Słubickie Towarzystwo Muzyczne zaprasza wszystkich miłośników muzyki latynoamerykańskiej oraz soul i jazzu na 
XIX Koncert Noworoczny, który odbędzie się 7 stycznia w Collegium Polonicum, o 17.00 i 20.00. 

Ale mamy 
społeczników!

Emeryci tańczą, osoby niepełnosprawne 
zdobywają szczyty gór, wędkarze dbają 
o otoczenie Odry, przyrodnicy uczą miesz-
kańców ekologii, a diabetycy pomaga-
ją żyć z chorobą – w gminie mamy ponad 
70 stowarzyszeń i organizacji pozarządo-
wych, które działają na rzecz mieszkańców. 
21 organizacji opowiedziało o tym, co robi 
podczas sesji 24 listopada. Stowarzyszenia 
wspiera gmina. W 2017 roku przeznaczyła 
dla nich 500 tys. zł. 

To był mały maraton dobroczyn-
ności, bo niemal każda z organizacji 
przytoczyła wiele przykładów na 
to, w  jaki sposób pomaga miesz-
kańcom. Adam Poholski ze słubic-
kiego oddziału Towarzystwa Walki 
z  Kalectwem opowiadał, że stowa-
rzyszenie stawia na rehabilitację 
społeczną, żeby chorzy nie zamy-
kali się w  domach. Stąd cykliczne 
wycieczki rowerowe, wyjazdy na 
basen, warsztaty sudoku, wspólne 
śpiewanie, wyjazdy w  góry… A. Po-
holski opowiadał, że gdy niedawno 
grupa z  TWK pojechała do Szklar-
skiej Poręby, nawet osoby, którym 
chodzenie sprawia trudność, wspi-
nały się z  innymi na szczyty gór. 
- TWK liczy ponad setkę członków, 
a  stowarzyszenie jest przykładem 
nie tylko w  Słubicach. Niedawno 
A. Poholski wszedł do zarządu 
głównego Towarzystwa Walki z Ka-
lectwem, bo energii do działania 
mu nie brakuje. Energii nie można 
też odmówić osobom działającym 
w  stowarzyszeniu emerytów i  ren-
cistów. Kazimiera Chrzanowska 

wspominała wiele imprez organi-
zowanych dla słubiczan. – Każdy 
rok zaczynamy zabawą z  okazji 
Dnia Babci i  Dnia Dziadka, potem 
są Walentynki i  na każdej z  tych 
imprez mamy zawsze ok. 130 osób 
– mówiła. Kalendarz wydarzeń pęka 
w szwach, a są w nim m.in. wspólne 
wyjazdy na święta Bożego Naro-
dzenia, na wczasy, które w tym roku 
emeryci spędzili m.in. w Chorwacji, 
w  Międzyzdrojach i  na Mazurach, 
aerobic, wycieczki rowerowe, za-
wody sportowe…Do związku należy 
ponad 450 osób. Wiele z imprez or-
ganizowanych przez stowarzyszenia 
wspomaga gmina. – Jesteśmy naj-
większym sponsorem organizacji 
pozarządowych – mówił podczas 
sesji burmistrz Tomasz Ciszewicz. 
Podkreślił, że gmina wspiera orga-
nizacje nie tylko dotując różne wy-
darzenia, ale też jesteśmy jednym 
z  nielicznych samorządów, który 
otworzył i utrzymuje Centrum Orga-
nizacji Pozarządowych (działa przy 
ul. Piłsudskiego).  

(beb) 

Jak zapowiada Barbara Weiser, 
prezes STM i dyrygentka chóru Ado-
-ramus, koncert będzie się składał 
z dwóch części. W pierwszej publicz-
ność usłyszy największe hity muzyki 
fi lmowej w  wykonaniu znakomi-
tego wokalisty Michała Grobelnego. 
Będą to m.in. utwory nagrodzone 
Oscarami: „Writing’s on the Wall” 
Sama Smitha z  fi lmu o  przygodach 
Jamesa Bonda „Spectre”, kompo-
zycja Eltona Johna do fi lmu „Król 
Lew”, a  także ścieżka dźwiękowa 
z  „Leona Zawodowca”, która jest 
znana z  wykonania Stinga, Briana 
Adamsa „Everything I do, I do it for 
you” czy Franka Sinatry „My way”. 
M. Grobelny zaśpiewa też własne 
kompozycje. 

- Druga część koncertu przeniesie 
nas do ciepłych klimatów muzyki 
latynoamerykańskiej – mówi B. 
Weiser. – Muzycy z Peru, Chile, Ar-
gentyny oraz Kolumbii, wspólnie 
z  solistami ze Słubic: Wojciechem 
Kuczyńskim i Bartoszem Borulą oraz 
chórem Adoramus wykonają dwa 

znakomite dzieła Ariela Ramireza: 
Misa Criolla oraz Nawidad Nuestra. 
Prezentowaliśmy je już podczas fe-
stiwalu Musica Autumna i  muzyka 
ta tak porwała publiczność, że zde-

cydowaliśmy się zaprezentować ją 
raz jeszcze – wyjaśnia B. Weiser. 

Muzykom podczas koncertu to-
warzyszyć będą tancerze ze studia 
Bohema Henryka Lechelta. 

Bilety na koncert kosztują 75 zł 
i  można je kupić w  Państwowej 
Szkole Muzycznej I  st. im. Stani-
sława Moniuszki w  Słubicach, ul. 
Wojska Polskiego 142 (w godzinach 

8.15 – 16.30), będą też dostępne 
przed koncertami w Collegium Po-
lonicum. 

(beb)

Częścią koncertu noworocznego będą dwa dzieła Ariela Ramireza: Misa Criolla oraz Nawidad Nuestra, których część mieszkańców miała okazję posłuchać w czasie festiwalu 

Musica Autumna.

To będzie uczta 
dla kinomanów!

W Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury powstaje Kino Konesera. 
W co drugi poniedziałek miesiąca, o 19.00, będzie można obejrzeć 
fi lmy ważne, docenione przez widzów i krytyków. 16 stycznia 
pierwszy pokaz – pełna humoru opowieść o tym, że życie jest 
poezją i każdy może odnaleźć szczęście na swój sposób, czyli obraz 
Jima Jarmuscha „Paterson”, rewelacja tegorocznego festiwalu 
w Cannes. 30 stycznia dramat „Plac zabaw”, pełnometrażowy 
debiut Bartosza M. Kowalskiego, którego scenariusz został oparty 
na faktach. Wstrząsających!

Zdaniem krytyków komedio-
dramat „Paterson” to najlepszy od 
lat  fi lm Jima Jarmuscha, twórcy 
m.in. „Broken Flowers”. Opowiada 
historię tytułowego Patersona, 
który jest kierowcą miejskiego au-
tobusu. Niczego mu nie brakuje. 
Kocha swoją pełną szalonych po-
mysłów żonę, która każdego dnia 
tworzy nowy plan na przyszłość. 
Mężczyzna ma czas na swoją pasję 
(pisanie wierszy), spacery z  psem 
i  spotkania z  grupą zaprzyjaźnio-
nych ekscentryków. Jest wśród 
nich przeżywający zawód miłosny 
kompan od kufl a, wyzwolona sin-
gielka przesiadująca wieczorami 
w  barze, czy wiecznie narzekający 
kolega z pracy, który zazdrości Pa-
tersonowi pogody ducha. Jednak 
na skutek zabawnego zbiegu oko-
liczności stoicki spokój tytułowego 
bohatera zostaje poddany próbie.

„ Plac zabaw” z kolei przenosi wi-
dzów do małego miasta w  Polsce 
i  pokazuje dzień z  życia nasto-
latków, którzy właśnie kończą 
szkołę podstawową. Niewinnie 
zapowiadające się spotkanie trójki 

bohaterów prowadzi do nieocze-
kiwanego, przerażającego fi nału. 
Scenariusz do tego fi lmu został 
nagrodzony w  konkursie Script 
Pro. Na ekranie zobaczymy trójkę 
młodych debiutantów: Micha-
linę Świstuń, Nicolasa Przygodę, 
Przemka Balińskiego. Ich kreacje 
na długo po seansie nie pozwalają 
o sobie zapomnieć. Film jest prze-

znaczony wyłącznie dla widzów 
dorosłych.

Bilety na seanse w  Kinie Kone-
sera kosztują 10 zł. W  tej cenie jest 
nie tylko projekcja fi lmu, ale też 
dyskusja przy kawie o  obejrzanym 
obrazie, którą prowadzić będzie 
absolwent łódzkiej fi lmówki, słubi-
czanin Wojtek Tomczak. Serdecznie 
zapraszamy! 
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Kadr z fi lmu Jima Jarmuscha „Paterson”.
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„Cztery pory roku” 
zawędrowały do galerii 

W Galerii Małej Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury 2 grudnia od-
był się wernisaż wystawy kółka plastycznego działającego przy Szkole 
Podstawowej nr 1 w Słubicach prowadzonego przez Tatianę Uwarkin. 

Sesja fotografi czna w szczytnym celu 
W czwartek 1 grudnia grupa fotografi czna AKFA działająca przy galerii OKNO Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury 
przeprowadziła sesje fotografi czną „wąsaczy”, którzy przyłączyli się do akcji Movember. Sesja fotografi czna była 
jednocześnie podsumowaniem akcji, którą na terenie Słubic zapoczątkował Dariusz Olechno, a jej ambasadorem stało 
się Stowarzyszenie Piłkarskie oldBOYS Słubice.

To były bardzo 
twórcze warsztaty 

Wystawa to zakończenie i  podsu-
mowanie pierwszego etapu pro-
jektu zaplanowanego na rok szkolny 
2016/2017 „Cztery pory roku”. 

Prace powstawały głównie na 
dwudniowych warsztatach wy-
jazdowych w  Technikum Leśnym 
w  Starościnie. Uczestnicy sięgnęli 
po akwarele i  pastele, ale sponta-
nicznie na prośbę dzieci pojawił się 
też węgiel. Dwudniowe warsztaty 
były wzbogacone o zajęcia przyrod-
nicze, zajęcia z  języka angielskiego 
i wieczór piosenki religijnej, w czym 
swój udział miały Barbara Zduńczyk 
i  Ania Gajda Cikota. Podczas wer-
nisażu dzieci zamiast dyplomów 
otrzymały wspaniałe zdjęcia, które 
są pamiątką z  wyjazdowych warsz-
tatów. Tatianie Uwarkin dzieci po-
dziękowały… wierszem, napisanym 
przez Emilkę Kusz.  

U nas w szkole pani Tatiana 
Z kartki i akwareli albo pasteli
Potrafi  wyczarować cuda 
Jej to się wszystko uda 

My uczniowie wskazówki 
jej akceptujemy
I też dzieła malujemy!

(ap)
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Stowarzyszenie po PROstu zakoń-
czyło realizację projektu „ODYSE-
JOWA alternatywa - uczy, rozwija 
i  bawi”, dofi nansowanego przez 
gminę Słubice.

Projekt obejmował: warsztaty ar-
tystyczne, krawieckie, twórczego 
myślenia z elementami komunikacji 
i  konstruktorsko-techniczne. Prace, 

wykonane przez uczestników pro-
jektu, zostały zaprezentowane na wy-
stawie, którą można było oglądać 10 
grudnia w  siedzibie stowarzyszenia 
przy ul.Kilińskiego 9L.  Po wystawie 
każde dziecko mogło zabrać do 
domu to, co samo stworzyło. Uczest-
ników nagrodzono też dyplomami. 

(sp)
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Movember to akcja, która naro-
dziła się w  2003 roku w  Australii. 
Dwóch przyjaciół: Travis Garone 
i  Luke Slattery postanowiło przy-
wrócić światu Wąs. Zebrali kolegów 
i wspólnie przez miesiąc zapuszczali 
zarost pod nosem. Szybko zorien-
towali się, że Wąs jest doskonałym 
narzędziem do rozpoczynania 
wszelkiej dyskusji. Postanowili 
więc wykorzystać go do tego, żeby 
sprowokować swoich znajomych 
do rozmów o profi laktyce męskich 
nowotworów. Tak oto narodził 
się Movember. Akcja Movember 
polega na zapuszczaniu w  listo-
padzie wąsów, które prowokują 
do rozmów o  raku jąder i  prostaty 
i zwracają uwagę panom, chłopcom 
ale też paniom, jak ważne są regu-
larne badania i  dbanie o  swój stan 
zdrowia. Movember przywędrował 
do Polski w  2014 roku. Komenta-
torzy sportowi zauważyli akcję na 
stadionach za granicą i  sami za-
częli zapuszczać wąsy. Jednocze-

śnie polska imigracja w  Wielkiej 
Brytanii doprowadziła do założenia 
fanpage'a  na Facebook'u  w  języku 
polskim, na którym panowie na-

mawiali się do wzięcia udziału 
w akcji. Z roku na rok coraz więcej 
osób, fi rm i  instytucji angażuje się 
w akcje związane z profi laktyką mę-

skich nowotworów. Odbijają się one 
szerokim echem w mediach, posty 
w  portalach społecznościowych 
cieszą się doskonałym odzewem 

fanów, a  na spotkania przychodzi 
wielu mężczyzn chętnych dowie-
dzieć się więcej o swoim zdrowiu. 

(ap)
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Koguty grają w kosza
Słubice i Frankfurt nad Odrą łączy między innymi koszykówka. Składa-
jąca się z Polaków i Niemców lokalna drużyna spisuje się bardzo dobrze 
w najniższej lidze.

Sportowe 
Mikołajki

Miejska sala sportowa gościła słubickich 
przedszkolaków. To właśnie dla nich Słubicki 
Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował 
festyn sportowy w formie wyścigów na 
torze przeszkód. W nagrodę wszystkie 
dzieciaki otrzymały słodkości.

Uczniowie z Kunowic 
najlepsi w szachach! 

Mistrzami powiatu słubickiego w szachach 
zostali uczniowie Szkoły Podstawowej z Ku-
nowic. W nagrodę drużyna pojedzie na fi nał 
wojewódzki.W tym turnieju nie 

chodziło o miejsca
UKS Polonia Słubice była organizatorem Mikołajkowego Turnieju Ha-
lowej Piłki Nożnej Skrzatów. Na boisku, w gimnazjum nr 1, nie zabra-
kło emocji. 

Trenerem ekipy o  nazwie 1 ASC 
Red Cox Frankfurt jest słubiczanin 
Arkadiusz Sowa. Jakiś czas temu 
z  powodu problemów kadrowych 
ekipa z Frankfurtu poprosiła swych 
słubickich kolegów o  wsparcie 
i  tak doszło do koszykarskiego 
małżeństwa. Małżeństwa, które 
można uznać za udane. Ostatnio 
„Czerwone koguty” rozegrały dwa 
pojedynki. Najpierw wygrały z bez-
pośrednim rywalem z  tabeli SV 
Woltersdorf II 72:48, a w pojedynku 
z KSC Mustang Strausberg, dotych-
czas niepokonanym liderem Bez-
irksligi, przegrały zaledwie 83:84. 
- Nasz zespół znajdował się aktu-
alnie na trzecim miejscu w grupie, 
ostatnim premiowanym awansem 
do dalszej rundy rozgrywek. Plan 
minimum to było co najmniej jedno 
zwycięstwo. Udało się to wykonać, 
choć niewiele zabrakło do zgar-
nięcia pełnej puli - relacjonuje A. 
Sowa. Goście ze Strausberga to je-

dyna niepokonana w rozgrywkach 
Bezirksligi drużyna, do tej pory 
odprawiająca każdego przeciwnika 
z  przewagą wynoszącą nie mniej 
niż 25 punktów. - Nie przestraszy-
liśmy się jednak rywala. Od samego 
początku narzuciliśmy swój styl 
gry, agresywnie w obronie i szybko 
w  ataku, co pozwoliło wyjść na 
kilkupunktowe prowadzenie. Za-
skoczeni rywale nie grali pewnie, 
ale cały czas utrzymywali kontakt. 
W trzeciej kwarcie przewaga wyno-
siła już 10 punktów i wtedy, zamiast 
„dobić” zmęczonych koszykarzy ze 
Strausberga, zaczęliśmy popełniać 
straty i  niewymuszone błędy. Do 
tego doszły problemy z faulami klu-
czowych graczy. Ostatnie minuty 
gry to prawdziwy rollercoaster, a na 
15 sekund przed końcem rywale 
wyszli na pierwsze (!) prowadzenie 
w meczu, którego już nie pozwolili 
sobie wyrwać - dodaje Marcin Kie-
drowicz, jeden z  naszych graczy. 

- Dziękuję zawodnikom za emocje 
i za walkę. Szkoda, że tak pechowo 
przegraliśmy drugie spotkanie, 
ale niestety było to spowodowane 
tylko i  wyłącznie przez nasze 
własne błędy i  brak koncentracji 
– powiedział po spotkaniu trener 
A. Sowa. - Cały czas nabieramy do-
świadczenia i boiskowego ogrania. 
Cieszy zwycięstwo z bezpośrednim 
rywalem o  awans. Mamy teraz bi-
lans 4-4 i  3 miejsce w  tabeli, a  do 
rozegrania są jeszcze 4 mecze. Bę-
dziemy bić się do końca. Chciałbym 
też podziękować kibicom ze Słubic, 
którzy mimo niezbyt korzystnej 
pory obu meczów, pojawili się na 
trybunach i  nas wspierali. Odwie-
dziły nas też lokalne media - portal 
Słubice24 oraz telewizja HTS. Coraz 
szersze zainteresowanie naszą grą 
bardzo cieszy i z pewnością będzie 
dla nas dodatkowym motywa-
torem - podkreślił. 

(rt)
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Polsko-niemiecka ekipa radzi sobie w lidze coraz lepiej. 

To już słubicka tradycja, że gdy 
zbliża się 6 grudnia SOSiR za-
prasza słubickie przedszkolaki na 
Mikołajki. Tak było i  tym razem. 
Zaproszenie do udziału w  im-
prezie przyjęły dzieci z  czterech 
przedszkoli. Przygotowano dla 
nich osiem zadań sportowo- re-

kreacyjnych. Najwięcej punktów 
uzbierały maluchy z  Krasnala 
Hałabały i  to ich kapitan ode-
brał worek słodkości. Pozostałe 
drużyny także otrzymały słodkie 
niespodzianki oraz dyplomy 
uczestnictwa. 

(rt)

W festynie wzięły udział dzieci z czterech przedszkoli. 
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Powiatowa Olimpiada Młodzieży 
to zawody dla uczniów wszystkich 
rodzajów szkół w  kilkunastu dys-
cyplinach. Tym razem 7 grudnia 
w  Kunowicach odbyły się mistrzo-
stwa powiatu w szachach dla szkół 
podstawowych. W  każdej ekipie 
grają cztery osoby, trzech chłopców 

i  jedna dziewczynka. Po wielolet-
niej dominacji szkół słubickich 
tym razem przyszedł czas na Ku-
nowice, które zostały tegorocznym 
mistrzem. Życzymy młodym sza-
chistom powodzenia na fi nale wo-
jewódzkim. 

(rt)

To oni będą reprezentować nasz powiat w fi nale wojewódzkim.
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Najmłodszy narybek Polonii Słubice.
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Piłkarskie Skrzaty to dzieci z  rocz-
nika 2010. Również dlatego orga-
nizatorzy postanowili, że wyniki 
potyczek nie są najważniejsze 
i  turniej przeprowadzono bez przy-
znawania miejsc w końcowej klasy-
fi kacji. Do Słubic przyjechały dwie 
ekipy z  Kostrzyna (UKS Czwórka 
i  Celuloza) oraz Ilanka Rzepin. 
Stawkę uzupełniły dwie drużyny 
gospodarzy, których trenerem jest 
Jacek Trojan. Pięć drużyn rozegrało 
mecze każdy z każdym po dwa razy, 
a  na koniec wszystkie ekipy otrzy-
mały takie same puchary za uczest-
nictwo. 

(rt)
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Szczęście było blisko
 

W sobotę 4 grudnia odbył sie pierwszy turniej nowopowstałej Słubic-
kiej Akademii Piłkarskiej (rocznik 2008 i młodsi). W hali słubickiego 
Gimnazjum nr 1 stawiło się 9 drużyn, m.in. z Berlina, Skwierzyny, Go-
rzowa, Cybinki, Kostrzyna i Międzyrzecza. 

Zespoły zostały podzielone 
i  w  grupie A  zagrały: Słubicka 
Akademia Piłkarska I, Progres II 
Gorzów Wlkp., FC Viktoria Berlin, 
Perła Cybinka, Orzeł Międzyrzecz. 
Natomiast w  grupie B rozstawieni 
byli: Słubicka Akademia Piłkarska 
II, Progres I  Gorzów Wlkp., Lech 
Poznań Football Academy Dariusz 
Dudka, Pogoń Skwierzyna. Ry-
walizacja polegała na grze każdy 
z każdym w grupie. Najlepsi awan-
sowali do rundy fi nałowej. W  pół-
fi nałach zmierzyły się drużyny: FC 
Viktoria – LPFA 5:0, a  w  drugim 
nasze „Koguciki” SAP II – Perła 
Cybinka 3:1. Między półfi nałami, 
a grami o miejsca nastąpiła przerwa, 
zawodnicy udali sie na posiłek oraz 
zrobiliśmy konkurs przeciągania 
liny. Emocji było co nie miara dla 
dzieciaków i  rodziców. Rywalizację 
wygrała drużyna Orla Między-
rzecz – bardzo silne chłopaki! Gry 
fi nałowe były gorące. Ostatecznie 
trzecie miejsce na podium wywal-
czyła Akademia Lecha Poznań Da-
riusza Dudki, ogrywając 3:1 Perłę 
Cybinka. Finał należał do naszych 
gości zza Odry i  i  słubickich „Ko-

gutów”. Po bardzo emocjonującym 
meczu przegraliśmy 0:1 i  puchar 
trafi ł w  ręce zawodników i  trenera 
Viktorii 1889. Trener Adam Tesmer 
nie krył zadowolenia ze swojej dru-
żyny. Podkreślił też, że bardzo często 
przyjeżdża ze swoimi zawodnikami 
na polskie turnieje. - Zdobywamy 
nowe doświadczenia, chłopcy po-
znają tradycje i gościnność polskich 
drużyn oraz się zaprzyjaźniamy. 
Poziom szkolenia w  Polsce nie był 
nigdy tak wysoki jak w Niemczech, 
ale zauważam duże zmiany, tre-
nerzy mają często kwalifi kacje po-
parte przez UEFA, gra i  nauczanie 
młodych piłkarzy wchodzi na coraz 
wyższy poziom. Widać to choćby po 
chłopcach ze Słubickiej Akademii 
Piłkarskiej – mówił. 

25 marca chłopcy będą mieli 
możliwość powalczyć z  Viktorią 
w  bardzo dużym niemieckim tur-
nieju, w którym biorą udział Fortuna 
Chemnitz, Dynamo Berlin, Phonix 
Wildau, Energie Cottbus... - Mamy 
zamiar przywieźć stamtąd puchar – 
takie jest marzenie i  plany trenera 
Radosława Kamińskiego. - Cieszę 
się, że chłopcy mają teraz dobre 

warunki do trenowania, mogę się 
skupić na każdej pojedynczej jedno-
stce treningowej i wdrążać plan gry 
na przyszłość – podkreślił trener. 
- Przy okazji zachęcam wszystkie 
dzieci do treningów. Robimy nabór 
od wieku bambini 3-4 latki do lat 8 – 
zapowiedział. 
Klasyfi kacja końcowa turnieju:
• FC Viktoria 1889 Berlin
• Słubicka Akademia Piłkarska II
• LPFA Dariusz Dudka
• Perła Cybinka
• Progres II Gorzów Wlkp.
• Progres I Gorzów Wlkp.
• Słubicka Akademia Piłkarska I
• Pogoń Skwierzyna
• Orzeł Międzyrzecz

Nagrody indywidualne:
• Najlepszy zawodnik turnieju: 

Karol Bukato (SAP I)
• Najlepszy snajper turnieju: Can 

Ayaz (Viktoria)
• Najlepszy bramkarz turnieju: Do-

minik Dubacki (SAP I)
• Najlepsza i  najsilniejsza drużyna 

w  przeciąganiu liny: Orzeł Mię-
dzyrzecz 

(rt)

SAP I tworzą: Dominik Dubacki, Kacper Gołaszewski, Dawid Hałub, Kacper Kolowca, Gracjan Lis, Julian Dutkiewicz, Xawier Klimczak, 

Filip Szcześniewicz, Alan Olczakowski, Karol Bukato.
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Złoty Jakub Czak 
i jego trener 
odebrali gratulacje 
na sesji 

24 listopada, podczas sesji Rady Miejskiej 
w Słubicach, Jakub Czak, uczeń Gimna-
zjum nr 2, zawodnik LKS Lubusz Słubice, 
zdobywca tytułu Mistrza Polski Młodzików 
w biegu na 110 m przez płotki i jego trener 
Jacek Grześkowiak odebrali gratulacje z rąk 
przewodniczącego rady Mariusza Olejni-
czaka i burmistrza Tomasza Ciszewicza. 

Pamiątkowe  gratulacje to podziękowanie za sportowe sukcesy Jakuba Czaka i jego 

trenera Jacka Grześkowiaka. 

24 września 2016 roku w Słubicach 
odbył się Mały Memoriał Janusza 
Kusocińskiego, podczas którego 
rywalizowali zawodnicy z  całego 
kraju. Mistrzostwa Polski Mło-
dzików były dla Kuby szczęśliwe, bo 
pobiegł najszybciej (14.80) zdecydo-
wanie wygrywając z rywalami. - Ten 
sukces jest nie tylko efektem ciężkiej 
pracy, wytrwałości i  hartu ducha, 
ale też odwagi. Bo często marzenia 
unicestwia strach przed porażką. 
Życzymy, żeby ta odwaga rodziła 
kolejne sportowe marzenia i pchała 
do przodu w  zdobywaniu następ-
nych sukcesów – gratulowali T. Ci-

szewicz i M. Olejniczak. W imieniu 
mieszkańców gminy podziękowali 
też Jackowi Grześkowiakowi. - Wy-
walczony przez zawodnika LKS Lu-
busz Słubice złoty medal w biegach 
przez płotki, to także wynik Pana 
pracy jako trenera. Dziękujemy 
za czas, który poświęca Pan mło-
dzieży, a  także za dzielenie się z  in-
nymi swoją pasją. To przekłada się 
na wspaniałe wyniki, z  których je-
steśmy bardzo dumni – podkreślali. 
Gratulacje przekazano też Mirosła-
wowi Czakowi, który towarzyszył 
synowi podczas sesji. 

(beb)
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Gościnni Oldboysi
Już po raz siódmy słubickie stowarzyszenie piłkarskie Oldboys było 
organizatorem noworocznego turnieju o Puchar Burmistrza Słubic. 
O piękne puchary walczyło sześć drużyn.

Oldboysi ze Słubic tym razem dali wygrać innym.
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 Impreza odbyła się w  sobotę 10 
grudnia w  hali gimnazjum nr 1. 
Grano systemem każdy z  każdym 
i  po piętnastu pojedynkach na 
czele tabeli pokazała się ekipa 
z  Sulęcina. Na podium jeszcze 
wskoczyła Witnica i  Janax Skwie-

rzyna. Kolejne miejsca przypadły 
Stilonowi Gorzów, gospodarzom 
i  dzielnej i  ambitnej drużynie 
ZUWŚ. Podczas ceremonii zakoń-
czenia wręczono nie tylko puchary 
za miejsca ale doceniono również 
najlepszego bramkarza- Piotr Gą-

siorek i  króla strzelców- Paweł 
Krauze. Jako, że słubiccy oldboysi 
mocno zaangażowali się w  akcję 
profi laktyczną Movember Roman 
Gasiewicz z  ZUWŚ otrzymał „Dy-
plom za najfajniejszy wąs”. 

(rt)
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Historia neoklasycystycznej 
willi Deckera przy ul. 1 Maja 12

W mijającym roku wiele budynków na terenie gminy Słubice doczekało się prac renowacyjnych. Ruszył też remont 
neoklasycystycznej willi M. Deckera przy ul. 1 Maja 12. To dobra okazja, żeby poznać bliżej dzieje i walory architekto-
niczne tego obiektu.

Piękna, neoklasycystyczna willa 
przy ul. 1 Maja 12, dawniej Cros-
sener Str. 19, po wojnie pełniła 
rolę m.in. fi lii Narodowego Banku 
Polskiego i  oddziału banku Pekao 
S.A. Została wzniesiona w  latach 
1885-1890 dla miejskiego kupca 
M. Deckera. Wraz z  Friedrichem 
Deckerem prowadzili w niej labora-
torium farmaceutyczne oraz skład 
apteczny, który prawdopodobnie 
mieścił się w bocznych budynkach, 
znajdujących się we wschodniej 
części parceli. Późniejszymi właści-
cielami obiektu było małżeństwo 
Karl i  U. Böhme, którzy prowadzili 
hurtownię leków.

Widoczne do dziś schody zo-
stały dobudowane już po wojnie. 
Budynek został opisany w  dwuję-
zycznej, polsko-niemieckiej mono-
grafi i „Słubice. Historia - topografi a 
- rozwój”. W marcu 2015 r., na prośbę 
aktualnego właściciela, powstała 
opinia na temat historii i  architek-
tury budynku oraz wskazówki doty-
czące przyszłej rewitalizacji.

Kwerenda w archiwach 
gorzowskim i frankfurckim
Kwerenda źródłowa w  Archiwum 
Miejskim we Frankfurcie nad Odrą 
oraz Archiwum Państwowym 
w  Gorzowie Wielkopolskim nie 
przyniosła niestety odnalezienia 
oryginalnych planów budowlanych 
tego domu. W  zasobach archiwal-
nych znajdują się przede wszystkim 
budynki użyteczności publicznej 
(stadion, kino, łaźnia itd.), a  nieru-
chomości prywatne stanowią tylko 
znikome wyjątki.

W  moim uznaniu nie przynosi 
to jednak większej szkody przy pla-
nach ewentualnego remontu willi, 
ponieważ na podstawie zachowa-

nych ksiąg adresowych można jed-
noznacznie stwierdzić, że wnętrza 
- ściany działowe na obu kondygna-
cjach wielokrotnie były przebudo-
wywane. Zgodnie z  mikrofi lmami 
ksiąg adresowych z  1895 i  1897 r. 
pierwotnie na każdej z kondygnacji 
znajdowało się zaledwie po jednym 
mieszkaniu, ale za to ogromnym. 
W  pierwszych latach istnienia willi 
na I  kondygnacji (niem. Hochpar-
terre, czyli wysoki parter) mieszkał 
handlowiec Rowka, na II kondy-

gnacji (I piętro) – sędzia sądu krajo-
wego (Landgerichtsrat) Dr. Geppert, 
zaś w  kantynie bocznej – robotnik 
Urbicht.

Właściciel budynku M. Decker, 
przynajmniej w  pierwszych latach 
istnienia budynku, musiał mieszkać 
w zupełnie innym miejscu. Dopiero 
z  biegiem lat lokatorów przyby-
wało, a  to wymusiło zagęszczenie 
mieszkań na obu kondygnacjach 
(mieszkań musiało być od dwóch do 

czterech na każdej z  kondygnacji). 
W  chwili obecnej trudno jednak 
ustalić pierwotny rozkład poszcze-
gólnych pomieszczeń.

Możliwości rewitalizacyjne
W  oparciu o  zgromadzone doku-
menty dotyczące willi (mapa Frank-
furtu nad Odrą z 1909 r., archiwalne 
zdjęcia nieruchomości z  ok. 1910 r. 
i  I  połowy lat 60. XX w., fragment 
książki adresowej z 1940 r., wyciągi 
z wojewódzkiej i gminnej ewidencji 

zabytków oraz fragment książki 
„Słubice. Historia – topografi a – 
rozwój”, Collegium Polonicum 
2003, s. 139-140) w  miarę możli-
wości fi nansowych i o ile nie stałoby 
to w  sprzeczności z  planami inwe-
stycyjnymi zostało zaproponowane 
przeprowadzenie następujących 
prac, które posłużyłyby przywró-
ceniu w  większym stopniu stanu 
oryginalnego a  tym samym auten-
tyczności historycznej, poprawy 

estetyki i  podniesienia wartości ar-
chitektonicznych całego obiektu:
· powrót do użytkowania jako wej-

ścia głównego drzwi od strony za-
chodniej;

· zlikwidowanie wtórnego, po-
wojennego wejścia od strony 
frontowej, tzn. południowej, 
a przynajmniej rezygnacja z aktu-
alnej formy wiatrołapu zewnętrz-
nego (plastik i  szkło), która nie 
przystaje stylowo do budynku 
i  obniża wartości architekto-

niczne miejsca; zastosowane tu 
rozwiązanie było popularne na 
przełomie lat 90. XX w. oraz po-
czątku I dekady XXI w. oraz miało 
uzasadnienie względami prak-
tycznymi (użytkowanie willi na 
potrzeby banku), wydaje się ne-
gatywnie wpływać na zewnętrzny 
odbiór wartości całego obiektu;

· przywrócenie tarasu w  miejscu 
dzisiejszych frontowych schodów 
i odtworzenie trzech półokrągłych 

otworów okiennych na wysokości 
podpiwniczenia;

· przywrócenie trzech okien na 
I  kondygnacji w  miejscu szkla-
nego wiatrołapu, przystających 
stylowo do tych pozostałych (dwu-
dzielne w  pionie i  dwudzielne 
w poziomie);

· przywrócenie balkonu na II kon-
dygnacji do formy pierwotnej, 
widocznej na zdjęciu z  ok. 1910 
r. (trójdzielny, ażurowy front 
z  czterema murowanymi fi la-

rami i  metalowymi balustradami 
w  ciemnym kolorze) albo przy-
najmniej do formy widocznej 
na zdjęciu z  lat 60. XX w. (front 
trójdzielny z  zabudowanymi 
ściankami w  miejscu ażurowych 
balustrad);

· przemyślane zastosowanie farb 
przy ewentualnym odmalowy-
waniu elewacji;

· przywrócenie reprezentacyjnego 
płotu ze stali widocznego na 
zdjęciu z ok. 1910 r.;

· ewentualnie nowe nasadzenie 
brzozy przy wejściu z  chodnika 
na posesję (druga przy schodkach 
rośnie do dzisiaj), choć nie jest to 
tak istotne, bo brzozy nie były ele-
mentem pierwotnego założenia;

· rozważenie wniosku o  wpis 
obiektu do rejestru zabytków 
województwa lubuskiego, m.in. 
celem lepszej ochrony i  wzrostu 
wartości nieruchomości.
Własne sugestie na temat bu-

dynku wyraził też architekt Ad-
rian Mermer, który uważa, że prace 
przywracające stan pierwotny przy-
niosłyby spore korzyści z  punktu 
widzenia walorów zewnętrznych 
i  użytkowych, np. odtworzenie bal-
konu i tarasu, co przywróciłoby pier-
wotny, jednorodny wyraz budynku 
i zachowało wierność historyczną.

Dodaje on również: „Kolorystykę 
neoklasycystycznych budynków 
przyjmuje się w  jasnych, pastelo-
wych tonacjach. Powinny to być 
w  zasadzie dosyć jednakowo sto-
sowane odcienie bieli i  innych 
rozbielonych kolorów, np. żółci, 
różu, niebieskiego, rzadziej zielo-
nego”. W przypadku końca XIX w. 
można sobie pozwolić na wyraź-
niejsze kolory, zgodnie z ówczesną 
kolorystyką elewacji. Zdjęcia 
z  lat wcześniejszych sugerują ra-
czej delikatną tonację. Natomiast 
przyziemie i  ściany w  neoklasy-
cystycznym budynku powinny 
zawsze być ciemniejsze. Wska-
zane jest, aby elementy wystające, 
czyli pilastry, głowice, obramienia 
okienne i  pozostały detal były 
jaśniejsze. Obecny schemat jest 
zatem dosyć dobry.

Mermer kończy w  swojej opinii: 
„Warto zwrócić uwagę na gło-
wice pilastrów w  przybudówce 
od wschodu, bo żeby je odsłonić 
i  zrobić to z  należytą starannością 
i  przy tym prawidłowo, to należa-
łoby zatrudnić do tego fi rmę kon-
serwatorską. Zwykli pracownicy 
budowlani nie będą w  stanie zdjąć 
warstwy tynku bez naruszenia 
pierwotnych elementów detalu. 
Podobnie z kutymi kratami na bal-
konie i przed budynkiem. (...) doce-
lowo przywrócenie tego płotu jest 
właściwe, ale powinno to zostać 
zrobione profesjonalnie”.

Ostateczne decyzje co do wyglądu 
i  przyszłości obiektu należeć będą 
jednak do samego właściciela. 

Roland Semik
Artykuł powstał na podstawie opraco-
wania historyczno-architektonicznego 

z marca 2015 r. autorstwa Rolanda 
Semika i Adriana Mermera.
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Fajerwerki? Używajmy z głową!
Nie odpalajmy petard będąc pod wpływem alkoholu, nie używajmy ich w miejscach, w których mogą spowodować 
pożar, nie sprzedawajmy ich dzieciom. To jest karane! – to tylko część ostrzeżeń kierowanych do mieszkańców przez 
straż miejską i strażaków. 

- Czas Świąt Bożego Narodzenia 
i  Nowego Roku często ubarwiany 
jest przez nas petardami, sztucz-
nymi ogniami oraz innymi środ-
kami pirotechnicznymi. Używamy 
ich też coraz częściej podczas uro-
czystości rodzinnych. Fajerwerki 
są efektowne i  kolorowe, ale nie-
które zabawy kończą się niestety 
wypadkami – ostrzega komendant 
słubickiej straży miejskiej Wiesław 
Zackiewicz. - Zdarzają się zranienia, 
poparzenia, a  nawet trwałe okale-
czenia osób, które nie zachowują 
ostrożności podczas ich używania. 
Aby zabawa z  fajerwerkami była 
przyjemnością, muszą być one uży-
wane w  sposób odpowiedzialny 
i bezpieczny - podkreśla.

Dlatego Straż Miejska w  Słubi-
cach i  Komenda Państwowej Straży 
Pożarnej w  Słubicach apelują do 
wszystkich użytkowników fajer-
werków (petard, sztucznych ogni, 
świec dymnych itp.) o  zachowanie 
szczególnej ostrożności podczas 
zabawy. Wypadki z  fajerwerkami 
są najczęściej efektem błędów 
ludzkich. Jest to związane z niewła-
ściwym obchodzeniem się z  goto-

wymi fajerwerkami, jak również 
używaniem środków, które nie są 
przeznaczone do zabawy (np. nie-
wiadomego pochodzenia lub typu 
wojskowego), przerabianiem lub 
samodzielnym wytwarzaniem fajer-
werków.

Straż miejska i  policja przypo-
mina, jak bezpiecznie używać fa-
jerwerków i  co powinny posiadać 
petardy i  sztuczne ognie dopusz-
czone do sprzedaży:
• instrukcję w języku polskim, która 
będzie jasno określała zasady bez-
piecznego użytkowania
• nazwę producenta
• numer katalogowy produktu
• znak dopuszczenia produktu do 
sprzedaży oraz oznaczenie literowe 
NWP (takie oznaczenie informuje, 
że dany produkt pirotechniczny nie 
wymaga zezwolenia na sprzedaż, 
przechowywanie i nabywanie)
• nazwę wyrobu i  numer normy 
i  symbol klasy – dopuszczone do 
nabywania są fajerwerki oznaczone 
klasą I (oznaczenie: Klasa I lub BAM-
-PI) oraz kasą II (oznaczenie Klasa II 
lub BAM-PII), poważne niebezpie-
czeństwo stanowią środki pirotech-

niczne oznaczone jako Klasa III oraz 
Klasa T1
• na opakowaniu powinna być wi-
doczna data ważności produktu

Korzystając z  petard i  sztucznych 
ogni pamiętajmy o  zachowaniu 
szczególnej ostrożności. Koniecznie 
przed użyciem przeczytajmy in-
strukcję obsługi - zgodnie z  obo-
wiązującymi przepisami istnieje 
całkowity zakaz sprzedaży mate-
riałów pirotechnicznych dzieciom 
i młodzieży do lat 18. Należy zatem 
informować straż miejską lub policję 
o handlowcach, którzy sprzedają pe-
tardy dzieciom. Pozwoli to uchronić 
najmłodszych, którzy najczęściej są 
ofi arami fajerwerków. 

Warto wiedzieć!
• nie odpalajmy petard będąc pod 
wpływem alkoholu. Alkohol po-
ważnie zaburza naszą ocenę sytuacji!
• nie używajmy fajerwerków w miej-
scach i  okolicznościach mogących 
narazić na niebezpieczeństwo inne 
osoby
• nie używajmy fajerwerków w miej-
scach w  których mogą one spowo-
dować pożar

• fajerwerków nie wolno odpalać 
z  ręki, na balkonie, z  okna czy 
z  dachu pokrytego papą. Najle-
piej wybrać w  tym celu równą po-
wierzchnię (np. beton czy asfalt) 
i  odpalać je w  taki sposób aby pe-
tardy się nie przewróciły - nie wolno 
rozbierać fajerwerków, podchodzić 
do fajerwerków, które nie wystrze-
liły i ponownie próbować je odpalać
• nie wolno kierować fajerwerków 
w  stronę inną niż do góry, stawiać 
odwrotnie niż jest to wskazane na 
etykiecie, wrzucać do ogniska
• po odpaleniu oddalmy się od fa-
jerwerku na bezpieczną odległość, 
opisaną w instrukcji
• huk petard niepokoi zwierzęta, 
szczególnie psy. Zadbajmy więc, by 
nasze czworonogi nie zakłócały spo-
koju innym i  nie były narażone na 
odgłosy wybuchów.

Takie jest prawo!
• sprzedaż materiałów pirotechnicz-
nych dozwolona jest tylko osobom 
pełnoletnim. Naruszenie przepisów 
dotyczących sprzedaży materiałów 
pirotechnicznych jest przestęp-
stwem zagrożonym karą pozba-

wienia wolności do lat 2
• ujawnione przypadki funkcjona-
riusze straży miejskiej będą prze-
kazywać policji. Przypominamy, że 
stoisko powinno być wyposażone 
w co najmniej 2 gaśnice pianowe- 6 
kg przeznaczone do gaszenia po-
żarów grupy A  oraz koc gaśniczy. 
- organami upoważnionymi do kon-
troli sprzedaży środków pirotech-
nicznych są również straż pożarna 
oraz Państwowa Inspekcja Pracy

Sankcje prawne dla osób 
powyżej 17 roku życia 
• mandat karny w  wysokości 20 - 
500 zł (200 zł w porze nocnej)
• wniosek o  ukaranie do sądu. 
Sankcje prawne wobec osób po-
niżej 17 roku życia używających 
materiałów pirotechnicznych spro-
wadzają się do przekazania takich 
spraw policji z  możliwością skie-
rowania do rozpatrzenia przez sąd 
rodzinny. O  takich przypadkach są 
również informowani rodzice i  dy-
rektor szkoły. 

Opracowanie: Straż Miejska 
w Słubicach i Komenda Państwowej 

Straży Pożarnej w Słubicach. 
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Burmistrz Słubic ogłasza
przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudo-

wanej stanowiącej własność Gminy Słubice 

Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego ogra-

niczonego:

lp. położenie numer 

działki

powierzchnia  nr księgi 

wieczystej

cena 

wywoławcza

nierucho-

mości

wadium minimalne

postąpienie

1 ul. Rubinowa 

Kunowice

406/7 0,0280 ha GW1S/

00014511/1

10.600,00 zł 1.000,00 zł 110,00 zł

Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek 

VAT  w stawce 23%.

Działka nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przed-

miotem zobowiązań wobec osób trzecich. Działka jest wolna od długów i cię-

żarów.

Przeznaczenie działki: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania prze-

strzennego osiedla ekstensywnej zabudowy jednorodzinnej z urządzeniami infra-

struktury technicznej i usługami towarzyszącymi w Kunowicach, gmina Słubice 

zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Słubicach nr V/63/99 z dnia 25 marca 

1999 r. opublikowaną w  Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego nr 

12 poz. 68 z dnia 18 maja 1999 r. działka o nr ewid. 406/7 położona w obrębie 

ewid. nr 8 – Kunowice, gmina Słubice oznaczona jest w przedmiotowym planie 

symbolem: „39-KDW”: „Tereny komunikacji kołowej, opisane na rysunku planu 

liczbami: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39 i literami KDW przeznacza się na ulice 

dojazdowe. Szerokość w liniach rozgraniczenia 10,5 m – 15,0 m i szerokość jezd-

ni 5,0 m – 6,0 m ustalono na rysunku planu. Rodzaj nawierzchni jezdni i chodni-

ków ustalić na etapie sporządzenia dokumentacji branżowej”. 

Przetarg odbędzie się w dniu 31 stycznia 2017 r. o godz. 11.00 w sali konferencyj-

nej (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 Spół-

dzielczy w Rzepinie nr 37 8371 0009 0009 5514 2000 0060 w takim terminie, 

aby najpóźniej w dniu 27 stycznia 2017 r. wymagana kwota znajdowała się na 

koncie urzędu. 

Organizator przetargu dopuszcza nabycie nieruchomości na współwłasność.

Organizator przetargu nie dopuszcza przeniesienia prawa do zawarcia umowy 

na inną osobę fizyczną lub prawną. 

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszo-

na w siedzibie urzędu dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez wywiesze-

niena tablicy ogłoszeń na II piętrze Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Aka-

demickiej 1 oraz na stronach: bip.slubice.pl i www.slubice.pl. 

Ogłoszony przetarg może zostać odwołany z uzasadnionych przyczyn.

Dodatkowe informacje odnośnie ogłoszonego przetargu można uzyskać w sie-

dzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach w Wydziale Gospodarowania Nieruchomo-

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

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 lub drogą elektroniczną beata.

nowakowska@slubice.pl.

Przetarg ogłoszono dnia 13 grudnia 2016 r.

Lubisz gry planszowe? 
Ten klub jest dla ciebie! 
W  Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury powstał Klub Gier Planszowych. Co dwa tygodnie, w  po-

niedziałki, od 17:00 do 20:00, w sali konferencyjnej (I piętro) spotykać się będą miłośnicy gier. Za-

praszamy osoby od lat 10 do 110, które chcą miło spędzić czas oraz poznać nowe osoby. Nie-

ważne czy kiedykolwiek w  coś grałeś – nasz instruktor wytłumaczy każdą grę, abyś mógł się 

przede wszystkim dobrze bawić. Jeżeli myślisz, że gry planszowe są tylko dla dzieci, a  synoni-

mem planszówki jest dla Ciebie nudne rzucanie kością i  takie tytuły jak Chińczyk czy Grzybo-

branie, to tym bardziej przyjdź i  daj się wyprowadzić z  błędu! Najbliższe spotkanie 9 stycznia. 
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Nieruchomość na sprzedaż
Informacja na temat zbycia aktywów w SEC Słubice Sp. z o.o. 

(działki przeznaczonej do sprzedaży).

Działka będąca przedmiotem sprzedaży zlokalizowana jest w miejscowości Słubice. Jest to niezabudo-

wana działka gruntu nr 579/6 obręb 1 m. Słubice, o powierzchni 11.097 m2, położona przy ul. Folwarczna 

nr 1B, stanowiąca część nieruchomości gruntowej będącej własnością SEC SŁUBICE Sp. z o.o. w Słubi-

cach objętej KW Nr GW1S/00012696/7. 

Przedmiotowa działka, położona jest na obszarze oznaczonym symbolem „N – tereny infrastruktury” 

(zgodnie ze Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy), na których 

dopuszcza się lokalizację:
• obiektów infrastruktury technicznej w zakresie zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, energię 

cieplną i gaz, a także w zakresie gospodarki ściekowej i gospodarki odpadami,

• obiektów komunikacji oraz zieleni uporządkowanej.

Dla terenów infrastruktury (N) sugeruje się następujące standardy: 

• wysokość zabudowy maksymalnie 12 m (nie dotyczy masztów i kominów),

• zabudowa o gabarytach wykraczających poza wyznaczone jest dopuszczalna wyłącznie po sporzą-

dzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Działka jest niezabudowana, o nieregularnym kształcie, w centralnej części kształt zbliżony do prosto-

kąta, z wysuniętym „ramieniem” w kształcie zbliżonym do trójkąta, w części południowej.

Działka jest częściowo ogrodzona, od strony północnej i zachodniej – nowym płotem betonowym, peł-

nym, o wys. 2m, wybudowanym w 2015 r. Teren działki płaski, porośnięty niską roślinnością trawiastą 

oraz szpalerem drzew wzdłuż granicy północnej, a także niewielką ilość drzew owocowych znajdujących 

się w południowej części działki. 

Uzbrojenie terenu – sieć kanalizacyjna i c.o. na działce oraz sieci: wodociągowa i energetyczna (nieczyn-

na). Sieci uzbrojenia technicznego: elektryczna, wodociągowa, gazowa, telekomunikacyjna są dostępne 

w drodze dojazdowej, obok działki. 

Ulica dojazdowa do działki – drogi publiczne utwardzone asfaltowe, dojazd bezpośrednio do działki, 

wewnętrznymi drogami betonowymi urządzonymi na działce nr 579/5 .

Dostęp do drogi publicznej i dojazd zapewniony będzie poprzez ustanowioną nieodpłatną służebność 

drogową na działce 579/5, posiadającą dostęp do działki drogowej nr 578 (jezdnia asfaltowa), do ulicy 

Folwarcznej i ul. 1-go Maja. 

Położenie działki, zdjęcia poglądowe nieruchomości można znaleźć na stronie www.sec.com.pl

Dodatkowych informacji udziela:

sekretariat, T +48 95 759 06 51; sec.slubice@sec.com.pl.

dział techniczny, T +48 95 759 06 59

Reklama

Zatrudnię pracownika ochrony 
na umowę o pracę na terenie Słubic.

Kontakt: Krzysztof 512-252-873.

W tej świetlicy
już nikt nie 
zmarznie

Poniemiecki budynek w Nowych Biskupi-
cach, który służy mieszkańcom sołectwa 
jako świetlica i kaplica zyskał nowe ogrze-
wanie. Dotychczas trzy pomieszczenia 
ogrzewał jedynie zwykły kominek, przez co 
było tam chłodno. 

Dlatego mieszkańcom bardzo zależało, żeby zmodernizować ogrzewanie 
budynku. Gmina zainwestowała więc w  kominek z  płaszczem wodnym, 
dzięki czemu ciepło rozchodzi się teraz do kaloryferów znajdujących się we 
wszystkich pomieszczeniach. Z budżetu gminy przeznaczono na to w sumie 
ok. 20 tys. zł. We wrześniu wykonano płaszcz wodny, a w grudniu zrobiono 
obudowę kominka.    (beb)

Kolejne remonty na drogach 
200 tys. zł przeznaczyła gmina na remont nawierzchni odcinków pięciu 
dróg. W końcówce roku zmodernizowane zostaną fragmenty ulic: Po-
wstańców Wielkopolskich, Wschodniej i  Klonowej w  Słubicach oraz 
Bursztynowej i  Jeziornej w  Kunowicach. Przetarg wygrała fi rma Kon-
trakt z Krosna Odrzańskiego. 

(beb) 
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ANKIETA

konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Słubicach 

w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Słubice

Zgłaszający wnioski / uwagi 

imię i nazwisko / ewentual-

na nazwa reprezentowane-

go przez osobę podmiotu

Adres Nr telefonu
Adres poczty 

elektronicznej

Data 

wypełnienia

WNIOSKI O CHARAKTERZE SZCZEGÓŁOWYM

Lp.

Aktualny zapis w projekcie 

uchwały wraz z nr paragrafu, 

ustępu, punktu itd.

Sugerowana zmiana 

(konkretny sugerowany zapis 

paragrafu, ustępu i punktu itd.)

Uzasadnienie

1.

2.

3.

UWAGI O CHARAKTERZE OGÓLNYM

Lp. Uwagi Uzasadnienie

1.

2.

3.

Wypełnione ankiety należy składać do 6 stycznia 2017 r.:

· drogą elektroniczną na adres: marika.cembrowicz@slubice.pl,

· w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Słubicach w godzinach urzędowania,

· w Punkcie Konsultacyjnym w godzinach jego otwarcia,

· pocztą na adres - Urząd Miejski w Słubicach, ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do konsultacji projektu uchwały 

Rady Miejskiej w Słubicach w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji 

w Gminie Słubice, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 922).

Podpis osoby zgłaszającej uwagi

KONSULTACJE SPOŁECZNE
dotyczące zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu 
Rewitalizacji w Gminie Słubice

Burmistrz Słubic, na podstawie art. 7 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy 
o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 
ze zm.), zaprasza do udziału w  konsultacjach społecznych projektu 
uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania 
Komitetu Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji, zgodnie z ww. ustawą, stanowi forum współ-
pracy i  dialogu interesariuszy z  organami gminy w  sprawach doty-
czących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni 
funkcję opiniodawczo-doradczą burmistrza i  jest obligatoryjnym 
elementem procesu rewitalizacji. W skład Komitetu wchodzą przed-
stawiciele mieszkańców gminy wywodzący się z  różnych grup tzw. 
interesariuszy określonych w projekcie uchwały, takich jak np. przed-
siębiorcy czy członkowie organizacji pozarządowych. 
Zasady wyznaczania składu komitetu, w tym jego liczebność, oraz za-
sady działania reguluje się uchwałą, którą podejmuje Rada Miejska. 
W chwili obecnej Gmina Słubice jest na etapie ustalania tychże zasad. 
Niemniej jednak, bardzo istotna jest opinia i  uwagi mieszkańców 
gminy w tym zakresie, dlatego zachęcamy do zapoznania się z pro-
jektem uchwały w  sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad 
działania Komitetu Rewitalizacji, stanowiącym załącznik do niniej-
szego ogłoszenia, i wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz 
zgłaszania uwag.
I. UPRAWNIENI DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH
1) mieszkańcy gminy,
2) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze 

gminy działalność gospodarczą,
3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze 

gminy działalność społeczną, w  tym organizacje pozarządowe 
i grupy nieformalne,

4)  jednostki samorządu terytorialnego i  ich jednostki organiza-
cyjne,

5)  organy władzy publicznej.
II. TERMIN KONSULTACJI
 Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 6 grudnia 2016 r. 

do 6 stycznia 2017 r.
III. FORMY KONSULTACJI:
1. Zbieranie uwag i opinii w formie papierowej oraz elektronicznej 

za pomocą badania ankietowego. 
 Ankieta jest dostępna od dnia 6 grudnia 2016 r. na stronie inter-

netowej gminy www.slubice.pl w zakładce Gminny Program Re-
witalizacji, w Biuletynie Informacji Publicznej, w Biurze Obsługi 
Interesanta w Urzędzie Miejskim w Słubicach 

Wypełnione ankiety można składać:
· drogą elektroniczną na adres - marika.cembrowicz@slubice.pl ,
· w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Słubicach 

w godzinach urzędowania,
· w Punkcie Konsultacyjnym w godzinach jego otwarcia,
· pocztą na adres - Urząd Miejski w Słubicach, ul. Akademicka 1, 

69-100 Słubice.
2. Spotkania indywidualne z  mieszkańcami i  zbieranie uwag 

w Punkcie Konsultacyjnym.
 Punkt Konsultacyjny mieści się w  siedzibie Urzędu Miejskiego 

w  Słubicach, w  pokoju 217 (II piętro po lewej stronie). Czynny 
w każdą środę w okresie konsultacji w godzinach 14:00 – 16:00.

3. Spotkanie z mieszkańcami.
 Spotkanie z mieszkańcami odbędzie się w sali Centrum Organi-

zacji Pozarządowych w Słubicach, ul. Piłsudskiego 3 w Słubicach, 
w dniu 03.01.2017 r. o godz. 17:00.

4. Wywiady bezpośrednie z mieszkańcami.
 Uwagi i opinie złożone przed 6 grudnia 2016 r. i po 6 stycznia 2017 

r. nie będą uwzględniane.

Stwórzmy wspólnie Gminny Program Rewitalizacji 
W ramach dotacji (ponad 77 tys. zł), którą gmina otrzymała z funduszy unijnych, opracowany zostanie Gminny Program Rewitalizacji. Będzie 
on stanowić narzędzie do prowadzenia rewitalizacji obszarów zdegradowanych zlokalizowanych na terenie naszej gminy. Do współtworzenia 
tego programu zachęcamy mieszkańców, lokalnych przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i inne zainteresowane osoby. 6 grudnia 2016 
roku rozpoczęliśmy konsultacje społeczne, które potrwają do 6 stycznia 2017 roku.  Zapraszamy do udziału, jak również do odwiedzania strony 
internetowej projektu (http://slubice.pl/pl/GmProRew),  gdzie na bieżąco zamieszczane będą terminy  kolejnych spotkań i inne informacje 
dotyczące działań w ramach projektu.
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Kino SMOK zaprasza
szczegóły i bilety na www.smok.slubice.pl

Zapraszamy:
Plac Wolnoœci 17 

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

 www.dentalartslubice.pl

oraz na nasz profil Facebook’owy:
DentalArt Stomatologia S³ubice

Reklama

USŁUGI POGRZEBOWE

s.c.

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

Cmentarz Komunalny
ul. Sportowa 2, 69-100 Słubice


