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Straż Miejska przypomina, że za nielegalne pozby-

wanie się śmieci może ukarać grzywną do 500 zł, 

a w przypadku skierowania wniosku o ukaranie do 

sądu, kara może wynieść nawet 5 tys. zł. Ostatnio po-

sypały się mandaty dla osób, które wyrzuciły śmieci na 

osiedlu Zielone Wzgórza.  str. 14

Olga Cichowicz napisała projekt, 
gmina dała pieniądze na realizację 
i dzięki temu grupa słubiczan stwo-
rzyła spektakl teatralny, z którego 
dochód zostanie przekazany na zakup 
sprzętów AGD dla ubogich.  str. 5

 - Wybudujmy razem ten pomnik i pielę-
gnujmy historyczną pamięć – namawia 
słubiczan Józef Stupienko, przewodni-
czący społecznego komitetu budowy 
w Słubicach Pomnika Pamięci Zesłańców 
Sybiru i Niepodległości.  str. 8

Co skrywają okienka 
Aktywnego Kalendarza 
Adwentowego?

Preludium Bożonarodzeniowe, koncert Polsko-Niemieckiej Orkiestry 
Młodzieżowej, wspólne pieczenie pierników, międzynarodowe warsz-
taty kulinarne, jasełka… - to tylko niektóre propozycje na czas Adwentu, 
który tradycyjnie przeżywają razem mieszkańcy Słubic i Frankfurtu. 

Wiemy wszyscy, jaką frajdę sprawia 
dzieciom wyjmowanie codziennie 
nowej czekoladki z  kalendarza ad-
wentowego. Kilka lat temu dorośli 
frankfurtczycy pozazdrościli malu-
chom tej przyjemności i  stworzyli 
Aktywny Kalendarz Adwentowy. 
Potem do wspólnego przeżywania 
Adwentu zaprosili słubiczan i  teraz 
razem mieszkańcy pogranicza ce-
lebrują ten czas. Co przygotowali 
w tym roku? 

Podczas inauguracyjnego wie-
czoru 1 grudnia, w  Collegium Polo-
nicum w  Słubicach, miał miejsce 
wspólny koncert Polsko-Nie-
mieckiej Orkiestry Młodzieżowej 
i  Chóru Chłopięcego Akademii 
Śpiewu.Można było posłuchać 
utworów: Jana Sebastiana Bacha, 
Carla Orff a i  Heinricha F. Muel-
lera, pod batutą Bartka Stanko-
wiaka, Hannesa Metzego i  Macieja 
Ogarka. Kompozycje wykonała 
Polsko-Niemiecka Orkiestra Mło-
dzieżowa, którą tworzą uczniowie 
szkół muzycznych z  Frank-
furtu i  Zielonej Góry. W  koncercie 
wzięli też udział uczniowie szkoły 

muzycznej ze Słubic, soliści ze 
szkoły we Frankfurcie i  chór Aka-
demii Śpiewu z Frankfurtu. 

Aktywny Kalendarz Adwentowy 
będzie towarzyszył mieszkańcom do 
24 grudnia. Słubiczanie przygotowali 
w  tym roku 11 spotkań. Dotychczas 
były już warsztaty plastyczne, pod-
czas których uczestnicy robili ozdoby 
bożonarodzeniowe i  dekorowali 
pierniki, Mikołajki na lodzie, two-
rzenie m.in. aniołów z tkanin. W Ak-
tywnym Kalendarzu Adwentowym 
tradycyjnie weźmie udział biblioteka 

słubicka, która 16 grudnia o 16.00 or-
ganizuje „Świąteczne warsztaty bez 
granic”, szkoła muzyczna, w  której 
17 grudnia o  11.00 zaprezentowane 
zostaną jasełka, Słubicki Miejski 
Ośrodek Kultury, w sobotę 19 grudnia 
o 16:00 i 19.00 zaprasza do Collegium 
Polonicum na Preludium Bożonaro-
dzeniowe. We Frankfurcie atrakcji 
też nie brakowało. W poniedziałek 14 
grudnia warsztaty Gronenfelder za-
prosiły na degustację w swoim skle-
piku „Tante Emma Laden”. 

dokończenie  str. 3

DRODZY MIESZKAŃCY 

Niech Święta Bożego Narodzenia będą bliskością 
i spokojem, niech przyniosą radość rodzinnych 

spotkań, a Nowy Rok wszystko, co dobre i ważne. 

Z serdecznymi życzeniami 

burmistrz Tomasz Ciszewicz 
wraz z pracownikami urzędu miejskiego 

oraz
przewodniczący Rady Miejskiej 
Mariusz Olejniczak z radn ymi 
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Pracujesz w Niemczech? 
Tutaj znajdziesz pomoc!

Działające we Frankfurcie nad Odrą stowarzyszenie Rodina proponu-
je Polakom pracującym za Odrą bezpłatne doradztwo. – Często spo-
tykam się z niewiedzą Polaków na temat przysługujących im praw 
pracowniczych – mówi Eva Domburg, Polka, która jest wiceprzewod-
niczącą tego stowarzyszenia. Dotychczas miało ono profi l niemiec-
ko-rosyjski, teraz rozszerza się na Polskę. 

Dzięki gminnej kampanii o segregacji 
śmieci wiemy zdecydowanie więcej!

Kilkanaście proekologicznych spotkań w szkołach, w których wzięło udział blisko 400 uczniów, spotkania z mieszkańcami, 
tysiąc rozdanych zgniatarek do plastikowych butelek, akcja informacyjna w mediach, warsztaty z recyklingu i upcyklingu, 
a na koniec międzyszkolne zawody o tytuł „Najbardziej ekologicznej szkoły w Słubicach” – tak w skrócie wyglądała, trwa-
jąca ponad miesiąc, kampania społeczna „Zgnieć śmieć”, którą 30 listopada zakończyliśmy w Collegium Polonicum. 

Podczas mrozów jest 
się gdzie ogrzać 

W  Ośrodku Pomocy Społecznej jest pomieszczenie, w  którym osoby 
bezdomne mogą się ogrzać w dni, gdy temperatura na dworze spada do 
minus 5 stopni Celsjusza. – Ogrzewalnię otwieramy od 8.00 do 10.00 
i od 15.00 do 17.00 – mówi kierowniczka OPS Alina Baldys. Podkreśla 
też, że osoby bezdomne mogą nie tylko posiedzieć w  świetlicy, która 
znajduje się przy Klubie Integracji Społecznej, ale też wypić gorącą kawę 
czy herbatę, jak również dostać ciepły posiłek. – To miejsce funkcjonuje 
już piąty rok i dotychczas, gdy było naprawdę zimno, kilka osób z niego 
korzystało – mówi A. Baldys. Warunek, żeby skorzystać z ogrzewalni - 
trzeba być trzeźwym. Ten warunek sprawił, że w gminie nie sprawdziła 
się noclegownia, która istniała tu przed laty. Stała pusta, a samorząd 
ponosił tylko niemałe koszty jej utrzymania.  Dlatego podjęto decyzję 
o zamknięciu noclegowni. 

(beb)

Po co była ta kampania? – Chcie-
liśmy uświadomić mieszkańcom, 
że warto segregować śmieci, bo 
płynie z  tego masa korzyści – pod-
kreśla burmistrz Tomasz Cisze-
wicz. – Słubiczanom rozdaliśmy 
za darmo 1000 zgniatarek, które 
w  znaczny sposób ułatwią zmniej-
szanie kubatury odpadów suchych, 
bo to właśnie te odpady są najwięk-
szym problemem w naszej gminie – 
mówi burmistrz i dodaje, że dzięki 
zgniataniu śmieci wyrzucamy je 
nawet pięć razy rzadziej, a  ich ob-

jętość zmniejsza się o  80 proc. Dla 
przykładu jedna niezgnieciona pla-
stikowa butelka zajmuje w  śmiet-
niku tyle miejsca, ile czternaście 
zgniecionych! 

Trzeba zdawać sobie sprawę, że 
z roku na rok podnoszone są wyma-
gania dotyczące m.in. poziomów od-
zysku poszczególnych surowców czy 
recyclingu. Jeśli gmina nie sprosta 
przepisom prawa i  nie zwiększy 
udziału odpadów segregowanych 
w  odbieranych odpadach ogółem, 
będzie płacić kary, co wpłynie 

na koszty śmieci. Poniesiemy je 
wszyscy. 

Żeby przekonać się, co szwan-
kuje w  naszej gminie w  kwestii 
segregacji, rozdając mieszkańcom 
zgniatarki, prosiliśmy ich też 
o  wypełnienie ankiet. Pytaliśmy 
słubiczan m.in. o  to, czy system 
segregowania odpadów w  naszym 
mieście jest dla nich jasny. Ponad 
95 proc. odpowiedzi było twier-
dzących. Z  ankiet dowiedzieliśmy 
się też, że głównym powodem 
problemów z  segregacją jest…le-
nistwo. Uważa tak prawie połowa 
ankietowanych. Kolejne powody 
to: brak czasu, brak odpowiednich 
pojemników do segregacji i  brak 
odpowiednich kampanii informa-
cyjnych.

Słubiczanie podpowiadali nam 
też, co ich zdaniem trzeba zrobić, 
żeby poprawić sytuację. Sugero-
wali, żeby było więcej tego typu 
kampanii edukacyjnych, jeszcze 
bardziej edukowaliby dzieci w szko-
łach. Poza tym aż 99,5 proc. ankie-
towanych słubiczan zadeklarowało, 
że będzie segregować odpady, 
do czego przyczyniała się także 
gminna kampania. Jej organiza-
torem oprócz Urzędu Miejskiego 
w  Słubicach było też Przedsiębior-
stwo Usług Komunalnych i  Zakład 
Usług Wodno-Ściekowych. 

 Finałowi kampanii „Zgnieć 
śmieć”, który odbył się 30 listopada 

w  Collegium Polonicum, towarzy-
szyły warsztaty z recyklingu i upcy-
klingu. Wspólnie z  Magdaleną 
Witkowską uczniowie robili ozdoby 
bożonarodzeniowe przy użyciu 
odpadów codziennego użytku. Po-
wstały m.in. choinki z  kapsli po 
puszkach i  świeczniki ze szklanych 
butelek. Drugi z  warsztatów popro-
wadziła Beata Jaworska i  były to 
zajęcia z  decoupage, czyli techniki 
zdobniczej, polegającej na przykle-
janiu na odpowiednio spreparowaną 
powierzchnię wzoru wyciętego 
z papieru lub innych tworzyw. Pod-

czas trzeciego warsztatu młodzież, 
pod okiem Dariusza Zboiny, robiła 
przedmioty z drewna. Ostatnim ak-
centem gminnej akcji były zawody 
międzyszkolne, podczas których 
trzeba się było wykazać wiedzą na 
temat segregowania śmieci.. Tytuł 
„Najbardziej ekologicznej szkoły 
w Słubicach” wywalczyli uczniowie 
Gimnazjum nr 1. Drugie miejsce 
przypadło Szkole Podstawowej nr 3, 
a trzecie – Gimnazjum nr 2. Na kolej-
nych miejscach były : Szkoła Podsta-
wowa nr 2 i Szkoła Podstawowa nr 1. 

(beb)

- Na co dzień jeżdżę do Berlina 
i  w  pociągu często słyszałam roz-
mowy Polaków, którzy pracują 
w Niemczech. Czasami byłam prze-
rażona tym, co mówią, bo z  tych 
rozmów wynikało, że nie mają 
żadnej wiedzy na temat obowiązu-
jących przepisów czy praw pracow-
ników. Pomyślałam wtedy, że dobrze 
by było uruchomić bezpłatne porad-
nictwo i  wyjaśniać takim osobom 
kwestie związane z  Kindergeld, 
rodzajami umów czy podatkami 
- mówi E. Domburg. Studiowała 
prawo więc doszła do wniosku, że 
podejmie się takiego doradztwa. 
– Trzy razy w  tygodniu: w  ponie-
działki, wtorki i  czwartki,  od 14.00 
do 18.00, w  naszym nowym biurze 
przy Lindenstrasse 6, w samym cen-
trum Frankfurtu, jestem do dyspo-

zycji osób, które chciałyby uzyskać 
informacje, czy na przykład mają 
prawidłowo naliczaną pensję, co 
się im należy jak są zatrudnione na 
stałe, a  co jak na umowę zlecenie, 
czy muszą się rozliczać z  podatku? 
Zdarza się też, że Polacy pracują bez 
umów i  tak naprawdę nie wiedzą, 
co to dla nich znaczy – mówi E. 
Domburg. Opowiada też, że sto-
warzyszenie Rodina napisało pro-
jekt i stara się o pieniądze na kursy 
z  prawa niemieckiego, właśnie dla 
osób, które podjęły pracę w  Niem-
czech oraz dla drobnych przedsię-
biorców. Kto chciałby skorzystać 
z tych porad może się skontaktować 
z E. Domburg, tel. +49 171 918 5374, 
mail: eva.domburg@verein-rodina.
de lub przyjść po poradę. 

(beb)

- Mamy biuro tuż za pocztą we Frank-

furcie, więc nawet idąc z dworca można do 

nas zaglądnąć – mówi Eva Domburg. 
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 W czasie fi nału akcji odbyło się wiele konkursów proekologicznych.

 Dzięki gminnej akcji młodzi wiedza, że warto zgniatać butelki.
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Strażacy z Golic 
dostali remizę, 
a mieszkańcy 
świetlicę 

W sobotę, 14 listopada, spełniły się marzenia 
m.in. strażaków ochotników, którzy nie tyl-
ko mają gdzie teraz garażować swoje wozy, 
ale zyskali też własną szatnię, a nawet si-
łownię. Mieszkańcy wioski, którzy uczestni-
czyli w uroczystym otwarciu obiektu cieszyli 
się natomiast z pięknej sali, która będzie im 
służyć jako świetlica. 

Niech podczas Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej 
Pomocy zagrają 
też nasze serca!

Przed nami 24. Finał WOŚP. 10 stycznia 70 wolon-
tariuszy z naszej gminy będzie kwestować na rzecz dzieci 
i seniorów, a Słubicki Miejski Ośrodek Kultury przygotowuje bogaty 
program artystyczny przeplatany licytacjami. 

Kolejne czujniki dymu 
i tlenku węgla trafi ły do 
mieszkań komunalnych 

Te czujniki mogą uratować życie. Dzięki gminie, kolejne takie 
urządzenia, zostały za darmo zamontowane w lokalach komunalnych. 
Trafi ły szczególnie do lokali tych osób, które z oszczędności wrzucają do 
pieców byle co, zapychając przez to kominy. 

Tak  było na fi nale WOŚP w ubiegłym roku. 

Otwarcie nowej remizy miało bardzo uroczystą oprawę. 
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Do słubickiego szpitala dzięki Fun-
dacji WOŚP trafi ło już sporo sprzętu 
medycznego, który służy pacjentom. 
- Dostaliśmy m.in. kardiomonitory 
i aparat do EKG, stół operacyjny, in-
kubatory, pompy infuzyjne, miernik 
poziomu bilirubiny i  zestaw do na-
świetlań noworodków – wylicza 
prezes szpitala Wojciech Włodarski. 
– Wiosną przekażemy również no-
woczesny aparat do USG, który trafi  
na oddział dziecięcy – zapowiada 
Lidia Owsiak, żona twórcy WOŚP. 
Tłumaczy, że USG miało trafi ć szyb-
ciej, bo to podziękowanie dla Słubic 
za ubiegłoroczną zbiórkę na rzecz 
Orkiestry, ale przedłużyła się proce-
dura przetargowa. 

W  tym roku, według zapowiedzi 
Fundacji J. Owsiaka, na ulice, nie 
tylko polskich miast, wyjdzie 
120 tys. wolontariuszy. Orkiestra 
zagra w  kilkudziesięciu krajach na 
świecie. Przez 23 lata działalności 
Fundacja WOŚP zakupiła sprzęt me-
dyczny za blisko 650 mln zł, które ze-
brano podczas corocznych Finałów. 

W  Słubicach gramy od samego 
początku. Sztab Orkiestry tra-
dycyjnie znajdować się będzie 

w  SMOKu, a  jego szefem jest To-
masz Pilarski. Zapraszamy w  nie-
dzielę, 10 stycznia, do ośrodka 
kultury od 14.00. W  programie 
mamy występy dzieci i  młodzieży 
przeplatane licytacjami. O  19.00 
będzie główna licytacja, a o 20.00 
światełko do nieba. Kto ma po-

mysł, jak uatrakcyjnić tegoroczny 
Finał może się włączyć w  prace 
sztabu. Mamy też prośbę do fi rm 
z  terenu gminy o  przekazywanie 
do słubickiego sztabu gadżetów, 
usług czy np. voucherów, które 
trafi ą na licytację. 

(beb)

Sołtys Golic Rafał Mazurek ma po-
dwójne powody do radości. Cieszy 
się, że będzie gdzie teraz zorgani-
zować większe spotkanie miesz-
kańców, ale też jako strażak ochotnik 
z błyskiem w oku patrzy na nowiutką 
remizę. – Dzięki niej skończyła 
się nasza tułaczka – mówi. Przez 
ostatnie cztery lata, po tym, jak wła-
ściciel budynku, w którym mieściła 
się była remiza, wypowiedział stra-
żakom z OSP umowę, musieli sobie 
jakoś radzić. – Część sprzętu i jeden 
wóz strażacki trzymaliśmy w  ga-
rażu, który za darmo wynajęła nam 
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, 
drugi starszy samochód u  mnie 
w  stodole – wspominał sołtys. Ma-
teusz Żałoba, naczelnik OSP Go-
lice, opowiadał, że 4 lata temu los 
jednostki z  Golic wisiał na włosku. 

Nadzieja pojawiła się, gdy burmistrz 
Tomasz Ciszewicz obiecał, że gmina 
wybuduje strażakom nową siedzibę. 
Słowa dotrzymał. – Nasi strażacy 
ochotnicy wykonują kawał dobrej 
roboty, a  zapał do tego mają niesa-
mowity. Nie miałem wątpliwości, 
że będą to dobrze zainwestowane 
pieniądze – podkreśla T. Ciszewicz. 
Dodaje też, że mieszkańcom Golic 
potrzebna była świetlica, bo dotych-
czas spotykali się w  szkole, która 
jest jednak dość odległa od centrum 
wioski. Samorząd przeznaczył na 
budowę remizo-świetlicy ok. 300 
tys. zł. Powstała ona na bazie, odku-
pionego przez samorząd, budynku, 
w którym kiedyś mieścił się bar. Po 
przebudowie obiekt ten ma ok. 300 
mkw powierzchni. 

(beb) 

- Gmina kupiła w tym roku w sumie 
20 czujników tlenku węgla oraz 
czujników dymu. Połowa tych 
urządzeń została zainstalowana 
na początku roku, a  drugą połowę 
przekazaliśmy niedawno straży 
pożarnej, która za darmo zamon-
towała je we wskazanych przez nas 
lokalach – mówi Roman Filończuk, 
kierownik Biura Bezpieczeństwa 
i  Zarządzania Kryzysowego słubic-
kiego magistratu. 

To efekt podpisanego w styczniu 
tego roku porozumienia między 
gminą Słubice, a  powiatową strażą 
pożarną. W  ramach programu 
„Bezpieczny dom” samorząd kupił 
czujniki, a strażacy je montują, przy 
okazji sprawdzając stan instalacji 

wentylacyjnej. Program realizo-
wany jest na terenie całego powiatu 
słubickiego i  przewidziany jest na 
kilka lat. 

Czujnik tlenku węgla lub dymu 
to wydatek ok. 80 zł. Urządzenia 
kupują przeważnie osoby za-
możne. Tymczasem z  obserwacji 
strażaków wynika, że pożary wy-
buchają najczęściej w  domach, 
w  których jest biednie, a  ludzie 
oszczędzają na wszystkim. 

Poza tym, ofi ary pożarów nie 
giną wcale najczęściej w  płomie-
niach, ale właśnie z powodu zacza-
dzenia lub zatrucia. Czujniki, które 
kupiła gmina, mogą więc uratować 
życie. 

(beb) 
Roman Filończuk jest zadowolony, że 

gmina kupuje czujniki do mieszkań. 
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Przy ulicy Humboldstrasse 22 we 
Frankfurcie można było spró-
bować produktów regionalnych 
wykonanych w  warsztatach dla 
niepełnosprawnych, m.in. świą-
tecznej wątrobianki czy regional-
nego jogurtu z  Lobeltal. Ciekawy 
był spacer po Altberesinchen we 
wtorek 15 grudnia. Czarodzieje 
i czarownice zamienili tę dzielnicę 
w  bajkowy krajobraz opowiadając 
własne baśnie, nawiązujące do 
starych legend. Częścią tego spo-
tkania były warsztaty, podczas któ-
rych pod okiem etnologa Hanny 
Billert, uczestnicy tworzyli baj-
kowe kukiełki. 

Koniecznie trzeba się wybrać 
na Preludium Bożonarodzeniowe, 
które przygotowuje SMOK. Świą-
teczny program w  wykonaniu lo-
kalnych twórców będzie można 
obejrzeć 19 grudnia w  auli CP. Ze 
względu na duże zainteresowanie 
organizatorzy przygotowali dwa 
przedstawienia o 16:00 i 19.00. Bez-
płatne wejściówki odbierać można 
w  SMOKu. Świętowanie Adwentu 

zakończymy wspólną pasterką w ko-
ściele pw. św. Ducha w Słubicach, 24 
grudnia i  22.00.Pełen program Ak-
tywnego Kalendarza Adwentowego 
znajduje się na stronie www.face-
book.com/LebendigerAdventFFO-
Slubice. 

- Udział w każdym spotkaniu jest 
bezpłatny – wyjaśnia Iwona Ka-
raban ze słubickiego magistratu, 
współorganizatorka Kalendarza. 
W  grupie organizatorów byli też: 
Jenny Friede i  Malwina Szczypta 
z  Quartiersmanagement Frankfurt 
(Oder), Milena Manns, z Wohnung-
swirtschaft Frankfurt (Oder) GmbH, 
Rafał Mocny z Duszpasterstwa Aka-
demickiego „Parakletos” w  Słubi-
cach, Ulrike Polley z  Uniwersytetu 
Europejskiego Viadrina i  Martyna 
Szymborska, z  Fundacji na rzecz 
Collegium Polonicum.

Projekt jest współfi nansowany 
przez Federalne Ministerstwo ds. 
Rodziny, Osób Starszych, Kobiet 
i Młodzieży w ramach programu fe-
deralnego „Żyć w demokracji“. 

(beb)

dokończenie ze str. 1
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Ale nam wypiękniała 
nasza biblioteka 

80 tys. zł dotacji, które biblioteka miejska dostała z budżetu gminy, 
pozwoliły na kolejne prace modernizacyjne w budynku.  Prezentu-
je się on świetnie, a przytulne wnętrza zachęcają, żeby posiedzieć tu 
z książką czy gazetą lub przyprowadzić dzieci na zajęcia organizowa-
ne specjalnie dla maluchów. 

Zabrzmiały 
Fanfary Europy 

Polsko-niemiecka dziecięca orkiestra dęta 
Fanfary Europy świętowała pod koniec li-
stopada swoje 10-lecie. Z tej okazji zaprosi-
ła mieszkańców, do Słubickiego Miejskiego 
Ośrodka Kultury, na jubileuszowy koncert. 

Tu osoby chore
uczą się życia 

W Środowiskowym Domu Samopomocy, który znajduje się obok 
Ośrodka Pomocy Społecznej, są jeszcze wolne miejsca dla osób nie-
pełnosprawnych, które mogą skorzystać z bezpłatnych zajęć. Z po-
mocą terapeutów uczą się tu samodzielnie żyć, pokonując lęk przed 
codziennością. 

Już widok nowych wejść do od-
działu dla dorosłych oraz dla dzieci 
sprawia, że czuje się tu powiew 
świeżości. – Te oszklone ściany 
spowodowały doświetlenie wnę-
trza budynku, co daje poczucie 
przestrzeni, nadają też one wnę-
trzom lekkości, ciepła oraz nowo-

czesności - cieszy się dyrektorka 
biblioteki Agnieszka Mińska. Po-
kazuje też chętnie umeblowane na 
nowo pomieszczenia i  opowiada 
o  modernizacji dachu, z  którym 
w  przeszłości pracownicy biblio-
teki mieli najwięcej problemów. 
– Był nieszczelny i  przeciekał – 

wspomina A. Mińska. Został zmo-
dernizowany przy zastosowaniu 
technologii bezszwowej izolacji 
pianką poliuretanową i jest to naj-
skuteczniejszy izolacyjny mate-
riał dostępny na rynku. 

(beb) - W  swoim repertuarze mamy 30 
utworów na instrumenty dęte – 
opowiada Aleksandra Orłowska, 
instruktorka związana z  orkiestrą 
od momentu jej powstania. W Fan-
farach Europy, które są młodszą 
siostrą frankfurckiej orkiestry Fan-
farengarde, gra obecnie 30 dzieci 
z Polski i tyle samo z Niemiec. – Na 
bębnach, werblach i trąbkach – wy-
licza instrumenty A. Orłowska. 
Wspomina też początki orkiestry 
dziecięcej. – W 2005 roku w Słubi-
cach i Frankfurcie odbył się między-
narodowy festiwal orkiestr dętych, 
którego współorganizatorem był 
Hans-Joerg Laurisch prowadzący 
Fanfarengarde. Po jego zakoń-
czeniu wpadł na pomysł, żeby stwo-
rzyć polsko-niemiecką orkiestrę 
dętą składającą się z  dzieci – opo-
wiada A. Orłowska. W  taki wła-
śnie sposób, w  marcu 2006 roku 
powstały Fanfary Europy. Ich wy-
stępy uświetniają wiele imprez po 
obu stronach Odry, orkiestra bierze 

też udział w  licznych festiwalach. 
Próby po polskiej stronie odbywają 
się w  świetlicach, w  Szkole Podsta-
wowej nr 1, w „trójce”, a także w pod-
stawówce w Kunowicach. Co wtorek 
rodzice wożą też dzieci na wspólne 
próby do Frankfurtu. 

Muzykowanie to dla dzieci z obu 
stron Odry także okazja do po-
znania języka i kultury sąsiada. Tym 
bardziej, że nie spotykają się tylko 
na próbach. Jeżdżą też razem na 
warsztaty, na basen, dzięki czemu 
słubicka i  frankfurcka grupa doga-
duje się świetnie już bez tłumacza, 
którym musiała się posiłkować na 
początku muzycznej znajomości. – 
Cieszę się, że na tylu polach współ-
pracujemy z  naszymi sąsiadami 
z Frankfurtu – podkreśla burmistrz 
Tomasz Ciszewicz. Orkiestry Fan-
fary Europy słuchał już wiele razy 
i  zawsze był pod wielkim wraże-
niem tego z  jaką pasją, nierzadko 
małe dzieci, podchodzą do gry. 

(beb)
ŚDS w ubiegłym roku przeniósł się, 
z ul. Sienkiewicza, do nowiutkich po-
mieszczeń w kupionym przez gminę 
budynku przy placu Wolności. Lokal 
przy Sienkiewicza był za mały i nie 
spełniał nowych przepisów. Na co 
dzień opiekę tu znajduje 12 osób. 
Miejsca jest dla 20. Żeby korzystać 
m.in. z terapii zajęciowej, porad pe-
dagogów, wystarczy skierowanie od 
lekarza, z  którym należy się udać 
do OPS. Tatiana Mochel, która jest 
terapeutką i  koordynatorką w  ŚDS 
mówi, że pomoc kierowana jest do 
osób dorosłych, które chcą się na-
uczyć samodzielnie żyć. – Bo błędem 
jest myślenie, że niepełnosprawni 
nie są w  stanie sami funkcjonować 
– podkreśla. Nauczycielami życia 
stają się dla nich terapeuci, którzy 
współpracują z psychologiem i psy-
chiatrą. Pomagają w  codziennych 
czynnościach, w  znalezieniu pracy, 
załatwianiu spraw w  urzędach czy 
gospodarowaniu domowym bu-
dżetem – podkreśla. Dodaje też, 
że jak do ŚDS trafi a osoba niepeł-
nosprawna ruchowo to można za-
trudnić dla niej asystenta. 

Alina Baldys, kierowniczka 
OPS, podkreśla, że o  tym, że tego 

typu miejsce jest potrzebne, niech 
świadczy choćby to, że kilku pod-
opiecznych ŚDS usamodzielniło się 
do tego stopnia, że pozakładały ro-
dziny, a nawet podjęły pracę. 

Zajęcia w Środowiskowym Domu 
Samopomocy odbywają się od po-
niedziałku do piątku, od 8.00 do 
14.00. - Są zawsze dostosowane do 
potrzeb uczestników, którzy biorą 
w  nich akurat udział – mówi T. 
Mochel. ŚDS dysponuje pracownią 
plastyczną, kulinarną i  krawiecką, 

salą komputerową, miejscem, 
gdzie można też poćwiczyć. – Funk-
cjonujemy jako ośrodek wsparcia 
i  nie prowadzimy rehabilitacji 
- dodaje T. Mochel. - Mamy też in-
dywidualną terapię pedagogiczną 
i  psychologiczną – podkreśla. Jest 
tu nawet pomieszczenie, gdzie pod-
opieczni mogą wyprać swoje rzeczy 
lub wziąć kąpiel. Dla uczestników 
organizowane są też spotkania in-
tegracyjne.

(beb) 

Widzisz wandali?  
Reaguj!

W ostatnich tygodniach wandale zniszczyli najpierw tablice informa-
cyjne przy fi tnessie pod chmurką koło ul. Kochanowskiego, a  potem 
lampę solarną stojącą koło budynków przy ul. Konstytucji 3 Maja i Ja-
giełły. -Takie zachowania zniechęcają do kolejnych inwestycji - mówi 
burmistrz Tomasz Ciszewicz i prosi mieszkańców, żeby reagowali wi-
dząc wandali w akcji lub informowali urząd wiedząc, kto się tego do-
puszcza. 

Latem w sąsiedztwie placu zabaw przy ul. Kochanowskiego powstało 
miejsce, gdzie słubiczanie mogą się poruszać. Niedawno ktoś zniszczył 
tablice informujące o zasadach korzystania z tego miejsca i środkach 
ostrożności, które należy zachować. Nie minęło wiele czasu, jak wan-
dale przypomnieli o  sobie dewastując lampę solarną, która stoi koło 
budynków przy Konstytucji 3 Maja 67-69 i  Jagiełły 24-25. Nie tylko 
zniszczyli urządzenia sterujące lampą, ale wyrwali też kable, drzwiczki 
i tzw. okno rewizyjne. 

(beb)
 

Agnieszka Mińska, dyrektorka miejskiej biblioteki, jest szczęśliwa, że dzięki pomocy gminy udało się uatrakcyjnić budynek, w którym 

świetnie czują się teraz m.in. dzieci.
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W  piątek, 27 listopada, w  Słu-
bickim Miejskim Ośrodku Kultury, 
odbyła się premiera sztuki Izabeli 
Degórskiej „Mąż zmarł, ale już mu 
lepiej”, którą wystawiła grupa słu-
biczan. 

Zainteresowanie spektaklem 
było tak duże, że bilety, na trzy za-
planowane przedstawienia, roze-
szły się w  błyskawicznym tempie. 
Dlatego Olga Cichowicz chce zmo-
bilizować kilkanaście osób, które 
grają w  sztuce, żeby wystawić ją 
jeszcze raz. Bo każdy bilet to ce-
giełka warta 20 zł. Uzbierano 
grubo ponad 7 tys. zł. Ponadto idea 
wystawienia sztuki spodobała się 
też dwóm fi rmom. Jedna, która 
produkuje meble, wyposaży w nie 
wskazaną rodzinę, druga zade-
klarowała, że kupi od siebie dwie 
pralki. – Zachęcamy też inne fi rmy 
do pomocy, bo potrzebujących jest 
u nas naprawdę dużo – mówi Olga 
Cichowicz. 

Co sprawiło, że ona, na co dzień 
księgowa, postanowiła wystawić 
sztukę? - Podczas ubiegłorocz-
nego balu sportowca w  Słubicach 
poznałam wielu ludzi, którzy 
zachwycili mnie swoją werwą, 
pomysłowością i  humorem. Po-
myślałam, że fajnie byłoby z  nimi 
wystawić sztukę, koniecznie ko-
mediową. Napisałam więc projekt 
w  ramach Inicjatywy Lokalnej 

i  złożyłam go w  gminie – wspo-
mina. Inicjatywa Lokalna to nowe 
rozwiązanie w  gminie Słubice. Na 
realizację projektów, których au-
torami są mieszkańcy, w  budżecie 
mamy 60 tys. zł. 

Olga Cichowicz mówi, że jej po-
mysł oparł się na dwóch fundamen-
tach. – Po pierwsze jest mało tego 
typu rzeczy i ludzie aż pragną, żeby 
takie przedstawienia robić. Drugi 
fi lar- przedstawienie stworzyli słu-
biczanie, także ludzie znani, jak 
choćby radni: Daniel Szurka i  Ro-
bert Tomczak, dziennikarka z  HTS 
Marta Szymańska-Ptak, Adam Ru-

niewicz, który działa w  fundacji 
pomagającej ludziom chorym na 
nowotwory, Ariel Pawelczyk, pry-
watny przedsiębiorca i  urzędnik. 
Pomyślałam, że słubiczanie przyjdą 
na ten spektakl choćby z  cieka-
wości, żeby zobaczyć jak te osoby, 
kojarzone z poważnymi funkcjami, 
robią widowisko komediowe – opo-
wiada reżyserka. 

O  czym opowiada to przedsta-
wienie? 

- To czarna komedia. Rzecz się 
dzieje w mieścinie Goryczewo, tro-
szeczkę zacofanej, wyciszonej od 
szumu miejskiego i  wielkich wy-

darzeń. Zofi a Stachurska, kobieta 
z  werwą, którą gra Dorota Hubko, 
w  odróżnieniu od swojego apa-
tycznego męża, w  tej roli Wojtek 
Słomka, ma na życie jakiś plan. 
Maż natomiast chodzi sobie swoimi 
ścieżkami i  generalnie widać, że 
ich drogi się rozjeżdżają – streszcza 
sztukę Degórskiej słubiczanka. 
– Pod wpływem córki, w  tej roli 
Marta Szymańska-Ptak, wpada na 
pomysł, żeby uśmiercić swojego 
męża, dzięki czemu dostałaby po 
nim rentę. Cała machina nabiera 
tempa, zakończenie jest zaskaku-
jące, ale go nie zdradzę – dodaje. 

Urszula Sukiennik, która na co 
dzień pracuje w  jednym biurze 
z  Olgą Cichowicz, gra w  sztuce 
zakonnicę, siostrę Łucję. Przez 
siedem miesięcy, podobnie jak 
inni, przygotowywała się do swojej 
roli. Ale poświęconego czasu nie 
żałuje. - Myśl, że przed świętami 
nasza pomoc trafi  do rodzin jest 
najlepszą zapłatą za ten poświęcony 
czas – mówi. Cel był też najważniej-
szym argumentem dla Małgorzaty 
Konopki, która gra w sztuce repor-
terkę. – Moja rola jest epizodyczna, 
ale to było dla mnie bez znaczenia. 
Liczyło się tylko to, po co to robię – 
przyznaje. Z  tego samego powodu 
na udział w sztuce zdecydowała się 
Ewa Kowalewska. – Nie było łatwo, 
ale wiedząc, że komuś pomogę, po-
myślałam, dlaczego nie? 

Ariel Pawelczyk, gra w sztuce pre-
zentera telewizyjnego. - W  trakcie 

Takich inicjatyw lokalnych chcemy więcej! 
Dzięki nim potrzebujący dostaną wsparcie 

Olga Cichowicz napisała projekt, gmina dała pieniądze na jego realizację i dzięki temu grupa słubiczan stworzyła spek-
takl teatralny, z którego dochód zostanie przekazany na zakup pralek, lodówek i innych sprzętów dla osób ubogich.  

studiów, dobre kilka lat temu, 
miałem okazję pracować jako kore-
spondent TVP i  dziś nadarzyła się 
okazja, żeby spróbować swoich sił 
ponownie. Udział w tym spektaklu 
to dla mnie świetna zabawa, przy-
goda, fantastyczni ludzie, którzy 
biorą w tym udział i końcowy efekt 
w  postaci zebranych pieniędzy na 
rzecz ubogich rodzin. To była moja 
motywacja - mówi. 

Gdy Olga Cichowicz rozpoczęła 
pracę nad tym spektaklem, na Fa-
cebooku założyła profi l grupy, który 
opatrzyła słowami: Rzeczy nie-
możliwe robimy od ręki, na cuda 
potrzebujemy kilku dni. – Pisząc 
te słowa byłam przeświadczona,że 
mogą się one stać faktem. Teraz 
czuję jednak jeszcze zdumienie, 
jestem zszokowana i  pełna po-
dziwu dla tych wszystkich ludzi, 
którzy zrobili ze mną ten spektakl 
– podkreśla szczęśliwa. Wymienia 
też pozostałe osoby, które zagrały 
w  sztuce lub pomogły w  jej reali-
zacji. Są to: Anna Wawrzyniak (re-
porterka), Mirosław Szambelan 
(lekarz), Anna Bilska (pielęgniarka), 
Jakub Krupowicz (ksiądz), To-
masz Stupienko (prezenter TV), 
Artur Mierzwiak (operator ka-
mery), Jakub Woźnica (mini-
strant), Aneta Kozimala - sufl erka.
Charakteryzacja: Anna Wawrzy-
niak, kostiumy: Aleksandra Kołek, 
zdjęcia: Elżbieta Tomczak. 

(beb)

Przy Szkole Podstawowej nr 2 
powstał park rowerowy. - Można 
tu postawić 90 rowerów - mówi 
dyrektorka szkoły Małgorzata 
Kamińska. To ona wpadła na 
pomysł, żeby przed szkołą, wy-
dzielić takie miejsce. - Coraz 
więcej naszych uczniów, a  także 
uczniów gimnazjum, przyjeżdża 
rowerami - tłumaczy. Park ro-
werowy kosztował 6 tys. zł. Poza 
stojakami na rowery obok posta-
wiono też ławki.

(beb)

Wytnij kupon i przyjdź 
do urzędu po kalendarz  

Na 2016 rok gmina wydała m.in. kalendarz w kształcie piramid-
ki, ze zdjęciami i  informacjami doty czącymi najciekawszych 
imprez i wydarzeń w danym miesiącu, które odbywać się będą 
w naszej gminie. Dla pierwszych 50 osób, które wytną KUPON 
z  „Gazety  Słubickiej” i  przyjdą z  nim w  sty czniu do Urzędu 
Miejskiego (pokój 234) mamy prezent w postaci tego właśnie 
kalendarza. Jedna osoba może odebrać jeden kalendarz.

Uczniowie z „dwójki” maja gdzie teraz zostawić rowery 

Fot. Archiwum szkoły  
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Słubicki teatr 
nagrodzony.
Xenia Torska 
najlepszą 
reżyserką!

Przedszkolaki zza 
Odry odwiedziły 
Krasnala Hałabałę  

- To było pierwsze spotkanie, które zainicjowało współpracę 
z przedszkolem we Frankfurcie – mówiła po wizycie dzieci zza 
Odry w przedszkolu nr 4, jego dyrektorka Renata Cembrowicz. 
Dzieci wspólnie z nauczycielkami przygotowały polskie piosenki, 
był też koncert, w czasie którego maluchy poznały różne instru-
menty muzyczne. 

W Bundestagu rozmawialiśmy 
o współpracy Słubic i Frankfurtu 

Grupa radnych ze Wspólnej Komisji Integracji Europejskiej, urzędnicy i przedstawiciele obu miast, na zaproszenie posła 
Bundestagu z Frankfurtu nad Odrą Th omasa Norda, gościli w piątek, 27 listopada, w Bundestagu. 

Z  T. Nordem, który jest przewodni-
czącym polsko-niemieckiej grupy 
parlamentarnej Sejmu RP i  Bun-
destagu rozmawialiśmy m.in. 
o  naszych przygotowaniach do ob-
chodów, wiosną 2016 roku, 25-lecia 
podpisania przez Polskę i  Niemcy 
traktatu o  dobrym sąsiedztwie. 
W  Słubicach i  Frankfurcie chcemy 
świętować wspólnie i  obecnie two-
rzymy koncepcję. W  Bundestagu 
mieliśmy też możliwość obserwo-
wania posiedzenia plenarnego, 
z  udziałem m.in. kanclerz Angeli 
Merkel, podczas którego zatwier-
dzono budżet Niemiec na 2016 rok. 
Zwiedziliśmy też gmach Reichstagu, 
oglądając m.in. panoramę Berlina 
z tarasu na dachu i szklanej kopuły 
dobudowanej do historycznego bu-
dynku w 1999 roku, po przeniesieniu 
siedziby rządu z Bonn do Berlina. 

(beb)
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20 listopada do Krasnala Hałabały 
przyjechała grupa niemieckich 
przedszkolaków ze swoimi na-
uczycielkami, bo słubickie i  frank-
furckie przedszkola chcą ze sobą 
współpracować. – Planujemy po-
kazać Niemcom nasze tradycje, 
kulturę, chcemy, żeby nasze dzieci, 
które od nowego roku w  przed-
szkolu będą się uczyć także języka 
niemieckiego (angielski już mają), 
poznawały ten język również po-
przez zabawę z  rówieśnikami 
z  Frankfurtu – mówi R. Cembro-
wicz. W  planach jest też wspólna 
Wigilia i  bal karnawałowy, a  także 
wycieczki. Podczas pierwszej wi-
zyty maluchy z Frankfurtu poznały 
swoich rówieśników, a  także mu-
zykę polską. – Co miesiąc mamy 
w  swoim przedszkolu koncerty, 
podczas których dzieci nie tylko 
słuchają muzyki, ale poznają też in-
strumenty z  różnych stron świata, 
poznają stroje i tańce ludowe – opo-
wiada dyrektora „czwórki”. Oferta 
zajęć jest tu bardzo bogata. Przed-
szkole ma własny basen dzięki 
czemu dzieci korzystają z  bezpłat-
nego aerobiku i  gimnastyki korek-
cyjnej w  wodzie, jest też rytmika 
przy pianinie i zajęcia teatralne. 

(beb) 

Podczas XVII Festiwalu Teatrów 
Niezależnych „Garderoba Biało-
łęki” w  Warszawie, który odbył 
się w  końcówce listopada, Xenia 
Torska otrzymała nagrodę Loży 
Teatrów Białołęckich dla najlep-
szego reżysera za sztukę „Ja & 
cekaemista” w  wykonaniu repre-
zentującego nasze miasto teatru 
„Słubice Wschodnie”. Teatr działa 
w ramach Koła Naukowo-Artystycz-
nego Polonistów Obcokrajowców 
na kierunku fi lologia polska jako 
obca w Collegium Polonicum i jako 
jeden z  12 zespołów (spośród 41 
zgłoszonych) zakwalifi kował się do 
pokazów fi nałowych. Słubicką pre-
mierę sztuki „Ja & cekaemista” Ju-
rija Kławdijewa można było obejrzeć 
10 grudnia na deskach Słubickiego 
Miejskiego Ośrodka Kultury. 

- Premiera sztuki odbyła się 
w  cz erwcu w  Theater des Lachens 
i  już wtedy postanowiliśmy wy-
stawić ją u  nas w  SMOKu - mówi 
Tomasz Stefański z ośrodka kultury. 
Wspomina, że sztuka zrobiła na wi-
dzach ogromne wrażenie. - Dlatego 
gdy tylko dowiedzieliśmy się o festi-
walu w  Warszawie postanowiliśmy 
pomóc temu teatrowi w  zorganizo-
waniu wyjazdu. Wraz z  Collegium 
Polonicum, Wydziałem Filologii 
Polskiej i  Klasycznej UAM zrefun-
dowaliśmy koszt dojazdu i noclegu - 

dodaje. Informuje też, że od grudnia 
(pierwsze spotkanie było 9 grudnia) 
w  SMOKu będą się odbywały re-
gularnie warsztaty teatralne, które 
poprowadzi Xenia Torska. - Zapra-
szamy wszystkich, którzy chcieliby 
wziąć udział w teatralnej przygodzie 
i  zagrać w  sztuce - zachęca T. Ste-
fański i  zdradza, że w  planach jest 
wystawienie wiosną pierwszego ko-
mediowego przedstawienia.
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W Berlinie słubiczanie i frankfurtczycy zwiedzili Bundestag. Poseł Th omas Nord (z prawej) chwalił wspólne projekty realizowane przez oba nasze miasta.
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Jak co roku, już od wielu lat, z  nie-
cierpliwością czekałam na rozpo-
częcie festiwalu – na muzyczną 
ucztę i  podróżowanie po świecie 
dźwięków, słów, czasem mniej lub 
bardziej tradycyjnych strojów, cha-
rakterystycznych dla regionów, czy 
narodów, reprezentowanych przez 
poszczególnych wykonawców. I  jak 
zawsze nie zawiodłam się!

Bogactwo dźwięków, 
kolorów i emocji!

Uroczyste otwarcie festiwalu 
i  jednocześnie pierwszego, trans-
vocalowego wieczoru, odbyło 
się we Frankfurcie, na głównej 
scenie Forum Kleista. Tym razem 
festiwal rozpoczął się wspólnym, 
polsko-niemieckim koncertem 
poświęconym twórczości Marka 
Grechuty. Czterech wokalistów – 
Diana Ciecierska, Inèz, Krzysztof 
Napiórkowski i  Christian Haase 
wykonywało na zmianę, po 
polsku lub po niemiecku, utwory 
Grechuty. 

Piękny koncert zrozumiały dla 
widzów z obu stron Odry – ciekawy 
pomysł, wartościowy projekt. Ten 

wieczór zakończył się koncertem 
dwóch niesamowitych chłopaków, 
tworzących duet pod przewrotną 
nazwą Das Große Kurorchester 
– duet bez „zadęcia”, z  lekkością 
bawiący się grą na różnych instru-
mentach, żonglujący humorem 
i  tematami muzycznymi – wielkie 
dzięki!

Świetna Kasia Nosowska 

Drugi festiwalowy wieczór rozpo-
czął się świetnym koncertem Kasi 
Nosowskiej w  auli Collegium Polo-
nicum. Kasia Nosowska żartowała 
wprawdzie, że czuje się jak na eg-
zaminie, którego chyba nie zda… 
Potem kilka razy próbowała roz-
ruszać publiczność, zachęcając do 
tańczenia. Piękna aula Collegium 
Polonicum nie jest odpowiednim 
miejscem na taki koncert, choć zdaję 
sobie sprawę, że innego po prostu nie 
mamy. Nie zostałam do końca kon-
certu Kasi Nosowskiej, bo chciałam 
zdążyć na występ grupy z Nowej Ze-
landii, która tego wieczoru grała we 
frankfurckim Forum Kleista. 

Nie zawiodłam się – świeżo, ener-
gicznie, młodzieńczo, z niepokojącą, 

ale ciekawą manierą śpiewania, 
grupa Charity Children rozruszała 
i rozbujała chyba wszystkich! 

Potem na scenie pojawiła się 
Mela – austriacka wiolonczelistka, 
obdarzona pięknym głosem. Do 
Meli dołączyła też później grupa 
Dunkelbunt. Na ten koncert bardzo 
czekałam i  spodziewałam się za-
strzyku porządnej energii. I  nie 
pomyliłam się. Co tam się działo! 
Niby austriacka grupa, ale w muzyce 
więcej było Bałkanów, Węgier i sło-
wiańszczyzny. W  programie znala-
złam taki wpis szefa grupy: „Świat 
oferuje zapierającą dech w piersiach 
różnorodność muzyki, nigdy nie 
przyszłoby mi na myśl, zadowolić 
się tylko jednym jej gatunkiem”. 
W takim właśnie stylu zakończył się 
drugi, festiwalowy wieczór, moim 
zdaniem najlepszy.

Liryczne granie 

Ostatni, trzeci wieczór rozpoczął się 
słubickim koncertem Krzysztofa 
Napiórkowskiego, krakowskiego 
artysty o lirycznym brzmieniu, który 
potrafi  zachwycić. We Frankfurcie 
tego dnia występowało m.in. Trio 
Rosenrot. To było piękne wykonanie 
niemieckich pieśni i piosenek ludo-
wych. Potem publiczność czarowała 
też Elin Kåven – reprezentantka ludu 
Sami, nomadów Północy. Był to 
spokojny i  pełen nieznanej energii 
koncert. Artystka, prawnuczka zna-
nego szamana Północy, śpiewała, 
opowiadała, a nawet tańczyła, wpro-
wadzając słuchaczy w  świat tundry 
i  lodowych terenów za kołem po-
larnym. 

Po jej koncercie zagrał włoski artysta 
Fabrizio Consoli z  grupą. Miłosne, 
muzyczne opowieści Fabrizio Con-
soli przepięknie uzupełniał muzyk 
grający na trąbce – dla mnie, zdecy-
dowanie się wyróżniał. Był świetny! 
W Słubicach sobotni wieczór należał 

do Fismoll’a. To był wyśmienity kon-
cert. Bardzo klimatyczny! 

We Frankfurcie na zakończenie 
festiwalu zagrała polska grupa Čači 
Vorba. Na ten koncert czekałam 
również z  niecierpliwością. Grupę 
znam, lubię i  po ich koncercie nie 
zmieniłam zdania – byli świetni! 
Piękny, tajemniczy głos, niby me-
lancholia, ale i  wewnętrzny ogień, 
czucie instrumentów, niesamowite, 
nie do ogarnięcia łamanie rytmu 

transVOCALE 
subiektywnie o festiwalu

W połowie listopada, podczas Europejskiego Festiwalu Piosenki Autorskiej transVOCALE, gościliśmy w Słubicach 
i Frankfurcie artystów z kilkunastu krajów. Dla Czytelników Gazety Słubickiej mieliśmy wtedy bezpłatne karnety. Je-
den z nich otrzymała Dorota Rutka, która zaproponowała, że chętnie po zakończeniu festiwalu podzieli się z mieszkań-
cami swoimi odczuciami. Oto jej relacja. 

i śpiewność. Nie odmówiłam sobie 
kupna ich najnowszej płyty – teraz 
mam już ich wszystkie trzy.

Kolejny Festiwal transVOCALE 
za nami. Przez trzy dni mogliśmy 
zanurzyć się w  dźwiękach mu-
zyki z  Polski, Niemiec, Austrii, 

Węgier, Ukrainy, Włoch, Grecji, 
Turcji, Norwegii, Wielkiej Brytanii 
i Nowej Zelandii. 

Znowu trzeba będzie czekać cały 
rok na muzyczną ucztę, na podró-
żowanie po świecie za pomocą 
pięknej muzyki. Mocno trzymam 
kciuki, żeby festiwal był coraz 
mocniej wspierany fi nansowo, bo 
cudownie jest mieć u  siebie tak 
różnorodne muzyczne święto!

Dorota Rutka

F
o

t.
 D

o
ro

ta
 R

u
tk

a

F
o

t.
 B

ea
ta

 B
ie

le
ck

a

Muzycy z Krakowa i kwartet smyczkowy z fi lharmonii gorzowskiej towarzyszyli wokali-

stom wykonującym utwory Grechuty. 

Kasia Nosowska sprawiła, że aula Collegium Polonicum była pełna. 

Diana Ciecierska i Krzysztof Napiórkowski wzięli udział w projekcie "Grechuta".

Christian Haase niesamowicie wyczuł klimat utworów Marka Grechuty.
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Biegając, dzieci uczciły 
Święto Niepodległości 

10 listopada w samo 
południe na starcie 
26. biegów organi-
zowanych trady-
cyjnie przed Dniem 
N i e p o d l e g ł o ś c i , 
stanęło około 800 
osób. Głównie dzieci 
z przedszkoli, malu-
chy z Frankfurtu oraz 
uczniowie szkół z te-
renu gminy i powia-
tu słubickiego. Było 
w sumie 16 biegów, 
które zorganizował 
Słubicki Ośrodek 
Sportu i Rekreacji. 
Najlepsi biegacze 
dostali puchary z rąk 
m.in. burmistrza To-
masza Ciszewicza.

(beb)

Wybudujmy razem ten pomnik 
i pielęgnujmy historyczną pamięć  

Rozmowa z Józefem Stupienko, przewodniczącym społecznego komitetu 
budowy w Słubicach Pomnika Pamięci Zesłańców Sybiru i Niepodległości 

- Skąd się wzięła ta inicjatywa?
- W 2013 roku koło Sybiraków w Słu-
bicach podjęło uchwałę o  budowie 
nowego pomnika Sybiraków. Powo-
łano komitet organizacyjny, ale ta 
sprawa nie znalazła swojego fi nału. 
Sybiracy podjęli ten temat ponownie 
w  2015 roku, zapraszając do pracy 
w  komitecie organizacyjnym 19 
przedstawicieli różnych środowisk 
społecznych, wśród których zna-
lazło się też nasze Stowarzyszenie 
Miłośników Ziemi Słubickiej. Naj-
liczniejszą grupę komitetu stanowią 
przedstawiciele Związku Sybiraków, 
są w nim też osoby związane z Pol-
skim Związkiem Emerytów i Renci-
stów, związkiem zawodowym NSZZ 
Solidarność, Związkiem Nauczyciel-
stwa Polskiego, Stowarzyszeniem 
Nasza Mała Ojczyzna oraz kilka in-
nych osób aktywnych społecznie. 
Pracujemy od lutego tego roku. 
- Co się udało dotychczas zrobić?
- Jest już projekt pomnika, autorstwa 
Roberta Sobocińskiego, artysty z Po-
znania, który został wybrany spo-
śród kilku propozycji. Przestawia 
przedstawicieli trzech pokoleń słu-

biczan: repatriantów ze wschodu 
Polski, ich dzieci i  wnuki. Jest tam 
postać kobiety z  pokolenia repa-
triantów, która przekazuje kobietom 
z  pokolenia urodzonego w  Słubi-
cach historyczny medalion, z twarzą 
Chrystusa, który ma ciekawą hi-
storię. Ten medalion przywiózł do 
Słubic pierwszy prezes Związku 
Sybiraków Roman Golański. Jako 13-
letni chłopiec wywieziony z rodziną 
na Syberię zabrał z domu medalion, 
który towarzyszył tej rodzinie przez 
lata zsyłki, a potem wraz z nimi trafi ł 
do Słubic. Medalion został potem 
umieszczony na obecnym pomniku 
Sybiraków i  będzie wykorzystany 
także na nowym pomniku. Na 
szczycie nowego pomnika będzie też 
zrywający się do lotu symboliczny 
orzeł. 
- Jakiej wielkości będzie pomnik, 
ile ma kosztować i  kiedy stanie 
w Słubicach?
- Komitet budowy pomnika roz-
ważał trzy wersje, biorąc pod uwagę 
koszty budowy. Zdecydowaliśmy się 
na wariant pomnika o wysokości 3,5 
metra, który wraz z podstawą będzie 

miał ponad 4 metry wysokości. Sza-
cujemy, że pomnik będzie kosztował 
od 190 do 240 tys. zł. Z  brązu będą 
postacie i  orzeł, a  podstawa i  część 
elementów będą z  granitu. Pomnik 
chcemy odsłonić 17 września 2018 
roku, w  setną rocznicę odzyskania 
niepodległości Polski. 
- Skąd wziąć na to pieniądze?

- Rozpoczęliśmy publiczną zbiórkę, 
którą będziemy prowadzić długo-
terminowo. Dotychczas, podczas 
kilku zbiórek, zebraliśmy ok. 7 tys. 
zł. W  święto Wszystkich Świętych, 
podczas kwesty na cmentarzu ko-
munalnym, do puszek wrzucono 
nam ponad 5,5 tys. zł, co świadczy 
o  tym, że słubiczanie popierają 
ideę budowy pomnika. Chcemy też 
wystąpić do słubickich przedsię-
biorców z  prośbą o  wsparcie tego 
przedsięwzięcia i  bardzo liczymy, 
że ich serca też poruszy historia ze-
słańców i  ludzi walczących o  nie-
podległą Polskę. W każdej słubickiej 
rodzinie znajdzie się pewnie osoba, 
która miała swój udział w  walce 
o  wolność i  budowę naszej małej 
ojczyzny. Będziemy się też starać 
o dotację na budowę pomnika z in-
stytucji centralnych. Cieszymy się, 
że przychylne naszemu pomysłowi 
są władze samorządowe, które de-
klarują pomoc w realizacji pomnika. 
Honorowy patronat nad budową 
objęli: burmistrz Słubic, starosta 
słubicki i proboszcz parafi i pw. NMP 
Królowej Polski. 

- Budowie pomnika towarzyszą 
też działania edukacyjne… 
- Tak. Ważnym elementem naszych 
działań jest edukacja historyczna. 
Dla dzieci i  młodzieży zorganizo-
waliśmy już konkurs plastyczny po-
święcony dziejom Polski, w którym 
wzięło udział 34 uczniów. Ogłosi-
liśmy już też drugi konkurs – tym 
razem dla starszej młodzieży. Będzie 
przeprowadzać wywiady z  ludźmi, 
którzy przeżyli zsyłkę lub mają 
wkład w  budowę polskości na zie-
miach odzyskanych. 
- Jeśli ktoś chciałby wesprzeć 
budowę pomnika, jak może to 
zrobić?
- Istnieje konto (Społeczny Ko-
mitet Budowy Pomnika Pamięci 
Zesłańców Sybiru i  Niepodległości 
w Słubicach, ul. Piłsudskiego 3-4/11), 
na które można wpłacać pieniądze. 
Jego numer to: 27 8369 0008 0071 
5353 2000 0010 (Bank Spółdzielczy 
w  Ośnie Lubuskim). Nadal liczymy 
też na datki, bo planujemy kolejny 
kwesty. 
- Dziękuję za rozmowę

Beata Bielecka 
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Na tablicy jest napis: „30 kwietnia 
1975 r. w  tym miejscu, na terenie 
parku wozów bojowych jednostki 
wojskowej nr 2959 w  Słubicach, 
doszło do tragicznego wydarzenia. 
W  wyniku wybuchu granatu zgi-
nęli: niezapomniana polonistka 
Zuzanna Buzun, mający całe życie 
przed sobą uczeń Jerzy Siwiński oraz 
por. Andrzej Mikołajczyk i mł. Chor. 
Eugeniusz Wielechnowski, a  14 in-
nych osób doznało poważnych ob-
rażeń”. 

Odsłonił ją Jerzy Morawski z Pła-
widła, który 40 lat temu był ze swoją 
klasą na wycieczce w  koszarach 
i  stracił tam swojego najlepszego 
przyjaciela. – To on był pomysło-
dawcą tej tablicy, a  potem wraz 
z  moim siostrzeńcem Mirosławem 
Buzun zawiązali społeczny komitet 
– opowiada Lucjan Jakubowski. Do 
komitetu przyłączyła się też m.in. 
jego żona Kazimiera, a  także Ewa 
Runiewicz, która w  czasie tej tra-
gedii straciła kolegę Andrzeja Miko-
łajczyka i bardzo lubianą w jej szkole 
polonistkę, Zuzannę Buzun. – To 
była oczywiście największa tragedia 
przede wszystkim dla rodzin tych, 
którzy zginęli, ale także dla słubic-
kiej społeczności poruszonej tym, co 
się stało – mówi pani Ewa. 

W  środę, 30 kwietnia 1975 roku 
w  jednostce zorganizowano Dzień 
Otwartych Koszar. Tam, gdzie dziś 
stoją dwa akademiki, przed laty 
stały dwa hangary. Między nimi 
ustawiono stół, na którym poło-
żono sprzęt bojowy używany przez 
wojsko. W  trakcie pokazu chorąży 
Eugeniusz Wielechnowski chwycił 
za granat i  zaczął tłumaczyć, jak 
się go uzbraja. Był przekonany, że 
ma w  ręku granat ćwiczebny. – Nie 
bójcie się – mówił do uczniów. 
Granat okazał się bojowy. Wybuchł. 
– Do dziś nie mogę zrozumieć, jak 
granat bojowy mógł się znaleźć na 
stoliku demonstracyjnym jako ćwi-
czebny. Tę tajemnicę pan chorąży 
zabrał ze sobą do grobu – mówi 
brat zmarłej nauczycielki, który też 
służył w wojsku i jak każdy żołnierz 
wie, że gdy uzbroi się granat i  wy-
ciągnie zawleczkę to towarzyszy 

temu charakterystyczny dźwięk, po 
którym następuje eksplozja. Jednak 
zanim granat wybuchnie mijają trzy, 
cztery sekundy. – Gdyby ten chorąży 
rzucił ten granat na dach któregoś 
z  hangarów najprawdopodobniej 
nie doszłoby do tej tragedii – uważa 
pan Lucjan. – Popełnił błąd, za który 
byłby sądzony gdyby przeżył. Nie 
mogę pojąć jak on, wiedząc jak to 
dziadostwo działa, tak się zachował. 
Pisano o  nim bohater, bo nakrył 
granat swoim ciałem – mówi pan 
Lucjan i pokazuje artykuł z „Gazety 
Zielonogórskiej” z maja 1975 roku. - 
Ale bohaterem by był, gdyby rzucił 
ten granat na dach hangaru – uważa, 
choć przeszłości nie chce już dziś 
roztrząsać. 

Jego żona Kazimiera Jakubowska 
dokładnie pamięta, co wtedy prze-
żywali. – Gdy doszło do wybuchu 
miałam akurat lekcje na trzecim pię-
trze w budynku technikum odzieżo-
wego (dziś mieści się tam ogólniak 
– przyp. red.). To niedaleko koszar 
więc ten wybuch dokładnie sły-
szałam. Gdy po lekcji zeszłam do po-
koju nauczycielskiego usłyszałam, 
że mam iść do „jedynki”, bo tam się 
coś wydarzyło - wspomina. To w tej 
szkole uczyła jej szwagierka. - Na 
miejscu dowiedziałam się, że Zula 
prawdopodobnie nie żyje, że zginęła 

podczas wybuchu granatu w jedno-
stce – opowiada. Gdy pobiegła do 
szpitala mąż ze szwagrem już tam 
byli. Zula nie przeżyła wybuchu. 
Miała 37 lat. Osierociła dwóch 
synów: 15-letniego Piotra i  16-let-
niego Mirosława. Osiem lat później 
zmarł ich ojciec. Miał zaledwie 51 lat. 
Jeszcze przed tą tragedią miał pro-
blemy z  sercem. Rodzinny dramat 
przyspieszył śmierć. 

Tak jak rodzina Jakubowskich 
i  Mirosław, syn Zuzanny Buzun 
(drugi z  synów już nie żyje) do dziś 
przeżywają, to co stało się 40 lat 
temu, tak samo z  bólem o  prze-
szłości mówi Jerzy Morawski. Do 
dziś ma przed oczami przyjaciela, Je-
rzyka Siwińskiego, który umierał na 
jego rękach. Bolesne wspomnienia 
noszą w sobie także inni uczniowie 
z  klasy, która 40 lat temu była na 
tragicznej wycieczce w  koszarach. 
Wielu z nich wzięło udział w sobot-
nich uroczystościach, podczas któ-
rych na ścianie akademika przy ul. 
Piłsudskiego zawieszono tablicę pa-
miątkową. Obecny był też burmistrz 
Słubic Tomasz Ciszewicz, prezes 
słubickiego oddziału ZNP Weronika 
Bursztynowicz. Zuzanna Buzun zo-
stała pierwszym honorowym człon-
kiem słubickiego oddziału ZNP. 

(beb)

Ta tablica przypomina o tragedii w koszarach 
- Co się stało, to się nie odstanie, jednak takiej tragedii zapomnieć się nie da - mówi Lucjan Jakubowski, którego siostra 
40 lat temu zginęła w wyniku wybuchu granatu w słubickiej jednostce wojskowej. Wśród ofi ar był też uczeń słubickiej 
szkoły i dwóch żołnierzy. Nazwiska całej czwórki znajdują się na tablicy pamiątkowej, którą  28 listopada, odsłonięto na 
terenie miasteczka akademickiego, w miejscu gdzie przed laty znajdowała się jednostka wojskowa. 
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Kilkunastu uczniów z klasy, która 40 lat temu była na tragicznej wycieczce, wzięło udział w odsłonięciu tablicy. 

Kwiaty złożył też burmistrz Tomasz Ciszewicz. 

Pogrzeb ofi ar wybuchu był wielkim przeżyciem dla mieszkańców Słubic, którzy tłumnie  

w nim uczestniczyli. 
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Mikołajki na 
lodowisku

Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji był orga-
nizatorem festynu sportowo- rekreacyjnego 
na krytym lodowisku. Wzięło w nim udział 
blisko stu łyżwiarzy i tyle samo kibiców. 

Mikołajkowe zakończenie 
sezonu biegowego

FSL- Aktywni na biegowo i kolorowo zakończyli sportowy rok. W so-
botnie popołudnie 5 grudnia zorganizowali Słubicki Super Cross, czyli 
bieg, w parku obok SOSiRu, z kilkoma wzniesieniami. 

Piłkarskie 
święto żaków

Słubice były gospodarzem bardzo ciekawe-
go turnieju piłki nożnej halowej w kategorii 
żaków. Wśród 10 drużyn znalazły się rów-
nież dwie słubickie.

Młodzi sprawdzili 
swoją kondycję

Za nami Wielki Test Coopera w ramach Słubickiego Festynu Biego-
wego. Ze względu na warunki atmosferyczne impreza odbyła się 
w kilku etapach i na dwóch obiektach. 

Pogoda i frekwencja dopisała, choć 
do naszego limitu 50 osób troszkę 
zabrakło. Oprócz samych biegaczek 
i  biegaczy były za to całe rodziny, 
przyjaciele i  członkowie stowarzy-
szenia. Uczestnicy mieli do poko-
nania ok. 3 km w  dwóch rundach. 
Wszyscy na prośbę organizatora 
wystartowali w  czapkach mikoła-
jowych, co pięknie się prezento-
wało podczas startu i  już na samej 
trasie. Największy wysiłek trzeba 
było włożyć podczas „wspinania” 
się pod górkę tuż obok parkingu 
przy cmentarzu, jednak tym bar-
dziej dawało to satysfakcję i  dumę 
po jej pokonaniu. Jako, że to była 
impreza typowo rekreacyjna wpro-
wadzono tylko dwie kategorie: 
kobiet i  mężczyzn bez podziałów 
na wiek. U  pań zwyciężyła Natalia 
Szymczak z Ośna Lubuskiego przed 
młodziutką słubiczanką Pauliną 
Woźniak i Anetą Kraszewską z Rze-
pina. U panów klasę pokazał Grze-
gorz Ulanowski, który wyprzedził 
Doriana Nowickiego i  Mateusza 

Komara (wszyscy ze Słubic). Cała 
szóstka otrzymała puchary i  na-
grody rzeczowe. Kilka nagród rze-
czowych rozlosowano też wśród 
wszystkich uczestników. Organiza-
torzy kierują swoje podziękowania 

przede wszystkim do gminy Słu-
bice, która w tym roku była bardzo 
hojna i  wsparła z  budżetu 2015 
kilka wydarzeń, w tym właśnie mi-
kołajkowy bieg. 

Robert Tomczak

Turnieje halowe dla różnych ka-
tegorii wiekowych organizowane 
przez UKS Polonię Słubice to już 
stała tradycja w  okresie jesienno-
-zimowym. W  niedzielę mikołaj-
kową odbyły się mistrzostwa dla 
żaków. Turniej był bardzo silnie 
obsadzony, na dziesięć drużyn trzy 
były z  Niemiec. To właśnie jedna 
z nich Blau Weiss Briesen pokazała 
klasę wygrywając całą imprezę. Na 
miejscach „podiumowych” znalazły 
się jeszcze Steinpol Ilanka Rzepin 
i  Chemik Gorzów WLKP. Słubice 

reprezentowały dwie drużyny pro-
wadzone przez Andrzeja Wypycha 
(rocznik 2007) i  Radosława Kamiń-
skiego (rocznik 2008). Pierwsza 
z nich zajęła 6 lokatę, natomiast ich 
młodsi koledzy ostatnią dziesiątą. 
Trenerzy i  organizatorzy wybrali 
wyróżniających się zawodników, 
którym zostali: najlepszy strzelec- 
Paul Schroder (Briesen), najlepszy 
zawodnik- Wojciech Pielak- Chemik 
Gorzów, najlepszy bramkarz- Daniel 
Dobrzyński- Polonia 2008.

(rt)

Test Coopera to próba wytrzyma-
łościowa opracowana przez ame-
rykańskiego lekarza Kennetha H. 
Coopera w  1968 roku, polegająca 
na 12-minutowym nieprzerwanym 
biegu. Test Coopera początkowo 
był stworzony w  celu określenia 
kondycji fi zycznej żołnierzy ame-
rykańskiej armii. Obecnie jest 
powszechnie stosowany w  celu 
określenia formy zawodnika, 
a  konkretnie jego indywidualnej 
maksymalnej wydolności tlenowej, 
która jest ważną cechą w treningu 
wytrzymałościowym i  wyznacz-
nikiem kondycji fi zycznej zawod-
nika. Możliwość sprawdzenia 
swojej kondycji mają nie tylko 
profesjonalni biegacze, lecz także 
sportowcy-amatorzy. Taka właśnie 
myśl przyświecała organizatorom 
słubickiego testu Coopera, który 
odbył się 25 listopada. Jako, że aura 
ze względu na lekko oblodzoną 

bieżnię na stadionie nie pozwo-
liła z  niej skorzystać wszystkim 
uczestnikom przeprowadzono 
Test również na boisku przy Ze-
spole Szkół Ekonomiczno- Rolni-
czych. Z  tej propozycji skorzystało 
łącznie blisko 160 osób. Wszyscy 
mieli do wykonanie to samo za-
danie, a mianowicie przebiegnięcie 
(można było również maszerować) 
jak najdłuższego dystansu w czasie 
12 minut. Oczywiście wyniki były 
bardzo różne. Najważniejsze, 
że główny cel, tzn. rozruszanie 
i  zmobilizowanie do ruchu jak 
największej liczby uczestników 
został osiągnięty. Gratulujemy 
wszystkim uczestnikom, a  szcze-
gólnie: Oliwii Michalskiej, Beacie 
Sypniewskiej (2400m), Lidii Glince 
i  Annie Taraszkiewicz (2000) oraz 
Łukaszowi Najder (3000 m), Kac-
prowi Słomczewskiemu (2900) 
Sebastianowi Błaszczak, Kamilowi 

Ceranowiczowi, Wojciechowi Jer-
makowiczowi i  Kamilowi Siejkow-
skiemu (wszyscy 2700), którzy 
uzyskali najdłuższe dystanse. 
Każda uczestniczka i  uczestnik na 
mecie otrzymali medal i  dyplom, 
na którym wpisany był uzyskany 
dystans. Teraz wystarczy tylko zaj-
rzeć do specjalnych tabel, z których 
wynika jaką aktualnie posiadamy 
kondycję fi zyczną. Dziękujemy 
również opiekunom, nauczy-
cielom: Arkadiuszowi Sowie, 
Waldemarowi Łozińskiemu, 
Jackowi Grześkowiakowi i  wo-
lontariuszkom za pomoc w  prze-
prowadzeniu Testu. Wielkie brawa 
dla pani Bożeny Lisik za pomoc 
i udział w teście (wynik 2000 m!). 
Wielki Test Coopera zorganizo-
wało stowarzyszenie FSL- Aktywni 
dla Powiatu przy wsparciu fi nan-
sowym gminy Słubice.

(rt)

Była to ostatnia z imprez w ramach 
realizowanego przez starostwo pro-
jektu „Profi laktyka chorób układu 
krążenia i promocja zdrowego stylu 
życia w powiecie słubickim”. 

Poszczególne konkurencje skiero-
wane były głównie do dzieci i  mło-
dzieży. Była indywidualna jazda na 
czas, trójbój sprawnościowy (slalom, 
przewracanie i stawianie pachołków, 
zbieranie woreczków). Brawa szcze-
gólnie dla najmłodszych, którzy nie 
bali się i przemierzali kolejne metry 
na lodowisku np. przy pomocy tre-
ningowego pingwina. Większość 
jednak pokazała klasę i  już bardzo 
dobrą jazdę na łyżwach. Całość 
blisko czterogodzinnych zmagań 

zakończyła rywalizacja drużyn ro-
dzinnych. Każda rodzinka miała do 
pokonania tor przeszkód na czas. 
W  tej konkurencji zwyciężyła dru-
żyna: Aleksandra Krzyśków, Jakub 
Krzyśków i Marcel Dobryniewski. Na 
podium zmieściły się jeszcze rodziny: 
Sasik (Hubert, Marion, Joanna) i Sa-
dowskich (Renata, Julia, Jarosław). 
Najlepsi otrzymali z  rąk Zbigniewa 
Sawickiego, prezesa SOSiR, nagrody 
rzeczowe w  postaci sprzętu sporto-
wego i  karnetów na lodowisko. Im-
prezę zakończyliśmy losowaniem 
bardzo atrakcyjnych nagród rzeczo-
wych (tabletów i telewizorów) wśród 
wszystkich uczestników. 

(rt)
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To są mistrzowie 
celuloidowej 

piłeczki
Za nami Otwarte Mistrzostwa Słubic w te-
nisie stołowym o puchar burmistrza Słubic, 
które zorganizowano niedawno w Słubic-
kim Ośrodku Sportu i Rekreacji. 

Pokazaliśmy niepełnosprawnym, 
że wszyscy jesteśmy równi!

Stowarzyszenie po PROstu, dzięki pomocy fi nansowej gminy, w ramach Inicjatywy Lokalnej - „Każdy inny – wszyscy 
równi – obchody Europejskiego Tygodnia Autyzmu oraz Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych” zorgani-
zowało w grudniu wiele ciekawych imprez. 

To był piękny bieg!
Słubiczanie między innymi na sportowo uczcili tegoroczne Święto 
Niepodległości. Dokładnie 11 listopada odbył się Biegowy Festyn Nie-
podległości zorganizowany przez Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji 
dzięki wsparciu gminy Słubice i powiatu.

- Jak co roku pierwszy tydzień 
grudnia jest obchodzony jako Eu-
ropejski Tydzień Autyzmu, a  3 
grudnia obchodzimy Międzynaro-
dowy Dzień Osób Niepełnospraw-
nych.W  tych szczególnych dniach 
chcieliśmy uwrażliwiać społe-
czeństwo na problemy i  potrzeby 
osób niepełnosprawnych żyjących 
wśród nas – podkreślała Joanna 
Sierżant-Rekret, prezes stowarzy-
szenia po PROstu. 

2 grudnia w  Collegium Polo-
nicum były wykłady i  warsztaty 
dla dzieci ze szkół podstawowych 
i  gimnazjalistów „Zrozumieć nie-
pełnosprawność”, a  3 grudnia, 
także w  Collegium Polonicum 
- uroczysty koncert z  przedsta-
wieniem Konwencji Praw Osób 
Niepełnosprawnych ONZ i  sym-

bolicznym podpisanie konwencji 
przez władze gminy i powiatu oraz 
występami lokalnych artystów 
oraz tenora Armanda Perykietko. 
Podczas koncertu zostali też nagro-
dzeni zwycięzcy konkursu plastycz-
nego „Każdy inny- wszyscy równi”. 
W  kolejnych dniach była jeszcze 
konferencja „Zrozumieć niepełno-
sprawność” z udziałem m.in. przed-
stawiciela kuratorium, Lubuskiego 
Urzędu Wojewódzkiego i  Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzinie. 
W  sobotę, 5 grudnia, odbył się in-
tegracyjny marsz, który wyruszył 
spod siedziby stowarzyszenia po 
PROstu (ul. Kilińskiego 91) do bi-
blioteki miejskiej. Na zakończenie 
uczestnicy marszu wypuścili ba-
lony symbolizujące wszystkie nie-
pełnosprawności. 

- Wśród nas żyje wiele osób nie-
pełnosprawnych. Spotykamy je na 
co dzień, chodzimy z nimi do szkoły, 
do pracy. Niestety tak naprawdę 
bardzo mało wiemy o  różnych nie-
pełnosprawnościach, nie rozumiemy 
pewnych zachowań osób niepełno-
sprawnych, sami nie wiemy jak się za-
chować w różnych sytuacjach – mówi 
J. Sierżant-Rekret. - To wywołuje w nas 
różne emocje, bardzo często strach, 
który niestety często może powo-
dować odrzucanie takich osób, wy-
śmiewanie czy ignorowanie – dodaje. 
- Dlatego głównym celem obchodów 
było przede wszystkim zwiększenie 
świadomości i  wiedzy na temat nie-
pełnosprawności i  na temat ogra-
niczeń, z  jakimi borykają się osoby 
niepełnosprawne, uwrażliwienie na 
niepełnosprawność – tłumaczy. 

atrakcyjnych nagród spośród 
wszystkich uczestników. Tym razem 
mieliśmy aż 11 tabletów i  3 telewi-
zory, które trafi ły do szczęśliwców. 
Pierwsze trójki otrzymały statu-
etki, medale i  nagrody rzeczowe. 

Impreza odbyła się dzięki wsparciu 
gminy, a  także w  ramach projektu 
„Profi laktyka chorób układu krą-
żenia i  promocja zdrowego stylu 
życia w powiecie słubickim”. 

(rt)
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Na starcie, obok słubickiej poczty, 
stanęło blisko 300 uczestników, 
w  tym grupa na rowerach, rolkach, 
a  nawet rodzice z  wózkami, w  któ-
rych były ich pociechy. Pobiegł 
też Edward Czernik- olimpijczyk 
z  Tokio. Do pokonania było nie-
spełna 4,5 km. 

- Wystartowaliśmy z  pl. Przy-
jaźni, minęliśmy pl. Wolności 
i  Bohaterów, a  następnie ulicami 
Narutowicza, Rzepińską i Sportową 
udaliśmy sie na słubicki stadion.- 
mówi Ryszard Chustecki z  SOSiR. 
Najszybciej trasę pokonał Rafał Mi-
sjan ze Strzelec Krajeńskich, który 
potrzebował zaledwie 13 min 26 sek. 
na dobiegnięcie do mety. Gratulu-
jemy zarówno jemu jak i wszystkim, 
którzy w  różny sposób do niej do-
tarli. Uwieńczeniem Biegowego Fe-
stynu Niepodległości była dekoracja 
najlepszych we wszystkich 11 kate-
goriach, a  także losowanie bardzo 

Tym razem do boju przy ping-pon-
gowych stołach stanęły łącznie 24 
osoby w  trzech kategoriach: ko-
biety open, do 18 lat, powyżej 19 i 55 
lat. Oto wyniki w  poszczególnych 
kategoriach. U  kobiet bezapela-
cyjnie zwyciężyła Agnieszka Na-
wrot przed Klaudią Koryzną i Mają 
Komisarek. U  panów w  młodszej 
kategorii wszystkie swoje poje-
dynki wygrał Aleksander Kubicki, 
a  kolejne miejsca zajęli Daniel 
Stojanowski i  Kacper Janicki. Na-
tomiast u  starszych w  kategorii 
najbardziej licznej „19+” klasę po-
kazał mający za sobą ligową prze-
szłość Jakub Dziwosz. Tuż za nim 

uplasowali się znani doskonale 
nie tylko z  tenisa stołowego: Woj-
ciech Tomków i  jego syn Bartosz. 
To on właśnie zajął drugie miejsce 
wyprzedzając ojca, który uzyskał 
trzecią lokatę. W kategorii 55+ naj-
lepszy okazał się Roman Lisowski 
przed Jerzym Niewiadomskim 
i Franciszkiem Marfi ewiczem. Pod-
czas uroczystego zakończenia naj-
lepsi otrzymali dyplomy i statuetki, 
a  wszyscy dyplomy uczestnictwa. 
Turniej ten był również kolejną 
edycją tegorocznego Grand Prix 
rozgrywanego pod patronatem 
burmistrza Słubic. 

(rt)

Cieszy się, że akcja została bardzo 
dobrze przyjęta przez miesz-
kańców gminy i  powiatu. - We 
wszystkich wydarzeniach uczest-
niczyło dużo ludzi, zarówno dzieci, 
młodzież jak i  dorośli aktywnie 
brali udział w warsztatach i wykła-
dach, do udziału w koncercie zgło-
siło się wielu lokalnych artystów. 
Wszyscy chętnie pomagali w  or-
ganizacji całego przedsięwzięcia, 
za co bardzo gorąco dziękujemy. 
Planujemy, by obchody tych szcze-
gólnych dni na stałe wpisały się 
w  kalendarz wydarzeń naszego 
miasta – podkreśla. 
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Podczas warsztatów dzieci miały wczuć się w sytuację autystyków, którzy świat odbie-

rają zupełnie inaczej.

Burmistrz Tomasz Ciszewicz i starosta Piotr Łuczyński symbolicznie podpisali Konwencję 

Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ.

W Collegium Polonicum odbył się uroczysty koncert.
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Lokacja Frankfurtu nad Odrą („Vran-
kenvorde”) po obu stronach rzeki 
odbyła się na podstawie dokumentu 
markgrabiego brandenburskiego 
Jana I Askańczyka i lokatora miasta 
Gottfrieda von Herzberga. Akt za-
łożenia miasta podpisano 12 lipca 
1253 r. na zamku Spandau (obecnie 
dzielnica Berlina), a  w  jego treści 
wspomniano plany budowy mostu 
i wprowadzenie cła mostowego.

Nie jest do końca jasne, kiedy 
pierwszy most powstał, ale pierwsza 
wzmianka o  nim pochodzi z  1325 
roku Całe miasto było ogrodzone, 
początkowo drewnianymi palisa-
dami, a następnie kamiennymi mu-
rami miejskimi, a  jednym z  trzech 
wjazdów do miasta była Brama 
Mostowa (Brückentor) od strony 
wschodniej, więc i  sam most mu-
siał cały czas istnieć. Nie była to 
jednak okolica dzisiejszego mostu, 
ale kilkadziesiąt metrów dalej na 
południe, na wysokości dzisiejszych 
wschodnich tyłów kompleksu Col-
legium Polonicum w  Słubicach 
i  ulicy Brücktorstraße we Frank-
furcie nad Odrą. Taka decyzja wy-
nikała głównie z  równej odległości 
od dwóch pozostałych Bram – Le-
buskiej na północy i Gubeńskiej na 
południu.

Drugi znany most na Odrze po-
wstał w 1409 r. i został uwieczniony 
na wielu obrazach i grafi kach z XVI 
i  XVII w. (Sebastian Müller 1548, 
Franz Friedrich 1563, czy autor nie-
znany 1620). Most uległ całkowi-
temu zniszczeniu podczas wielkiej 
powodzi roztopowej wiosną 1785 r. 
Otwarcie kolejnego, tym samym co 
najmniej trzeciego z  kolei, mostu 
nastąpiło w 1788 r., a przetrwał on do 
momentu podpalenia go 23 lutego 
1813 roku, przez cofające się z  Rosji 
wojska napoleońskie. Pierwsze 
próby podpaleń były udaremniane 
przez mieszkańców, ale Francuzi 
dopięli swego dwa tygodnie później. 
W  międzyczasie prawobrzeże Odry, 
czyli przedwojenne Słubice zyskały 

miano Dammvorstadt, tj. przedmie-
ścia na wale (niem. Damm – wał, 
Vorstadt – przedmieście).

O  czwartym z  kolei moście na 
Odrze można mówić od 1820 r., ale 
nadal był to zwykły most palisa-
dowy, który od 1873 r. dopuszczał 
przepływ wyższych promów rzecz-
nych.

Na budowę kamiennego mostu 
z  prawdziwego zdarzenia zdecydo-
wano się dopiero po zjednoczeniu 
Niemiec w  II połowie XIX w. Pod-
stawę prawną stała się uchwała 
Rady Miejskiej z  października 1890 
r., gdzie zdecydowano się na stabilną 

i  masywną konstrukcję. Pierwsze 
projekty przygotowane przez urząd 
architekta miejskiego nie zyskały 
akceptacji rządu. Zielone światło 
otrzymał dopiero projekt berliń-
skiego inspektora budowli wod-
nych o nazwisku Eger, dzięki czemu 
w 1892 r. budowa mogła zostać roz-
poczęta.

Zdecydowano się na 584 kilo-
metr prądu rzecznego, bo Odra 
w  tym miejscu jest nieco węższa, 
bezpośrednio tuż za mostem biegła 
główna arteria miasta w  kierunku 
Breite Straße (obecnie Rosa-Lu-
xemburg-Straße i  Slubicer Straße), 

a  i  poszerzanie miasta planowano 
właśnie na osi zachód-wschód, przy 
czym na zachodzie była to dzielnica 
Westkreuz, a  na wschodzie teren 
dzisiejszych Słubic, wówczas Dam-
mvorstadt. Przedsiębiorstwo bu-
dowy mostów Philipp Holtzmann & 
Co. zakończyło prace w 1895 r.

Konstrukcja miała w sumie 260 m 
długości, 14,5 m szerokości i  osiem 
przęseł o rozpiętości od 27 do 31 m. 
Najgłębszy z fi larów został wkopany 
na głębokość 19 m pod powierzchnią 
dna rzeki. Uroczyste otwarcie pią-
tego z  kolei mostu na Odrze na-
stąpiło dokładnie 120 lat temu, 19 
grudnia 1895 r. W  1902 r. drobne 
nieprawidłowości spowodowały 
konieczność zwrotu przez fi rmę bu-
dowlaną kwoty 18 tys. reichmarek 
do kasy miast.

Doskonałym dopełnieniem ów-
czesnego mostu było również po-
prowadzenie w  1896 r. instalacji 

elektrycznej i w 1897 r. trakcji tram-
wajowej, która prowadziła w  oko-
lice dzisiejszego kościoła NMP 
Królowej Polski, a  potem również 
w  okolice Stadionu Wschodnio-
marchijskiego, obecnie stadionu 
w Słubicach.

Mniej więcej od 20 stycznia 
1945 r. przez most na Odrze ewa-
kuowały się tłumy Niemców, 
głównie z  tzw. Kraju Warty, czyli 
terenu Wielkopolski, a  częściowo 
też Kujaw i ziemi łódzkiej. Most zo-
stał wysadzony w  powietrze przez 
niemieckich saperów 19  kwietnia 
1945 r. o 5.59.

Historia powojennych przepraw 
przez Odrę łączących nowo po-
wstałe miasto Słubice i lewobrzeżny 
Frankfurt nad Odrą rozpoczęła się 23 
kwietnia 1945 r., ale to już temat na 
osobny artykuł...

Roland Semik 

Takie były losy miejskich przepraw 
przez Odrę do 1945 roku

Grudzień to tradycyjnie czas podsumowań całego roku. Co przyniósł 2015 w temacie historii lokalnej? Wydarzeniem roku 
było odkrycie latem, drewnianych pali, stanowiących relikty dawnego radzieckiego mostu na Odrze, używanego w la-
tach 1946-1952. To stało się przyczynkiem do tego, żeby przypomnieć historię przepraw przez Odrę na przestrzeni dziejów. 

Tego lata Odra odsłoniła resztki dawnego, radzieckiego mostu. 
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 „Granica” na wystawie 
w Galerii Małej 

Adwent to czas przemyśleń i refl eksji. W ten okres idealnie wpisała 
się wystawa „Granica” Sławomira Tobisa, której wernisaż odbył się 3 
grudnia w Galerii Małej Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury. To 
bardzo refl eksyjna wystawa, którą można obejrzeć do końca grudnia. 

Ale to piękny 
kalendarz!

Galeria OKNO już po raz 14. wydała kalendarz. 

Dzieci z uczuciem o okularnikach 
Tak wygląda grudniowa kartka z kalendarza ze zdjęciem Karin Zilske. 

To zwycięska „drużyna” Iwony Chruścińskiej. 

Aneta Szcześniewicz, Paweł Lech, 
Karin Zilske, Claudia Tröger, To-
masz Fedyszyn, Emilia Kusz, Jacek 
Fedyszyn, Natalia Janczycka, Janusz 
Duszkiewicz, Paweł Mojsiejewicz, 
Halina Samsonowicz i Anna Panek-
-Kusz są autorami zdjęć, które trafi ły 
do kalendarza na 2016 rok, który po-
wstał w galerii OKNO. 

Znajdująca się w  Słubickim Miej-
skim Ośrodku Kultury galeria wydaje 
ten kalendarz od 14 lat! Jest on ilustro-
wany zdjęciami wykonanymi przez 
uczestników warsztatów fotografi cz-
nych prowadzonych w SMOKu przez 
Annę Panek-Kusz, którzy na różne 
sposoby, mierzą się z  zadanym te-
matem. Za pośrednictwem fotografi i 
ukazują niecodzienne obrazy, które 
z powodu tego, że żyjemy coraz szyb-
ciej, trudno na co dzień dostrzec. 
Co roku na warsztat miłośnicy fo-
tografi i biorą inny temat. Co zain-
spirowało nas tym razem? Woda! 

Jako jeden z  żywiołów jest piękna, 
zmienna, nieprzewidywalna, pełna 
tajemnicy i mocy. Nic więc dziwnego, 
że jej magii ulegli też uczestnicy 
warsztatów, odkrywając kreacyjne 
możliwości wody poprzez mieszanie 
z  kolorowymi tuszami, rozlewanie, 
przelewanie, barwienie... Obserwo-
wali i  rejestrowali jej właściwości, 
stany skupienia, eksperymentowali 
z  formą, kolorem, kształtem, trans-
parentnością. Efekty pracy będzie 
można zobaczyć w  kalendarzu, jak 
również na wystawie, której wer-
nisaż będzie w  czwartek 7 stycznia 
o 17.00 w Galerii Małej SMOK. 

W tym roku kalendarz (250 sztuk) 
wydany został w  dużym formacie 
dzięki sponsorom: Zakładowi Usług 
Wodno - Ściekowych, fi rmie Promet 
Cargo i gminie Słubice. Od piątku, 11 
grudnia, można go dostać za darmo 
w SMOKu. 

(apk)

To wystawa o  narzuconych gra-
nicach i  związanych z  tym kom-
plikacjach, również w  relacjach 
międzyludzkich.  Artysta wykorzy-
stał do tego celu fotografi e miejsc 
Wielkopolski, które po I  wojnie 
światowej zostały przedzielone gra-
nicą. Podzieliła ona w dużej mierze 
jednolitą społecznie i  przyrodniczo 
przestrzeń na dwie różne rzeczy-

wistości, z  całym szeregiem kon-
sekwencji dla życia mieszkańców. 
Podczas wernisażu artysta przy-
toczył wiele ciekawostek z  życia 
ówczesnych mieszkańców, którzy 
musieli zmierzyć się z  sytuacjami, 
w których „dom, stodoła i chlewnia 
znajdowały się w Rzeszy, obora i wy-
gódka w  Polsce.” Dokumentalny 
cykl fotografi i pokazujących wspo-

mnianą przestrzeń z dzisiejszej per-
spektywy został podczas wernisażu 
przedzielony granicą analogiczną 
do tej, która powstała po I  wojnie 
światowej. Wystawę można oglądać 
do końca grudnia. Temat granic 
w obecnych czasach jest bardzo ak-
tualny, trudny, a ta wystawa staje się 
pretekstem do zastanowienia.

(apk)

Sławomir Tobis (z prawej) jest założycielem Inicjatywy Artystycznej Fine-Print-Photo, fotografuje od ponad 30 lat.
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Tym razem na konkurs wpłynęło 
kilkadziesiąt prac, na których 
dzieci przedstawiały uczucia, jakie 
towarzyszą osobom, które dowia-
dują się, że będą nosić okulary. 

Prace były bardzo różnorodne, 
przemyślane i piękne. Ostatecznie 
jury przyznało 15 równorzędnych 
nagród, które dostali: Julia Duraj-
czyk z III a, Anna Gierszewska z II 
a, Maja Kozłowska z I c, Zofi a Longa 
z IV a, Dominika Łopusiewicz z I b, 
Hubert Maluśki z  III b, Mateusz 

Malczyński z  III a, Laura Ohler 
z II d, Kinga Pawlak z I a, Wiktoria 
Przybylska z  III a, Nina Skrzypacz 
z I d, Zofi a Szczerbo z I b, Sebastian 
Śmich z I a, Dawid Zmaczyński z III 
b i Michał Zientara z Ic. Ogłoszenie 
wyników, rozdanie nagród i  dy-
plomów odbyło się w Galerii Małej 
Słubickiego Miejskiego Ośrodka 
Kultury 30 listopada, a  wystawa 
nagrodzonych prac została zapre-
zentowana w foyer. 

(apk)

Iwona Chruścińska, pedagog ze Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Słubicach, od wielu lat 
prowadzi autorski projekt „Święto okular-
nika”. Dotyczący on higieny wzroku oraz 
zmiany stereotypowego myślenia o oku-
larnikach. Jednym z elementów tego pro-
jektu jest konkurs plastyczny „Z uczuciem 
o okularnikach”. 
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INFORMACJA

W  Urzędzie Miejskim w  Słubicach 

w dniu 7 grudnia 2015 r. na okres 

21 dni, tj. od dnia 7 grudnia 2015 r. 

do dnia 28 grudnia 2015 r. wywie-

szono zarządzenie Nr 287/2015 

Burmistrza Słubic w  sprawie 

ogłoszenia wykazu pomieszczeń 

gospodarczych przeznaczonych 

do oddania w  najem na okres do 

3 lat:

Słubice, ul. Sienkiewicza 14, pow. lo-

kalu 4,06 m2, z przeznaczeniem na 

pomieszczenie gospodarcze,

Słubice, ul. Paderewskiego 26, pow. 

lokalu 5,02 m2, z przeznaczeniem na 

pomieszczenie gospodarcze,

Słubice, ul. Kopernika 60, pow. lo-

kalu 5,12 m2, z  przeznaczeniem na 

pomieszczenie gospodarcze,

Słubice, ul. Reja 6, pow. lokalu 4,50 

m2, z  przeznaczeniem na pomiesz-

czenie gospodarcze,

Słubice, ul. Plac Bohaterów 13, pow. 

lokalu 29,33 m2, z  przeznaczeniem 

na pomieszczenie gospodarcze,

Słubice, ul. Plac Przyjaźni 27, pow. 

lokalu 22,47  m2, z  przeznaczeniem 

na garaż.

INFORMACJA

W  Urzędzie Miejskim w  Słubicach 

w dniu 2 grudnia 2015 r. na okres 21 

dni, tj.  od dnia 2 grudnia 2015 r. do 

dnia 23 grudnia 2015 r. wywieszono 

zarządzenie Nr 284/2015 Burmistrza 

Słubic w sprawie ogłoszenia wykazu 

użytkowego przeznaczonych do od-

dania w najem na okres do 3 lat:

Słubice, ul.  Józefa Piłsudskiego 4/2, 

pow. lokalu 22,49 m2, z przeznacze-

niem na lokal użytkowy,

INFORMACJA

Burmistrz Słubic informuje, że 

w  siedzibie Urzędu Miejskiego 

w  Słubicach w  dniu 16 listopada 

2015r. wywieszono wykazy nieru-

chomości gruntowych, stanowią-

cych zasób Gminy Słubice, prze-

znaczonych do dzierżawy na okres 

do 3 lat:

- Słubice ul. Narutowicza, część 

działki 335/58 o pow. 13m2 – budo-

wa wiaty w celu gromadzenia odpa-

dów na potrzeby Wspólnot Miesz-

kaniowych ul. Narutowicza 18, 18A, 

18B, 19, 21,

- Słubice ul. Wojska Polskiego, część 

działki 408/13 o pow. 16m2 – bodowa 

wiaty o wymiarach 3,00m x 5,30m.

Wykazy wywieszono dnia 16 listopa-

da 2015r. na okres 21 dni w siedzibie 

Urzędu Miejskiego w Słubicach oraz 

na stronie urzędu www.bip.slubice.

pl.

Dodatkowe informacje można 

uzyskać bezpośrednio w  siedzibie 

Urzędu Miejskiego w Słubicach przy 

ul. Akademickiej 1 - Wydział Gospo-

darowania Nieruchomościami i  Ar-

chitektury lub telefonicznie 095 737 

20 51. 

Słubice, dn. 18.11.2015r. 

Wykaz złożonych wniosków dot. inicjatywy lokalnej.

Lp. Wnioskodawca Tytuł inicjatywy Zakres działania
Kwota dofinanso-
wania inicjatywy 
przez gminę

Termin reali-
zacji zadania

Decyzja Uwagi

1. Osoba fizyczna.
„Moja szkoła wspomnienia moich 

rodziców, dziadków i pradziadków”
Nauka, edukacja, oświata i wychowanie 4.000,00 zł 2015r. Brak dofinasowania. 

Projekt nie spełniał wy-

mogów formalnych.

2. Osoba fizyczna.

Wybudowanie Pomnika Pamięci 

Zesłańców Sybiru i Niepodległości 

w Słubicach

Upowszechnianie i podtrzymywanie tradycji 

narodowej
50.000,00 zł Do roku 2018. Decyzja pozytywna.

Wniosek wycofany 

przez składającego.

3. Osoba fizyczna. „Słubice – MIASTO ARTYSTÓW” Działalność na rzecz kultury i sztuki 7.900,00 zł 31.12.2015r. Decyzja pozytywna.

4. Osoba fizyczna. „Ptaki Słubic” Nauka, edukacja oraz ekologia i ochrona zwierząt 7.397,40 zł 31.12.2015r. Decyzja pozytywna.

5.
Słubickie Towarzystwo 

Muzyczne.

„Koncert Jubileuszowy – 25-lecie 

Kameralnego chóru Adoramus”
Działalność na rzecz kultury i sztuki 11.000,00 zł 31.12.2015r. Decyzja pozytywna.

6. Osoby fizyczne. „Edukacyjna ścieżka zdrowia”
Nauka, edukacja, oświata i wychowanie oraz 

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
9.900,00 zł 31.12.2015r. Decyzja pozytywna.

7.
Stowarzyszenie 

„Patronum”.

Miejsce spotkań 

i integracji w Kunowicach
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot 20.000,00 zł 31.12.2015r. Decyzja pozytywna.

8.
Stowarzyszenie po PRO-

stu. Pracownia Rozwoju 

Osobistego w Słubicach.

„Każdy inny, wszyscy równi” Nauka, edukacja, oświata i wychowanie 10.195,75 zł 31.12.2015r. Decyzja pozytywna.

Uwaga przedsiębiorcy korzystający z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – zmiany 
w ustawodawstwie! 

Przypominamy, że przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych do 31 stycznia zobowiązani są złożyć 

oświadczenie o wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim i wnieść stosowną opłatę. 

Z nowym rokiem 2016 ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zwaną dalej „ustawą”, wpro-

wadzono szereg zmian m.in. związanych z regulowaniem opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholo-

wych i składania oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych. 

Zmiany te przewidują przyznanie przedsiębiorcy dodatkowych 30 dni, w ciągu których będzie on mógł dopełnić spoczywa-

jących na nim obowiązków bez obawy, że jego zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygaśnie. 

Po pierwsze - przedsiębiorca wraz ze złożeniem oświadczenia w dodatkowym 30 dniowym terminie będzie musiał uiścić 

dodatkową opłatę stanowiącą 30% kwoty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 ustawy. 

Niedotrzymanie tego obowiązku skutkować będzie wygaśnięciem zezwolenia. 

Po drugie - w przypadku, gdy przedsiębiorca spóźni się z dokonaniem podstawowych opłat w terminach: 

danego roku kalendarzowego, będzie miał również dodatkowe 30 dni na uregulowanie tych należności wraz z dokonaniem 

opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5 ustawy.

Przykład: przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów zawierających do 4,5 % al-

koholu oraz piwa, przy rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim nie przekraczającej 37.500 zł 

Niedotrzymanie tego obowiązku skutkować będzie wygaśnięciem zezwolenia. 

Uwaga! Jeśli termin wskazany wyżej przypadnie na sobotę, niedzielę lub inny dzień świąteczny, w/w czynności należy do-

konać odpowiednio wcześniej. Przy dokonywaniu wpłat należy każdorazowo sprawdzić aktualny numer rachunku gminy 

www.slubice.pl .

INFORMACJA

W  Urzędzie Miejskim w  Słubicach 

w dniu 2 grudnia 2015 r. na okres 21 

dni, tj. od dnia 2 grudnia 2015 r. do 

dnia 23 grudnia 2015 r. wywieszono 

zarządzenie Nr 285/2015 Burmistrza 

Słubic w sprawie ogłoszenia wykazu 

użytkowego przeznaczonych do od-

dania w najem na okres do 3 lat:

Słubice, ul.  Józefa Piłsudskiego 3-4, 

pow. lokalu 23,49 m2, z przeznacze-

niem na lokal użytkowy. 

INFORMACJA

Burmistrz Słubic informuje, że w sie-

dzibie Urzędu Miejskiego w  Słubi-

cach w  dniu 4 grudnia 2015r. wy-

wieszono wykaz nieruchomości 

gruntowych, stanowiących zasób 

Gminy Słubice, przeznaczonych do 

dzierżawy na okres do 3 lat:

- Słubice ul. Witosa, część działki 

281/147 o pow. 432m2 – uprawa wa-

rzyw,

- Słubice ul. B. Chrobrego, część 

działki 404/4 o pow. 26,60m2 – za-

budowany garażem murowanym,

- Słubice ul. Staszica, część działki 

281/147 o pow. 106m2 – uprawa wa-

rzyw,

- Słubice ul. Konstytucji 3 Maja, 

działka 281/64 o pow. 18m2 – zabu-

dowany garażem murowanym (rząd 

IV, segment 12).

Wykaz wywieszono dnia 7 grudnia 

2015r. na okres 21 dni w  siedzibie 

Urzędu Miejskiego w  Słubicach 

oraz na stronie urzędu www.bip.

slubice.pl.

Dodatkowe informacje można 

uzyskać bezpośrednio w  siedzibie 

Urzędu Miejskiego w  Słubicach 

przy ul. Akademickiej 1 - Wydział 

Gospodarowania Nieruchomościa-

mi i  Architektury lub telefonicznie 

095 737 20 51. 

Słubice, dn. 07.12.2015r. 

Posypały się mandaty 
za dzikie wysypiska 

Straż Miejska przypomina, że za nielegalne pozbywanie się odpadów 
może ukarać grzywną do 500 zł, a w przypadku skierowania wnio-
sku o ukaranie do sądu, kara może wynieść 5 tys. zł. Dzikie wysypi-
ska stwierdzono niedawno na osiedlu Zielone Wzgórza. Sprawcy do-
stali już mandaty. 

W  końcówce listopada, w  czasie 
patrolowania terenu miasta, funk-
cjonariusze Straży Miejskiej zajrzeli 
też na osiedle Zielone Wzgórza. 
Stwierdzili tam dwa nielegalne 
wysypiska śmieci. - W  trakcie pro-
wadzonego postępowania ustalono 
sprawców, którzy zamiast wywieźć 
odpady na wysypisko pozbyli się 
ich w  okolicy ulicy Północnej – 
mówi komendant Straży Miejskiej 
Wiesław Zackiewicz. Od niego też 
wiemy, że sprawcy wykroczenia 
musieli wywieźć odpady na swój 
koszt na wysypisko miejskie oraz 
zostali ukarani wysokimi grzyw-
nami w drodze mandatu karnego. - 
Obecnie prowadzone jest również 
postępowanie wobec kolejnego 
sprawcy, który ma 14 dni na usu-
nięcie odpadów i  wywiezienie ich 

na wysypisko komunalne – dodaje 
komendant. 

Na osiedlu Zielone Wzgórza zna-
leziono też m.in. sterty starych 
opon, które tez zostaną stamtąd 
wywiezione. Straż Miejska walcząc 

z osobami, które pozbywają się niele-
galnie odpadów umieszcza w terenie 
kamery, dzięki którym udaje się coraz 
częściej namierzyć osoby, które niele-
galnie pozbywają się odpadów. 

(beb)

Ta sterta śmieci leżała długi czas na działce budowlanej, przy ścieżce rowerowej, na 

osiedlu Zielone Wzgórza. Została już uprzątnięta.  
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INFORMACJA

W siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach wywieszone zostały wykazy lokali 

mieszkalnych stanowiących własność Gminy Słubice przeznaczonych do sprze-

daży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców:

 

położenie działka nr

ul. Bohaterów Warszawy 4e/3 458/22

ul. Plac Bohaterów 14/2  473

ul. Plac Bohaterów 14/4  473

ul. Kopernika 72/9  508/7

ul. Seelowska 1/5  532/11

ul. Plac Wolności 11/3  539/16

ul. Ks. A. Szamarzewskiego 2/7  508/5

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

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

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

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774.), tj. 

przez osoby, którym/które:

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

rębnych przepisów; 

- są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa 

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

wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Słubice, 8 grudnia 2015 r.

INFORMACJA

Burmistrz Słubic informuje, że 

w  siedzibie Urzędu Miejskiego 

w  Słubicach w  dniu 19 listopada 

2015r. wywieszono wykaz nieru-

chomości gruntowych, stanowią-

cych zasób Gminy Słubice, prze-

znaczonych do dzierżawy na czas 

nieokreślony:

- Słubice ul. Kościuszki, działka 701/57 

o pow. 17m2 (rząd III segment 4).

Wykaz wywieszono dnia 20 listopa-

da 2015r. na okres 21 dni w siedzibie 

Urzędu Miejskiego w Słubicach oraz 

na stronie urzędu www.bip.slubice.pl.

Dodatkowe informacje można 

uzyskać bezpośrednio w  siedzibie 

Urzędu Miejskiego w  Słubicach 

przy ul. Akademickiej 1 - Wydział 

Gospodarowania Nieruchomościa-

mi i  Architektury lub telefonicznie 

095 737 20 51. 

Słubice, dn. 20.11.2015r. 

INFORMACJA

Burmistrz Słubic informuje, że w sie-

dzibie Urzędu Miejskiego w  Słu-

bicach w  dniu 19 listopada 2015r. 

wywieszono wykaz nieruchomości 

gruntowych, stanowiących zasób 

Gminy Słubice, przeznaczonych do 

dzierżawy na okres do 3 lat:

- Słubice ul. Rysia, działka 949/93 

o pow. 18m2 – grunt wraz z garażem 

murowanym.

Wykaz wywieszono dnia 20 listopa-

da 2015r. na okres 21 dni w siedzibie 

Urzędu Miejskiego w Słubicach oraz 

na stronie urzędu www.bip.slubice.pl.

Dodatkowe informacje można 

uzyskać bezpośrednio w  siedzibie 

Urzędu Miejskiego w Słubicach przy 

ul. Akademickiej 1 - Wydział Gospo-

darowania Nieruchomościami i  Ar-

chitektury lub telefonicznie 095 737 

20 51. 

Słubice, dn. 20.11.2015r. 

INFORMACJA

Burmistrz Słubic informuje, że 

w  siedzibie Urzędu Miejskiego 

w Słubicach w dniu 1 grudnia 2015r. 

wywieszono wykaz nieruchomości 

gruntowych, stanowiących zasób 

Gminy Słubice, przeznaczonych do 

dzierżawy na okres do 3 lat:

- Słubice pl. Wolności, część działki 

621/90 o  pow. 12,75m2 – nadwie-

szenie części budynku mieszkalno 

– usługowego (1,50m x 8,50m).

Wykaz wywieszono dnia 1 grudnia 

2015r. na okres 21 dni w  siedzibie 

Urzędu Miejskiego w Słubicach oraz 

na stronie urzędu www.bip.slubice.pl.

Dodatkowe informacje można uzy-

skać bezpośrednio w siedzibie Urzę-

du Miejskiego w  Słubicach przy ul. 

Akademickiej 1 - Wydział Gospodaro-

wania Nieruchomościami i Architek-

tury lub telefonicznie 095 737 20 51. 

Słubice, dn. 02.12.2015r. 

INFORMACJA

W  Urzędzie Miejskim w  Słubicach 

w dniu 9 grudnia 2015 r. na okres 21 

dni, tj. od dnia 9 grudnia 2015 r. do 

dnia 30 grudnia 2015 r. wywieszono 

zarządzenie Nr 294/2015 Burmi-

strza Słubic w  sprawie ogłoszenia 

wykazu lokalu użytkowego, prze-

znaczonego do oddania w najem na 

okres do 3 lat:

Słubice, ul.  Józefa Piłsudskiego 4/ 3, 

pow. lokalu 33,18 m2, z przeznacze-

niem na lokal użytkowy.

INFORMACJA

W  Urzędzie Miejskim w  Słubicach 

w dniu 8 grudnia 2015 r. na okres 21 

dni, tj. od dnia 8 grudnia 2015 r. do 

dnia 29 grudnia 2015 r. wywieszono 

zarządzenie Nr 292/2015 Burmistrza 

Słubic w  sprawie ogłoszenia wyka-

zu pomieszczenia gospodarczego 

przeznaczonego do oddania w  na-

jem na okres do 3 lat:

Słubice, ul.  Wrocławska 2, pow. lo-

kalu 8,49 m2, z przeznaczeniem na 

pomieszczenie gospodarcze.

Reklama
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668 030 562 (24h)

BILETY DO NABYCIA NA:
WWW.SMOK.SLUBICE.PL


