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Hospicjum św. Wincentego a’Paulo ze Słubic zostało laureatem 
konkursu Społecznik Roku 2017. Uhonorowano je za pracę 
wolontariuszy na rzecz chorych. Hospicjum zgłosiła do konkursu 
gmina Słubice. – Jestem pod wrażeniem tego, jak wielu naszych 
mieszkańców bezinteresownie angażuje się w pomoc innym 
– mówi burmistrz Tomasz Ciszewicz.  str. 3

Nasze miasto zdobią nowe 
świąteczne dekoracje, które 
kupiła gmina. Na drzewach 
w parku przy placu Przyjaźni 
wiszą wielkie czerwone 
bombki, podobne leżą też 
na trawnikach. Z takich 
bombek zrobiona też 
została świąteczna piramida 
na deptaku przy moście 
granicznym. Gdzie jeszcze są 
nowe dekoracje?  str. 2

Bramkarz 
polskiej 
reprezentacji 
Łukasz 
Fabiański 
(na zdjęciu) 
i kanclerz 
UAM 
Stanisław 
Wachowiak, 
zostaną 
uhonorowani 21 grudnia, 
podczas sesji rady miejskiej, 
tytułami Honorowy 
Obywatel Słubic, natomiast 
Torsten Kleefeld, dyrektor 
frankfurckiego gimnazjum, 
w którym się uczy także 
polska młodzież, zostanie 
Ambasadorem  Słubic.

Wielki sukces gminy w prestiżowym rankingu

Jesteśmy fi nansowym prymusem!
- Słubice to dziś bez wątpienia lubuska fi nansowa perła – chwaliła gminę „Gazeta Lubuska”, po tym, jak w najnow-
szym rankingu Wspólnoty, znaleźliśmy się na wysokim, czwartym miejscu w kraju, wśród miast powiatowych, które 
mają największą zdolność kredytową. 

– Ten ranking (ukazał się na po-
czątku grudnia – przyp. red.) po-
kazuje potencjał gminy i  ocenia ją 
pod kątem racjonalnej gospodarki. 
To czwarte miejsce jest naszym 
wielkim sukcesem – mówi bur-

mistrz Tomasz Ciszewicz. Skarbnik 
gminy Rafał Dydak podkreśla, że gdy 
burmistrz przed 7 laty obejmował 
swój urząd, gmina miała ponad 
60 proc. zadłużenie. Dziś wynosi 
ono poniżej 20 procent! – W  ran-

kingu „Wspólnoty” w  2011 roku, 
który podsumowywał lata 2008-
2010 Słubice były na ostatnim 268. 
miejscu wśród miast powiatowych, 
w 2013 – który podsumowywał lata 
2010-2012 – na 62, w  2012 – na 16, 
a  dziś zajmujemy czwarte miejsce 
– podkreśla z  satysfakcją skarbnik. 
Dodaje też, że zmniejszanie długu 
powodowało, że gminie malały od-
setki. W 2011 roku wynosiły 2,5 mln 
zł, w ubiegłym roku już tylko około 
500 tys. zł. Dzięki temu więcej pie-
niędzy można było przeznaczyć na 
inwestycje. 

Dobry team z radą miejską 

Burmistrz zaznacza, że wysoka po-
zycja w rankingu Wspólnoty to efekt 
długoletniej polityki, którą przyjął 
wspólnie z radą miejską. Plan, który 
wypalił, był taki, że gmina będzie 
sukcesywnie zmniejszać zadłużenie, 
racjonalnie gospodarować pie-
niędzmi, przeznaczać coraz większe 

kwoty na inwestycje i pozyskiwać do-
tacje z zewnątrz. – Szukamy ponadto 
obszarów, gdzie można zaoszczędzić 
bez zagrożenia wykonywania zadań 
gminy – mówi T. Ciszewicz i dodaje, 
że niektóre gminy „przejadają” do-
chody przeznaczając je na wydatki 
bieżące: utrzymanie jednostek czy 
wynagrodzenia. – Nasza strategia to 
oszczędzanie z  myślą o  przyszłości. 
Nie znaczy to jednak, że odbywa się 
to kosztem rozwoju gminy – pod-
kreśla burmistrz i na potwierdzenie 
tych słów zapowiada, że w  przy-
szłorocznym budżecie 25 mln zł – 
rekordowa kwota w  historii gminy 
– ma pójść na inwestycje. Radni 
będę decydować o budżecie na sesji 
21 grudnia. 

Inwestycja goni inwestycję  

Plan jest taki, żeby m.in. za ponad 4 
mln zł przebudować plac Bohaterów, 
który ma się stać miejscem do wypo-
czynku dla rodzin, zakończyć bu-

dowę hali widowiskowo-sportowej 
przy Szkole Podstawowej nr 2, która 
będzie kosztować ponad 6 mln zł, 2,2 
mln zł przeznaczyć na modernizację 
ulic: Mieszka I, Nocznickiego i Drzy-
mały. Będą też inwestycje współfi -
nansowane przez Unię Europejską. 
4 mln zł pozyskaliśmy na budowę 
Wieży Kleista i  mniej więcej tyle 
samo na urządzenie laboratoriów 
dydaktycznych w  szkołach, a  1,5 
mln zł na cyfryzację urzędu, dzięki 
czemu będzie można wprowadzić e-
-usługi dla mieszkańców. Ponieważ 
zasada jest taka, że najpierw samo-
rząd musi sam wyłożyć pieniądze 
na inwestycje współfi nansowane 
przez Unię Europejską, a  dopiero 
po ich zrealizowaniu dostaje zwrot 
pieniędzy, gmina zamierza w  przy-
szłym roku posiłkować się kredytem 
właśnie na ten cel. – Jak tylko Bruk-
sela zwróci nam pieniądze, od razu 
oddamy bankowi to, co pożyczymy 
– mówi burmistrz. 

(beb)

DRODZY MIESZKAŃCY
Z okazji świąt Bożego Narodzenia składamy Wam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 

rodzinnej atmosfery przy wigilijnym stole i wszystkiego co najlepsze. Po co są święta Bożego 
Narodzenia, dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie i śpiewamy kolędy? 

Na te pytania pięknie odpowiedział ks. Jan Twardowski. Są po to, żeby uczyć miłości, 
podawać sobie ręce, uśmiechać się do siebie. I po to, żeby sobie przebaczać. 

Niech to będzie dla Państwa wyjątkowy czas, który pozostawi wiele radosnych wspomnień. 
I taki wyjątkowy i dobry niech też będzie cały nadchodzący 2018 rok. 

Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz 
wraz z współpracownikami  

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Mariusz Olejniczak z radnymi 

 
 

=
 

 
=

 =  =  = 4=

ród ó: wg danych z raportu przygotowanego przez dwutygodnik „Wspólnota”, czasopisma o tematyce 
prawno-samorz dowej, które regularnie ocenia i analizuje kondycj  polskich samorz dów

Słubice w rankingu oceny zdolności 
kredytowych polskich gmin
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Nasze świąteczne dekoracje zachwyciły!  
Bardzo dużo pozytywnych komentarzy pojawiło się pod informacjami, zamieszczonymi na różnych forach interneto-
wych, na temat nowych dekoracji świątecznych kupionych przez gminę. 

To usprawnia 
pracę w USC

W Urzędzie Miejskim 
w Słubicach zapłacisz kartą

Chcąc dokonać opłat administracyjnych czy skarbowych na rzecz 
gminy nie trzeba już iść do banku, ale można zrobić to na miejscu 
w magistracie za pomocą wszystkich rodzajów kart płatniczych. 
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- Co ważne, mieszkańcy nie po-
noszą z  tego tytułu żadnych 
kosztów, bo urząd nie pobiera  pro-
wizji – zaznacza naczelnik wydziału 
podatków i opłat lokalnych w Urzę-
dzie Miejskim w  Słubicach Marcin 
Wołowicz. To efekt projektu, re-
alizowanego przez Ministerstwo 
Rozwoju we współpracy z  Krajową 
Izbą Rozliczeniową, do którego 
przystąpiła gmina Słubice. Cel jest 

Od 1 grudnia, w  Urzędzie Stanu 
Cywilnego i  Spraw Obywatelskich 
w  słubickim magistracie, działa 
nowoczesny, elektroniczny system 
obsługi klientów. Na korytarzu 
urzędu stanął automat, dzięki któ-
remu można zarządzać ruchem 
klientów. – W  praktyce wygląda to 
tak – wyjaśnia kierownik USC Alicja 
Cieślak. – Najpierw pobieramy 
bilet z  automatu, rezerwując tym 
samym miejsce w  kolejce. W  tym 
momencie zaawansowany system 
obsługi klienta zintegrowany z  ko-
lejkomatem dokonuje identyfi -
kacji klienta i  jego potrzeb. Dzięki 

temu, zanim taka osoba podejdzie 
do pracownika, mamy już wiedzę 
z jaką sprawą przychodzi do urzędu 
i  możemy się przygotować. Proces 
obsługi trwa więc krócej i jest satys-
fakcjonujący dla klienta – podkreśla 
A. Cieślak. Dodaje, że na razie system 
jest testowany, ale z obserwacji pra-
cowników wynika, że się sprawdza. 
– W  mojej ocenie kolejka jest bar-
dziej uporządkowana, a  klienci po 
otrzymaniu numerka spokojnie 
czekają na przyjęcie wiedząc kiedy 
zostaną obsłużeni – mówi kierow-
niczka USC. 

  (beb)

Czerwone bombki ślicznie wyglądają wśród zieleni. 

Za sprawą wielkich czer-
wonych bombek, które 
zdobią od początku grudnia 
park przy placu Przyjaźni 
i  deptak koło mostu gra-
nicznego, Słubice trafi ły 
nie tylko na różne fanpa-
ge’e, ale też na bloga dla 
pasjonatów architektury 
krajobrazu (www.inspiro-
waninatura.pl), co jest dla 
naszego miasta świetną 
promocją. O  kontakt 
z  fi rmą Terra, która wyko-
nała dla nas świąteczne 
dekoracje, poprosiły nawet 
władze Szostki, naszego 
partnerskiego miasta na 
Ukrainie, zachwycone 
zdjęciami bombek, które 
umieściliśmy na stronie in-
ternetowej gminy. – Bardzo 
się cieszę, że nasz pomysł na 
świąteczne udekorowanie miasta 
się spodobał – mówi burmistrz 
Tomasz Ciszewicz i  zapowiada, że 
w  przyszłym roku gmina będzie 
chciała dokupić jeszcze trochę 
dekoracji, m.in. do parku przy 
placu Przyjaźni, żeby szczególnie 
wieczorem, wyglądał jeszcze bar-
dziej atrakcyjnie. Oprócz instalacji 

taki, żeby upowszechnić płatności 
bezgotówkowe w  administracji. 
W  ramach projektu gmina do-
stała dwa mobilne terminale płat-
nicze. Są wykorzystywane głównie 
z  Urzędzie Stanu Cywilnego i  wy-
dziale podatków i  opłat lokalnych. 
– Mieszkańcy już z  tej formy płat-
ności korzystają i chwalą taką moż-
liwość – mówi M. Wołowicz. 

(beb)

z  bombek, w  mieście pojawiły się 
też nowe dekoracje na latarniach. 
Zdobią deptak przy ul. Jedności Ro-
botniczej oraz inne miejsca. 

(beb)

Hania i Zuzia Adach chętnie pozowały 

mamie do zdjęcia przy bombkach. (Fot. 

Natalia Adach)

Piramida z bombek o średnicy 80 cm stanęła na deptaku, obok wjazdu na most łączący Słubice i Frankfurt. 

Bombki zawisły też w parku przy placu Przyjaźni. Z nimi drzewa, które jesienią straciły liście, wyglądają teraz 

bardzo atrakcyjnie. 
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Reklama

Od gminy na Mikołaja 
maluchy dostały zabawki 
Do wszystkich gminnych przedszkoli i samorządowego żłobka trafi ły 
na początku grudnia nowe zabawki i  pomoce dydaktyczne. Na ich 
zakup gmina wydała 77,5 tys. zł. – Burmistrz przeznaczył dodatkowe 
pieniędzy na ten cel – mówi dyrektorka Zespołu Administracyjnego 
Oświaty Jolanta Skręty. – To był ładny prezent dla dzieci na Mikołaja 
– dodaje. Każda grupa w przedszkolach, punktach przedszkolnych,  od-
działach przedszkolnych i żłobku dostała zabawki za 2,5 tys. zł (wszyst-
kich oddziałów jest 31). Te największe jak „Jarzębinka” czy „Pinokio” 
miały do wydania po 12,5 tys. zł. Dyrektorki samorządowych placówek 
kupiły to, czym dzieci lubią się bawić najbardziej, czyli klocki, gry plan-
szowe, lalki, zabawki pluszowe, ale też farby, plastelinę, kredki, które 
przydają się podczas zajęć plastycznych. 

(beb)

Oni kochają pomagać innym 
Hospicjum św. Wincentego a’Paulo ze Słubic zostało laureatem kon-
kursu Społecznik Roku 2017. Uhonorowano je za pracę wolontariuszy 
na rzecz chorych. Hospicjum zgłosiła do konkursu gmina Słubice. – 
Jestem pod wrażeniem tego, jak wielu naszych mieszkańców, którzy 
reprezentują różne profesje i różne środowiska społeczne, bezinte-
resownie angażuje się w pomoc chorym, poświęca swój czas, żeby 
wspierać potrzebujących pomocy – mówi burmistrz Tomasz Cisze-
wicz i gratuluje wszystkim wolontariuszom . 

W Golicach i Lisowie 
zapachniało świętami

27 listopada, w gorzowskim Teatrze 
im. Osterwy, odbyła się gala XVI 
konkursu Społecznik Roku w  Po-
mocy Społecznej Województwa Lu-
buskiego, który ogłosił wojewoda 
lubuski Władysław Dajczak. Wśród 
laureatów znaleźli się słubiczanie. 
Przedstawicielom hospicjum – 
Przemysławowi Szewielińskiemu 
i  Danucie Kudrelek z  zarządu i  wo-
lontariuszce Elizie Peretiatkowicz – 
gratulowała m.in. minister rodziny, 
pracy i  polityki społecznej Elżbieta 
Rafalska. Gminę reprezentowała 
Sabina Matkowska, kierownik Biura 
Spraw Społecznych w słubickim ma-
gistracie. 

Słubickie hospicjum powstało 
przed siedmioma laty i  skupiło się 
na pomocy osobom, które zma-
gają się z  chorobą nowotworową 
w  jej ostatnim stadium oraz ich 
rodzinom. Wolontariusze hospi-

cjum, które działa przy parafi i NMP 
Królowej Polski, to ludzie w różnym 
wieku, różnych zawodów, których 
łączy jedno…kiedy lekarze roz-
kładają ręce i  mówią, że nic już 
nie mogą zrobić dla chorych, oni 
są jak anioły, które przylatują do 
domów. Pomagają odejść w  ciszy 
i  oswoić śmierć. P. Szewieliński, 
który działa w hospicjum od chwili 
jego powstania mówi, że wolon-
tariusze chcą przywrócić godność 
umierania i  pomóc przejść na 
drugą stronę. Jeśli chory tego chce, 
wspierają ich też księża z parafi i pw. 
Najświętszej Marii Panny Królowej 
Polski, która jest siedzibą stowarzy-
szenia. Wolontariusze są też wspar-
ciem dla tych którzy muszą poradzić 
sobie ze śmiercią najbliższych. 
Hospicjum niesie również inną 
pomoc. Zaopatruje rodziny swoich 
podopiecznych w  łóżka rehabilita-

cyjne, wózki inwalidzkie, materace 
przeciwodleżynowe, środki opa-
trunkowe i  inne rzeczy potrzebne 
do pielęgnacji chorych w  domach. 
Część tych rzeczy kupuje, inne po-
zyskuje. Organizuje też szkolenia 
dla swoich wolontariuszy, których 
specjaliści uczą nie tylko tego, jak 
ulżyć cierpiącemu (walcząc z  obja-
wami choroby nowotworowej w 90 
proc. można zlikwidować ból), ale 
też tego jak złagodzić sam ból od-
chodzenia. O  tym, jak działa ho-
spicjum opowiedział fi lm, który na 
prośbę gminy nakręciła bezpłatnie 
słubicka telewizja HTS. Trafi ł wraz 
ze zgłoszeniem do jury konkursu. 
Hospicjum św. Wincentego a’Paulo 
to druga słubicka grupa, która 
została wyróżniona w  konkursie 
Społecznik Roku. W 2016 roku na-
grodzono grupę Pomagamy. 

(beb)

W imieniu Hospicjum św. Wincentego a’Paulo statuetkę odebrał Przemysław Szewieliński, któremu na gali towarzyszyła Danuta 

Kudrelek ( z prawej) i Sabina Matkowska z Urzędu Miejskiego w Słubicach. 
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Mieszkańcy sołectw mieli okazję 
na początku grudnia wziąć udział 
w integracyjnych warsztatach świą-
tecznych. Dzieci, młodzi i  starsi 
razem dekorowali pierniki, robili 
ozdoby choinkowe i  adwentowe 
wieńce z  pachnącego świerku. 
Warsztaty odbyły się w  świetli-
cach wiejskich, w ramach projektu 
„Razem po moc” , a  ich organiza-
torem była gmina Słubice i Ośrodek 
Pomocy Społecznej. W  programie 
był też wykład psychologa na temat 

radzenia sobie z  trudnymi emo-
cjami oraz budowania zdrowej, 
opartej na wzajemnym szacunku 
i  zrozumieniu, relacji w  rodzinie. 
Na realizację projektu gmina Słu-
bice otrzymała dofi nansowanie 
z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Po-
lityki Społecznej z Programu Osło-
nowego „Wspieranie Jednostek 
Samorządu Terytorialnego w  Two-
rzeniu Systemu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie”. 

(beb)
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Mikołaj przywiózł dzieciom teatr
Z okazji Mikołajek biblioteka miejska zaprosiła dzieci na wyjątkowe przedstawienie „Co się 
stało z Mikołajem?” w wykonaniu krakowskiego Teatru TAK. Zabawna opowieść o przyjaźni, 
wierze we własne możliwości i o świętach bardzo się dzieciom spodobała. Sala oddziału dzie-
cięcego w bibliotece pękała w szwach, a dzieci pękały ze śmiechu oglądając przedstawienie.  

(beb)
 

 Nad Odrą 
pośpiewamy 
kolędy 
Wspólne śpiewanie kolęd przez 
mieszkańców Słubic i Frankfurtu po 
raz pierwszy zorganizowano w ubie-
głym roku. Przed frankfurcki ratusz 
przyszły wtedy tłumy mieszkańców, 
którzy chcieli razem przeżyć koń-
cówkę adwentu. Podobne przeżycia 
czekają nas w tym roku. W czwartek, 
21 grudnia o  18.00 przed ratuszem 
we Frankfurcie odbędzie się „Śpie-
wanie kolęd nad Odrą”. Mieszkańcy 
dwumiasta, wspólnie z  chórami 
z  obu stron Odry, m.in. słubickim 
Adoramusem, będą śpiewać polskie 
i  niemieckie kolędy. Organizatorzy 
– stowarzyszenie Sąsiedzi e.V, przy-
gotowali na to popołudnie świece 
i  śpiewniki. Wspólne śpiewanie 
kolęd jest jednym z elementów Ak-
tywnego Kalendarza Adwentowego. 
Serdecznie zapraszamy! 

(beb)

Pięknie się zapisali w historii Słubic 
Kanclerz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Stanisław Wachowiak oraz bramkarz polskiej reprezentacji 
Łukasz Fabiański otrzymają, 21 grudnia podczas uroczystej sesji rady miejskiej, tytuły Honorowego Obywatela Słubic, 
a Torsten Kleefeld, dyrektor Gimnazjum Karola Liebknechta we Frankfurcie – tytuł Ambasadora Słubic. 

Stanisław Wachowiak to jedna z tych 
osób, dzięki którym w  Słubicach 
powstało  Collegium Polonicum, 
wspólna placówka naukowo-dydak-
tyczna dwóch partnerskich uniwer-
sytetów: Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w  Poznaniu i  Uniwer-
sytetu Europejskiego Viadrina we 
Frankfurcie nad Odrą. 

Gdy w 1998 roku otwarto budynek 
główny Collegium Polonicum, Słu-
bice stały się najmniejszym mia-
stem uniwersyteckim w  Europie. 
Decyzja o  budowie CP pociągnęła 
też za sobą kolejną – w  miejscu, 
gdzie dawniej stały koszary, z  po-
mocą Unii Europejskiej, wybu-
dowano nowoczesne miasteczko 
akademickie. Kanclerz S. Wacho-
wiak od 30 lat pełni swoją funkcję. 
Podczas ośmiu jego kadencji, UAM 
z  kilkunastotysięcznej uczelni 
przekształcił się w  Uniwersytet, 
w  którym studiuje obecnie ponad 
50 tys. młodych ludzi. – Mogę 
śmiało powiedzieć, że Stanisław 
Wachowiak to wielki przyjaciel 
Słubic – podkreśla burmistrz 
Tomasz Ciszewicz. – Odegrał 
ogromną rolę w  historii naszego 
miasta dlatego będziemy dumni 
jak przyjmie tytuł Honorowego 
Obywatela Słubic – dodaje. 

Tytuł Honorowego Obywatela 
Słubic, rada miejska chce też nadać 
Łukaszowi Fabiańskiemu, słubi-
czaninowi, który swoją karierę 
piłkarską rozpoczął w  juniorskiej 
drużynie Polonii Słubice. Potem 
trafi ł do Młodzieżowej Szkoły Pił-
karskiej w Szamotułach, która była 
jego trampoliną do gry najpierw 
w   Lechu Poznań, a  potem Legii 
Warszawa, z  którą zaliczył swój 
pierwszy występ w  ekstraklasie. 
Ale prawdziwe wyzwania były 
dopiero przed nim. W  2007 roku 
spełniło się jego marzenie z  dzie-
ciństwa. Został bramkarzem legen-
darnego Arsenalu! Obecnie Łukasz 
Fabiański jest zawodnikiem walij-

skiej drużyny Swansea City, z którą 
odnosi sukcesy. I członkiem kadry 
narodowej. W 2016 roku Adam Na-
wałka powołał go do drużyny, która 
pojechała na Mistrzostwa Europy 
do Francji. Podczas meczów bronił 
naszej bramki po mistrzowsku. 
Jego parady zapadną kibicom w pa-
mięć na lata. Także grą w kolejnych 
meczach reprezentacji Polski za-
skarbił sobie wielką sympatię ki-
biców. Nie tylko z powodu tego, że 
jest świetnym bramkarzem, który 
podczas Euro 2016 wyprzedził 
w rankingach Buff ona czy Neuera, 
ale też dzięki osobowości. Gdy po 
Euro 2016 przyjechał do Słubic 
odpocząć po trudach mistrzostw, 
z  pewną nawet nieśmiałością po-
zował do zdjęć, które chcieli zrobić 
sobie z  nim słubiczanie. Nikomu 
nie odmawiał i  podkreślał, że jest 
dumny z  tego, że stąd właśnie po-
chodzi. Łukasz Fabiański nigdy 
nie zapomina o Słubicach. Co roku 
podczas fi nału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy ofi arowane 
przez niego koszulki i  sportowe 

gadżety sprzedawane są na licyta-
cjach za najwyższe kwoty. 

Podczas grudniowej sesji gościć 
też będziemy Torstena Kleefelda, 

dyrektora Gimnazjum im. Karola 
Liebknechta we Frankfurcie nad 
Odrą, w którym od 25 lat, w miesza-
nych klasach, uczą się razem Polacy 

i Niemcy. Rada miejska uhonoruje 
go tytułem Ambasadora Słubic. – 
Szkoła, którą kieruje pan Kleefeld 
to wyjątkowe miejsce kształcenia 
europejskich postaw, nauki ukie-
runkowanej na poznanie języka 
sąsiada i  jego kultury – podkreśla 
T. Ciszewicz. – W   jego osobie 
nasze miasto ma przyjaciela trosz-
czącego się w  wyjątkowy sposób 
o  edukację młodzieży z  obu stron 
Odry – dodaje burmistrz i przypo-
mina, że to właśnie frankfurckie 
gimnazjum realizuje, wspólnie 
z  Gimnazjum nr 2 w  Słubicach, 
projekt edukacyjny „Latarnia”. 
Od 2005 r. uczniowie obu szkół 
doskonalą swoje umiejętności ję-
zykowe, a  także wspólnie poznają 
swoją kulturę, sztukę, zwyczaje, 
czy lokalną historię. Za szczególne 
zasługi dla oświaty i  wychowania 
T. Kleefeld został w tym roku uho-
norowany przez wojewodę lubu-
skiego medalem Komisji Edukacji 
Narodowej, przyznawanym przez 
ministra edukacji. 

(beb) 
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Stanisław Wachowiak to jedna z tych osób, dzięki którym w Słubicach powstało Colle-

gium Polonicum. 

Słubiczanie kochają Łukasza Fabiańskiego, czemu dali wyraz gdy przyjechał do rodzin-

nego miasta po Euro 2016.  

Torsten Kleefeld (z prawej) zostanie uhonorowany tytułem Ambasador Słubic za to, 

że w wyjątkowy sposób troszczy się o edukację młodzieży z obu stron Odry.
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Na urodzinach fundacji gościło 
ponad 200 osób. Byli wśród nich 
m.in. przedstawiciele władz sa-
morządowych, stowarzyszeń i  or-
ganizacji pozarządowych oraz 
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza 
w  Poznaniu. W  uroczystości, która 
odbyła się w Collegium Polonicum, 
wziął też  udział burmistrz Tomasz 
Ciszewicz, który, na ręce założyciela 
fundacji dr. Krzysztofa Wojcie-
chowskiego i  prezeski Magdaleny 
Tokarskiej, przekazał życzenia 
i  gratulacje. Burmistrz podkreślał, 
że Fundacja na rzecz Collegium 
Polonicum jest jedną z  najprężniej 
działających organizacji pozarzą-
dowych w regionie, a ludzie, którzy 
ją tworzą to profesjonaliści, z  gło-
wami pełnymi niebanalnych pomy-
słów. – Z  fundacją zrealizowaliśmy 
wiele projektów, które zawsze się 
charakteryzowały wielkim profe-
sjonalizmem. Taka fundacja to dla 
samorządu skarb – mówi burmistrz. 

Uczą innych z pasją 

W  Fundacja na rzecz Collegium Po-
lonicum pracuje obecnie 16 osób. 
Podkreślają, że do swojej pracy pod-
chodzą z misją i nie są to puste słowa. 
Mówią o sobie, że są grupą ekspertów 
– pasjonatów. Magdalena Tokarska 
uważa, że to właśnie zespół fundacji 
jest jej wielką siłą. W ciągu 15 lat swo-
jego istnienia fundacja zrealizowała 
ponad 50 projektów, ponad 33 mln 
zł pozyskała na swoją działalność, 
a  ponad 10 tys. osób uczestniczyło 
w różnych działaniach fundacji. Ma 
ona też na swoim koncie dziesiątki 
publikacji i  poradników. Kilkaset 
osób dzięki fundacji znalazło pracę. 
Niektórzy otworzyli własne biznesy 
(w  ramach swoich projektów fun-
dacja zdobywała unijne pieniądze, 
a  potem, na początku działalności, 
wspierała młodych przedsiębiorców 
dając im pieniądze na podatki, 
ZUS, koszty utrzymania biura). 
Do dziś jednym ze sztandarowych 
programów realizowanych przez 
fundację jest „Działaj Lokalnie”. 
Do konkursu stają co roku organi-
zacje pozarządowe, stowarzyszenia, 
kluby sportowe i nieformalne grupy, 
które chcą coś zrobić dla społecz-
ności, w  których żyją. Na realizację 
własnych pomysłów mogą dostać 

do 6 tys. zł. Dzięki fundacji, z  po-
mocą gminy, przed trzema laty po-
wstał Sektor 3 Słubice – inkubator 
NGO, który jest punktem pierwszej 
pomocy dla organizacji pozarzą-
dowych. Są tam prowadzone szko-
lenia, można zasięgnąć języka m.in. 
na temat fi nansowania projektów, 
skorzystać z  komputera, wydru-
kować dokumenty, wynająć salkę 
na spotkanie. Inkubator okazał się 
strzałem w  dziesiątkę, bo w  Słubi-
cach działa ok. 75 organizacji i  sto-
warzyszeń, które nie zawsze umieją 
korzystać z  możliwości wsparcia. 
Unia Europejska na NGO daje spore 
pieniądze trzeba tylko wiedzieć 
gdzie ich szukać i  jak je dobrze wy-
korzystać. Wiele organizacji nie 
radzi sobie też z  kwestiami praw-
nymi. Przepisy są rozstrzelone po 
wielu ustawach i  rozporządzeniach, 
często się zmieniają, co powoduje, 
że niektórzy nieświadomie je łamią. 

Dlatego ci, którzy dopiero zaczynają, 
w  inkubatorze znajdują pomoc. Tu 
po rady przychodzili m.in. założy-
ciele stowarzyszenia po PROstu. 
Pracownicy fundacji mówią, że 
dziś z radością obserwują jak to sto-
warzyszenie świetnie sobie radzi. 
Inkubator ma też swoją stronę in-
ternetową, gdzie jest baza danych 
organizacji z  całego powiatu. Mogą 
one tam umieszczać informacje 
o swojej działalności i realizowanych 
projektach. Oprócz tego wydawany 
jest newsletter z  przydatnymi infor-
macjami dla NGO choćby o zmianie 
przepisów czy możliwościach zdo-
bycia pieniędzy na własne projekty. 

To solidny partner samorządu 

Magdalena Tokarska jest dumna 
z  wielu projektów zrealizowanych 
przez Fundację na rzecz Collegium 
Polonicum, ale w pamięci został jej 

szczególnie jeden – „Łączymy po-
kolenia”. Był to projekt, w  którym 
uczestniczyli seniorzy i  młodzież. 
Wspólnie stworzyli oni musical 
„Jutro zaczęło się wczoraj”. Uczyli 
się tańczyć, występować na scenie, 
ułożyli choreografi ę i  tak powstał 
niesamowity spektakl. Wcześniej 
fundacja uczyła też seniorów ob-
sługi komputerów. Od wielu lat 
starsze osoby opowiadają też pra-
cownikom fundacji swoje historie 
życia, oni je spisują i  w  ten sposób 
powstaje niezwykłe Archiwum 

Taka fundacja to skarb! Mamy ją u siebie!
Fundacja na rzecz Collegium Polonicum obchodziła 24 listopada swoje 15. urodziny. – Świętowaliśmy je w kręgu przyjaciół. 
Ten krąg był na tyle duży, że czuliśmy się jak w wielkim oceanie dobrej energii – napisali na swoim fanpage’u jubilaci. 

Ludzkich Losów w  ramach pro-
jektu My life. Fundacja organizuje 
też Podwieczorki Obywatelskie. 
Zdaniem M. Tokarskiej tego typu 
działania wzmacniają organizacje 
pozarządowe. Jest to konieczne, 
bo trzeci sektor prędzej czy później 
przejmie od samorządów zadania 
publiczne, takie jak na przykład in-
tegracja społeczna, organizowanie 
aktywności seniorom, prowadzenie 
świetlic czy zajęć pozalekcyjnych, 
tak jak to się dzieje w krajach wyso-
korozwiniętych.  (beb)
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Fundacja na rzecz Collegium Polonicum powstała w 2002 roku. Jej 
fundatorami byli: prof. Stanisław Lorenc, prof. Janusz Wiśniewski i dr 
Krzysztof Wojciechowski. Jest organizacją pozarządową, która ściśle 
współpracuje z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
i Europejskim Uniwersytetem Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz 
stowarzyszeniami i gminami w województwie lubuskim i w kraju.

To im zawdzięczamy wiele niebanalnych projektów, w które potrafi ą zaangażować lokalne społeczności. 

Karolina Dreszer-Smalec, na co dzień pracuje w Brukseli, ale w działalność Fundacji nadal bardzo się angażuje. Dr Krzysztof Wojciechowski, guru Fundacji, odbiera gratulacje podczas urodzinowego 

spotkania. 
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Na sesji o sporcie i ochronie przeciwpowodziowej
Wyższe stypendia sportowe, wieloletni program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi i stan przygoto-
wań do modernizacji wałów przeciwpowodziowych – o tym między innymi była mowa podczas sesji słubickiej rady 
miejskiej 30 listopada. 

Pomagają zrozumieć niepełnosprawnych 
Do końca grudnia w Galerii Małej Słubickiego Miejskiego Ośrodka 
Kultury można oglądać prace plastyczne, które wpłynęły na konkurs 
„Każdy inny – wszyscy równi” zorganizowany przez stowarzyszenie 
po PROstu w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Nie-
pełnosprawnych. Ich autorami są m.in. wychowankowie Specjalne-
go Ośrodka Szkolno – Wychowawczego oraz Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Słubicach. 

Prace, wykonane w różnych techni-
kach, zachwyciły publiczność pod-
czas wernisażu wystawy, który odbył 
się 1 grudnia w SMOKu. Dlatego bur-
mistrz Tomasz Ciszewicz zapropo-
nował, żeby część z nich przeznaczyć 
na licytację podczas styczniowego fi -
nału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. W  uroczystym otwarciu 
wystawy oprócz burmistrza Słubic 

uczestniczył też przewodniczący 
rady miejskiej Mariusz Olejniczak, 
starosta słubicki Marcin Jabłoński 
i  dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Słubicach Anna 
Gołębiowska. Wernisaż był tylko 
jednym z  wielu wydarzeń, które 
przygotowało stowarzyszenie po 
PROstu w  związku z  obchodami 
Międzynarodowego Tygodnia Osób 

Niepełnosprawnych. W  programie 
była też konferencja „Zrozumieć 
niepełnosprawność”, warsztaty, za-
bawa integracyjna, a także marsz in-
tegracyjny ulicami naszego miasta. 
Uczestnicy tradycyjnie wyruszyli 
spod siedziby stowarzyszenia po 
PROstu i  doszli do biblioteki miej-
skiej, przy której wypuścili balony. 

(beb)
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Pierwszym tematem, o  którym de-
cydowali radni był przedstawiony 
im przez kierowniczkę Biura Spraw 
Społecznych Sabinę Matkowską 
„Program Współpracy Gminy Słu-
bice z  organizacjami pozarządo-
wymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na lata 2018-2019”. 
Przyjęty został jednomyślnie.

Takie są priorytety 

Wśród zadań realizowanych 
wspólnie przez gminę i  stowa-
rzyszenia jest m.in. wspieranie 
i  upowszechnianie kultury, sportu, 
przeciwdziałanie uzależnieniom 
i  patologiom społecznym, ochrona 
i  promocja zdrowia, działalność 
na rzecz osób niepełnosprawnych 
i  seniorów, ochrona dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego, ekologia 
i  ochrona zwierząt, działalność na 
rzecz organizacji pozarządowych, 
a także promocja i organizacja wo-
lontariatu. – Istotnym jest fakt, że 
program ma charakter otwarty. Za-

kłada on możliwość uwzględniania 
nowych form współpracy oraz 
ogłaszania konkursów na zadania 
nie wykazane jako priorytetowe, 
a  stanowiące zadania publiczne 
określone ustawą – podkreślała S. 
Matkowska. Dodała, że program po 
raz pierwszy jest programem wielo-
letnim, na prośbę stowarzyszeń, co 
ułatwi im działalność.

Stypendia dla sportowców 

Radni przyjęli też uchwałę w sprawie 
rodzajów i  wysokości stypendiów 
sportowych, przyznawania nagród 
i  wyróżnień. Zdecydowali, że za 
osiągnięcia w  międzynarodowych 
zawodach można przyznać 3 tys. 
zł nagrody, w  zawodach rangi mi-
strzostw Polski – 1500 zł. Ustalili 
też kwoty miesięcznych stypendiów 
sportowych. Na przykład zawodnik, 
który zajął od I do III miejsca w za-
wodach rangi mistrzostw Polski 
otrzyma stypendium w  wysokości 
250 zł, zawodnik kadry narodowej 
– 200 zł. Pełna informacja o  sty-

pendiach i  nagrodach znajduje się 
w  Biuletynie Informacji Publicznej 
na stronie internetowej gminy- 
www.slubice.pl

Co z inwestycją na wałach?

Burmistrz Tomasz Ciszewicz przed-
stawił podczas sesji informacje na 
temat przygotowań do realizacji 
gigantycznej inwestycji przeciw-
powodziowej, którą będzie reali-
zował w  Słubicach Lubuski Zarząd 
Melioracji i  Urządzeń Wodnych. 
Za 113 mln zł zostanie zmoderni-
zowanych blisko 6 km istniejącego 
wału przeciwpowodziowego i  bu-
dowany będzie nowy wał okrężny 
o  prawie takiej samej długości. 
Oprócz tego przebudowany zo-
stanie m.in. ponad 4 km Czarny 
Kanał i  ponad 2 km Racza Struga. 
W  ramach tej inwestycji zostanie 
również zmodernizowany ponad 
1 km sieci melioracyjnej. Plano-
wano, że prace potrwają ok. 4 lata, 
ale jak mówił burmistrz, inwe-
storzy zapowiedzieli, że z  powodu 

presji ekologów, będą musieli robić 
trzy-czteromiesięczne przerwy. To 
może spowodować, że inwestycja 
ta się przedłuży. Firma Energopol, 
która wygrała przetarg, przekazała 
informacje, że chce rozpocząć prace 
z  początkiem roku. Zacznie od 
strony Drzecina i ulicy Powstańców 

Wielkopolskich. Wały w  centrum 
miasta mają być modernizowane 
w  późniejszym czasie. Na ich bu-
dowę piasek i  żwir będzie wożony 
z  kopalni w  Rybocicach i  Macz-
kowie, w rezerwie jest też kopalnia 
w Kunowicach. 

(beb) 

Joanna Sierżant-Rekret (w środku), która założyła stowarzyszenie po PROstu, wiele pro-

jektów ukierunkowuje właśnie na osoby niepełnosprawne. 

Prace przygotowane m.in. przez niepełnosprawne dzieci zachwyciły publiczność. Podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słubicach przygotowali na wernisaż wystawy 

krótką inscenizację. 

Prezydium Rady Miejskiej w Słubicach: Maria Skalniak, Mariusz Olejniczak i Jarosław Sa-

dowski podczas jednego z głosowań. 
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Właśnie wielkiego grzyba, który 
zostanie już w  tym miejscu, posta-
nowił wyrzeźbić Paweł Kaczmar-
czyk. – Pierwszy raz biorę udział 
w  takich zawodach, nigdy nie 
miałem do czynienia z  obróbką 
drewna, ale spodobał mi się pomysł 
tych zawodów. Lubię ponadto anga-
żować się w życie naszej wsi – mówił. 
Dla zabawy do konkursu stanął też 
Cezary Andrzejewski. Wymyślił, że 
zrobi domek wydrążony w  skale, 
który zbudowała natura. Udało mu 
się całkiem nieźle, bo to w jego ręce 
trafi ła druga nagroda. Pierwszą, jury 
(tworzyli je: sołtys Drzecina Ryszard 
Świderski, Anna Ginter ze świetlicy 
wiejskiej i  sołtys Boossen Eberhard 
Vetter) przyznało Kurtowi Kleeman-
nowi, który wyrzeźbił sowę. Jury 
doceniło misterną pracę Niemca, 

bo sowa rzeczywiście robi wrażenie. 
Trzecie miejsce w  konkursie zajął 
Maciej Nowaczewski, który stwo-
rzył drzeciński tron. Jak opowiadał, 
wielkie krzesło wzorował na po-
dobnych siedziskach, które zrobił 
wcześniej do swojego ogrodu. Ki-
bicowała mu m.in. żona Ilona i  ich 
synek. – Nazwa Drzecin wywodzi się 
od drzewa więc rzeźba męża nawią-
zuje do historii naszej wsi – mówiła 
Ilona Nowaczewska i dodała, że kon-
kurs jest dobrą zabawą dla całej jej 
rodziny.

Jury przyznało też dwa wyróż-
nienia. Otrzymali je P. Kaczmarczyk 
za grzyba i Hubert Kapica, który wy-
rzeźbił motocykl. Sołtys Drzecina 
zapowiedział, że rzeźby będą zdobić 
wieś. Chciałby też, żeby Drzeciński 
Konkurs Drwali stał się imprezą 

cykliczną. – Cieszę się, że przyszło 
sporo mieszkańców, bo każda forma 
integracji jest ważna – podkreślał. 
Zadbano nie tylko o cenne nagrody 
dla zwycięzców (była to m.in. wyso-
kiej jakości piła i  odzież ochronna 
dla drwali), a także poczęstunek dla 
mieszkańców.

Organizatorem konkursu była 
Grupa Inicjatywna Razem dla Drze-
cina, Stowarzyszenie Jesteśmy 
Razem i  sołectwo Drzecin. Impreza 
została realizowana w  ramach pro-
jektu fi nansowanego ze środków 
Programu Fundusz Inicjatyw Oby-
watelskich wdrażanego przez ope-
ratorów: Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania „Miedzy Odrą a bo-
brem” oraz Fundację „Ad Rem”. 

(beb)

Drzecin ma swój tron i domek na skale
Kilku mężczyzn wzięło w niedzielę 26 listopada piły do rąk i rozpoczęło rywalizację. W ten sposób powstała misternie 
wyrzeźbiona sowa, domek na skale, tron, motocykl i wielki grzyb. Był to pierwszy Drzeciński Konkurs Drwali, ale jak 
zapowiadają organizatorzy – nie ostatni. Zmagania uczestników konkursu, którym kibicowali mieszkańcy Drzecina 
i zaprzyjaźnionego Boossen, można było obserwować na placu przy stacji Bert i barze „Grzybek”. 

Grzyb wyrzeźbiony przez Pawła Kaczmarczyka spodobał się mieszkankom wsi.  Maciej Nowoczewski i jego żona Ilona na tronie posadzili póki co swojego synka. 

Dzięki Maciejowi Nowaczewskiemu Drzecina ma swój tron. Mieszkaniec 

wsi wzorował się na podobnych siedziskach, tyle, że mniejszych, które 

zrobił do swojego ogrodu. 

Pierwszą nagrodę przyznano Kurtowi Kleemannowi z Boossen.Hubert Kapica to miłośnik motorów. Dlatego rzeźbił swoje kawasaki.

Sołtys Drzecina Ryszard Świderski (na zdjęciu z prawej strony) kibicował 

m.in. Cezaremu Andrzejewskiemu.
Hubert Kapica to miłośnik motorów. Dlatego rzeźbił swoje kawasaki.Cezary Andrzejewski nie jest ani drwalem ani rzeźbiarzem, ale spodobał 

mu się pomysł tego konkursu i wziął w nim udział. 

Paweł Kaczmarczyk przyznał, że rzeźbił w drewnie po raz pierwszy, ale bardzo mu się to 

spodobało. 
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Najpierw wejście Polski do Unii 
Europejskiej, a  potem do strefy 
Schengen sprawiło, że na polsko-
-niemieckim pograniczu zapano-
wała normalność. Skończyło się 
dzielenie ludzi na lepszych i  gor-
szych Europejczyków, patrzenie na 
siebie z  nieufnością, która karmiła 
się   stereotypami. Po latach ocie-

rania się o siebie i uczenia się siebie, 
słubiczanie i  frankfurtczycy stwo-
rzyli dwumiasto, o którym wspólnie 
decydują. I, z którego są dumni. 

To dało nową energię!

Burmistrzowie Słubic i  Frankfurtu: 
Tomasz Ciszewicz i  dr Martin Wilke 
nie wyobrażają sobie, żeby można 

było ponownie zaciągnąć hamulec 
i  wrócić do rzeczywistości przed 
Schengen. – Zniesienie kontroli gra-
nicznej miało dla rozwoju naszych 
miast kolosalne znaczenie – pod-
kreśla T. Ciszewicz. – Płynny ruch 
na granicy sprzyja gospodarce. In-
westorzy chętnie lokują u nas swoje 
biznesy. Nie mamy już w  Słubicach 

prawie w  ogóle wolnych terenów 
inwestycyjnych. Sąsiedztwo gra-
nicy i  łatwiejsze jej pokonywanie 
sprawiło, że do kilku procent spadło 
u nas bezrobocie, bo wiele osób zna-
lazło zatrudnienie w  Niemczech. Po 
liczbie zagranicznych gości odwie-
dzających nasze sklepy czy restau-
racje, widać jak rozwija się handel 
i usługi. Gdyby Polska nie weszła do 

Schengen moglibyśmy tylko marzyć 
o  takiej dynamice wzrostu gospo-
darczego. I  o  takich rozwiązaniach 
jak transgraniczny autobus, który 
kursuje między naszymi miastami, 
wspólnym ciepłociągu czy Zefi rze, 
naszym turystycznym statku, który 
pływa po Odrze. Swobodne przejście 
do sąsiadów sprzyja też integracji 
mieszkańców, współpracy przed-

szkoli i  szkół, wspólnym imprezom 
kulturalnym i sportowym – wylicza T. 
Ciszewicz. – Nikogo już też nie dziwi, 
że słubiczanie mieszkają we Frank-
furcie, a Niemcy osiedlają się u nas.  
Schengen dało nam nową energię do 
działania – mówi burmistrz. 

Nadburmistrz Frankfurtu dr 
Martin Wilke podkreśla, że przy-
stąpienie Polski do strefy Schengen 

oprócz pożądanych ułatwień 
w  ruchu turystycznym sprawiło, 
że relacje gospodarcze pomiędzy 
naszymi krajami weszły w  nowy 
etap w  zakresie współpracy trans-
granicznej. – Dobra sytuacja go-
spodarcza w  Europie jest także 
skutkiem likwidacji barier han-
dlowych. Również pod względem 
społecznym otwarcie granic dostar-

czyło nowych bodźców. W  naszym 
dwumieście ludzie zbliżyli się do 
siebie, w  wielu dziedzinach współ-
pracują ze sobą. Coraz bardziej 
popularna staje się nauka języka 
sąsiada, bo kompetencje językowe 
odgrywają coraz ważniejszą rolę 
na rynku pracy i  uznawane są za 
ważną kwalifi kację. W mojej ocenie 
Schengen doprowadziło do okresu 

rozkwitu  w polsko – niemieckich re-
lacjach i wzmocniło Europę – mówi 
dr M. Wilke. 

Dwumiasto 
wykorzystanych szans  

Fakt, że Odra przestała dzielić, zna-
komicie umieją wykorzystywać też 
mieszkańcy. – Dzięki temu, że bez  

21 grudnia 2017 roku mija 10 lat od kiedy nie ma kontroli na granicy

Nasze życie po Schengen  
Most na Odrze między Słubicami i Frankfurtem to dziś fragment zwykłej drogi, którą pokonują codziennie tysiące osób. Są 
wśród nich młodzi ludzie uczący się po obu stronach granicy, osoby pracujące w Niemczech, Polacy i Niemcy odwiedzają-
cy sąsiadów zza rzeki. Po moście jeździ transgraniczny autobus, po Odrze pływa Zefi r…Ale nie zawsze tak było. Zanim we-
szliśmy do strefy Schengen kontrole graniczne były niczym hamulec, który utrudniał współpracę i ograniczał możliwości 
poznania ludzi mieszkających po drugiej stronie granicy. 

Radości z faktu przystąpienia Polski do strefy Schengen nie kryli też pogranicznicy. Na zdjęciu (pierwszy z lewej) Andrzej Kamiński, 

późniejszy komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. 

Gdy 21 grudnia 2007 roku Polska weszła do strefy Schengen na granicy zgromadziły się tysiące ludzi, z obu stron Odry, którzy święto-

wali z tej okazji. 

Takie obrazki to już przeszłość. Dziś kierowcy nawet nie zauważają, kiedy przejechali gra-

nicę.  

Słubiczanie z wielkim entuzjazmem przyjęli to, że będą już mogli swobodnie, bez kontroli 

i stania w kolejkach, robić zakupy u sąsiadów, jeździć na basen, chodzić do fi lharmonii 

czy odwiedzać znajomych. 
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Układ z Schengen to porozumienie, na mocy którego 

zniesione zostały kontrole na granicach wewnętrz-

nych państw sygnatariuszy. Zostało zawarte 14 

czerwca 1985 roku w miejscowości Schengen w Luk-

semburgu. Polska została przyjęta do strefy Schen-

gen, w której są państwa należące do Unii Europejskiej 

oraz Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Liechtenstein, 21 

grudnia 2007 roku.  

stania w kolejkach można dziś prze-
jechać granicę, zdecydowanie zwięk-
szyła się nam liczba klientów – mówi 
Paweł Sławiak, szef Stowarzyszenia 
Kupców Targowisk Miejskich Odra 
w  Słubicach. – Schengen nakręciło 
koniunkturę, która utrzymuje się 
do dziś. Nie wyobrażam sobie, że-
byśmy wyszli z  Schengen. Dla nas 
to by była katastrofa, bo 96 proc. 
naszych klientów stanowią Niemcy. 
Dzięki nim jesteśmy największym 
zakładem pracy w Słubicach. Bezpo-
średnio dajemy zatrudnienie 600- 
900 osobom, ale pośrednio dużo 
większej liczbie, bo przecież trzeba 
jeszcze pamiętać o naszych dostaw-
cach – dodaje P. Sławiak. 

Radna Krystyna Baczyńska uważa, 
że plusy wejścia Polski do strefy 
Schengen można by wymieniać 
w  nieskończoność. Zwraca jednak 
uwagę na coś, co w jej ocenie ma nie-
bagatelne znaczenie dla rozwoju na-
szego dwumiasta. – To są kontakty 
ludzi – mówi. Dzięki nim udało się 
rozprawić z  wieloma stereotypami, 
które utrudniały współpracę i  ha-
mowały chęć poznania sąsiadów. 

Tomasz Pilarski dyrektor Słubic-
kiego Miejskiego Ośrodka Kultury 
pamięta czasy, gdy most na Odrze 
bardziej dzielił niż łączył. Potrzeba 

było lat, żeby to zmienić. – Układ 
z  Schengen bardzo nam w  tym po-
mógł. Brak kontroli na granicy nie 
tylko wpłynął na komfort życia. Fakt, 
że na granicy nie ma kontroli powo-
duje, że słubiczanie i frankfurtczycy 
częściej się odwiedzają i identyfi kują 

się jako mieszkańcy dwumiasta – 
mówi. Schengen sprawiło, że Odra 
przestała dzielić, a  zaczęła łączyć. 
– Obrazek ludzi swobodnie spa-
cerujących po moście, w  czasie na 

przykład Miejskiego Święta Hanzy, 
jest najlepszą rekomendacją umowy 
z Schengen jaką można sobie wyma-
rzyć – podkreśla T. Pilarski. Miesz-
kańców pogranicza zbliża nie tylko 
kultura. Zbigniew Sawicki, prezes 
Słubickiego Ośrodka Sportu i  Re-
kreacji opowiada o wielu wspólnych 
imprezach, w  których biorą udział 
słubiczanie i  frankfurtczycy. Jedną 
z  nich jest choćby, odbywający się 
w ramach Miejskiego Święta Hanzy, 
„Bieg bez granic”. Trasa biegu pro-
wadzi przez dwa miasta, ale żeby 
ją całą pokonać trzeba najpierw 
pokonać Odrę. – Gdyby na moście 
nadal stali pogranicznicy ten bieg 
mógłby pozostać tylko w  sferze 
marzeń – mówi prezes SOSiRu. Po-
dobnie byłoby m.in. z zawodami na 
polu golfowym. – Mamy w  klubie 
golfowym 100 członków z Niemiec. 
Gdyby za każdym razem, chcąc po-
grać u nas, musieli stać w kolejce na 
granicy, ten klub nigdy by się tak nie 
rozwinął – uważa Z. Sawicki.   

Otwarta granica to też nieogra-
niczone możliwości współpracy 
dla naszych przedszkoli i  szkół. 
Podkreśla to m.in. Danuta Nowak, 
dyrektor  Gimnazjum nr 2, które od 
wielu lat, wspólnie z  Gimnazjum 
Karola Liebknechta z  Frankfurtu, 

realizuje polsko-niemiecki projekt 
edukacyjny „Latarnia”. Dzięki niemu 
młodzież z  obu szkół ma wspólne 
lekcje m.in. matematyki i  plastyki, 
bierze udział w zajęciach pozalekcyj-
nych, które oferują obie szkoły. Pod-
czas wspólnych spotkań uczniowie 

wymieniają się też poglądami, uczą 
języka sąsiada, poznają jego kulturę. 
– To kształtuje tolerancję i szacunek 
dla innych narodów – zaznacza D. 
Nowak. – Traktat z Schengen bardzo 

ułatwia nam współpracę, bo nasi 
uczniowie mogą swobodnie prze-
kraczać granice bez uciążliwych 
kontroli – dodaje.  

Lokomotywa dla regionu

Marszałek województwa lubuskiego 
Elżbieta Anna Polak nie ma wątpli-
wości, że wejście Polski do strefy 
Schengen, poprzedzone naszym 
przystąpieniem do Unii Europejskiej,  
wpłynęło na rozwój całego regionu. 
– Przyniosło to przede wszystkim 
korzyści wynikające z  otwarcia dla 
Polski rynku pracy w Niemczech. Ze 
względu na bliskość granicy, miesz-
kańcy Lubuskiego zyskali nowe per-
spektywy związane ze swobodnym 
przepływem pracowników. 

Zniesienie kontroli na polsko-
-niemieckiej granicy jeszcze 
bardziej ułatwiło współpracę regio-
nalną i  transgraniczną, pozwoliło 
na realizację wspólnych przedsię-
wzięć, służących rozwojowi pogra-
nicza. Udało się zrealizować setki 
dużych i  tysiące małych projektów 
transgranicznych na wszystkich 
szczeblach samorządu. Jako współ-
przewodnicząca Polsko – Niemiec-
kiego Komitetu ds. Współpracy 
Międzyregionalnej Polsko-Nie-
mieckiej Komisji Międzyrządowej, 

dostrzegam wiele pozytywnych 
zmian w  relacjach polsko-nie-
mieckich, czego przykładem jest 
dobre wykorzystanie środków UE 
na pograniczu. Powstają polsko-
-niemieckie przedszkola, szkoły, 
biura, oraz miejsca spotkań, w któ-
rych  mieszkańcy pogranicza obu 
krajów poznają kulturę, historię 
i zwyczaje drugiego narodu – mówi.  

Powrót do przeszłości? Nigdy!

Kto pamięta życie przed Schengen 
nie ma wątpliwości, że powrót do 
tamtych czasów zahamowałby 
rozwój nie tylko pogranicza. Komisja 
Europejska wyliczyła, że gdyby do-
szło do rozpadu strefy Schengen, 
kosztowałoby to gospodarkę UE od 
7 do 18 mld euro rocznie (0,05-0,13 
proc. unijnego PKB). Najwięcej stra-
ciłaby Polska, Niemcy i  Holandia. 
Do tego trzeba by jeszcze doliczyć 

wydatki z powodu kosztowniejszego 
transportu drogowego spowodo-
wane kontrolami granicznymi i ko-
lejkami na przejściach. Szacunki 
w  przypadku Polski mówią o  500 
mln euro rocznie. 

– Byłby to też fatalne dla naszych 
kontaktów – uważa Michael Kurz-
welly, artysta z  Frankfurtu, który 
jeszcze przed wstąpieniem Polski 
do Unii Europejskiej, mówił o dwu-
mieście i  nazwał je Słubfurtem. – 
Nie wyobrażam sobie, żeby mogły 
wrócić kontrole na granicy – dodaje. 
Wspomina, że jak Polska weszła do 
strefy Schengen, z radości kilka razy 
przejechał rowerem przez most, 
okrążył rondo w  Słubicach i  wrócił 
do Frankfurtu. – Nie mogłem się 
nacieszyć, że nie ma już kontroli – 
mówi. Wiedział, że współpraca obu 
miast dzięki temu wyraźnie przy-
śpieszy. Nie pomylił się.  

 (beb) 

Po Schengen most łączący Słubice i Frankfurt został otwarty dla autokarów. W październiku 2011 roku burmistrzowie Tomasz Ciszewicz 

i dr Martin Wilke zdjęli znak, który wcześniej nie pozwalał przekroczyć granicy kierowcom autokarów.  

Gdy co roku, 9 maja, wspólnie świętujemy Dzień Europy, most na Odrze staje się miejscem spotkań mieszkańców.  

Most łączący Słubice i Frankfurt jest dziś miejscem m.in. wydarzeń sportowych, jak 

choćby „Biegu bez granic”, który organizujemy w lipcu. 

Kierowcy, rowerzyści, piesi…dziś graniczny most jest zwykłą drogą, którą na co dzień po-

konują tysiące osób z obu stron rzeki. 
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Wkrótce fi nał gminnej kampanii „Eko-miasto” 

Uczymy najmłodszych segregować odpady 
20 grudnia, podczas gali w Collegium Polonicum, poznamy zwycięzców konkursu na najlepsze przedstawienie te-
atralne o tematyce ekologicznej, będzie też bal dla dzieci i wiele innych atrakcji przygotowanych na fi nał gminnej 
kampanii ekologicznej.

We Frankfurcie czekamy  
na pacjentów z Polski 

Rozmowa z Maciejem Mielcem, lekarzem 
chirurgiem z kliniki we frankfurckim Mar-
kendorfi e, która uruchomiła poradnię chi-
rurgiczną dla polskich pacjentów 

Maciej Mielec jest absolwentem Akademii 

Medycznej w Poznaniu. W Klinice we 

Frankfurcie pracuje od 13 lat, od 2014 roku 

jest zastępcą ordynatora chirurgii. To z nim 

mogą się kontaktować polscy pacjenci, 

którzy chcą skorzystać z leczenia w Mar-

kendorfi e. 
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Kampania rozpoczęła się w paździer-
niku od warsztatów ekologicznych 
w  przedszkolach samorządowych 
w Słubicach, Golicach i Kunowicach. 
– Uczyliśmy dzieci segregacji od-
padów poprzez zabawę – opowiada 
Marta Szymańska-Ptak ze słubickiej 
telewizji. HTS, na zlecenie gminy, 
przygotował i zrealizował kampanię. 
Starsze dzieci miały okazję obejrzeć 
fi lmy na temat segregacji odpadów, 
młodsze posłuchać bajki o  szarym 
śnie motyla, któremu przyszło żyć 
w  zanieczyszczonym środowisku. 
Były też zabawy edukacyjne i happe-
ning, który…oburzył dzieci. – Dzieci 
były oburzone, bo w ich salach wy-
sypaliśmy mnóstwo różnych od-
padów: butelki plastikowe i szklane, 
odpady papierowe…Ale o  to nam 
chodziło, żeby uświadomić im, że 

nasze miasto, dużo większe niż ich 
sale w  przedszkolach, tak właśnie 
może wyglądać, jak nie będziemy 
dbać o porządek i nie będziemy se-
gregować odpadów – mówi M. Szy-
mańska-Ptak. 

Po warsztatach maluchy dostały 
zadanie – miały przygotować scenki 
teatralne związane z  segregacją 
odpadów. Wykazały się ogromną 
kreatywnością, tworząc piękne 
scenografi e (każde przedszkole do-
stało na ten cel 500 zł) i wymyślając 
scenariusze swoich przedstawień. 
Wszyscy zaskoczyli pomysłowością. 
Przedszkole Pinokio zrobiło nawet 
jeżdżącą śmieciarkę! Przedstawienia 
można było oglądać na stronie in-
ternetowej gminy oraz w  telewizji 
HTS i  głosować na najlepszą insce-
nizację. Zwycięzców poznamy na 

gali 20 grudnia o  10.00 w  Colle-
gium Polonicum. Przedszkole, które 
wygra dostanie czek na 1000 zł, 
pozostali uczestnicy czeki po 250 zł. 
Po części ofi cjalnej, podczas której 
będzie okazja obejrzeć fi lm podsu-
mowujący akcję, maluchy będą się 
bawić na balu małych ekologów. 
Mile widziane stroje? Oczywiście 
z  odpadów. Dzieci będą też mogły 
zobaczyć jak można samemu przy-
gotować zabawki ze śmieci. 

Podczas kampanii dzieci nie 
tylko dowiedziały się sporo o eko-
logii, ale zobaczyły też, że se-
gregując odpady można komuś 
pomóc. Maluchy przynosiły do 
przedszkoli nakrętki od butelek, 
a  pieniądze z  ich sprzedaży trafi ą 
na rehabilitację 2-letniego Olafa, 
który urodził się z  rozszczepem 

kręgosłupa. W dwa miesiące udało 
się zebrać ponad 700 kg nakrętek! 
Jedna tona nakrętek jest warta 800 

zł, a  godzina rehabilitacji chłopca 
kosztuje od 50 do 80 zł. 

(beb) 

- Skąd pomysł uruchomienia po-
radni dla polskich pacjentów?
- Ponieważ rośnie liczba obywateli 
polskich i ich rodzin, które mają nie-
mieckie ubezpieczenie zdrowotne, 
w  naszej klinice powstał pilota-
żowy program adresowany właśnie 
do nich. Takich osób, w  okolicach 
Słubic i Frankfurtu, jest już około 7 
tysięcy. Część z nich z powodu słabej 
znajomości języka niemieckiego 
ma utrudniony kontakt z  lekarzem 
w Niemczech. Wychodzimy z ofertą 
właśnie do tych pacjentów. Uru-
chomiliśmy rejestrację w  języku 
polskim – wystarczy napisać maila 
na adres: poradnia.chirurgiczna@
klinikumff o.de – aby bez skiero-
wania zarejestrować się do naszej 
poradni. Maile odbiera i umawia pa-
cjentów na wizytę polski lekarz. Dla 
tych pacjentów poradnia jest pierw-
szym krokiem przed leczeniem 
szpitalnym. Trzeba też wiedzieć, że 
we Frankfurcie jest tylko 2 lekarzy 
rodzinnych mówiących po polsku, 
którzy nie przyjmują już nowych 
pacjentów i  dla wielu osób lekarz 
w  naszej poradni będzie trochę jak 
lekarz pierwszego kontaktu. Nasza 
poradnia jest też otwarta dla osób 
z Polski, które chcą prywatnie leczyć 
się w Niemczech. 
- W czym specjalizuje się poradnia 
przykliniczna? 
- Funkcjonuje przy naszej klinice 
chirurgii ogólnej i  brzusznej, która 
specjalizuje się w  chirurgii onkolo-
gicznej. Jest częścią ogólnoniemiec-
kiej certyfi kowanej sieci szpitali 
leczących nowotwory układu pokar-
mowego jak również przepukliny. 
Dysponuje najnowocześniejszą bazą 
diagnostyczną i  praktycznie oferują 
każdy rodzaj zabiegu chirurgicznego. 
Jednocześnie w ramach poradni prze-
prowadzamy drobne zabiegi chirur-

giczne w  znieczuleniu miejscowym, 
mamy opiekę pooperacyjną, wyko-
nujemy też zabiegi ambulatoryjne. 
- Czy są plany, żeby w Markendorfi e 
otworzyć także inne przykliniczne 
poradnie dla polskich pacjentów? 
- Od kilku miesięcy nowym ordy-
natorem kliniki chirurgicznej jest 
prof. Martin Kruschewski, który 
jest pomysłodawcą uruchomienia 
naszej poradni. Pomysł jest jednak 
taki, żeby przy klinice powstała sieć 
specjalistycznych poradni, w których 
byłoby zapewnione leczenie przez le-
karzy polskojęzycznych, a w dalszym 
etapie także przez polskojęzyczny 
średni personel. Wtedy polski pa-
cjent nie czułby stresu związanego 
z  barierą językową. Praktycznie na 
każdym oddziale w  klinice w  Mar-
kendorfi e jest jeden lub kilku lekarzy 
z Polski lub mówiących po polsku. 

(beb)
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20.01.2018, godz. 19:30
Aula Collegium Polonicum
Ludwig van Beethoven, IX Symfonia 
d-moll, Op. 125 (Oda do radości)
Brandenburska Orkiestra Państwowa we Frankfurcie nad Odrą
Nikos Athineos – dyrygent 

Ewa Barbara Rafałko – sopran, Aneta Łukaszewicz – alt,
Paweł Cichoński – tenor, Paweł Wiencek – bas

Chór kameralny Adoramus, Chór Heavenly Voices
Członkowie Singakademie Frankfurt nad Odrą
Chór Eurythm Gimnazjum im. Karla Liebknechta Frankfurt nad Odrą
Przygotowanie chórów: Barbara Weiser-Lada, Rudolf Tiersch 

Bilety: 100 zł do nabycia w SMOK
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Mikołajkowe warsztaty w galerii OKNO

Te prezenty zrobili z serca 
Malowali torby Mikołaja, szyli piernikowe ludziki, tworzyli tekturowe renifery… Ci, którzy wzięli udział w tegorocznych 
warsztatach mikołajkowych w galerii OKNO mogli potem obdarować swoich bliskich wyjątkowymi prezentami. 

Chętnych do udziału w  grudnio-
wych warsztatach odbywających 
się co roku w SMOKu jest tak dużo, 
że zawsze trzeba się spieszyć z zapi-
sami. Nie ma się co dziwić, bo jest 
to doskonała okazja, żeby zrobić sa-
memu rzeczy, których nie kupi się 
w żadnym sklepie. 

Pomysłodawcą warsztatów jest 
Anna Panek-Kusz, która opowie-
działa, jak one wyglądały w tym roku. 

Pierwszego dnia każdy z  uczest-
ników dostał lnianą torbę Mi-
kołaja, którą mógł pomalować 
według własnej fantazji. – Torby te 
na pewno umilą przedświąteczne 
zakupy, mogą też stać się upomin-
kiem dla bliskiej osoby – mówi A. 
Panek-Kusz o  warsztacie, który 
poprowadził Tomasz Fedyszyn. 
Kolejny pracowity dzień upłynął 
uczestnikom na „szyciu pier-
niczków”. Uczyła tego Monika Eliza 
Karwowska, która od kilku już lat 
szyje lalki, patchworki i stroje. Tym 
razem pokazała jak uszyć i ozdobić 
piernikowego ludzika. – Szyli duzi 
i mali wzajemnie sobie pomagając. 
Wyszły wspaniałe piernikowe 

ludki – wspomina organizatorka 
warsztatów. Potem przyszła pora 
na „Renifery Św. Mikołaja”, które 
z  tektury tworzyła ze swoimi 
uczniami A. Panek-Kusz. W  ruch 
poszły mazaki, wycinanki, wstą-
żeczki, brokat… – Każdy tworzył 
według własnej koncepcji i  fan-
tazji.  Zabawy było co niemiara, 
jedni podeszli do tematu z  mini-
malizmem, inni szaleli z  kolorami 
i technikami – mówi organizatorka 
tego warsztatu. Wśród prowadzą-
cych warsztaty była też 14-letnia 
Oliwia Florianowicz, która z mode-
liny potrafi  wyczarować prawdziwe 
cuda. Uczestnikom zaproponowała 
zrobienie dwóch fi gurek: bałwanka 
i  reniferka. „Anioł dla anioła” to 
tytuł ostatniej pracowni mikoła-
jowej. Zadanie – zrobić aniołka ze 
sklejki i go ozdobić. W rolę nauczy-
cielki wcieliła się Patrycja Krzep-
towska, słubicka artystka, malarka, 
rzeźbiarka, której wystawę będzie 
można zobaczyć 12 stycznia w  Ga-
lerii Małej Słubickiego Miejskiego 
Ośrodka Kultury. 
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„Baletnica 
w oknie”

Serdecznie zapraszamy na wernisaż wysta-
wy Pawła Janczaruka „Baletnica w mieście”, 
który odbędzie się 19 stycznia o 18.00 w Ga-
lerii OKNO Słubickiego Miejskiego Ośrodka 
Kultury. Wstęp wolny. 

Mała galeria pokaże 
wielkie prace   

Cykl spotkań z lokalnymi artystami w Galerii Małej rozpocznie się 
w nowym roku od wystawy malarstwa i rzeźby słubiczanki Patrycji 
Krzeptowskiej. Zapraszamy na nią w piątek 12 stycznia o 17.00 do Słu-
bickiego Miejskiego Ośrodka Kultury.

Zrobili kalendarz pełen uczuć i emocji 
Do 15 stycznia, w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury, można oglądać wystawę fotografi i, które trafi ły m.in. do kalen-
darza galerii OKNO na 2018 rok. Powstawały one podczas warsztatów prowadzonych m.in. w SMOKu.   

O tym jak powstawały prace, które 
składają się na wystawę „Ja czło-
wiek” opowiada jej autorka. 

Tu przypadkowa plama – nie 
szkodzi, w  coś ją zamienię. Tam 
kilka kresek, tu ciemniej, tam 
jaśniej –pomału tworzy się prze-
strzeń. Niedbale i  szybko, bar-
dziej czując niż myśląc …teraz 
stop! Idę po kawę. Zaraz tu wrócę 
i  dokończę. Wracam z  widelcem, 
szpachelką i łyżką- powstanie ory-
ginalna struktura. W  następstwie 
tej zabawy nie dopiorę ubrań, teraz 
to nieistotne. 

W  takim właśnie klimacie po-
wstawał cykl prac „ Ja człowiek” 
ukazujący zwykłego człowieka. 
Postacie zostały sprowadzone 
do prostej, geometrycznej formy, 
wprawione w  kontury, nie mają 
twarzy wyrażających emocje. Jedy-
nymi śladami ukazującymi emocje 
są plamy farb chaotycznie rozlane 
na płótnie, swobodnie spływające 
zacieki i  nierówna struktura bu-
dująca napięcie. Dzięki tym za-
biegom, każdy może stworzyć do 
każdego obrazu własną interpre-
tację. Wystarczy tylko przymrużyć 
oczy i uruchomić wyobraźnię…  

(red)

Autorami prezentowanych prac 
są: Witold Cholewa, Oliwia Błaże-
wicz, Michael Clasen, Ole Clasen, 
Janusz Duszkiewicz, Tymon Go-
lubski, Gudrun Kissinger, Joanna 
Korbus, Natalia Janczycka, Karolina 
Konczyńska, Patrycja Krzeptowska 
Emilia Kusz, Klaudia Kwiecińska, 
Paweł Lech, Paulina Łyżwińska, 
Anna Łysiak, Beata Łysiak, Kamil 
Mirończuk, Dariusz Olechno, Ha-
lina Samsonowicz, Aneta Szcześnie-
wicz i  Agnieszka Woźna. Wszyscy 
oni uczestniczyli w mijającym roku 
w  warsztatach fotografi cznych or-
ganizowanych w  SMOKu. Część 
zdjęć, które powstały podczas tych 
twórczych spotkań oraz podczas 
Akademii Fotografi i i Multimediów 
lAbiRynT, trafi ła do kalendarza ga-
lerii OKNO. Ma on już swoją tradycję, 
bo wydawany jest od kilkunastu lat. 
Zawsze jest ilustrowany fotografi ami 

lokalnych twórców. W  tym roku 
kalendarz tworzono pod hasłem 
„Uczucia i  emocje”. Celem warsz-
tatów było odkrywanie efektu prze-
nikania i  nakładania materiałów 
o różnej transparentności, zbadanie 
ich właściwości plastycznych oraz 
znalezienie w nich inspiracji do foto-
grafi cznego zilustrowania. Tematem 
realizacji były emocje i uczucia, któ-
rych szukaliśmy w  sobie, w  otacza-
jącym nas świecie. Zajęcia odbywały 
się zarówno w  przestrzeni galerii, 
w  studio fotografi cznym, jak rów-
nież w  plenerze. Warto  również 
przypomnieć, że w tym roku grupa 
fotografi czna pokazała swoje re-
alizacje na festiwalu w  słowackich 
Lewicach i  podczas festiwalu lAbi-
RynT. Przed nami kolejne wyzwania 
i  ambitne plany,  m.in. wystawa 
w Czechach.  

Anna Panek-Kusz  

- „Baletnica w  mieście” przed-
stawia piękno ukryte w  ruchach 
tancerki, pozbawionej scenicznego 
makijażu, kostiumu – tak napisała 
Ania Szafran, baletnica i  bohaterka 
zdjęć Pawła Janczaruka o projekcie, 
w  którym wzięła udział. – Miasto 
pełni tu bardzo ważną rolę. Urbani-
styczny krajobraz staje się sceną dla 
sztuki, dzięki czemu każde zdjęcie 
jest inne- dodała.  

W  projekcie ważna jest rola Ani 
(baletnicy) i  Pawła Janczaruka 
(autora zdjęć). Ania uczestniczy 
w wyborze zdjęć. Dzięki temu, z po-
szczególnej sesji, pozostają te naj-
lepsze. – Balet na zdjęciach może 
wyglądać dobrze lub źle. Najtrud-
niejszym nie jest zrobienie samych 

zdjęć, ale wybór najlepszych, na 
których baletnica prezentuje się 
idealnie według prawideł techniki 
baletowej – mówi autor zdjęć. – Ani 
tańczenie w balecie pozwala na zdo-
bywanie technicznych umiejętności, 
niezbędnych do tworzenia. Moim 
zadaniem było zatrzymanie tego 
w  fotografi i – mówi P. Janczaruk. 
– Najpiękniejszym w  naszym pro-
jekcie jest to, że Ania tańczy spek-
takl, którego świadkiem, widzem 
i rejestratorem w danym momencie 
jestem tylko ja. Ania ma również na-
dzieję, że „Baletnica w mieście” po-
ruszy i zachwyci, a w szczególności 
uświadomi, że posiadanie pasji to 
wielki skarb – mówi P. Janczaruk. 

(ap)
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Wystawę gołębi pocztowych po raz 
kolejny zorganizował w  Słubicach 
gorzowski oddział PZHGP. Można 
było nie tylko obejrzeć najbardziej 
utytułowane ptaki, ale też kupić 
gołębie od hodowców. Wielu z nich 
zostało uhonorowanych medalami 
za wyniki osiągane przez gołębie, 
które hodują. Marek Wachowiak, 
z  oddziału słubicko-kostrzyńskiego 
PZHGP podkreśla, że na przestrzeni 
ostatnich lat hodowcami, którzy 
osiągają największe sukcesy na 
wystawach, a  także w  lotach spor-
towych gołębi  jest m.in. rodzina 
Rozpędowskich. Hodowlę prowadzi 
ojciec – Wiesław Rozpędowski ze 
swoimi synami Mariuszem i  Sła-
womirem.  – Gołębie  z ich hodowli 
osiągają najlepsze wyniki,  nie tylko 
w  regionie, ale też w  Polsce, w  lo-
tach sportowych we wszystkich ka-
tegoriach, od lotów krótkich przez 
średnie do dalekich – podkreśla M. 
Wachowiak. 

- Jedne z  najpiękniejszych gołębi 
pocztowych pod względem ich bu-
dowy i  wyglądu posiada natomiast 
Jan Otwinowski  – chwali M. Wacho-
wiak. – Od wielu lat wygrywa on wy-

To było święto hodowców gołębi 
W niedzielę 10 grudnia, w hali sportowej w Słubicach, można było podziwiać gołębie pocztowe. Te najbardziej utytuło-
wane potrafi ą pokonać w jednym roku setki kilometrów. Ich hodowców nagrodzono medalami, które wręczali prezes 
gorzowskiego oddziału Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Sławomir Młynarczyk i burmistrz Słubic To-
masz Ciszewicz. 

Wśród hodowców gołębi są też panie. Jedną z nagrodzonych kobiet podczas słubickiej 

wystawy była Justyna Machowina z oddziału PZHGP w Drezdenku. 

Burmistrz Tomasz Ciszewicz gratulował m.in. Łukaszowi Staszewskiemu z sulęciń-

skiego oddziału.

Publiczność oklaskiwała też Bogusława Kozdrowskiego z oddziału go-

rzowskiego (na najwyższym stopniu podium), a także ponownie Sławo-

mira Rozpędowskiego i Jana Otwinowskiego.  

Sławomir Rozpędowski kilkukrotnie stawał na najwyższym stopniu po-

dium. Obok niego Wiesław Szewczyk, hodowca z Mieszkowic.  

Wśród nagrodzonych byli też członkowie oddziału w Drezdenku: Jan Otwi-

nowski, Henryk Ceglarski i Justyna Machowina.

stawy okręgowe w standardzie i jego 
gołębie co roku są w  reprezentacji 
okręgu gorzowskiego  na wystawę 
ogólnopolską – dodaje. – Czołowym 
hodowcą w  naszym okręgu jest też 
Bogusław Kozdrowski – mówi. – 

Pozostali to dopiero wschodzące 
gwiazdy – żartuje. 

Gołębie hoduje się obecnie 
głównie dla celów sportowych. Ina-
czej było w  starożytności i  wiekach 
późniejszych. Na przykład w  Grecji 

wykorzystywano je  do przekazy-
wania informacji o  zwycięzcach 
Igrzysk Olimpijskich, a w XII wieku 
muzułmanie, w  wojnach z  Króle-
stwem Jerozolimskim, używali go-
łębi do wzywania pomocy. W czasie 

II wojny światowej, na terenie Kraju 
Warty, Niemcy zarekwirowali 
wszystkie gołębie. Podczas wojny 
zniszczona została populacja pol-
skiej hodowli gołębi pocztowych. 

(beb)

Wielki sukces słubiczanina podczas mistrzostw świata 

Sebastian Świtoński trzeci na świecie! 
Portal slubice24.pl poinformował, że słubicza-
nin Sebastian Świtoński, niepełnosprawny siłacz, 
który wziął udział w grudniu, w Meksyku, w mi-
strzostwach świata juniorów wrócił z tych naj-
ważniejszych zawodów z brązowym medalem. 
Wywalczył go w wyciskaniu sztangi leżąc (po-
werlifting).  Sukces był podwójny, bo przy okazji 
pobił rekord Europy. 

To nie pierwsze medale S. Świtońskiego. Zawodnik kadry narodowej zdobywał je już 
wcześniej na mistrzostwach Polski, bił też rekordy w Europie. 

Start w  mistrzostwach świata, organizowanych przez World Para Powerlifting, był 
największym z  dotychczasowych wyzwań, przed którymi stanął 19-letni słubiczanin. 
Sebastian, który na co dzień występuje w barwach klubu Hałas Team Strzelin, wśród za-
wodników do 65 kg, wycisnął trzeci wynik – 122 kg. Ustanowił tym samym nowy rekord 
Europy. Jak podaje portal słubice24.pl poziom rywalizacji był bardzo wysoki. Wygrał 
Malezyjczyk Bonnie B. Gustin, który wycisnął 141 kg (nowy rekord świata), a drugi był 
Christian Largo z USA (128 kg). 
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Kolumbarium na 
cmentarzu gotowe!
Koło kaplicy, na cmentarzu komunalnym w Słubicach, na zlecenie gmi-
ny zbudowano kolumbarium. 20-metrowa ściana, wysoka na 3 metry, 
ma 21 nisz. Każda z nich może zmieścić dwie, trzy urny, w zależności od 
ich wielkości. – Na tę inwestycję z budżetu samorządu przeznaczyliśmy 
ponad 50 tys. zł – informuje burmistrz Tomasz Ciszewicz. 

Dodaje też, że jeśli zajdzie taka 
potrzeba do istniejącego modułu 
kolumbarium będzie można do-
budowywać kolejne. Burmistrz nie 
ma wątpliwości, że ta inwestycja 
jest potrzebna, choćby dlatego, 
że za kilka lat może być problem 
z  miejscem na cmentarzu. Po-
dobnego zdania było wielu 
mieszkańców, którzy w  czasie 
przeprowadzonych w  2016 roku 
konsultacji społecznych doty-

czących przyszłości cmentarza, 
opowiedzieli się za budową kolum-
barium (81 proc. biorących udział 
w konsultacjach było na „tak”, a 19 
proc. na „nie”. Łącznie wypowie-
działo się ponad 2,8 tys. osób). 

 Na jakich zasadach będzie można 
dokonywać pochówków w  kolum-
barium na razie nie wiadomo, bo 
rada miejska ma dopiero ustalić 
opłaty. Mają być niższe niż w  przy-
padku tradycyjnego pochówku, bo 

chodzi o  to, żeby zachęcić miesz-
kańców do korzystania z  alterna-
tywnych form grzebania zmarłych.

Na razie niewiele osób (średnio 
10 w  roku) decyduje się na kre-
mację zwłok i złożenie, na słubickim 
cmentarzu, prochów w  urnie. To 
jednak może się zmienić po wybu-
dowaniu kolumbarium. Pokazują to 
przykłady z innych miast, gdzie ko-
lumbaria już istnieją. 

(beb)
Tak wygląda kolumbarium w Słubicach. Ponieważ jest to budowla modułowa w każdej 

chwili będzie je można rozbudować.  
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Burmistrz Słubic ogłasza

trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem po byłej szkole sta-

nowiącej własność Gminy Słubice położonej w obrębie 11 – Rybocice.

Lp. położenie 
nieruchomości

nr ewid. 
działki

powierzchnia 
działki (m²)

powierzchnia użytkowa 
budynku (m²)

cena wywoławcza 
nierucho-mości (zł) 

wadium (zł)

1. Rybocice 20A 132/3 258 94,30 30 000 5 000

Przetarg odbędzie się 26 stycznia 2018 r. o godzinie 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. 

Akademickiej nr 1 ( II piętro ).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu, które należy wpłacić na konto urzędu w banku 

Bank Spółdzielczy w Rzepinie, Oddział Słubice nr 37 8371 0009 0009 5514 2000 0060 w takim terminie, aby najpóźniej 

w dniu 22 stycznia 2018 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Miejskiego w Słubicach. 

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

Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1 oraz na stronie bip.slubice.pl i www.slubice.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach – Wydział Gospodarowa-

nia Nieruchomościami i Architektury, pok. Nr 230 lub telefonicznie pod nr tel. 095 737 20 60 w godz. 8:00 – 16:00 od po-

niedziałku do piątku.

Przetarg ogłoszono 4 grudnia 2017 r.

Dyrektor Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym 
w Słubicach ogłasza

III przetarg ustny nieograniczony na najem garażu na okres do 5 lat, stanowiącego własność Gminy Słubice, położonego 

w Słubicach przy ulicy Żeromskiego 24.

1. Dane dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem przetargu:

Lp. Położenie
Oznaczenie 
nieruchomości

Powierzchnia 
użytkowa garażu

Cena wywoławcza Wysokość wadium

1.
Słubice, 
ul. Żeromskiego 24

Część działki 619/30/31 51,34 m2 5,00 zł/m2 miesięcznie 
(+ 23% VAT)

100 zł

2. Przetarg odbędzie się w dniu 28 grudnia 2017 r. o godz. 9:00 w siedzibie Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym 

w Słubicach przy Placu Bohaterów 13, w sali konferencyjnej (I piętro).

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu, które należy wpłacić na konto Zakładu Admi-

nistracji Mieniem Komunalnym w Słubicach prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Rzepinie Oddział w Słubicach nr 

75 8371 0009 0009 5530 2000 0020, z dopiskiem „wadium w przetargu na najem garażu przy ul. Żeromskiego 24”, 

w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 27 grudnia 2017 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie zakładu.

4. Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na  poczet czynszu najmu. Pozostałym 

uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie przelewem na podane konto bankowe, po pisemnej 

dyspozycji wpłacającego.

5. Minimalna wysokości postąpienia wynosi 5% ceny wywoławczej tj. 25 groszy (słownie: dwadzieścia pięć groszy).

6. Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221) do ceny osiągnię-

tej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23%.

7. Na najemcy będzie ciążył obowiązek podatkowy. W terminie 14 dni od zawarcia umowy należy złożyć informację o obo-

wiązku podatkowym w Urzędzie Miejskim w Słubicach, w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych, w pokoju nr 205.

Informacje dodatkowe:

1. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny zgłosić uczestnictwo w przetargu poprzez przedłożenie w dniu 

przetargu do godz. 8:50 dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, a firmy lub spółki dodatkowo wypis z odpowiednie-

go rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.

2. Umowa najmu zostanie zawarta na okres do 5 lat.

3. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy najmu.

4. Osoba która wygra przetarg zobowiązana jest uiszczać czynsz najmu począwszy od dnia zawarcia umowy najmu. 

Umowa najmu zostanie zawarta od dnia 1 stycznia 2018 r.

5. Dyrektor Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym zastrzega prawo odwołania przetargu z ważnych powodów 

z podaniem uzasadnionej przyczyny.

6. Oględziny nieruchomości będą możliwe w dniu 18 grudnia 2017 r. w godzinach 16:00-16:30.

Przetarg ogłoszono dnia 28 listopada 2017 r.Zakład Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach 
z siedzibą w Słubicach Plac Bohaterów 13

przeznacza do sprzedaży piec centralnego ogrzewania ENKA

• Piec na paliwo stałe – węgiel, 

drewno

• Piec grzewczy sterowany

• Rok produkcji 2009

• Używany – jeden sezon

• Moc cieplna – 36 kW

• Klasa kotła – 1

• Max ciśnienie robocze – 0,1 MPa

• Piec przeznaczony do ogrzania 

300-450 m2

• Pobór mocy 97 W

• Masa 430 kg

• Piec należy wymontować i odebrać 

we własnym zakresie

• CENA – do uzgodnienia

Przedmiot sprzedaży można oglądać w poniedziałek 10:30 -16:30 lub wtorek-

-piątek 8:00 do 14:00 po uprzednim uzgodnieniu z pracownikami Działu Tech-

nicznego – tel. 95 758 40 90

Wielkimi krokami zbliża się XXVI Finał Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy. Słubicki Miejski Ośrodek Kultury – 

tradycyjnie organizator Finału – zwraca się do słubiczan 

z gorącą prośbą o przekazywanie do siedziby SMOK inte-

resujących fantów na licytację. Bardzo ciekawym pomy-

słem na wsparcie akcji były przekazywane w ubiegłych 

latach przez podmioty gospodarcze działające na terenie 

naszego miasta, talony na różnego rodzaju usługi. Ro-

mantyczna kolacja dla dwojga, czy voucher na umycie 

samochodu i wszelkie inne usługi – wszystko to może 

znacząco zasilić konto WOŚP. Liczymy na kreatywność 

i zaangażowanie mieszkańców, które – przypomnijmy 

– w zeszłym roku zaowocowały w naszym mieście ko-

lejną rekordową zbiórką na kwotę pond 88 000 zł! Zapra-

szamy do współpracy!
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USŁUGI POGRZEBOWE

s.c.

Dariusz Orłowski 
tel. 602 370 562 (24h) 

668 030 562 

Cmentarz Komunalny
ul. Sportowa 2
69-100 Słubice

Reklama

Reklama

INFORMACJA

W Urzędzie Miejskim w Słubicach na okres 21 dni, wywieszono Zarządzenie 

Nr 321/2017 Burmistrza Słubic z dnia 08.12.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych oraz pomieszczeń go-

spodarczych stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do oddania w najem t ym samym stronom na okres do 3 

lat, które były uprzednio przedmiotem najmu na czas oznaczony do 3 lat.

Lp. Położenie Nr Księgi wieczystej Nr działki
Pow. użytkowa 
nieruchomości [m²]

Przeznaczenie 
nieruchomości

1.
Słubice, SCOP, lokal nr 12
ul. Piłsudskiego 3 - 4

GW1S/00026906/4 1275 15,43 Lokal użytkowy,  biuro

2.
Słubice, SCOP,  lokal nr 2
ul. Piłsudskiego 3

GW1S/00026906/4 1275 10,79 Lokal użytkowy,  biuro

3. Słubice, ul. Reja 9 GW1S/00005223/9 628/8 13,90 Pomieszczenie gospodarcze

4. Słubice, Plac Przyjaźni 11 GW1S/00005175/7 629/75 4,88 Pomieszczenie gospodarcze

5. Słubice, Plac Przyjaźni 11 GW1S/00005175/7 629/75 4,70 Pomieszczenie gospodarcze

6. Słubice, Plac Przyjaźni 11 GW1S/00005175/7 629/75 4,77 Pomieszczenie gospodarcze

7. Słubice, Plac Przyjaźni 11 GW1S/00005175/7 629/75 4,88 Pomieszczenie gospodarcze

8. Słubice, ul. Wojska Polskiego 12 GW1S/00012934/8 449/64 7,38 Pomieszczenie gospodarcze

9. Słubice, ul. Wojska Polskiego 13 GW1S/00012934/8 449/64 5,60 Pomieszczenie gospodarcze

10. Słubice, ul. Wojska Polskiego 13 GW1S/00012934/8 449/64 10,90 Pomieszczenie gospodarcze

11. Słubice, ul. Wojska Polskiego 14 GW1S/000012934/8 449/64 5,62 Pomieszczenie gospodarcze

12. Słubice, ul. Wojska Polskiego 14 GW1S/000012934/8 449/64 6,04 Pomieszczenie gospodarcze

13. Słubice, ul. Wojska Polskiego 27 GW1S/00013434/0 372/3 4,62 Pomieszczenie gospodarcze

14. Słubice, ul. Wojska Polskiego 27 GW1S/00013434/0 372/3 5,58 Pomieszczenie gospodarcze

15. Słubice, ul. Wojska Polskiego 14 GW1S/000012934/8 449/64 5,59 Pomieszczenie gospodarcze

16. Słubice, ul. Wojska Polskiego 144 GW1S/00005173/3 1280/2 3,41 Pomieszczenie gospodarcze

17. Słubice, ul. Wojska Polskiego 144 GW1S/00005173/3 1280/2 8,02 Pomieszczenie gospodarcze

18. Słubice, ul. Wojska Polskiego 144 GW1S/00005173/3 1280/2 6,59 Pomieszczenie gospodarcze

19. Słubice, ul. Wojska Polskiego 145 GW1S/00005173/3 1280/2 7,81 Pomieszczenie gospodarcze

20. Słubice, ul. Wojska Polskiego 145 GW1S/00005173/3 1280/2 3,88 Pomieszczenie gospodarcze

21. Słubice, ul. Wojska Polskiego 145 GW1S/00005173/3 1280/2 3,88 Pomieszczenie gospodarcze

22. Słubice, ul. Wojska Polskiego 145 GW1S/00005173/3 1280/2 3,98 Pomieszczenie gospodarcze

23. Słubice, ul. Wojska Polskiego 146 GW1S/00005173/3 1280/2 6,30 Pomieszczenie gospodarcze

24. Słubice, ul. Wojska Polskiego 147 GW1S/00005173/3 1280/2 3,89 Pomieszczenie gospodarcze

25. Słubice, ul. Wojska Polskiego 148 GW1S/00005173/3 1280/2 4,72 Pomieszczenie gospodarcze

26. Słubice, ul. Mickiewicza GW1S/00005202/6 516/10 23,78 Pomieszczenie gospodarcze

27. Słubice, Plac Bohaterów 1 GW1S/00003957/9 539/33 4,86 Pomieszczenie gospodarcze

28. Słubice, Plac Bohaterów 1 GW1S/00003957/9 539/33 6,17 Pomieszczenie gospodarcze

29. Słubice, ul. Paderewskiego 33 GW1S/00027621/9 542/54 16,69 Pomieszczenie gospodarcze

INFORMACJA

W Urzędzie Miejskim w Słubicach na okres 21 dni, wywieszono Zarządzenie 

Nr 322/2017 Burmistrza Słubic z dnia 08.12.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykaz pomieszczenia gospodarczego stanowiące-

go zasób Gminy Słubice, przeznaczonego do oddania w najem na czas oznaczony do 3 lat.

Lp. Położenie (miejscowość, ulica)
Nr Księgi wieczystej 
nieruchomości

Nr działki Pow. lokalu [m²] Przeznaczenie lokalu

1.
Słubice,
ul. Wojska Polskiego 147

GW1S/00005173/3 1280/2 3,84
Pomieszczenie 
gospodarcze

INFORMACJA

Burmistrz Słubic informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach w dniu 7 grudnia 2017r. wywieszono wykaz nie-

ruchomości gruntowych, stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do oddania w użyczenie na okres do 3 lat:

- Słubice ul. Żwirki i Wigury, część działki 539/33 o powierzchni ok. 1,63m2 – wykonanie termomodernizacji budynku (docie-

plenie styropianem o gr. 10cm).

Wykaz wywieszono dnia 07.12.2017r. na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach oraz zamieszczono na 

stronie urzędu bip.slubice.pl.

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

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

Słubice, dn. 07.12.2017 r.

BURMISTRZ SŁUBIC OGŁASZA 

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ 

ZADANIA PUBLICZNEGO 

Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ w 2018 i 2019 roku.

Rodzaj zadania: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A,B 

i C dla osób przewlekle psychicznie chorych, osób z upośledzeniem umysłowym 

w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osób z lekkim upośle-

dzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza 

neurologiczne, osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psy-

chicznych, które są zaliczane do zaburzeń psychicznych, z wyłączeniem osób 

czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych.

Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania wyżej wymienionego za-

dania w terminie od 2 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku, będącego 

zadaniem własnym gminy wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.

Termin składania ofert: 21 dni od ukazania się ogłoszenia konkursowego

Tytuł zadania publicznego: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy

Wysokość środków publicznych (dotacja) przeznaczonych na realizację za-
dania publicznego: Przewidywana wartość zadania wynosi: 664.940 zł.

Na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 332.470 zł. 

w 2018 roku i 332.470 zł. w 2019 roku z zastrzeżeniem, że wysokość tych środ-

ków może ulec zmianie ze względu na wysokość środków przekazanych na ten 

cel przez Lubuski Urząd Wojewódzki oraz ze względu na liczbę osób korzysta-

jących z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w poszczególnych mie-

siącach. 

I. Termin i warunki realizacji zadania publicznego:
1. Zadanie winno być zrealizowane na rzecz mieszkańców gminy Słubice 

w okresie od 2 stycznia 2018 do 31 grudnia 2019 roku.

2. Zadanie winno być realizowane w pomieszczeniach, które zostaną oddane 

w użyczenie jako część nieruchomości mieszczącej się w Słubicach przy pl. 

Wolności 17 e, a w związku z tym koszty eksploatacji i utrzymania, w tym 

opłaty za energię elektryczną, gaz, telefon, internet, ubezpieczenie, wodę 

i  ścieki, wywóz śmieci, opłaty na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej, okre-

sowych przeglądów i  bieżących napraw będą ponoszone przez oferenta, 

z którym zostanie zawarta umowa.

3. Zadanie powinno obejmować świadczenie usług wymienionych w  Roz-

porządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. 

w sprawie środowiskowych domów samopomocy ( Dz.U. z 2010 r. Nr 238, 

poz. 1586 ze zm.) przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje wymie-

nione w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grud-

nia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy ( Dz.U. z 2010 

r. Nr 238, poz. 1586 ze zm.) oraz spełniające wymagania określone w art. 122 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2017 poz. 1769 

ze zm.).

4. Zadanie winno być zrealizowane z  najwyższą starannością, a  przyznane 

środki finansowe winny zostać wykorzystane zgodnie z celem, efektywnie, 

oszczędnie terminowo przy kontroli i ocenie organu przyznającego dotację. 

II. Termin i warunki składania ofert:
 Warunkiem przystąpienia do otwartego konkursu ofert jest złożenie w ter-

minie do dnia 29 grudnia 2017 r. pisemnej oferty zgodnej z Rozporządze-

niem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 

r. w sprawie uproszczonego wzoru ofert i uproszczonego wzoru sprawoz-

dania z  realizacji zadania publicznego (Dz. U. z  2016 r. poz. 1300) wraz 

z wymaganymi załącznikami, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty 

konkurs ofert – zadanie pn. „ Prowadzenie Środowiskowego Domu Samo-

pomocy”, osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Słubicach, ul. Aka-

demicka 1, I piętro, pok. 118.

Szczegóły ogłoszenia znajdują się w  Biuletynie Informacji Publicznej na 
stronie www.slubice.pl

Słubice, dnia 8 grudnia 2017 r.
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Szanowni Państwo!
Już niedługo obchodzić będziemy rok Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. To doniosłe święto 
skłania nas niewątpliwie do refl eksji, przypominającej, że niepodległość nie jest dana raz na zawsze. 

Dlatego chcielibyśmy przedstawić 
Państwu inicjatywę, która, mamy 
nadzieję, pozwoli nam w  godny 
sposób uhonorować ten wielki jubi-
leusz. W  tym celu wraz z  przedsta-
wicielami wszystkich gmin powiatu 
słubickiego oraz Kościoła, powoła-
liśmy Powiatowy Komitet ds. Ob-
chodów 100-lecia Odzyskania Przez 
Polskę Niepodległości. Jego zada-
niem jest opracowanie kalendarium 
wydarzeń oraz imprez na terenie 
powiatu słubickiego, które byłyby 
świadectwem wagi, jaką przywiązu-
jemy do właściwego uczczenia tego 
doniosłego święta. 

Naszym zamiarem jest, aby w ob-
chody rocznicy odzyskania niepodle-
głości zaangażowani byli mieszkańcy 
wszystkich gmin leżących w  grani-
cach powiatu słubickiego. 

W każdej z gmin naszego powiatu 
podejmowane będą inicjatywy zwią-
zane z obchodami 100. rocznicy nie-
podległości. Tworząc z każdej z nich 
jeden z  elementów większej całości, 
skuteczniej i  z  silniejszą wymową 
zamanifestujemy nasz szacunek 
dla największej wartości narodowej, 
jaką jest niepodległość. Jednocześnie 
wzmocnimy wydźwięk i  wymowę 
każdego z  naszych działań, które 

będą mieć ogromne znaczenie dla 
utrwalenia pięknych kart dziejów na-
szej ojczyzny, jak również niezwykle 
wartościowych i  niezapomnianych 
lekcji historii, kształtujących postawy 
patriotyczne dzieci i  młodzieży. Oto 
wstępna propozycja kalendarium 
obchodów 100. rocznicy odzyskania 

niepodległości przez Polskę. Ka-
lendarz nie jest jeszcze kompletny, 
w kolejnych miesiącach wiele szcze-
gółów zawartych w  nim wydarzeń 
z  pewnością ulegnie modyfi kacji. 
Będziemy jednak na bieżąco o infor-
mować o wszelkich zmianach, wpro-
wadzać odpowiednie uzupełnienia, 

skutkiem czego pełny i  kompletny 
kalendarz stanie się wkrótce faktem. 
Kalendarium jest też dostępne na 
stronach internetowych powiatu 
słubickiego oraz gmin wchodzących 
w jego skład.  
„Projekt realizowany w ramach obchodów 
stulecia odzyskania niepodległości” 

Gmina Słubice 
• Styczeń 2018 – pierwszy z 11 dużych eventów sportowych pod wspólną nazwą 

"Sportowe Święto Wolności – Słubickie Obchody 100-lecia Niepodległości” organi-
zowanych przez Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji. W każdym miesiącu odbywać 
się będą różne wydarzenia sportowe (m.in. halowe turnieje, festyn na lodowisku, 
wyścigi rowerowe, zawody w pływaniu). 

• 17 września 2018 – odsłonięcie pomnika Pamięci Zesłańców Sybiru i Niepodle-
głości, ufundowanego przez gminę Słubice, który stanie przy placu Sybiraków 
w Słubicach

• Październik 2018 – uroczysty koncert muzyki polskiej z okazji jubileuszu 100-lecia 
odzyskania Niepodległości organizowany przez Słubicki Miejski Ośrodek Kultury 
w Collegium Polonicum w Słubicach

• 11 listopada 2018 – Msza Święta za Ojczyznę z udziałem przedstawicieli władz 
samorządowych, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i związków komba-
tanckich 

• 11 listopada 2018 o godz. 11.11. – Słubicki Narodowy Bieg 100-lecia odzyskania Nie-
podległości organizowany przez Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji – jeden ze stu 
biegów odbywających się tego dnia w całej Polsce pod wspólną nazwą "Od Bałtyku 
do Tatr". Bieg będzie ostatnią imprezą w ramach cyklu "Sportowe Święto Wolności 
– Słubickie Obchody 100-lecia Niepodległości”. 

• Cykl spotkań w bibliotece miejskiej w Słubicach dla dzieci i młodzieży, związanych 
z tematyką 100-lecia odzyskania Niepodległości, m.in. lekcje biblioteczne, konkursy 
literackie, plastyczne, prezentacje multimedialne i wystawy literatury polskiej

Gmina Rzepin
• Sztafeta Niepodległości – Bieg sztafetowy po trasie przebiegającej przez wszystkie 

gminy Powiatu Słubickiego – listopad 2018
• Wykład – Skąd jesteśmy? – październik 2018.
• Plener malarski – Wolna Ojczyzna – czerwiec 2018.
• Koncert patriotyczny – MDK Rzepin – listopad 2018.
• II Bieg Św. Huberta po Puszczy Rzepińskiej – Starościn – Rzepin – Starościn – 10 km 

(03.11.2018).
• Obchody Święta Odzyskania Niepodległości – plac Ratuszowy w Rzepinie –11.11.2018.

Gmina Ośno Lubuskie
• Gra miejska: "Ośno wczoraj i dziś" – wrzesień/październik 2018.
• Koncert Finałowy z cyklu "Convallaria" – lipiec/sierpień 2018.
• Festiwal Piosenki Polskiej: „Od odzyskania niepodległości do współczesności” 

–21-31 maja 2018.
• Coroczna sesja naukowa "Colloquia Lubuskie" – marzec 2018.

Gmina Górzyca
• „Łączy nas historia” – impreza plenerowa – Górzyca 01.09.2018.
• Pełni wdzięczności za dar „NIEPODLEGŁOŚCI” – koncert w kościele parafi alnym 

Matki Łaski Bożej w Górzycy – 11.11.2018.
• Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Niepodległościowej – Górzyca 13.11.2018.

Gmina Cybinka
• Koncert przygotowany przez Ognisko Muzyczne w Cybince – listopad 2018.

Powiat Słubicki
• Wspólne sadzenie „Dębów Niepodległości” w gminach powiatu słubickiego – 

listopad 2018.
• Uroczystość w Collegium Polonicum – (panel historyczny, część artystyczna, wy-

stawa prac plastycznych i fotografi cznych) – listopad 2018.
• Nabożeństwo ekumeniczne, złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową w kościele 

– wydarzenie z udziałem przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, 
organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i związków kombatanckich – 11.11.2018.

• Przedstawienie prezentacji multimedialnej pt. „Sztafeta pokoleń w drodze do 
niepodległości. Historia jednej rodziny” – wrzesień/listopad 2018.

• Przeprowadzenie sondy wśród uczniów, nauczycieli, mieszkańców Słubic doty-
czącej postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego – wrzesień 2018.

• Prezentacja spektaklu teatralnego dla młodzieży szkolnej i społeczności lokalnej : 
„Droga do wolności„ – przy współpracy SMOK-a –październik/listopad 2018.

• Literacki konkurs pt. „Wybitni Polacy w trudnych czasach” – wrzesień 2018.
• Konkursu piosenki i pieśni patriotycznej. Występ laureatów konkursu oraz 

zespołu Forte na planowanej uroczystości powiatowej w Collegium Polonicum – 
wrzesień/listopad 2018.

• Konkurs fotografi czny – „Biało-czerwona fl aga Rzeczpospolitej Polskiej w obiek-
tywie” – październik 2018.

• Konkurs plastyczny (luty 2018) oraz konkurs historyczny (kwiecień 2018) dla szkół 
ponadpodstawowych. 

Propozycje działań zaproponowane przez Kościół
• Bieg sztafetowy z Rzepina na Jasną Górę – w intencjach naszej Ojczyzny 

– 19 – 22 kwietnia 2018.
• Warsztaty muzyczne zmierzające do wykonania koncertu „W mocy Ducha Świę-

tego dla Ojczyzny, Kościoła i świata”. Warsztaty prowadzą muzycy Piotr Pałka, 
Paweł Bębenek, Hubert Kowalski w dniach 15 – 17 czerwca 2018.

• Parafi alne odpusty – kościoły pod wezwaniem patronów różnych zawodów i for-
macji dają okazję dostrzeżenia wkładu w budowanie Niepodległej Ojczyzny przez 
ludzi konkretnych zawodów i formacji

•  3 maja 2018 – Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski – Słubice. 
• 19 maja 2018 – z racji św. Andrzeja Boboli patrona Polski – Białków.
• 29 lipca 2018 – z racji św. Jakuba – Ośno Lubuskie.
• 14 sierpnia 2018 – św. Maksymilian Kolbe – relikwie Słubice par. Ducha Świętego. 
• 11 listopada 2018 – Uroczysta Msza za Ojczyznę. 
• 26 sierpnia 2018 – Matki Boże Częstochowskiej – Cybinka.
• 4 listopada 2018 – św. Huberta Patron Myśliwych.
• 25 listopada 2018 – św. Katarzyny Patronki Kolejarzy – Rzepin. 

100. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ
Roboczy kalendarz wydarzeń na terenie powiatu słubickiego (stan na grudzień 2017 r.)


