
Gmina rozstrzygnęła przetarg na rozbudowę SP i Gimnazjum nr 2. Do ist-
niejącej szkoły dobuduje nowy budynek. Oba zepnie szklany łącznik. Nowy 
obiekt będzie miał dwie kondygnacje. Na pierwszej zlokalizowana zostanie 
szatnia i świetlica dla dzieci z SP nr2, na górze będą pomieszczenia dydak-
tyczne dla gimnazjalistów oraz archiwum. Cały budynek ma mieć ok. 600 
mkw powierzchni. Gmina wyda na tę inwestycję ok. 1,6 mln zł.  str. 3

Z początkiem kwietnia uruchomiono nową linię kolejową z Zielonej Góry 
do Berlina. Niemiecki szynobus, zatrzymuje się także w Słubicach. Miesz-
kańcy pogranicza, którzy chcą na co dzień korzystać z tego połączenia, 
na przykład osoby pracujące w Niemczech, mogą kupić bilet miesięczny 
lub tygodniowy. Szynobusem można też jeździć na tańszy bilet weeken-
dowy  str. 2

W połowie kwietnia ruszyły rejsy 
naszego Zefi ra. Ten turystyczny sta-
tek, z pokładu którego można po-
dziwiać uroki doliny Odry, do Słubic 
zawita m.in. 20 kwietnia i cumować 
będzie u nas przez kilka następnych 
dni. Wróci też do nas m.in. na długi 
majowy weekend.  str. 8
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Uczniowie Szkoły Podstawo-
wej nr 3: Igor Lewaszow z kl. 
V c, Hubert Kossiński z V a 
i Jakub Kowalczyk z VI b zajęli 
drużynowo drugie miejsce 
podczas ogólnopolskiego 
konkursu wiedzy o hetmanie 
Stefanie Czarnieckim, któ-
ry jest patronem słubickiej 
szkoły. Hubert zajął też trzecie 
miejsce w rywalizacji indywi-
dualnej.  str. 4

Rozbudowa przedszkoli lekiem na reformę
Rząd zmienił w styczniu przepisy dotyczące obowiązku szkolnego sześciolatków co spowodowało, że zamiast 216 dzie-
ci, które powinny pójść we wrześniu do szkół w Słubicach i zwolnić miejsca w przedszkolach, pójdzie tylko 40. – Szybko 
podjęliśmy decyzję, że rozbudujemy dwa przedszkola, co da nam 50 dodatkowych miejsc – mówi burmistrz Tomasz 
Ciszewicz. Ponadto gmina umożliwiła  rodzicom trzyletnich dzieci, które obecnie chodzą do żłobka, pozostawienie ich 
tam na kolejny rok. Zdecydowało się na to 47 rodziców. 

Które drogi do remontu?
- Zmiana przepisów spowodo-
wała wielkie zamieszanie nie tylko 
w naszej gminie, ale w całej Polsce. 
Rodzice oczekują, że zapewnimy 
dzieciom miejsca w  przedszkolach, 
a przecież tak od ręki nie da się tego 
zrobić – narzeka burmistrz. Pod-
kreśla jednak, że gdy tylko okazało 
się, że obowiązek szkolny został 
wprowadzony dla dzieci 7-letnich 
i to rodzice będą decydować, czy po-
słać sześciolatka do szkoły czy nie, 
stało się jasne, że miejsc w  przed-

szkolach, z  którymi dotychczas nie 
było problemu, zabraknie. 

Niedawno obawy te się potwier-
dziły. Dyrektorka Zespołu Admini-
stracyjnego Oświaty w  Słubicach 
Jolanta Skręty mówi, że jedynie 40 
obecnych przedszkolaków zacznie 
we wrześniu naukę w  szkołach. 
– Miało pójść 216 dzieci, byliśmy na 
to przygotowani, zlikwidowaliśmy 
oddziały przedszkolne w  szkołach, 
żeby przygotować miejsca dla pierw-
szoklasistów, ale w  styczniu doszło 

do zmiany przepisów – wspomina 
J. Skręty. Żeby zaradzić tej sytuacji 
burmistrz podjął decyzję o  rozbu-
dowie przedszkola nr 1 „Jarzębinka” 
przy ul. Kopernika i przedszkola nr 4 
„Krasnal Hałabała” przy Bohaterów 
Warszawy. Gmina przeznaczy na 
obie te inwestycje blisko 1 mln zł, 
co pozwoli stworzyć w każdej z tych 
placówek dodatkowy oddział dla 25 
dzieci. 

Co zostanie tam zrobione? 
- W miejscu obecnych pomieszczeń 
biurowych i  zaplecza socjalnego na 
pierwszym piętrze powstanie nowo-
cześnie wyposażona, przestronna 
sala wraz z łazienką dostosowaną do 
potrzeb dziecka niepełnosprawnego 
– opowiada dyrektorka „czwórki” 

2,2 mln zł – tyle w tym roku wyda 
gmina na budowę nowych nawierzchni dróg 
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Renata Cembrowicz. – Natomiast 
pomieszczenia po starej kotłowni 
będą zaadaptowane na pokój na-
uczycielski, gabinety dyrektora, 
intendentki i  sekretarki oraz po-
mieszczenie socjalne – mówi. - Po-
wstanie sali dla szóstego oddziału 
przedszkola wychodzi naprzeciw

zapotrzebowaniu rodziców 
najmłodszych dzieci – podkreśla 
i  dodaje, że dodatkowym atutem 
modernizacji przedszkola będzie 
dobudowa sali gimnastycznej o  po-
wierzchni 84 mkw. 

Większa "Jarzębinka"  
Podobny zakres prac planowany 
jest w „jedynce”. Tam też powstanie 
nowa sala dla 25 dzieci z  całym za-
pleczem sanitarnym (w  miejscu 

pomieszczeń administracyjnych), 
natomiast najniższa kondygnacja 
budynku zostanie zaadaptowana 
na salę gimnastyczną z  łazienkami 
dla dzieci. Dobudowany też zostanie 
pokój nauczycielski i  część admini-
stracyjna. – Dodatkowo, mając świa-
domość, że brakuje w przedszkolach 
miejsc, umożliwiliśmy też rodzicom 
dzieci trzyletnich ze żłobka pozo-
stawienie ich tam dłużej, jeśli tylko 
wyrażą taką wolę – mówi J. Skręty. 
Zdecydowało się na to 47 rodziców. 

Rekrutacja do nowych oddziałów 
przedszkolnych zostanie przepro-
wadzona w  czerwcu, o  czym bę-
dziemy informować rodziców m.in. 
poprzez stronę internetową gminy 
(www.slubice.pl). 

(beb)

W  połowie marca magistrat 
podpisał umowę na budowę 
nawierzchni kilkunastu ulic 
w  Słubicach, Kunowicach i  Go-
licach. Gmina przeznaczy na 
to ponad 530 tys. zł. Termin za-
kończenia prac, który wynika 
z umowy to połowa lipca, ale wy-
konawca, fi rma Infrakom z  Ko-
ściana, która wygrała przetarg, 
planuje uporać się z  zadaniem 
w kwietniu i maju. 

W  ramach tej inwestycji 
rozpoczęła się już przebu-
dowa ulic: Północnej, Nocznic-
kiego, Południowej, Klonowej, 
Wawrzyniaka, Powstańców 
Wielkopolskich i  Wiosennej 
w  Słubicach (w  mieście zapla-
nowano też remonty cząstkowe 
innych dróg), a  także dróg przy 
Szkolnej, Diamentowej i Brylan-
towej w Kunowicach oraz Jasnej 
w Golicach. 

W budżecie gminy na ten rok 
na budowę dróg zarezerwowano 

w sumie ponad 2 mln zł, a 240 tys. 
zł pójdzie na remonty nawierzchni. 
Rozpoczęła się też budowa ostat-
nich odcinków dróg na osiedlu 

Królów Polskich. Ulice Batorego 
i  Zygmunta Starego pokryte zo-
staną betonową kostką.  

(beb)
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Tak po przebudowie będzie się prezentowało przedszkole „Jarzębinka” przy ul. Kopernika 

Do przedszkola „Krasnal Hałabała” zostanie dobudowana m.in. sala gimnastyczna dla dzieci. 
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Na wale przeciwpowodziowym przybyło koszy na śmieci 
Blisko 8,5 tys. zł poszło z budżetu samorządu za zakup dodatkowych 25 koszy na śmieci, które zostały już za-
montowane wzdłuż Odry, gdzie spaceruje wielu słubiczan. – Mamy tylko nadzieję, że nie zostaną zniszczone, 
bo niestety nasila się wandalizm w naszym mieście – mówi burmistrz Tomasz Ciszewicz. – Czasami to aż znie-
chęca do nowych zakupów – dodaje i opowiada, że wcześniej miały miejsce przypadki, że kosze były wyrywane 
i niszczone. Dlatego burmistrz prosi mieszkańców, żeby reagowali na akty wandalizmu. 

(beb) 

Szynobus do Berlina zatrzyma się też 
w Słubic ach!

Ważne dla osób pracujących w Niemczech

Bezpłatne 
konsultacje 
dla Polaków! 

Z początkiem kwietnia uruchomio-
no nową linię kolejową z Zielonej 
Góry do Berlina. Niemiecki szyno-
bus, który jeździ na tej trasie, zatrzy-
muje się także w Słubicach. 

Linię obsługuje Deutsche Bahn Regio. Jak informuje Urząd 
Marszałkowski, który dotuje to połączenie, szynobus z Zielonej 
Góry wyjeżdża codziennie o  6.52, po drodze zatrzymuje się 
m.in. w Słubicach (8.10). Do Berlina Lichtenberg dociera o 9.19. 
Z kolei z Berlina do Zielonej Góry pociąg odjeżdża o 10.11 (w Słu-
bicach jest o 12.05). 

To kolejne połączenie kolejowe z  Niemcami, obok urucho-
mionego 20 marca pociągu Berlin-Gorzów. Od 30 kwietnia 
2016 roku będzie też można dotrzeć bezpośrednio pociągiem 
z Berlina do Wrocławia. 

Bilet z Zielonej Góry do Berlina kosztuje 14,40 euro, w obie 
strony 28,60 euro. Mieszkańcy pogranicza, którzy chcą na co 
dzień korzystać z tego połączenia, na przykład osoby pracujące 
w  Niemczech, mogą kupić bilet miesięczny lub tygodniowy. 
Szynobusem można też jeździć na tańszy bilet weekendowy. 

(beb)
W uroczystym otwarciu nowej linii kolejowej uczestniczyli m.in. nadburmistrz Frankfurtu Martin Wilke, zastępca burmistrza Słubic Roman Siemiński, Alicja 

Makarska z zarządu województwa lubuskiego, minister infrastruktury Brandenburgii Kathrin Schneider i Alexander Kaczmarek z Deutschen Bahn. 

F
o

t.
 K

rz
y

sz
to

f K
rz

y
m

u
sk

i

Jakie prawa i obowiązki mają osoby 
pracujące w  Niemczech? Co warto 
wiedzieć, żeby podpisać właściwą 
umowę o  pracę, a  potem prawi-
dłowo rozliczyć się z podatku? O tym 
między innymi będzie mowa na spo-
tkaniu w piątek, 22 kwietnia o 16.30 
w  Słubickim Miejskim Ośrodku 
Kultury (ul. 1 Maja 1), które orga-
nizuje fi rma Bollmann& Partner 
z  Frankfurtu nad Odrą wraz z  kan-
celarią prawną HKPartner z  Lipska 
i  biurem Radców Podatkowych 
Weicher&Müller z  Erkner. Osoby 
zainteresowane indywidualnymi 
konsultacjami powinny się skontak-
tować mailowo z  organizatorami: 
info@bollmannundpartner.de (do 
20 kwietnia) i wskazać czego porada 
miałaby dotyczyć. 

Agnieszka Ździabek-Bollmann 
mówi, że Polacy są najliczniejszą 
grupą obcokrajowców pracują-
cych i  dojeżdżających do pracy 
w  Niemczech. W  samym regionie 
pogranicza często całe rodziny 
żyją z pracy w Niemczech. Niestety, 
nieznajomość języka i  przepisów 
powoduje, że osoby pracujące 
w  Niemczech nierzadko podpisują 
niekorzystne dla siebie dokumenty, 
często podsunięte przez praco-
dawcę (np. Aufh ebungsvertrag 

czyli rozwiązanie umowy za po-
rozumieniem stron lub aneksy 
do umów, powodujące obniżenie 
liczby godzin). Polscy pracownicy 
nie zawsze są świadomi, że wymóg 
założenia własnej fi rmy, jaki jest 
im narzucany przez niemiec-
kich partnerów, może kolidować 
z  przepisami o  tzw. rzekomym sa-
mozatrudnieniu. Nieznajomość 
uprawnień wynikających z choroby 
lub ciąży powoduje niemożność 
odzyskania świadczeń lub kończy 
się utratą ochrony przed zwolnie-
niem z  pracy. Podobne problemy 
dotyczą kwestii podatkowych: czy 
warto starać o  trzecią klasę podat-
kową czy jednak zostać w  pierw-
szej? Jak kwalifi kować ulgi dla 
małżeństw w sytuacji rozdzielności 
majątkowej w Polsce? Czy samotna 
matka powinna opodatkować się 
według drugiej klasy podatkowej? 
Nie lada wyzwanie stanowi dla 
wielu osób również złożenie rocz-
nego zeznania podatkowego i odzy-
skanie części poniesionych kosztów 
dojazdu. Tymczasem dobrze spo-
rządzone rozliczenie podatku 
w  Niemczech może przynieść na-
prawdę wysokie kwoty zwrotu z za-
trzymanego podatku. 

(beb )
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  Zapraszamy na biesiadę 
z piosenką żołnierską 

Kultywując tradycję lat ubiegłych, 
Słubicki Miejski Ośrodek Kultury 
wraz z  zespołem Konsonans za-
prasza do wzięcia udziału w III edycji 
Przeglądu Piosenki Biesiadnej „Bie-
siada bez granic”. Tegoroczna edycja 
przeglądu odbędzie się pod hasłem 
„Na żołnierską nutę”. Przegląd roz-
pocznie się 14 maja o   12.00 w  auli 
Collegium Polonicum. Kilkanaście 
zespołów z  całego regionu zapre-
zentuje znane i  lubiane utwory. 

Po zakończeniu części ofi cjalnej 
oraz nagrodzeniu uczestników 
rozpocznie się biesiada w  holu CP. 
Organizatorami tegorocznego prze-
glądu są tradycyjnie SMOK oraz 
zespół Konsonans. Patronat hono-
rowy objęli burmistrz Słubic Tomasz 

Ciszewicz i starosta słubicki  Marcin 
Jabłoński. Pomysłodawcą biesiady 
jest zespół Konsonans i  jego in-
struktor Piotr Pakulski.

Zapraszamy serdecznie do 
wspólnej zabawy. 

(red)
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W gminie 
będzie jaśniej 
i bezpieczniej 

41 tradycyjnych lamp i 13 solarnych postawi 
wkrótce gmina w miejscach, które wskazali 
m.in. mieszkańcy. Z budżetu wydamy na to 
w sumie ok. 300 tys. zł. 

„Dwójka” nam 
wypięknieje 

Gmina rozstrzygnęła przetarg na rozbu-
dowę Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 
2. Wygrała go słubicka fi rma Wimar, która 
rozpoczęła już prace. Do istniejącej szko-
ły dobuduje nowy budynek. Oba zepnie 
szklany łącznik. 

Chodzi o  końcówkę ulicy 1 Maja 
(od skrzyżowania z ul. Kupiecką) aż 
do hotelu Cargo przy ul. Transpor-
towej, gdzie stanie 28 tradycyjnych 
lamp z  ledowymi żarówkami oraz 
13 lamp przy ul. Nocznickiego. 
Łącznie z budżetu pójdzie na to ok. 
200 tys. zł. Lampy te maja świecić 
już latem. – Niestety musimy 
wyłożyć na to własne pieniądze, 
mimo, że droga jest krajowa. Nie 
było innej możliwości, a  miesz-

kańcy bardzo na tę inwestycję 
czekają – mówi burmistrz Tomasz 
Ciszewicz. 

Oprócz tego gmina zainwestuje 
w kolejne lampy solarne. Staną do 
jesieni m.in. w  Kunowicach, No-
wych Biskupicach, Kunicach i  na 
osiedlu Zielone Wzgórza w  Słu-
bicach. W  sumie będzie ich 13. 
Gmina zarezerwowała na tę inwe-
stycję 100 tys. zł. 

(beb) 

Nowy obiekt będzie miał dwie kon-
dygnacje. Na pierwszej zlokalizo-
wana zostanie szatnia i  świetlica 
dla dzieci z  SP nr 2, na górze będą 
pomieszczenia dydaktyczne dla 
gimnazjalistów oraz archiwum. 
Cały budynek ma mieć ok. 600 
mkw powierzchni. Gmina wyda na 
tę inwestycję ok. 1,6 mln zł. – Nie-
stety w  całości będą to pieniądze 
z naszego budżetu, bo nie ma moż-
liwości dofi nansowania tej inwe-
stycji z  funduszy unijnych – mówi 
burmistrz Tomasz Ciszewicz. Pod-
kreśla jednak, że „dwójka” to naj-
bardziej niedoinwestowana szkoła 
w mieście i stąd decyzja o tym, żeby 
podnieść jej standard. Wimar ma 

postawić obiekt do jesieni. – Przy tej 
szkole planujemy też w  przyszłym 
roku budowę sali widowiskowo-
-sportowej – zapowiada burmistrz. 
Samorząd ma już pozwolenie na 
budowę i  z  początkiem 2017 roku 
chce rozpocząć prace. Zaprojekto-
wana sala pomieści ok. 500 osób. 
Będzie wykorzystywana nie tylko 
przez uczniów, ale też do organi-
zowania większych imprez, m.in. 
koncertów . W  pla nach gmina ma 
też termomodernizację budynku 
szkoły i  liczy, że dostanie na to 
dotację z  Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej. 

(beb)

XVII 
Festyn 
Wincentyński 
10.30 fragment występu Orkiestry Koncertowej VICTORIA 
  — kościół NMP Królowej Polski
11.00  uroczysta suma odpustowa z oprawą muzyczną 
15.00  inauguracja festynu 
 — boisko Zespołu Szkół-Ekonomiczno-Rolniczych 
15.15 prezentacje lokalnego dorobku artystycznego
17.00 występ Orkiestry Koncertowej VICTORIA 

 część I „Bóg, Honor, Ojczyzna” 
 część II „Muzyka bez granic — dla każdego coś znanego”

3.5.2016

organizatorzy: Burmistrz Słubic, Starosta Słubicki, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Słubickiej, Parafi a Naj-
świętszej Maryi Panny Królowej Polski, Duszpasterstwo Akademickie Parakletos, Słubicki Miejski Ośrodek Kultury 

3 maja 2016 roku w uroczystość Najświętszej Marii Panny Królowej Polski słubiczanie świę-
tować będą 1050. rocznicę przyjęcia chrztu przez Mieszka I, 225. rocznicę uchwalenia Konsty-
tucji 3 Maja, 70 lat posługi duszpasterskiej w Słubicach księży misjonarzy i sióstr zakonnych 
ze zgromadzenia św. Wincentego a`Paulo oraz 25-lecie podpisania Traktatu między Rzecząpo-
spolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy

Orkiestra Koncertowa VICTORIA Parafi i Matki Boskiej Zwycięskiej w Warszawie Rembertowie pod 
dyrekcją płk. Juliana Kwiatkowskiego z udziałem solistów Teatru Wielkiego Opery Narodowej i War-
szawskiej Opery Kameralnej; soliści: Julia Karlova (sopran), Ewa Mikulska (mezzosopran), Ryszard 
Wróblewski (tenor), Robert Dymowski (bas/baryton), prowadzenie: Andrzej Krusiewicz (Polskie Radio)
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w  szkolnictwie wyższym. Certy-
fi katy „Lider Jakości Kształcenia” 
oraz „Studia z  Przyszłością” przy-
znano w  ramach Ogólnopolskiego 
Programu Akredytacji Kierunków 
Studiów „Studia z przyszłością” orga-
nizowanego przez Fundację Rozwoju 
Edukacji i Szkolnictwa Wyższego .

Na gali w Warszawie 16 marca br. 
nagrodę w imieniu Wydziału Prawa 
i  Administracji UAM odebrała kie-
rownik nagrodzonego kierunku stu-
diów dr Joanna Długosz.

Więcej informacji na temat wy-
różnionego kierunku prawo: http://
www.cp.edu.pl/pl/studia/rekru-
tacja/prawo/index.html 

Źródło: Collegium Polonicum

Prawo w CP
z certyfi katami!

Kierunek Prawo prowadzony wspólnie przez Wy-
dział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydział Prawa 
Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frank-
furcie nad Odrą został dwukrotnie wyróżniony 
przez komisję ekspercką w Programie „Studia 
z przyszłością”. 

Młodzi słubiczanie brylowali 
na hetmańskiej gali 

Nowy szalet 
przy bazarze

Lada moment ruszy budowa długo oczeki-
wanego szaletu przy ul. Kopernika. Ma być 
gotowy jesienią. Kosztować będzie 292 tys. 
zł. Czekają na to zarówno osoby prowadzące 
działalność na targowisku, jak i ich klienci. 

Przedszkolaki zbierały na hospicjum

Można skorzystać 
z bezpłatnych badań 

„Profi laktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu ży-
cia w powiecie słubickim” to realizowany od marca do czerwca pro-
jekt słubickiego starostwa. Skierowany jest do osób z dwóch grup 
wiekowych: od 7 do 19 lat oraz od 40 do 64 lat. Bezpłatnie można sko-
rzystać z badań podstawowych, a jak zajdzie konieczność także spe-
cjalistycznych. 

Igor Lewaszow, Hubert Kossiński i Jakub Kowalczyk z Igą Majek, która przygotowała uczniów do 

konkursu. 

Uczniowie Szkoły Podsta-
wowej nr 3: Igor Lewaszow 
z  kl. V c, Hubert Kossiński 
z V a i Jakub Kowalczyk z VI b
zajęli drużynowo drugie 
miejsce podczas ogólno-
polskiego konkursu wiedzy 
o  hetmanie Stefanie Czar-
nieckim, który jest patronem 
słubickiej szkoły. Hubert 
zajął też trzecie miejsce w ry-
walizacji indywidualnej. 

Uczniowie na ogólno-
polski konkurs historyczny 
„Hetmany”, który odbywał 
się w  Warszawie, pojechali 
z  nauczycielką Igą Majek. 
Przy okazji pobytu w stolicy 
zwiedzili m.in. Muzeum 
Powstania Warszawskiego, 
Muzeum ks. Jerzego Popie-
łuszki, Centrum Nauki Ko-
pernik, Belweder, stadion 
narodowy, park Łazien-
kowski. 

(beb) 
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Na czas budowy, kiedy trzeba będzie 
zamknąć dotychczasowy szalet, wy-
konawca ustawi przenośne toalety 
od strony sklepu Lidl. 

Burmistrz Tomasz Ciszewicz tłu-
maczy, że stary szalet nie był przez 
18 lat remontowany, dziś jest w  fa-
talnym stanie i  nie nadaje się już 
nawet do remontu. Stąd decyzja 
o wydaniu niemałych pieniędzy na 
nowy obiekt. W  budżecie na tę in-
westycję zarezerwowano wstępnie 
200 tys. złotych, ale po przetargu 
okazało się, że najniższa oferta, 
którą zaproponowała fi rma Kartech 
z  Kowalowa, wyniosła 292 tys. zł. 
Kolejne dwie fi rmy proponowały: 
385 tys. zł i 365 tys. zł.

Zakres prac jest spory, bo fi rma 
musi najpierw zburzyć poprzedni 
szalet. To znacznie podwyższa 
koszty. Ponadto szalet będzie miał 

stalową konstrukcję, która zostanie 
obłożona płytami z  wewnętrzną 
izolacją. W budynku znajdzie się 12 
kabin i  dodatkowe pomieszczenie 
dla obsługi. 

 O  potrzebie budowy szaletu 
mówiło się już dawno, ale dwa 
lata trwały uzgodnienia z  mini-
sterstwem infrastruktury i  bu-
downictwa. Wszystko przez to, że 
zmieniły się przepisy dotyczące za-
chowania odpowiednich odległości 
od granicy drogi i  sąsiednich nie-
ruchomości i  zgodę na lokalizację 
szaletu trzeba było uzyskać w War-
szawie. – Na szczęście mamy już 
wszystkie potrzebne dokumenty, 
w grudniu uzyskaliśmy pozwolenie 
na budowę, ale pierwszy przetarg 
nie wyłonił wykonawcy – mówi 
burmistrz.  

(beb)

21 marca w  urzędzie miejskim od-
wiedziły nas dzieci z  przedszkola 
Krasnal Hałabała, które wcześniej 
z  pomocą swoich nauczycielek 
zrobiły papierowe tulipany, sym-
bolizujące nadzieję. Rozdawały je 
mieszkańcom w  zamian za dobro-
wolne datki. W ten sposób to i inne 
przedszkola włączyły się do ko-
lejnej akcji charytatywnej na rzecz 
słubickiego Hospicjum Domowego 
św. Wincentego a'Paulo. Maluchy 
odwiedziły wiele słubickich insty-
tucji, kwestowały na bazarach i uli-
cach miasta. 

Podobny cel miała akcja zorgani-
zowana na początku kwietnia w  ra-
mach ogólnopolskich „Pól nadziei”. 
Jesienią w ogrodzie przy kościele pw. 
NMP Królowej Polski wolontariusze 
posadzili żonkile, które wiosną ścieli 
i  rozdawali mieszkańcom w  zamian 
za wsparcie dla hospicjum. 

 (beb)

Kierunek otrzymał nie tylko 
certyfi kat znak jakości „Studia 
z  Przyszłością”, ale także certy-
fi kat nadzwyczajny „Lidera jakości 
kształcenia”.

Certyfi kat „Lider Jakości Kształ-
cenia” otrzymują tylko te spo-
śród certyfi kowanych kierunków 
studiów, które uzyskały najwyższą 
liczbę punktów rankingowych przy-
znanych przez Komisję Ekspercką 
w danej edycji Programu. Pozytywna 
decyzja Komisji stanowi dowód 
uznania dla zaprojektowanej i  wdra-
żanej na kierunku prawo koncepcji 
kształcenia, która posiada cechy inno-
wacyjne, jest dostosowana do potrzeb 
rynku pracy i  oczekiwań otoczenia 
społeczno-gospodarczego oraz umoż-
liwia przekazywanie nowoczesnej 
wiedzy, jak również kreowanie umie-
jętności i  kompetencji społecznych 
poszukiwanych przez pracodawców.

Zgodnie z  regulaminem Pro-
gramu aplikację oceniało nie-
zależnie od siebie 3 ekspertów 
– członków Komisji, w tym: ekspert 
reprezentujący środowisko akade-
mickie, ekspert reprezentujący śro-
dowisko gospodarcze oraz ekspert 
działający w imieniu organów statu-
towych Fundacji Rozwoju Edukacji 
i Szkolnictwa Wyższego.

W  opinii Komisji certyfi kowany 
kierunek studiów prowadzony jest 
zgodnie z  najwyższymi standar-
dami jakościowymi obowiązującymi 

Dzieci z Krasnala Hałabały zrobiły 50 tulipanów, na które bez problemu znalazły chętnych. 

Także inne przedszkolaki przyłączyły się do akcji i wspólnie uzbierano ponad 8 tys. zł. 
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Oprócz wymogu związanego 
z  wiekiem, jest też jeszcze inny - 
trzeba być mieszkańcem powiatu 
słubickiego. Każda osoba, która 
chce wziąć udział w  bezpłatnym 
badaniu musi też wypełnić krótką 
deklarację uczestnictwa. Druk 
deklaracji jest dostępny m.in. 
 w  laboratoriach, które wykonują 
badania. Jest to m.in. fi rma Dia-
gnostyka (laboratorium w  Słubi-

cach znajduje się w  przychodni 
przy ul. Mickiewicza 6 - badania 
można tam zrobić od 4 kwietnia do 
14 czerwca 2016 roku, we wszystkie 
dni robocze od 7.00 do 11.00). - Do 
końca czerwca badania można też 
wykonywać jak do tej pory również 
w  laboratorium słubickiego szpi-
tala, od poniedziałku do piątku, 
w  godzinach 7.30 – 11.00, a  w  so-
boty od 8.00 do 11.00 – informuje 

asystent kierownika projektu Ewe-
lina Stanek – Piechowicz.

Przed badaniem trzeba być na 
czczo, mieć ze sobą pojemnik z mo-
czem i  podać swój numer PESEL. 
Z  badań, które są fi nansowane 
z Norweskiego Mechanizmu Finan-
sowego 2009-2014 oraz budżetu 
państwa, korzystają też mieszkańcy 
Rzepina, Górzycy, Ośna i Cybinki. 

(beb)
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1050. rocznica – historia, która nas łączy
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11 kwietnia w  Katolickim Centrum 
Studenckim odbył się wykład ks. 
prof. Józefa Swastka, którym uczci-
liśmy jubileusz 1050 – lecia chrztu 
Polski. Spotkanie odbyło się w  ra-
mach cyklicznych spotkań orga-
nizowanych przez Ekumenisches 
Europa-Centrum- Grenzgesprache 
oraz spotkań, które odbywają się 
w  ramach 25- lecia traktatu o  do-
brym sąsiedztwie i  przyjaznej 
współpracy. W  spotkaniu uczest-
niczyli Polacy i Niemcy, którzy jed-
nocześnie są przedstawicielami 
chrześcijańskich wyznań: katolic-
kiej, protestanckiej i prawosławnej. 
Ks. prof. Józef Swastek w  swoim 
wystąpieniu przedstawił swoją 
tezę o chrzcie Mieszka I, który miał 
odbyć się w  Ratyzbonie. Swoją 
tezą chciał podkreślić wiele łączą-

cych nasze narody wątków. Oprócz 
chrztu św., ks. Swastek przedstawił 
postaci wielu osób, które były łącz-
nikiem między naszymi narodami. 
Wśród nich były matki królów 
polskich, ponadto święci kościoła 
katolickiego, którzy prowadzili 
swoją działalność na terenie Polski 
i  Niemiec. Wykład był wstępem 
do bardzo ożywionej dyskusji. 
Uczestnicy mieli wiele pytań, które 
dotyczyły współczesnej sytuacji 
religijnej, politycznej i  społecznej 
w  Europie, szczególnie w  Polsce 
i  Niemczech. Spotkanie wniosło 
wiele nowych spostrzeżeń i  jest 
przyczyną do poszukiwania odpo-
wiedzi na pytania o  przyszłość Eu-
ropy i miejsce wiary w codziennym 
życiu naszych narodów. 

Ks. Rafał Mocny
Wykład ks. prof. Józefa Swastka wywołał 

ożywioną dyskusję. 

Temat wykładu sp otkał się ze sporym zainteresowaniem zarówno słubiczan jak i frank-

furtczyków. 

Działa j Lokalnie, dostaniesz 6 tys. zł! 

4 kwietnia 2016 ruszył nabór wniosków do IX edycji 
programu grantowego Działaj Lokalnie. Fundacja na 
rzecz Collegium Polonicum bierze w nim udział od 
2006 roku. Dotychczas w ramach dziewięciu konkur-
sów przyznała 88 dotacji na łączną kwotę 370 tys. zł!

W tym roku do udziału w programie zaproszone są organizacje poza-
rządowe  i  grupy nieformalne, które  mają  swoją  siedzibę, lub  planują 
prowadzić działania  w  gminach:  Słubice, Górzyca, Cybinka Rzepin, 
Krosno Odrzańskie, Gubin, Dąbie, Maszewo, Bobrowice, Bytnica, Ko-
strzyn nad Odrą, Witnica oraz Słońsk. Wnioski można składać do 14 
maja 2016 roku wyłącznie drogą elektroniczną. 

W  Programie  Działaj Lokalnie IX  tak jak w  poprzednich edycjach 
wspierane będą projekty, które  inicjują współpracę mieszkańców  na 
rzecz dobra wspólnego.

Jest on prowadzony z  myślą o  organizacjach pozarządowych oraz 
grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich 
społecznościach żyło się lepiej.

W tym roku pula środków do rozdania wynosi 55 tys. zł, natomiast 
maksymalna kwota dofi nansowania jednego projektu ze środków pro-
gramu to 6 tys.zł. 

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać:
• w siedzibie Fundacji na rzecz Collegium Polonicum, ul. Kościuszki 1, 

Słubice (I piętro biblioteki)
• na stronie www.dl.fundacjacp.org
• telefonicznie: 61 82 92 791 lub 603 110 837
• e-mail: m.wankiewicz@fundacjacp.org
Jak co roku większość środków na konkurs ,,Działaj Lokalnie” przyznała 
Akademia Rozwoju Filantropii ze środków Polsko-Amerykańskiej Fun-
dacji Wolności. W tej edycji program wspierany jest fi nansowo również 
przez gminy: Słubice, Krosno Odrzańskie oraz Dąbie. 

Marta Wankiewicz, Fundacja na rzecz Collegium Polonicum 

Zbrodnia Katyńska? Pamiętamy!

Mają oko na miasto 
Przy skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Sadowej, na kościele pw. NMP Królowej Polski (róg 1 Maja i alei Nie-
podległości) oraz na maszcie przy Ośrodku Pomocy Społecznej zainstalowane zostały megapikselowe, szyb-
koobrotowe kamery monitoringu miejskiego. Dodatkowo kupione też zostało, do siedziby straży miejskiej, 
urządzenie, który umożliwia sterowanie wszystkim kamerami, które znajdują się w mieście, także tymi na 
deptaku, przy hotelu Kaliski, sklepie Intermarche, na placu Bohaterów , przy szkołach i urzędzie skarbowym. 
Na rozbudowę systemu monitoringu gmina wydała 33 tys. zł.  

 (beb)

W środę 13 kwietnia w południe, przy 
pomniku na placu Sybiraków, spo-
tkali się mieszkańcy, którzy w Dniu 
Pamięci Ofi ar Zbrodni Katyńskiej 
oddali hołd polskim bohaterom. Nie 
tylko złożyli kwiaty pod pomnikiem 
i zapalili znicze, ale też wzięli udział 
we wspólnej modlitwie poświęconej 
ofi arom zbrodni NKWD. Słubiczanie 
modlili się też za ofi ary katastrofy 
pod Smoleńskiem. Organizatorem 
uroczystości, w  której wziął udział 
m.in. burmistrz Tomasz Ciszewicz 
i  przewodniczący rady miejskiej 
Mariusz Olejniczak był Społeczny 
Komitet Budowy Pomnika Pamięci 
Zesłańców Sybiru i  Niepodległości 
w Słubicach. 
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Słubiczanie nagrodzeni 
w konkursie fi lmowym 

Marcin Łakomiak i Bartosz Gralikowski z grupy fi lmowej WOLF, którą 
od 10 lat prowadzi w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury Wojciech 
Tomczak, zostali nagrodzeni w konkursie Regionalnego Centrum 
Animacji Kultury w Zielonej Górze. 

- Był to konkurs na krótki fi lmik, 
maksymalnie 15 sekundowy, 
którego twórcy mieli użyć hasła 
„Skręć w kulturę” – opowiada słu-
biczanin W. Tomczak, absolwent 
łódzkiej fi lmówki, obecnie ani-
mator kultury w  Zielonej Górze, 
który raz w  tygodniu nadal pro-
wadzi u  nas zajęcia z  młodzieżą. 
Na konkurs RCAK słubicki WOLF 
przygotował trzy fi lmiki. Najbar-
dziej spodobał się ten nakręcony 
przez Marcina i  Bartka, którzy 
na co dzień uczą się w  szkole we 
Frankfurcie. Opowiada o  tury-

ście, który pyta kierowcę o  drogę 
do Sławy. W  odpowiedzi słyszy 
– Skręć w  Kulturę. – Wykorzysta-
liśmy tu grę słów i  to się okazało 
dobrym wyborem – mówi W. Tom-
czak. Od wielu lat zaraża młodych 
swoją fi lmową pasją. Obecnie słu-
bicką grupę, która spotyka się co 
poniedziałek o  15.30 w  SMOKu, 
tworzy siedem osób. – Każdy 
może do nas dołączyć – zachęca 
W. Tomczak i opowiada, że zajęcia 
składają się z  dwóch części: teo-
retycznej, podczas której uczy na 
przykład jak pracować z  kamerą 

czy jak pisać scenariusze, oraz 
z  części praktycznej, która często 
odbywa się w plenerze. 

WOLF ma już na swoim koncie 
kilka ważnych nagród. Słubiczanie 
wygrali m.in. polską edycję Festi-
walu Filmów Jednominutowych, 
który jest obecny w  ponad stu 
krajach na  całym świecie (jest ko-
ordynowany przez TOM Founda-
tion w  Amsterdamie), triumfowali 
także na prestiżowym festiwalu So-
lanin w  Nowej Soli oraz Off eliadzie 
w Gnieźnie. 

(beb) 

Niemcy dają szkołę
Od 18 do 20 marca 2016 r. grupa uczniów i nauczycieli z Gim-
nazjum im. Karla Liebknechta we Frankfurcie oraz z Zespołu 
Szkół Licealnych w Słubicach prezentowała na Targach Edu-
kacyjnych w Poznaniu wspólny projekt szkolny umożliwia-
jący polskim uczniom naukę na poziomie ponadgimnazjal-
nym i zdanie matury w niemieckim gimnazjum.

Stoisko prezentujące projekt cie-
szyło się dużym zainteresowaniem 
poznańskich uczniów i ich rodziców. 
Uczniowie reprezentujący Gimna-
zjum im. Karla Liebknechta oraz na-
uczyciele z obu szkół odpowiadali na 
liczne pytania dotyczące warunków 
nauki, programu nauczania, ale 
również sposobu rekrutacji polskich 
uczniów do tej niemieckiej szkoły.

W  sobotę 9 kwietnia w  ZSL 
w  Słubicach odbył się już pierwszy 
etap rekrutacji – egzamin pisemny 
sprawdzający znajomość języka 
niemieckiego u  kandydatów na 

rok szkolny 2016/2017. W  wyniku 
tego egzaminu zostanie wyłoniona 
grupa do drugiego etapu – rozmów 
kwalifi kacyjnych, które odbędą się 
już po niemieckiej stronie w  Gim-
nazjum im. Karla Liebknechta we 
Frankfurcie nad Odrą. 

Po zakończeniu obu etapów re-
krutacji zostanie wyłonionych 26 
osób, które stworzą dwie polsko-nie-
mieckie klasy.  

Dorota Rutka
nauczyciel i koordynator projektu 

w Zespole Szkół Licealnych 
w Słubicach
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Jubileuszowe wsparcie 
dla polsko-niemieckich projektów 

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, dotowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej 
Niemiec, uruchomiła specjalną, jubileuszową linię projektową wspierającą inicjatywy w ramach społeczeństwa oby-
watelskiego na jubileusz 25-lecia polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.

Uchodźcy we Frankfurcie? Takie są dane
Dwumiasto Frankfurt nad Odrą & Słubice coraz bardziej uważa się za wspólny obszar. Dlatego przyjęcie uchodźców i ich 
integracja za Odrą mają wpływ, przynajmniej pośrednio, na percepcję po polskiej stronie. Ważne jest więc, żeby na bie-
żąco przekazywać mieszkańcom informacje, które pozwolą przeciwdziałać obawom części osób - pisze Martin Lebrenz, 
rzecznik prasowy magistratu we Frankfurcie w komunikacie, który nam przekazał. 

We Frankfurcie nad Odrą mieszka 
obecnie około 1200 uchodźców. Za 
zakwaterowanie i  integrację około 
660 z  nich jest odpowiedzialne 
miasto, za około 550 osób - kraj 
związkowy Brandenburgia (stan: 
11.3.2016). Władze Frankfurtu 
sądzą, że liczba uchodźców spodzie-
wanych w  2016 roku przekroczy 
tę, o  której była mowa w  roku po-
przednim. W  2015 roku zobowią-
zano Frankfurt do przyjęcia 770 
uchodźców. Obecnie przewiduje 
się, że liczba ta wzrośnie do 880 
osób.

Według obecnych ustaleń cała 
Brandenburgia przyjmie w  tym 
roku 40 tys. osób. Podejmowane 
przez rząd federalny działania 
(szybsze wydalenia, szybsze roz-
patrzenie wniosków o  udzielenie 
azylu, szybszy dostęp do rynku 
pracy, poszerzanie kręgu tzw. 
krajów „bezpiecznych”, do których 
uchodźcy mogą zostać odesłani) 
prawdopodobnie mało zmienią 
w  ogólnie napiętej sytuacji, gdyż 
efekt pojedynczych działań osią-
gnięty zostanie z  opóźnieniem. 

15 miesięcy, w  ciągu których 
uchodźcy we Frankfurcie nad Odrą 
przeciętnie czekają na decyzję 
w  sprawie udzielenia azylu, jest 
stosunkowo długim okresem. 

Zobowiązanie do przyjęcia 
uchodźców jest uregulowane 
w ustawie kraju związkowego Bran-
denburgia o  przyjęciu uchodźców. 
Rozdzielenie osób ubiegających 
się o  azyl w  poszczególnych kra-
jach związkowych Niemiec prze-
prowadza się na podstawie tzw. 
„klucza Königsteina”, który rocznie 
obliczany jest na podstawie wyso-
kości wpływów z podatków i liczby 
mieszkańców poszczególnych 
krajów związkowych. 

W  związku z  tym na Bran-
denburgię przypada około 3,1% 
uchodźców przybywających do 
Niemiec. W obrębie Brandenburgii 
na miasto Frankfurt nad Odrą - 
2,2% osób. Obecnie, wykorzystując 
wszystkie możliwości zakwatero-
wania we Frankfurcie nad Odrą, 
miasto dysponuje do 1158 miejsc, 
które mogłyby zostać zasiedlone 
przez uchodźców, w tym 308 miej-

scami w  obiektach zbiorowego za-
kwaterowania (w  zachodniej oraz 
południowej części miasta) i ok. 850 
miejscami w mieszkaniach. Miasto 
nawiązało kontakt ze spółką miesz-
kaniową „WoWi Frankfurt (Oder)”, 
która dysponuje pustymi miesz-
kaniami, w  których można by za-
kwaterować do 750 osób. Głównym 
najemcą byłoby miasto Frank-
furt. Poza tym około 100 osobom 
można zapewnić mieszkania u pry-
watnych wynajmujących. Przed 
wprowadzeniem się do własnego 
mieszkania uchodźcy, w  ramach 
szkoleń, poznają swoje prawa i obo-
wiązki, jak również problemy życia 
codziennego, z którymi mogą mieć 
do czynienia. 

Władze miejskie i  radni Frank-
furtu są zgodni co do tego, że 
zakwaterowanie uchodźców w zbio-
rowych obiektach położonych 
na peryferiach miasta nie sprzyja 
integracji, tolerancyjnemu współ-
życiu ludzi o  różnym pochodzeniu, 
wywodzących się z  różnych kultur. 
Przyswajanie języka, uczenie się 
reguł i  przejęcie wartości i  zasad 

kraju goszczącego zakłada bezpo-
średni kontakt z  mieszkańcami 
Frankfurtu. Z  tego powodu obok 
(preferowanego) zakwaterowania 
w  mieszkaniach, w  chwili obecnej 
rozpatrywana jest też możliwość 
wykorzystania dwóch budynków 
w  centrum miasta do zakwatero-
wania uchodźców. Chodzi o  bu-
dynek byłej szkoły podstawowej przy 
Bischofstraße, pomiędzy ratuszem 
a Odrą (jest tam 200 miejsc, można 
by ten budynek użytkować przez 2 
lata) oraz były internat przy Pusch-
kinstraße (jest tam 300 miejsc, czas 
użytkowania: 10 lat). 

W  grudniu 2015 Frankfurt nad 
Odrą dołączył do portalu po-
mocy uchodźcom „Helpto”. Jest 
to portal internetowy, na którym 
można umieszczać oferty pomocy 
i prośby o pomoc oraz reagować na 
już umieszczone tam wpisy. Zain-
teresowani mogą bezpłatnie się za-
rejestrować (http://frankfurt-oder.
helpto.de) i  umieszczać swoje 
oferty i prośby. Różne kategorie jak 
np. wsparcie rzeczowe, język lub 
mieszkanie ułatwiają znalezienie 

konkretnej oferty, tak aby pomoc 
szybko i bez komplikacji dotarła do 
uchodźców. Oferta jest skierowana 
do stowarzyszeń, inicjatyw, przed-
siębiorstw, wolontariuszy oraz sa-
mych uchodźców. 

W celu zintegrowania uchodźców 
na rynku pracy planowane jest 
obecnie założenie specjalnej agencji 
dla uchodźców przy Agencji Pracy. 
Jej celem będzie zaoferowanie 
uchodźcom szybkiej perspektywy 
zawodowej poprzez szybką wery-
fi kację i  uznanie kwalifi kacji za-
wodowych uzyskanych w  kraju 
pochodzenia (lub złożenie propo-
zycji oferty dokształcenia) i zaofero-
wanie zatrudnienia. 

Ogólnie rzecz biorąc, współżycie 
z  nowymi mieszkańcami przebiega 
we Frankfurcie nad Odrą spokojnie. 
Wzrost przestępczości, na temat 
której toczone są wciąż spekulacje 
w  debatach publicznych, nie jest 
widoczny, co ponownie niedawno 
podkreśliła policja. Również o napa-
ściach na kobiety w  ostatnich mie-
siącach nic nie wiadomo. 

Martin Lebrenz 

W  2016 roku mija 25. rocznica 
podpisania Traktatu między Rze-
cząpospolitą Polską a  Republiką 
Federalną Niemiec o  dobrym są-
siedztwie i  przyjaznej współpracy. 
Traktat stanowił kamień milowy 
w  stosunkach polsko-niemiec-
kich. Tworzył ramy dla pojednania 
i  partnerskiego kształtowania sto-
sunków dwustronnych na płasz-
czyźnie politycznej, ale również dla 
różnych form współpracy społe-
czeństwa obywatelskiego, których 
korzenie sięgały daleko wstecz, 
jeszcze okresu sprzed transfor-
macji ustrojowej, i  które teraz 
mogły nabrać prawdziwego roz-
pędu. Dzięki traktatowi ludzie za-
częli zwracać się ku sobie, budować 
zaufanie i zawierać przyjaźnie. Jego 
jubileusz stanowi zatem powód do 
świętowania – w  równej mierze 
dla elit politycznych jak i  dla obu 
społeczeństw. Pragnąc wesprzeć 
uroczystości jubileuszowe w sferze 
społeczeństwa obywatelskiego, 
Fundacja Współpracy Polsko-Nie-
mieckiej ogłosiła program „25 x 
25: Projekty społeczeństwa oby-
watelskiego na jubileusz 25-lecia 
polsko-niemieckiego Traktatu 
o  dobrym sąsiedztwie i  przyjaznej 
współpracy“. Środki będą przy-
znawane na wspólne projekty 
polskich i  niemieckich instytucji 
społeczeństwa obywatelskiego 
organizowane z  okazji jubileuszu. 
Dla uczczenia jubileuszu 25-lecia 

Traktatu o  dobrym sąsiedztwie 
i przyjaznej współpracy (i pokrew-
nych rocznic) można wnioskować 
o  środki do 25.000,- PLN (6.250,- 
EUR) na wspólne projekty, podkre-
ślające sukces ostatniego 25-lecia 
i  kształtujące nasze stosunki na 
przyszłość. 

Kto podejmie wyzywanie?
Kto? Polskie i niemieckie instytucje 
społeczeństwa obywatelskiego 
z  udziałem partnera z  drugiego 
kraju.
Co? Wspólne projekty z okazji jubi-
leuszu 25-lecia Traktatu o  dobrym 
sąsiedztwie i przyjaznej współpracy 
mogą uzyskać dofi nansowanie do 
kwoty 25.000,- PLN / 6.250,- EUR. 
Dofi nansowanie może stanowić do 
80% całkowitych kosztów projektu. 
Preferowane będą projekty mniej-
szych instytucji społeczeństwa oby-
watelskiego (typu „grassroots”). 
Jednym z  elementów projektu po-
winno być zwrócenie uwagi opinii 
publicznej na projekt poprzez odpo-
wiednie środki. 
Kiedy? Termin składania wniosków: 
01.01.2016-31.07.2016. Okres reali-
zacji projektów: 01.03.-30.09.2016
Jak? Wnioski można składać 
w  całym wymienionym okresie, 
odmiennie niż w  zwykłym trybie 
składania wniosków do FWPN 
nie później niż 2 miesiące przed 
terminem rozpoczęcia projektu. 
Wnioski składane są w  przezna-

czonym dla wnioskodawców sys-
temie online. Prosimy o zaznaczenie 
w  systemie, że wniosek składany 
jest w ramach ogłoszonej okoliczno-
ściowej linii projektowej 25x25.
Uwagi: Zarząd FWPN decyduje 
o  przyznaniu środków na pod-
stawie kryteriów jakościowych, 
koncentrując się szczególnie na 
projektach typu „grassroots“.
Linia projektowa działa z  zastrze-
żeniem dostępności wystarczają-
cych środków. Jeżeli środki zostaną 
wyczerpane przed upływem poda-
nych okresów jej trwania, wniosko-
dawcy mogą oczywiście ubiegać się 
o środki na regulaminowych warun-

kach programu współfi nansowania 
przez FWPN.

Przedział czasowy realizacji 
projektu nie może przekraczać 
30.09.2016.

Wspierane projekty muszą zostać 
skutecznie rozliczone w okresie jed-
nego miesiąca od ich zakończenia, 
jednak nie później niż do 01.11.2016.

Nie można łączyć środków fi -
nansowych z  linii projektowej 
25x25 z  regularnym fi nansowa-
niem projektów przez FWPN 
w  ramach tego samego przedsię-
wzięcia. Wsparcie danej instytucji 
w  ramach okolicznościowej linii 
projektowej 25x25 możliwe jest 

tylko raz. O  dofi nansowanie z  pro-
gramu 25x25 nie mogą ubiegać 
się jednostki samorządu teryto-
rialnego. Wsparcie nie obejmuje 
także imprez stricte sportowych. 
Pozostałe, ogólne informacje 
i  uwagi dotyczące składania wnio-
sków, realizacji projektów i  ich 
rozliczania znajdą Państwo na stro-
nach Fundacji Współpracz Polsko-
-Niemieckiej.

Linia projektowa fi nansowana ze 
środków Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych Republiki Federalnej Nie-
miec.  

Źródło http://www.25de.pl/wnioski-
-jubileuszowe.html

 Do końca maja przedłużamy 
konkurs fotografi czny 
W lutym zaprosiliśmy mieszkańców do udziału w konkursie fotografi cznym „Słubice - moje miasto, a w nim…”. 
Ponieważ zainteresowani chcieliby też mieć możliwość pokazania uroków miasta w wiosennej aurze postano-
wiliśmy przedłużyć konkurs o ponad miesiąc (początkowo miał trwać do połowy kwietnia). Przypominamy, że 
każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę zdjęć w następujących kategoriach: zabytki, atrakcje turystyczne, 
przyroda, kultura (wydarzenia), sport (wydarzenia), życie miasta. Regulamin konkursu oraz formularz zgłosze-
niowy znajduje się na stronie internetowej gminy Słubice- www.slubice.pl w zakładce „Konkurs fotografi czny” 
oraz w Biurze Obsługi Interesanta w siedzibie urzędu miejskiego w Słubicach. Na zwycięzców konkursu cze-
kają atrakcyjne nagrody. Więcej informacji: iwona.karaban@slubice.pl, tel. 95 737 20 64. 

(beb)
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Doświadczyć Europy w Dwumieście
Doświadczyć Europy w Dwumieście po raz kolejny będzie można 9 maja 2016 r., kiedy Słubice i Frankfurt nad Odrą, 
szósty już raz, będą wspólnie obchodzić Dzień Europy. Program wydarzenia obejmuje warsztaty, konkursy, dyskusje 
i gry o tematyce związanej z Unią Europejską oraz współpracą ponad granicami.

Polscy i niemieccy uczniowie podczas 
debaty dyskutować będą na temat 
migracji w Unii Europejskiej, wyruszą 
na poszukiwania skarbów po Dwu-
mieście, wspólnie wypróbują gry 
z  minionych stuleciach w  Muzeum 

Kleista oraz będą poznawać język są-
siada w Szkole Podstawowej Mitte we 
Frankfurcie nad Odrą. W  programie 
tegorocznych obchodów są też przed-
stawienia teatralne w  słubickich 
przedszkolach, przyznanie Nagrody 

Viadriny, rozmowy o  polsko-nie-
mieckich biografi ach w  Collegium 
Polonicum czy też polsko-niemiecki 
wieczorek taneczny. Program został 
tak skonstruowany, żeby każdy zna-
lazł coś interesującego dla siebie. 

Tegoroczne obchody odbywają się 
pod hasłem „Nowe pomysły dla Eu-
ropy” i  nawiązują tematycznie do 
25- lecia obchodów jubileuszu pod-
pisania polsko-niemieckiego trak-
tatu o dobrym sąsiedztwie. 

Inauguracja Dnia Europy będzie 
o  9.00 na frankfurckiej promena-
dzie nadodrzańskiej przy moście. 
Serdecznie zapraszamy! Poniżej 
znajduje się dokładny program. 

(red)

  9:00
  Frankfurcka promenada nad  
  Odrą koło mostu 
Uroczyste otwarcie
Stwórz swoją flagę i bądź z nami podczas otwarcia

szóstego Słubicko-Frankfurckiego Dnia Europy!

| frankfurt-slubice.eu

  9:00 – 11:00
  Biblioteka Collegium 
  Polonicum (parter)
  ul. Kościuszki 1

Śniadanie z biografi ą 
Poznaj zbiory Archiwum Ludzkich Losów i dowiedz się 

o pracy stowarzyszenia „My Life“. Zapoznaj się z techni-

kami przeprowadzania wywiadu biograficznego. Pod-

czas rustykalnego śniadania będziemy rozmawiali po 

polsku i niemiecku. 

| mylife-online.eu

  9:30 – 15:00 
  Dom Bolfrasa
  Bischofstr. 1a

Migracja w Unii Europejskiej 
Jakie są przyczyny migracji w UE, w jaki sposób

ludzie tutaj docierają i pod jakimi warunkami mogą 

tutaj pozostać? Polscy i niemieccy uczniowie 

poznają bliżej przyczyny, wyzwania oraz stanowis-

ka różnych podmiotów. W grupach roboczych będą 

przygotowywać się merytorycznie, by później móc 

dyskutować o europejskiej polityce migracyjnej. 

(Nabór zakończony) 

| frankfurt-slubice.eu, edic-ffo.euroregion-viadrina.de, 

europedirect-zielonagora.lubuskie.uw.gov.pl, jeb-bb.de

  

  10:00 i 14:00

Poszukiwanie skarbów „Tropem 

Europy“
Jakie miejsca w Dwumieście mają coś wspólnego z Unią 

Europejską? Podążaj za wskazówkami, przynieś dowody

i zdjęcia. Na zakończenie wspólnie ocenimy poszukiwa-

nie skarbów, a poszukiwacze skarbów, którzy odnieśli 

sukces, otrzymają mały upominek. Poszukiwanie skarbów 

jest możliwe w języku polskim, niemieckim i angielskim. 

Dla grup albo pojedynczych osób, od 15 lat, wymagane 

zgłoszenie! | pewobe-ffo.de

 

  11:00

Oprowadzenie po Europejskim 

Dwumieście
Odkryjemy Słubice i Frankfurt nad Odrą, zaczniemy od 

Polsko-Niemieckiej Informacji Turystycznej w Domu 

Bolfrasa. Oprowadzenie po polsku i niemiecku dla 

wszystkich grup wiekowych, czas trwania ok. 90 min, 

wymagane zgłoszenie! | tourismus-ffo.de

   10:00 – 13:00
  Szkoła podstawowa Mitte
  Gubener Str. 13

Krajoznawstwo i język sąsiada 
Uczniowie z Polski i z Niemiec dowiedzą się interesujących 

rzeczy o kraju sąsiada i spróbują swoich sił w języku 

sąsiada – również podczas warsztatów Towarzystwa

Polsko-Niemieckiego w Brandenburgii. 

| schulen-ff.de/gs-mitte, dpg-brandenburg.de

  10.00 – 11.00
  Collegium Polonicum
  ul. Kościuszki 1

Jakie są moje prawa, gdy robię 

zakupy w kraju sąsiednim?
Jak mogę zareklamować towary, usługi i podróże

w kraju sąsiedzkim? Jakie prawa obowiązują mnie

podczas zakupów w internecie? Referat z możliwością 

dyskusji z Polsko-Niemieckim Centrum Informacji Kon-

sumenckiej. Wymagane zgłoszenie! 

| vzb.de, konsument-info.eu

  10:00 – 11:30

Sukces poprzez współpracę
Jak ważna jest współpraca, aby osiągnąć cele? Anali-

zujemy bajki i wiersze, przygotujemy przedstawienie

i odniesiemy się do współpracy w Europie. Warsztaty

w języku polskim, dla klas szkolnych, możliwie od lat

7 do 18, wymagane zgłoszenie! | cp.edu.pl

  12:00 – 13:00

What makes something British, 

American or Polish? 
Zajmujemy się kulturą, różnicami kulturowymi oraz 

zrozumieniem międzykulturowym. Warsztaty w języku 

angielskim, od lat 15. Wymagane zgłoszenie! | cp.edu.pl

  13:00 – 14:30

Konkurs wiedzy o Polsce, Niem-

czech i Europie
Kto zna się lepiej na historii, politice, społeczeństwie

i kulturze? Uczestnicy pracują wspólnie podzieleni na 

grupy i rywalizują ze sobą o jak najwyższą ilość punk-

tów! Konkurs dla uczestników od lat 15, wymagane 

zgłoszenie! | cp.edu.pl

  10:00 – 14:00  
  Kampus Uniwersytetu 
  Europejskiego Viadrina
   Przy Auditorium Maximum, Logenstr. 4

Ruch drogowy dla małych 

Europejczyków
Mała ścieżka na hulajnogach/rowerach, quiz o ruchu 

drogowym i puzzle dla wszystkich grup wiekowych. 

| mikado-ffo.de 

  10:00 –16:00

Pokonywanie przeszkód i granic
Jak mogę się poruszać, jeżeli (już) nie mogę 

prawidłowo chodzić? I jak mogę odczuć świat, jeżeli 

ledwo widzę bądź słyszę?

 Droga dla poruszania się na wózku inwalidzkim 

oraz chodziku na kółkach, pudełko dotykowe i okulary 

symulujące, poza tym quiz na temat języka prostego, 

oferty plastyczne oraz informacje z stowarzyszeń osób 

niepełnosprawnych, niesłyszących oraz niewidomych.

 Poznajcie muzykę, słubicką grupę cyrkową oraz tan-

cerzy zumby w domie Lebenshilfe, poza tym pozwól-

cie pomalować sobie twarze, zagrajcie w koło fortuny, 

stwórzcie plakietki i dużo więcej. Obiad, ciasto i napoje 

na miejscu.

 Niemiecki Czerwony Krzyż i Polsko-Niemiecka Gru-

pa Ratownicza pokażą przykładowe wypadki - również 

z lekarzem „pluszowym misiem“, i zmierzą ciśnienie. 

| frankfurt-oder.de, lebenshilfe-ffo.de, bereitschaft-ff.de

  10:00 – 13:00 
  Muzeum Kleista
  Faberstr. 6-7

Zabawa łączy ludzi! Gry i zabawy 

z minionych stuleci
Polscy i niemieccy uczniowie spędzą czas na wspólnej 

zabawie. Po krótkim wprowadzeniu do tematu karty 

zostaną potasowane, kości rzucone, a gąski staną do 

wyścigu. Zabawa dla dzieci od lat 8-18, rozpoczęcie

o każdej pełnej godzinie, czas trwania 45 minut, wstęp: 

1€ za ucznia. Wymagane zgłoszenie! 

  15:00

Otwarte popołudnie gier 
Spróbuj swojego szczęścia podczas wspólnej gry

w kości, w młotek i dzwonek oraz wyścig gąsek. Wstęp: 

3 € za osobę. | kleist-museum.de

  10:00 – 16:00   
  Europejskie Centrum Ekumeniczne
  Kościół Pokoju (przy moście)

Kościół otwiera drzwi
Modlitwa o godz. 12:00 | oec-ff.de
 

  11:00 – 12:30  
  Uniwersytet Europejski Viadrina
  Logenstr. 11, Logensaal

Przyznanie Nagrody Viadriny
Tegoroczną Nagrodę Viadriny, przyznawaną przez Ku-

ratorium Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Uczelni 

Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie 

nad Odrą, otrzymuje polska historyk i politolog prof. dr 

hab. Anna Wolff-Powęska. Zgłoszenie: viadrinapreis@

europa-uni.de | europa-uni.de 

  11:00  
  Mehrgenerationenhaus Mikado 
  Franz-Mehring-Str. 20 

Wystawa: Europa bez granic?
| edic-ffo.euroregion-viadrina.de

  11:00
  SMOK, Galeria Mała
  ul. I Maja 1

Bajki Krajów Unii Europejskiej 
Wernisaż wystawy prac plastycznych przygotowany 

przez uczniów Gimnazjum nr 1 oraz Zespołu Szkół 

Technicznych w Słubicach. | galeriaokno.pl

  11:00
  Przedszkole Jarzębinka
  ul. Kopernika 62

Bajkowa Europa
Przedstawienie dla dzieci, przygotowane przez nau-

czycieli i rodziców. Wymagane zgłoszenie! 

  11:50
  Gimnazjum nr 2
  ul. Wojska Polskiego 38

Dzień Europejski 
Przedstawienia, tańce i rywalizacje - każda klasa przy-

gotuje prezentację na temat Europy. 

  15.00 – 16.30
  Forum Kleista
  Platz der Einheit 1

Pokonywać granicę poprzez grę 

– warsztaty z zakresu pedagogiki 

teatralnej dla nauczycieli
Teatr pokonuje granice i stwarza okazje do spotkań.

W teatrze mają znaczenie nie tylko wymówione

słowa, ale również gestykulacja, spojrzenia, czyny oraz

myśli. Nie na próżno gra teatralna nadaje się

jako środek międzynarodowego porozumienia. Warsz-

taty skierowane są do polskich i niemieckich nauczycieli.

Umożliwią one poznanie różnych środków z zakresu

pedagogiki teatralnej werbalnej i niewerbalnej ko-

munikacji. Koszt uczestnictwa: 6,- € od osoby,

 zgłoszenie: j.sasse@muv-ffo.de | muv-ffo.de

Wydarzenia

w poniedziałek, 9 maja 2016 r.
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Mit freundlicher Unterstützung
des Ministerpräsidenten
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Wydarzenia

związane z Dniem Europy

  11:00 
  Przedszkole Pinokio
  ul. Narutowicza 17

Uczymy się i bawimy w Europie
Wystawiamy przedstawienie dla dzieci w wykonaniu 

rodziców pt. „Uczymy się i bawimy w Europie “. Wyma-

gane zgłoszenie! 

  17.00
  Dom Bolfrasa
  Bischofstr. 1a

Fotografi czna podróż w czasie po 

Słubicach i Frankfurcie nad Odrą. 
Otwórz wspólnie z nami wystawę fotografii historii 

Dwumiasta oraz regionu i porozmawiaj z fotografami. 

| arle-ffo.de

  17.30 – 19.00 
  Volkshochschule Frankfurt (O)  
  Gartenstr. 1, Sala 1.07 

Polska przed przełomem?
Referat z dyskusją: Aktualne wydarzenia polityczne 

w Polsce i ich (możliwy) wpływ na stosunki polsko-

niemieckie. Tłumaczenie symultaniczne. Zgłoszenie:

nowak@vhs-frankfurt-oder.de

| vhs-frankfurt-oder.de

  18.00 
  Collegium Polonicum
  ul. Kościuszki 1, sala konferencyjna

Europejski wieczór z biografi ą
25 lat stosunków polsko-niemieckich w biografiach. 

10 osób z Polski i z Niemiec działające w przeróżnych 

sferach życia opowiedzą fragmenty swojego życia 

ściśle związanego ze współpracą z sąsiadami zza 

Odry. Zapraszamy na wspólne czytanie biografii oraz 

rozmowy na temat stosunków dobrosąsiedzkich

z mieszkańcami Dwumiasta. 

| fundacjacp.org, mylife-online.eu 

  18.00 – 19.30
  Uniwersytet Europejski Viadrina
  Große Scharrnstr. 59, Budynek gł. 109 

Ile i jakiej energii potrzebuje Euro-

pa? Z Paryża do Brandenburgii
Dyskusja w formacie Fishbowl z ekspertami z polityki, 

nauki i gospodarki. | eubb.de, jeb-bb.de

  19.30
  Club BASSement
  Lindenstr. 7

Krokiem tanecznym przez Europę
Poznajcie tańce klasyczne - interakywne polsko-

niemieckie warsztaty taneczne w nowym klubie stu-

denckim dla osób w każdym wieku. 

  

  Czwartek, 5 maja
  10:00 – 12:00
  Gimnazjum nr 1
  ul. Wojska Polskiego 1

Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej
dla uczniów gimnazjum zainteresowanych tematyką 

europejską. Najlepsi otrzymają nagrody. Test po 

polsku, możliwie również po niemiecku, wymagane 

zgłoszenie! | g1slubice.eu

  Sobota, 7 maja
  10:30 – 17:30
  Start: Plac dworcowy Frankfurt 
Wycieczka rowerowa do Uradu, 45 km
Pojedziemy wzdłuż Odry do Uradu, zwiedzimy 

powstający dom artysty w stylu naturalnego budow-

nictwa, a oprócz tego poznamy lepiej język sąsiada. 

Wycieczka rowerowa skierowana do dzieci i rodzin, 

również dla osób niepełnosprawnych z opiekunami. 

Posiłek na placu piknikowym za dobrowolną opłatą. 

Koniec we Frankfurcie n.O. | adfc-frankfurt-oder.de, 

twkslubice.jumelages.org.pl, dpg-brandenburg.de

  Środa, 11 maja
  9:00 – 11:00
  Gimnazjum nr 2
  ul. Wojska Polskiego 38

Polsko-niemiecki marsz Nordic 

Walking 
z uczniami projektu „Latarnia“ oraz zainteresowanymi 

osobami. 

  16:00 – 18:00
  Biblioteka Publiczna Miasta 
  i Gminy w Słubicach
  ul. Jedności Robotniczej 18

Pocztówka z Dwumiasta
Uczestnicy warsztatów wykonają pocztówki, które 

będą przedstawiały charakterystyczne miejsca Słubic, 

Frankfurtu i ich okolic. | biblioteka.slubice.pl

  Czwartek, 12 maja 
  19:30
  Uniwersytet Europejski 
  Viadrina
  Europaplatz 1, Gräfin-Dönhoff-Gebäude

Europejski wieczór fi lmowy
W roku 1995 gdzieś na Bałkanach. Wojna się skończyła, 

ale pokój jeszcze nie zapanował. Komediodramat 

o odpowiedzialności, grze politycznej o władzę

i nieracjonalności. „A Perfect Day“, reżyser Fernando 

León de Aranoa, Hiszpania 2015. Wstęp: 5,-/ ulg. 3,- €

| kleines-kino.de, edic-ffo.euroregion-viadrina.de

  Przystań Frankfurt/Słubice
Rejsy po Odrze z Zefi rem
Poznaj Dwumiasto ze statku.

Godziny odjazdów na: odra2014.pl

Zmiany zastrzeżone.

 
Zgłoszenie

dla grup do 26 kwietnia 2016 r. 
pod tel. +49 335 606985-0 lub 
mail@frankfurt-slubice.eu

Fotos/zdjęcia: Adam Czerneńko

Aktuelles Programm (PDF) | 
Aktualny program (PDF):

Preise für Bus & Bahn im Frankfurter 

Stadtgebiet (Zone AB)

inkl. grenzüberschreitende Linie 983:

Einfache Fahrt: 1,60 € (ermäßigt 1,10 €)

Tageskarte: 3,30 € (ermäßigt 2,40 €)

Gruppenkarte (max. 5 Pers.) : 7,80 €

Ermäßigte Fahrausweise gelten für Kinder 

von 6 bis einschließlich 14 Jahren.

Preise für Busfahrten

im Słubicer Stadtgebiet: 2,00 zł

Ceny za autobus i tramwaj na obszarze 

miejskim we Frankfurcie (strefa AB)

łącznie z transgraniczną linią 983:

Bilet jednorazowy: 1,60 € (ulgowy 1,10 €)

Bilet dzienny: 3,30 € (ulgowy 2,40 €)

Bilet grupowy (maks. 5 os.)  7,80 €

Bilety ulgowe dotyczą dzieci w wieku

od 6 do włącznie 14 lat.

Ceny za autobus na obszarze miejskim 

w Słubicach: 2,00 zł

(Quelle | Źródło: svf-ffo.de, PTH Transhand Sp. z o.o.)
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Zefi r wypływa na Odrę
W połowie kwietnia ruszyły rejsy Zefi ra. Ten turystyczny statek, z po-
kładu którego można podziwiać uroki doliny Odry, do Słubic zawita 
m.in. 20 kwietnia i cumować będzie u nas przez kilka następnych dni. 
Wróci też do nas m.in. na długi majowy weekend. 

Zefi r zabiera na pokład 90 osób, 20 
rowerów, oferuje małą gastronomię, 
na statku jest sklepik z regionalnymi 
produktami, w którym można kupić 
m.in. miód z  lubuskich pasiek, róż-
nego rodzaju przetwory czy wino 
z  naszym winnic. Na statku jest też 
kącik do zabawy dla dzieci, można 

skorzystać tam z  bezprzewodowego 
Internetu. Przede wszystkim jednak 
z pokładu statku, który pływa do paź-
dziernika, można zwiedzać okolicę. 
Podziwiać można przyrodę okolic 
Słubic, Frankfurtu, Eisenhuetten-
stadt, Krosna Odrzańskiego i  Ko-
strzyna. 

Sektor 3 zaprasza!
Centrum Organizacji Pozarządowych Sektor 3 udziela wsparcia 
w biurze Fundacji na rzecz Collegium Polonicum. – Zapraszamy 
do skorzystania z porad naszych doradców oraz do wzięcia udziału 
w podwieczorkach obywatelskich i wspólnego przygotowania V Fo-
rum dla NGO – zachęca Magdalena Tokarska, prezes Fundacji na rzecz 
Collegium Polonicum.

Bilet na godzinny rejs kosztuje 16 
zł (13 zł ulgowy), w przypadku grup 
powyżej 20 osób – 12 zł, a  rodzice 
z  jednym dzieckiem zapłacą 38 zł 
(za kolejne dziecko 10 zł). Jet też 
możliwość wybrania się w  dłuższy 
rejs (dwu-i  trzygodzinny). Cennik 
biletów i rozkład rejsów znajduje się 
na stronie www.odradlaturystow.pl 
lub  www.slubice.pl . 

Zefi r to jeden z  dwóch statków 
(jest jeszcze Laguna), które trzeci 
sezon będą pływały po Odrze 
dzięki Stowarzyszeniu Odra dla 
Turystów, które założyło kilka sa-
morządów. Właścicielami statków, 
które kosztowały ok. 8 mln zł (85 
proc. kwoty dała Unia Europejska) 
są: Nowa Sól, Słubice, Kostrzyn 
nad Odrą, Krosno Odrzańskie, Su-
lechów i Bytom Odrzański. Projekt 
wspiera też Urząd Marszałkowski 
w  Zielonej Górze oraz Górzyca 
i Głogów.  

(beb)

W  ramach działania Sektora 3 
w  Słubicach wsparciem dorad-
czym i  informacyjnym obejmiemy 
przedstawicieli organizacji pozarzą-
dowych oraz mieszkańców zainte-
resowanych działalnością społeczną 
z terenu Gminy Słubice. Oferujemy 
wsparcie infrastrukturalne, do-
radcze, informacyjne. 

S3S będzie otwarty przez 5 dni 
w  tygodniu w  godz. 9.00 – 16.00. 
Udostępniamy kserokopiarkę, bez-
przewodowy Internet oraz własną 
stronę internetową do promocji 
działań organizacji. – W  ramach 
wsparcia oferujemy doradztwo 
w  różnych formach: indywidu-
alnie, grupowo, za pośrednictwem 
poczty e-mail – mówi A. Szul-
czewski.

Doradztwo będzie prowadzone 
stacjonarnie w  siedzibie S3S i  tere-
nowo – bezpośrednio u  organizacji 
lub w  innych dogodnych dla od-
biorców miejscach na terenie Gminy 
Słubice. Doradcy będą dostępni dla 
organizacji po wcześniejszym umó-
wieniu spotkania. Wsparcie będzie 
prowadzone w  obszarach i  tema-
tyce związanej z  funkcjonowaniem 
organizacji pozarządowych m.in. 
zarządzania fi nansami, pozyski-
wania środków, przygotowania ofert 

realizacji zadań publicznych oraz 
sprawozdań z  wykonania zadania 
publicznego.

Nowość – podwieczorki 
obywatelskie!
W  tym roku prowadzone wcze-
śniej szkolenia zastąpimy formułą 
podwieczorków obywatelskich – 
czyli spotkaniami prowadzonymi 
w  luźnej atmosferze (przy kawie 
i  ciastku) na tematy interesujące 
uczestników. Podwieczorki będą 
prowadzone popołudniami, w go-
dzinach dostosowanych do uczest-
ników – wyjaśnia A. Szulczewski. 
– Chcemy, żeby w  organizację 
podwieczorków zaangażowały się 
organizacje z  terenu gminy. Spo-
tkania mogłyby się odbywać się 
w siedzibach organizacji pozarzą-
dowych, które będą odpowiadały 
za ich organizację – dodaje.

Pierwszy podwieczorek obywa-
telski odbędzie się 28 kwietnia, 
o  godz. 16.30 w  biurze Fundacji na 
rzecz Collegium Polonicum. Na spo-
tkaniu omówimy konkurs Działaj 
Lokalnie, zastanowimy się nad or-
ganizacją V Forum dla NGO oraz 
ustalimy tematy podwieczorków 
obywatelskich. Serdecznie zapra-
szamy.

Fundacja Collegium Polonicum

W związku z licznymi pytaniami 
o  problemy z  połączeniem te-
lefonicznym z  naszym biurem 
przypominamy o  zmianie do-
tychczasowych numerów te-
lefonu. Aktualny numer do 

sekretariatu: 61 82 96 791.

Jak gimnazjaliści zachwalali swoją szkołą?

„Jedynka” na piątkę 
7 kwietnia uczniowie i nauczyciele Gimna-
zjum nr 1 zorganizowali Dzień Otwarty dla 
młodzieży i rodziców, których dzieci doko-
nają wkrótce wyboru szkoły. 

Jak relacjonuje nauczycielka Mo-
nika Bugielska przyszli gimnazja-
liści mogli się przyjrzeć jak wygląda 
nauka w  gimnazjum. W  tym dniu 
szkoła otworzyła swoje drzwi dla 
przyszłych absolwentów klas szó-
stych i ich rodziców. O tym, co ofe-
ruje opowiedziała m.in. dyrektorka 
Aurelia Wolny. Zachwalała szcze-
gólnie innowacyjne metody nauki 
(innowacja matematyczna „Lubię 
to” oraz innowacja z języka angiel-
skiego „Windows G1”), na których 
będzie oparte nauczanie w klasach 
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Nasza informacja 
turystyczna 
z certyfi katem!

V Forum dla NGO
Jubileuszowe V forum zostanie 
zorganizowane na przełomie 
września i  października. W  tym 
roku do współorganizacji forum 
zamierzamy włączyć i zaprosić za-
interesowane organizacje z terenu 
gminy. Tematyka forum zostanie 
uzgodniona z  innymi organiza-
cjami podczas podwieczorków 
obywatelskich.

Kontakt z Sektorem 3
Fundacja na rzecz Collegium Polo-
nicum, ul. Kościuszki 1, 69-100 Słu-
bice, www.sektor3.slubice.pl
tel.884 309 488

Funkcjonowanie Sektora 3 do-
fi nansowane jest ze środków 
gminy Słubice w  ramach zadania 
„Wzmacnianie organizacji poza-
rządowych oraz rozwój lokalnego 
społeczeństwa obywatelskiego 
poprzez prowadzenie działań w ra-
mach Słubickiego Centrum Orga-
nizacji Pozarządowych” 

pierwszych. W  programie był też 
program artystyczny przygoto-
wany przez uczniów, prezentacja 
szkolnej telewizji Gimatv, zabawy 
sportowe i  zwiedzanie budynku 
szkoły. Na wszystkich czekał 
słodki poczęstunek i  jabłka, gdyż 
tego dnia w szkole obchodzono też 
Światowy Dzień Zdrowia. Można 
było skorzystać z badania poziomu 
cukru we krwi, ciśnienia czy poroz-
mawiać z  pracownicami sanepidu 
o zdrowym stylu życia. 

(beb)

5 kwietnia 2016 Polsko-Nie-
miecka Informacja Tury-
styczna we Frankfurcie nad 
Odrą, pełniąca rolę placówki 
informacyjnej dla turystów od-
wiedzających Europejskie Dwu-
miasto, a także dla mieszkańców 
Słubic i  Frankfurtu nad Odrą, 
obroniła znak jakości czerwone 
„I” nadawany informacjom tu-
rystycznym m.in. w Niemczech. 
Certyfi kacja informacji turystycz-
nych została wprowadzona u  na-
szych sąsiadów zza Odry w    2006 
roku. Stanowi ona bardzo ważny 
element realizowanej przez Nie-
miecką Organizację Turystyczną 
polityki zarządzania jakością Sys-
temu Informacji Turystycznej. 

Jej celem jest:
• stworzenie sieci standaryzowa-
nych jednostek informacji tury-
stycznej współpracujących ze sobą 
na poziomie lokalnym, regionalnym 
i międzynarodowym
• zapewnienie odpowiedniej jakości 
obsługi turystów przez jednostki in-
formacji turystycznej, a  także stałe 
podnoszenie kwalifi kacji zatrudnio-
nych pracowników i  świadczonych 
usług turystycznych.

Certyfi kacja polega na spełnieniu 
40 kryteriów ocenianych przed, 
a  także w  trakcie wizyty, przez „taj-
nego” klienta. Oceniane są mię dzy 
innymi dostępność darmowych 

materiałów dotyczących Frankfurtu 
i  Słubic, ale również map rowero-
wych i  informacji o  atrakcjach re-
gionu.

Kolejne punkty można zdobyć za 
aktywne promowanie ofert usłu-
godawców czy szeroką gamę ofert 
tematycznych, pomoc w  rezerwacji 
noclegów, rejsów statkiem po Odrze, 
wypożyczeniu roweru czy możli-
wość kupna biletów na imprezy 
kulturalne. Nie bez znaczenia są też 
kwalifi kacje pracowników czy zna-
jomość języków obcych( w  tym j. 
polskiego).

„Tajny” klient sprawdza również 
wyposażenie informacji w  infra-
strukturę przeznaczoną dla osób 
niepełnosprawnych, przewodniki 
dla osób niewidomych czy toaletę.

Po audycie otrzymaliśmy  spra-
wozdanie i  decyzję o  przyznaniu 
certyfi katu na kolejne 3 lata. Na 120 
możliwych punktów polsko-nie-
miecka placówka otrzymała 106. 
Porównując wynik z  innymi infor-
macjami zostaliśmy wyróżnieni 
i  jesteśmy lepsi niż 81% informacji 
turystycznych w całych Niemczech.

To ogromne zobowiązanie i moty-
wacja aby rozwijać się dalej, tworzyć 
nowe oferty, aby jeszcze więcej tury-
stów odwiedzało nasz region. 

Aneta Szcześniewicz, 
Polsko-Niemiecka 

Informacja Turystyczna

Uczniowie przygotowali własną prezentację szkoły i program artystyczny. 
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 Praca przymusowa na polsko-niemieckim pograniczu

Regionaliści szukają świadków historii 
Instytut historii stosowanej i Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie koło Poznania pracują nad przewodnikiem audio, 
który podróżujących autostradą pomiędzy Frankfurtem a Poznaniem informować będzie o miejscach obozów pracy 
przymusowej i ich historii. 

Wspomnień czar... Słubickie Fabryki Mebli
W związku z utrudnionym przekraczaniem granicy państwowej w okresie PRL to wcale nie przygraniczny handel 
dawał mieszkańcom Słubic najwięcej miejsc pracy. Istniały wprawdzie PSS „Społem”, czy Przedsiębiorstwo Prze-
wozów Międzynarodowych PEKAES, ale chlubą miasta była przede wszystkim produkcja, m.in. Zakłady Przemysłu 
Odzieżowego „Komes”, czy Słubickie Fabryki Mebli. Poznajmy więc najważniejsze fakty z historii nieistniejącego 
już przedsiębiorstwa meblarskiego...

Słubickie Fabryki Mebli powstały 
na mocy uchwały z 29 października 
1954 r. Prezydium Powiatowej Rady 
Narodowej w  Słubicach pod kie-
runkiem Feliksa Kupisa. Oryginalne 
dokumenty z  tego okresu nadal 
istnieją i  przechowywane są w  Ar-
chiwum Państwowym w  Gorzowie 
Wielkopolskim. Możemy się z  nich 
dowiedzieć m.in. tego, że pierwotna 
nazwa zakładów brzmiała SZPT, 
czyli Słubickie Zakłady Przemysłu 
Terenowego.

Punktem wyjścia stało się średnie 
przedsiębiorstwo, które w  1953 r. 
zatrudniało 53 osoby i  produko-
wało towary o  wartości 500 tys. zł. 
Dobry start nowego przedsiębior-
stwa utrudniały braki w  sprzęcie. 
Narzekano na brak podstawowych 
maszyn i  urządzeń. Te posiadane 
były już używane, a często silne wy-
eksploatowane.

Zadłużenie zakładów ciągle rosło 
i  po dwóch latach działalności 
wynosiło już 2 mln zł. Decydenci 
na szczeblu powiatu słubickiego 
i  województwa zielonogórskiego 
zastawiali się, czy lepiej fi rmę dofi -
nansować, czy też może w ogóle zli-
kwidować.

Słubickie zakłady nie ograniczały 
się oczywiście do produkcji mebli 
czy produkcji wyłącznie na rynek 
polski. Na terenie Słubic rozloko-
wano aż trzy zakłady meblarskie, 
a  w  terenie dodatkowe trzy punkty 

usługowe. Zakład introligatorski 
mieścił się wprawdzie w  Słubicach, 
ale blacharski już w Rzepinie, a ko-
walski - w Rąpicach.

Pewien przełom przyniósł do-
piero schyłek lat 50. i  początek lat 
60., kiedy doszło do zmiany na 
stanowiskach przewodniczącego 
PRN w  Słubicach (Feliksa Kupisa 
zastąpił Jan Dzikowski) oraz dyrek-
tora SZPT, a produkcję wsparli nowi 
inżynierowie.

Ich zadaniem było unowocze-
śnienie istniejącego już parku 
maszynowego, nowe, bardziej zme-
chanizowane technologie na miarę 
połowy XX w. i  wyroby bardziej 
odpowiadające oczekiwaniom ów-
czesnych klientów. Wcześniej sto-
sowane lite i  ciężkie płyty drzewne 
zastąpiono płytami wiórowymi z do-
datkiem żywicy i  ich pochodnymi 
płytami paździerzowymi, które po-
wstają ze zdrewniałych łodyg lnu 
i konopi, spajanych za pomocą kleju.

Wartość produkcji wynosiła od-
powiednio 7 mln zł w 1959 r. i aż 18,5 
mln zł w 1960 r.

Dział produkcji metalowej w Rą-
picach zaczął przynosić zyski, 
a  to dzięki produkcji elementów 
metalowych dla dopiero co bu-
dowanego Zakładu Eksploatacji 
Kruszywa w Lesznie Górnym koło 
Szprotawy, a także dzięki produkcji 
transporterów dla katowickiej 
Huty „Baildon” (od 2001 r. obecnie 

w  stanie upadłości) i  Wrocław-
skich Zakładów Włókien Sztucz-
nych we Wrocławiu (w  2001 r. 
sprzedane amerykańskiemu kon-
cernowi 3M).

W latach 60. znacząco wzrósł eks-
port wyrobów Przedsiębiorstwa do 
innych państw Bloku Wschodniego, 
głównie do Węgier i  do Bułgarii. 
Działowi wikliniarskiemu długo 
doskwierał brak wykwalifi kowanej 
kadry inżynierskiej, dlatego został 
oddany do dyspozycji Prezydium Po-
wiatowej Rady Narodowej.

W  1961 r. za rządów kolejnego 
przewodniczącego PRN w Słubicach 
Zdzisława Strzeleckiego (1960-1967) 
całkowicie porzucono produkcję 
metalową na rzecz wzrostu pro-
dukcji meblarskiej. Po raz pierwszy 
słubickie przedsiębiorstwo wysta-
wiło również swoje produkty na Tar-
gach Krajowych w Poznaniu.

Cały czas starano się zwiększać 
wydajność i  automatyzować po-
szczególne etapy produkcji, tak aby 
powtarzalne czynności w  miarę 
możliwości były wykonywane przez 
maszyny a  nie ludzi. Zdecydowano 
się na instalację półautomatyczne 
taśmy montażowej, narzucającej 
pracownikom konkretne tempo 
pracy. Dla bardziej estetycznego 
wykończenia zaczęto stosować la-
kiery nitrocelulozowe i  poliestrowe 
oraz mechaniczne wykończenie po-
wierzchni mebli na mat.

Reorganizacji uległy poszczególne 
pomieszczenia. Dwa kompleksy bu-
dynków połączono w jedną halę pro-
dukcyjną o  powierzchni 200 mkw. 
W  ten sposób powstała nowa hala 
montażowa, magazyn wyrobów 
podstawowych i  pomocniczych, 
czy magazyn wyrobów gotowych. 
Oddział obróbki wstępnej i  oddział 
klejarski zyskały dodatkowe po-
wierzchnie, gdyż te dotychczasowe 
były już niewystarczające.

Co więcej, zamontowano nowy 
dźwig towarowo-osobowy, tzw. 
ciągi odwiórowywania czy ciąg pyłu 
szlifi erskiego, zwiększające bezpie-
czeństwo pracowników a  ponadto 
wzniesiono kotłownię z dwoma du-
żymi kotłami wysokoprężnymi.

Nowy dyrektor naczelny Przedsię-
biorstwa nawiązał kontakty ze Zjed-
noczonymi Zakładami Meblarskimi 
we Frankfurcie nad Odrą. W ofercie 
zakładów pojawiły się nowe pro-
dukty, np. szafy trzydrzwiowe 
i powołano tzw. Klub Techniki i Ra-
cjonalizacji.

Pracownicy Przedsiębiorstwa 
mieli własną stołówkę, na której 
wydawano średnio od 150 do 250 
obiadów dziennie, a  nawet własną 
opiekę lekarską. Chodziło o  za-
kładowe ambulatorium lekarskie 
oraz zakładową przychodnię den-
tystyczną. Dyrekcja próbowała 
również zorganizować pracow-
nikom różne możliwości spędzenia 

wolnego czasu. Temu celowi 
służyć miał tzw. Klub Zakładowy, 
w  którym można było napić się 
kawy, poczytać dostępne na miejscu 
książki, pograć w tenisa stołowego 
albo w szachy.

Dopiero uchwałą Rady Ministrów 
pod kierunkiem premiera Józefa 
Cyrankiewicza z  28 maja 1968 r. 
słubickie zakłady przeszły w  gestię 
tzw. przemysłu kluczowego, a  stało 
się 1 lipca tego samego roku. Jedno-
cześnie przedsiębiorstwo zyskało 
nową nazwę najbardziej utrwaloną 
w  pamięci mieszkańców miasta, 
czyli Słubickie Fabryki Mebli. Liczba 
pracowników wzrosła do blisko 400, 
a wartość produkcji – do 50 mln zł.

Z czasem Słubickie Fabryki Mebli 
stał się oddziałem Gorzowskich 
Fabryk Mebli, mające swoje fi lie 
w  wielu innych miastach, m.in. 
Drezdenku i Skwierzynie.

Koniec Słubickich Zakładów Me-
blowych przyszedł dopiero wraz 
z  transformacją ustrojową w  Polsce 
i przejściem całego kraju na gospo-
darkę wolnorynkową. Produkcjom 
gospodarczo nieopłacalnym za-
mknęła się bowiem droga podtrzy-
mywania działalności przy wsparciu 
publicznych dotacji. 

Roland Semik
Powyższy artykuł powstał głównie 
w  oparciu o  archiwalne materiały do-
stępne w  Bibliotece Publicznej Miasta 
i Gminy w Słubicach.

Jak informuje Matthias Diefen-
bach z  Instytutu historii stoso-
wanej – Społeczeństwo i  Nauka 
w  Dialogu, który istnieje przy 
frankfurckiej Viadrinie, w  każdej 
gminie wzdłuż autostrady Po-
znań- Frankfurt nad Odrą istniał 
w  latach 1940-1942, częściowo 
do 1945 roku, jeden lub kilka za-
mkniętych obozów pracy przy-
musowej związanych z  budową 
autostrady Rzeszy. Umieszczano 
w nich Żydów, radzieckich jeńców 
wojennych i  innych pracowników 
przymusowych. Na jednym ze 
zdjęć, którymi dysponują historycy 
widać Żydów z  getta w  Gąbinie, 
inne to pocztówka z  obozu RAB 
w Leimnitz (obecnie Glińsk) pisana 
do przełożonego starszeństwa 
Żydów w getcie łódzkim. W latach 
1940-1942 we wszystkich obozach 
poza Świeckiem przebywali polscy 
Żydzi, głównie z  getta łódzkiego 
i budowali powstającą autostradę. 

Wiele podległych Dyrekcji Au-
tostrad Rzeszy obozów (pomiędzy 
Frankfurtem i  Poznaniem zimą 
1940/41 roku założono ponad 30 

obozów dla pracowników przymu-
sowych) służyło Gestapo jako tzw. 
wychowawcze obozy pracy dla cy-
wilnych pracowników przymuso-
wych ze wszystkich okupowanych 
krajów, w większości z Polski, czę-
ściowo jeszcze podczas prac przy 
budowie autostrady, częściowo 
dopiero po ich przerwaniu w  1942 
roku. Te obozy działały, podobnie 
jak jeszcze kilka innych tego typu, 
do 1945 roku. 

Leżący najbliżej Słubic obóz 
w  Świecku, zwany „Oderblick” 
służył jako centralny wychowawczy 
obóz pracy i  poszerzone więzienie 
Gestapo na terenie frankfurckiej re-
jencji rządowej. Inny obóz w  Guel-
dendorf po tym, jak początkowo był 
także obozem pracy przymusowej 
dla Żydów, służył do 1945 roku jako 
obóz dla chorych pracowników 
przymusowych i  prawdopodobnie 
był centralnym w regionie obozem 
dla rodzących cywilnych pracownic 
przymusowych i  ich w  Niemczech 
urodzonych dzieci. 

Do realizacji projektu, który 
ma się zakończyć opracowaniem 

przewodnika na temat obozów 
historycy potrzebują pomocy. – 
Poszukujemy świadków historii 
lub ich potomków oraz lokalnych 
historyków, znawców historii lo-
kalnej, osoby znające dobrze teren 
– informuje M. Diefenbach. – Szu-
kamy informacji o  historii nazi-
stowskich obozów pracy wzdłuż 
budowanej wówczas autostrady. 
Chcielibyśmy się też dowiedzieć, 
w  jaki sposób upamiętniono hi-
storię tych miejsc martyrologii po 
1945 roku. Poza tym poszukujemy 
nauczycieli, stowarzyszenia lub 
inne osoby, które przy pomocy na-
szych informacji chciałyby same 
zajmować się badaniem tej historii 
w  ramach własnych projektów – 
dodaje. 

Przewodnik audio oraz bro-
szura zostaną zaprezentowane 
jesienią tego roku. Będą dostępne 
bezpłatnie na stronach inter-
netowych partnerów projektu. 
Opis projektu można znaleźć na 
stronie: www.instytut.net/pl/
zwangsarbeit-zwischen-frank-
furt-oder-und-poznan 

Koordynacja projektu i kontakt na 
terenie województwa lubuskiego:
Matthias Diefenbach, 
m.diefenbach@instytut.net, 
tel. 506 352 594

Projekt jest fi nansowany ze 
środków Fundacji „Pamięć, Odpo-
wiedzialność, Przyszłość” (Stiftung 
„Erinnerung, Verantwortung und 
Zukunft”) oraz Fundacji Współ-
pracy Polsko-Niemieckiej. 
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Ania 
w końcu złota!

Rewelacyjne wiadomości napłynęły do nas 
z Włoch, gdzie rozgrywane były Mistrzo-
stwa Świata w kolarstwie torowym. Anna 
Harkowska zdobyła 19 marca dwa medale... 
złoty i brązowy!

Przyjaciele pamiętają 
o Zdzisławie Skręty

Siatkarski Memoriał im. Zdzisława Skręty odbył się w naszym gim-
nazjum nr 1 w sobotę 19 marca. Wzięło w nim udział siedem drużyn 
damskich i męskich.

Panie mają 
niezłe oko 

Niektóre panie swoje święto 8 marca spę-
dziło… strzelając. W Zespole Szkół Tech-
nicznych po raz siódmy, z okazji Dnia Ko-
biet zorganizowano zawody strzeleckie dla 
pracowników oświaty.  

Ten dzień od siedmiu już lat dla 
przyjaciół Zdzisława Skręty wy-
gląda tak samo. Najpierw zapalają 
znicze i  składają kwiaty na jego 
grobie, potem spotykają się w  hali 
sportowej w  „jedynce”, gdzie roz-
grywany jest turniej siatkarski. 
Głównym organizatorem jest ekipa  
„Dwójki” z  Dariuszem Krzeptow-
skim na czele. Tak było i tym razem. 
Tradycyjnie sportowym zmaga-
niom przyglądała się Jolanta Skręty, 
a dwaj synowie wzięli udział w roz-
grywkach. Turniej otworzył bur-
mistrz Tomasz Ciszewicz. Siatkarki 
i siatkarze grali na trzech boiskach. 
Organizatorzy po raz pierwszy 
zaplanowali osobne turnieje dla 
pań (4 ekipy) i  panów (8 drużyn). 
Niestety do pań nie dojechały za-
wodniczki z  Pyrzyc, a  do panów 
drużyna ze Słońska. W  męskiej 
grupie najpierw zagrano w grupach 
każdy z każdym, a następnie już „na 
krzyż” odbyły się półfi nały oraz dwa 
mecze o  I  i  III lokatę. W  wielkim 
fi nale spotkały się drużyny FSL- 
Aktywni dla Powiatu i  Dębno. 
Najpierw Aktywni gładko wygrali 
pierwszy set, ale dwa  kolejne prze-

grali. Piękny puchar przechodni 
trafi ł więc do Dębna. O  trzecie 
miejsce gospodarze, czyli „Dwójka” 
walczyła z Omegą Rzepin. Pomimo 
zaciętej walki i  wsparcia kibiców 
górą byli jednak przyjezdni. U  pań 
klasę pokazały witniczanki, które 
wygrały swoje oba pojedynki (3-0) 
z  naszymi Prymulkami i  drużyną 

z Ośna Lubuskiego. Drugie miejsce 
zajęła drużyna z  Ośna, a  trzecie 
panie ze Słubic. 

Podczas uroczystego podsumo-
wania Memoriału wszystkie ekipy 
otrzymały pamiątkowe dyplomy, 
a trzy najlepsze drużyny pań i panów 
- puchary.  

(rt)

Słubicka drużyna „Dwójki” w pełnym składzie. 
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To był wspaniały dzień na welo-
dromie we włoskim Montichiari 
dla mieszkanki Słubic. Dwa medale, 
w  tym złoty w  tzw. scratchu na 10 
km i  brązowy w  wyścigu na do-
chodzenie na 3000 m, czyli w kon-
kurencji paraolimpijskiej. Polka 
zanim mogła odebrać złoty medal, 
to stanęła do startu w  wyścigu 
na dochodzenie na 3000 metrów 
w kategorii C5. Najpierw rozegrano 
kwalifi kacje, w  których Anna Har-
kowska zajęła trzecie miejsce, a  to 
oznaczało według reguł, że będzie 
walczyła o  trzecie miejsce w  fi na-
łowej części zawodów (pierwsza 
i druga zawodniczka z wynikiem eli-
minacji startuje w  wyścigu o  złoto, 
a trzecie i czwarta o brąz). W swym 
medalowym występie o  brąz wal-
czyła Brytyjką Crystal Lane, osią-
gając lepszy czas niż w eliminacjach.  
Wisienką na torcie dnia był wyścig 
scratch na 10 km (40 okrążeń). Anna 
Harkowska nie pozostawiła szans 
rywalkom. Odjechała od nich, a one 
miały już stratę do niej okrążenia. 
O drugie miejsce trwała więc walka. 

Ostatecznie odwieczna rywalka 
Brytyjka Sarah Storey była druga. 
A  trzecia Mariela Analia Delgado 
z Argentyny. 

(rt)

Zanim panie rozpoczęły rywali-
zację Jerzy Wieczorek z  komisji 
sędziowskiej objaśnił jej zasady 
i zwrócił uwagę na kwestie bezpie-
czeństwa. Panie miały do dyspozycji 
20 strzałów w  4 seriach. Bezape-
lacyjnie triumfowała Agnieszka 
Araszewska, która ustrzeliła 191 
na 200 możliwych punktów! 

To najlepszy wynik ze wszystkich 
dotychczasowych imprez strzelec-
kich w  Słubicach. Kolejne miejsca 
premiowane medalami i  dyplo-
mami zajęły: Magdalena Górecka, 
Magdalena Kałkowska, Beata Bere-
zowska, Andżelika Szczerbo i  Gra-
żyna Kucharczyk. 

(rt)

Łącznie w zawodach wzięło udział 18 pań, kilka po raz pierwszy, ujawniając niemały ta-

lent strzelecki. 

Cykliści ścigali się w lesie 
Za nami największa impreza rowerowa w powiecie słubickim. Już po 
raz siódmy, 9 kwietnia, odbył się Verus K-SSSE Maraton MTB. Starto-
wali w nim fani kolarstwa górskiego z całego kraju. 

Tegoroczne zmagania amatorów 
kolarstwa podzielono na dwie im-
prezy. Pierwsza z  nich to maraton 
Mega na 4 okrążenia po pięknej 
trasie usytuowanej w  całości na 
terenie Nadleśnictwa Cybinka. To 
właśnie nadleśnictwo wraz ze Sto-
warzyszeniem FSL- Aktywni dla 
Powiatu byli głównymi organizato-
rami imprezy. Druga natomiast to 
ostatni, szesnasty event sportowy 
fi rmowany przez Słubicki Ośrodek 
Sportu i  Rekreacji w  ramach Pro-
jektu Zdrowotnego „Festiwal Ro-
werowy”- Maraton MTB. Festiwal 
składał się z wyścigu amatorskiego 
na 10 km, a  także festynu rowero-
wego dla dzieci. Tegoroczne święto 
rowerowe odbyło się w lasach nad-
leśnictwa Cybinka. W  wyścigu 
Mega do pokonania było 40 kilo-
metrów, cztery rundy po 10 km. Na 
starcie stanęło ponad trzysta osób. 
Startowali fani kolarstwa górskiego 
z całego kraju. Triumfowali Magda-
lena Hałajczak z Poznania i Michał 
Górniak z  Piły/Poznania. Impreza 
w Cybince ma już siedmioletnią tra-
dycję, ugruntowaną markę w  śro-
dowisku pasjonatów kolarstwa 
górskiego w  Polsce. Przyjeżdżają 
na nią kobiety i mężczyźni z całego 
kraju. W przeszłości startowali tutaj 
znani kolarze MTB: Andrzej Kaiser, 
Krzysztof Krzywy, Bartosz Banach. 
Tym razem było nie inaczej. Przy-
jechała dwunastoosobowa grupa 
Euro Bike Kaczmarek Electric MTB 
Team z  Poznania z  jej szefem Pio-
trem Pawlakiem. W  minionych 

dziewięciu latach aż pięć razy 
triumfowali drużynowo w  klasyfi -
kacji generalnej cyklu Skandia Ma-
raton Lang Team.

Wcześniej w  ramach Festiwalu 
Rowerowego odbył się wyścig na 
dystansie 10 km. W stawce 136 osób 
triumfował przedstawiciel organi-
zatorów Krzysztof Murdza (Słubice) 
przed Michałem Krystkowiakiem 
(Zielona Góra) i  Markiem Rydzew-
skim (Frankfurt nad Odrą). 

Podczas uroczystych podsu-
mowań obu imprez przedstawiciele 
organizatorów i sponsorów wręczali 
dziesiątki pucharów, nagród rzeczo-
wych, medali i  dyplomów dla naj-
lepszych trójek w  poszczególnych 

kategoriach, których łącznie we 
wszystkich trzech imprezach była aż 
48! Na koniec rozlosowano również 
bardzo atrakcyjne nagrody wśród 
wszystkich uczestników. Telewizory, 
rowery, tablety, a  także wejściówkę 
VIP na mecz Herthy Berlin. 

Trzeba też pochwalić naszych naj-
młodszych uczestników. W  sumie 
w imprezie wzięło udział 175 dzieci 
(99 dziewczynek i  76 chłopców) co 
było rekordem w siedmioletniej hi-
storii. Najmłodszym z nich był dwu-
letni Wiktor Domański ze Słubic, 
który otrzymał, ufundowany przez 
Cybińskie Stowarzyszenie Rozwoju 
Pro Eko, rowerek. 

(rt)

Ania Harkowska z jej trenerem Marianem 

Kowalskim. 

Na starcie stanęło ponad trzysta osób.
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Będzie fi nał 
w szczypiorniaku

Za nami zawody półfi nałowe Lubuskiej 
Olimpiady Młodzieży w piłce ręcznej szkół 
podstawowych. Bardzo dobrze w tych za-
wodach wypadła słubicka „Jedynka”. Za-
równo dziewczęta jak i chłopcy zakwalifi -
kowali się do fi nału.

To są mistrzynie 
badmintona!  

Uczennice z Golic zostały złotymi medalistkami Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej w Badmintonie Drużynowym Dziewcząt, zorganizowanych 
w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży.

Rekordzista złowił 15 kg ryb!
Daniel Babij i Eliza Peretiatkowicz to zwycięzcy zawodów wędkar-
skich zorganizowanych 20 marca na kanale Odry w ramach projektu 
starostwa powiatowego w Słubicach, który realizuje Słubicki Ośrodek 
Sportu i Rekreacji.   
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Zwycięska drużyna: Sandra Szczerbin (pierwsza z lewej), Zuzanna Mierzejewska i Nikola 

Poddębniak.

12 kwietnia reprezentacja w  skła-
dzie: Sandra Szczerbin, Nikola Pod-
dębniak i  Zuzanna Mierzejewska, 
wzięła udział w fi nale wojewódzkim 
badmintona drużynowego. Na za-
wodach stawiło się 9 drużyn, które 
podzielone zostały na 3 grupy. 
Nasze dziewczyny trafi ły na szkoły 
z  Bobrówka oraz Bobrowic. Od po-
czątku wiadomo było, że drużyny 
zwyciężające pierwszą fazę znajdą 
się w  strefi e medalowej. Goliczanki 
ostro wzięły się więc do gry i poko-
nały dość gładko obu rywali. Radość 
nastała ogromna, gdyż sam fakt 
zdobycia medalu sprawił wszystkim 
wielką frajdę. Trzeba było rozpocząć 
walkę o  jak najcenniejszy kruszec. 
Nasze zawodniczki rozluźniły się 
więc i koncertowo zagrały z fawory-
zowanymi dziewczynkami ze Świe-
bodzina, z którymi przegrały zawody 
rejonowe. Szczególnie debla zagrały 
świetnie, a  to zawsze jest najważ-
niejszy pojedynek w  meczu druży-
nowym. Skończyło się wynikiem 3:2 
dla Golic. Jako, że Świebodzin wy-
grał pierwszy mecz z  trzecimi fi na-

listkami - drużyną SP Zabór, ostatni 
mecz mógł wydawać się formalno-
ścią. Jednak walka o  złoty medal 
trwała do ostatniej lotki. Radość 
nastała ogromna, gdyż dziewczyny 
udowodniły, że podium drugi rok 

z  rzędu im się należy. Gwiazdą na-
szej drużyny była oczywiście Sandra 
Szczerbin, która w całych zawodach 
nie przegrała żadnego pojedynku. 

Elżbieta Mierzejewska, 
nauczycielka wuefu w SP Golice  

„Wędkarstwo jako sposób na zdrowy 
tryb życia” – to hasło towarzyszyło 
zawodom spławikowym, w  których 
wzięli udział zarówno panowie, jak 
i panie.  

Zawodnicy rywalizowali w trzech 
kategoriach: seniorzy, panie i osoby 
do lat 23. Najlepszy uczestnik wśród 
mężczyzn, Daniel Babij złowił ponad 
15 kg ryb! Wśród pań triumfowała 
Eliza Peretiatkowicz, której wynik 
wyniósł 3,9 kg. To oni m.in. stanęli 
na podium i odebrali z rąk organiza-
torów puchary i  nagrody rzeczowe. 
Wszyscy uczestnicy dostali pamiąt-
kowe medale. Tradycyjnie w ramach 
projektu rozlosowano też nagrody 
rzeczowe wśród wszystkich uczest-
ników zawodów. Był to telewizor 
i dwa tablety.  

Tak wyglądała klasyfi kacja końcowa:

SENIORZY
1. Daniel Babij- 15, 7 kg 
2. Arkadiusz Pluskota- 4, 3 kg 
3. Paweł Nowiński- 3 kg
4. Antoni Dadański- 1,5 kg 
5. Włodzimierz Filipczak- 3, 5 kg
6. Zdzisław Mazurek- 2, 7 kg  

PANIE
1. Eliza Peretiatkowicz- 3,9 kg  
2. Marta Haszkiewicz- 1,2 kg
3. Anna Hyży- 0,98 kg 
4. Barbara Kwiatkowska- 0,40 k

(rt)

W kategorii do lat 23 swoich sił spróbowali Krzysztof Lis i Damian Romanowski.

Daniel Babij, Arkadiusz Pluskota i Paweł Nowiński triumfowali wśród panów. 
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Reprezentacja chłopców pod 
wodzą Piotra Dmuchowskiego 
zagrała półfi nały w  Słubicach 6 
kwietnia. Wzięły w  nich udział 4 
drużyny, z  których dwie najlepsze 
zapewniały sobie awans do fi -
nałów. W  tej dwójce znaleźli się 
słubiczanie po zaciętych i  zwycię-
skich pojedynkach z  Gorzowem 
i  Kostrzynem, a  także jednej prze-
granej ze Świebodzinem. Dwa dni 
po chłopcach do takich samych 
rozgrywek przystąpiły dziewczęta. 

Tym razem podopieczne Jerzego 
Grabowskiego zmierzyły się z  SP 
4 Kostrzyn i  PSP 2 Świebodzin. 
Kostrzyn udało się pokonać 16-9 
jednak na utytułowany Świebo-
dzin zabrakło trochę umiejętności 
i przede wszystkim „zimnej”  spor-
towej głowy naszych zawodniczek. 
Przegrana 17-12 przesądziła o  za-
jęciu drugiego miejsca, ale dziew-
czyny wywalczyły awans do fi nału 
wojewódzkiego. 

(rt)

Podopieczne Jerzego Grabowskiego wywalczyły awans do fi nału wojewódzkiego Lubu-

skiej Olimpiady Młodzieży.
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Jeźdźcy rywalizowali 
na ranczo w Drzecinie

W weekend, pod koniec marca, kolejny już 
raz można było obejrzeć widowiskowe za-
wody zorganizowane przez Rancho Drze-
cin. Wśród jeźdźców przeważali Niemcy, ale 
można też było zobaczyć słubiczan. 

W  skokach przez przeszkody rywa-
lizowało kilkadziesiąt osób, które 
startowały m.in. w klasie mini (wów-
czas przeszkoda jest zawieszona na 
wysokości 60 cm), a  także jeźdźcy 
bardziej zaawansowani, reprezen-
tujący klasę C (130 cm). Z aparatem 
wybrał się tam Zbigniew Cembro-
wicz, który podzielił się z nami swoją 
fotorelacją z tego wydarzenia.
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Rancho Drzecin, od 2009 roku 
jest certyfi kowanym ośrodkiem 
jeździeckim Polskiego Związku 
Jeździeckiego - jako drugi w  wo-
jewództwie lubuskim ośrodek 
jeździecki posiada certyfi kat II kate-
gorii PZJ. Dysponuje m.in. stajniami 
wraz z krytą ujeżdżalnią. 

(beb) 
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A to ci historia. Tacy ludzie tu mieszkali!
Augsburg miał Brechta, Bayreuth Wagnera, a Frankfurt nad Odrą Heinricha von Kleista. Kim był ten, który współtwo-
rzył historię naszego Dwumiasta? Co sprawiło, że dziś turystów wjeżdżających do Frankfurtu wita napis Kleiststadt, 
a w Słubicach w parku przy placu Wolności stoi rzeźba Kasi z Heilbronnu? 

Heinrich von Kleist urodził się we 
Frankfurcie nad Odrą w  1777 roku. 
W  szlacheckiej rodzinie, choć nie-
bogatej. Wybrał służbę w  armii 
pruskiej, potem karierę urzędniczą. 
Ale jego światem było pisanie. Dla-
tego mimo protestów bliskich po-
rzucił poprzednie zajęcia i  zajął się 
literaturą. Napisał osiem dramatów, 
m.in. głośnego „Księcia Homburga” 
i  „Rozbity dzban”, do dziś wysta-
wiany chętnie przez teatry na całym 
świecie czy „Kasię z Heilbronnu”. 

To właśnie tytułowa bohaterka 
dzieła tego romantycznego pisarza 
pojawiła się w  2008 roku w  słu-
bickim parku, w 10. rocznicę podpi-
sania umowy partnerskiej między 
Słubicami i  Heilbronn. Dzięki Kle-
istowi Heilbronn stał się sławny 
w  świecie. Co ciekawe Kleist nigdy 
w tym mieście nie był, ale zapewnił 
mu miejsce w światowej literaturze. 

Buntownik z wyboru 
Kleist był nie tylko jednym z  naj-
ważniejszych dramaturgów ruchu 
romantycznego. Jest też autorem 
wielu nowel, drobnych form, 
anegdot i myśli. Pisał, że „powinno 
się przynajmniej raz dziennie prze-
czytać jakiś ładny wiersz, zobaczyć 
piękny obraz, posłuchać przyjemnej 
piosenki lub porozmawiać z najlep-
szym przyjacielem. W  ten sposób 
budujemy piękniejszą, bardziej war-
tościową część naszego istnienia”. 

Był też jednak niepogodzonym ze 
światem buntownikiem, idealistą, 
który musiał walczyć z  bliskimi, 
którzy nie pochwalali jego literac-
kich pasji, a także z samym sobą, bo 
pisanie nie przynosiło mu spodzie-
wanych sukcesów. Zgłębiał ideę nie-
poznawalności prawdy Kanta, a brak 
odpowiedzi na wiele ważnych dla 
niego pytań przepłacał depresjami. 
W  końcu precyzyjnie zaplanował… 

swoją śmierć. Miał wtedy zaledwie 
34 lata. Zanim włożył sobie lufę do 
ust wcześniej zastrzelił swoją ko-
chankę, nieuleczalnie chorą Hen-
riettę Vogiel, która postanowiła 
zakończyć życie razem z  nim. Cho-
rowała na raka o czym nie wiedział 
ani on, ani jej bliscy. Pochowano 
ich razem. Historie tej pary opowie-
działa w swoim fi lmie „Drugi brzeg” 
Magdalena Łazarkiewicz cofając się 
w tej opowieści do jesieni roku 1811. 
Dramat rozegrał się w pobliżu jeziora 

Wannsee, między Berlinem a  Pocz-
damem, a podstawą fi lmowego sce-
nariusza stała się relacja karczmarza 
Stimminga, właściciela zajazdu 
„Pod Nowym Dzbanem”, w  którym 
krótko przed śmiercią Kleist i  jego 
przyjaciółka kazali podać sobie 
kawę i  rum na zieloną polankę, po 
przeciwnej stronie jeziora. Karcz-
marz przez lornetkę obserwował ich 
na tej polanie i to co zobaczył, aż tak 
bardzo go nie zaskoczyło. Już wcze-
śniej zauważył precyzyjne przygoto-
wania do samobójstwa. 

Muzeum, pomnik i …pamięć 
Ślady Kleista można znaleźć w obu 
naszych miastach. W  Słubicach 
stoi wspomniana już Kasieńka, 
we Frankfurcie, w  parku przy Ger-
traudenpark - pomnik pisarza, 
a  w  XVIII-wiecznym budynku 
dawnej szkoły garnizonowej, zało-

żonej przez księcia Leopolda von 
Braunschweig, do której chodził 
Heinrich, otwarto w  1969 roku je-
dyne na świecie Muzeum Kleista. 
Wybrano to miejsce, bo dom ro-
dzinny pisarza się nie zachował. 
W  muzeum znajduje się ponad 30 
tys. eksponatów, jest tam najobszer-
niejsza na świecie dokumentacja 
na temat Heinricha von Kleista. We 
Frankfurcie imię pisarza nosi też 
centrum kultury (Forum Kleista), 
sporo informacji o nim można uzy-

skać w  Polsko-Niemieckiej Infor-
macji Turystycznej, która mieści się 
dwa kroki od ratusza. Co ciekawe 
na ratuszu, jednym z największych 
i  najstarszych utrzymanych śre-
dniowiecznych ratuszy w  Niem-
czech znajduje się pozłacany śledź. 
Jest tam od XV wieku i przypomina, 
że Frankfurt należał do Związku 
Hanzeatyckiego i  miał przywilej 
importu solonych śledzi ze Szwecji. 
Do dziś zachowała się tradycja „śle-
dzika”- miejskiego święta, w czasie 
którego na moście łączącym Słu-
bice i  Frankfurt staje długi stół 
pełen bułek ze śledziami, którymi 

burmistrzowie obu miast częstują 
mieszkańców. 

Kleistów było więcej 
Z  Frankfurtem i  dzisiejszymi Słubi-
cami związany był też inny Kleist - 
Ewald Christian, krewny Heinricha. 
Był pruskim wojskowym, pisarzem, 
członkiem loży masońskiej. Został 
ciężko ranny w  sierpniu 1759 roku 

podczas bitwy pod Kunowicami. 
Była to jedna z  ważniejszych bitew 
wojny siedmioletniej, podczas której 
Prusacy ponieśli klęskę, a  król Fry-
deryk Wielki ledwo uszedł z życiem. 
Króla uratowała złota tabakierka, 
która powstrzymała lot ołowianej 
kuli. Śmierć nie oszczędziła jednak 
Ewalda. Po bitwie znaleziono go 

ciężko rannego między Kunowicami 
i  prawobrzeżną częścią Frankfurtu. 
12 dni później zmarł w wojskowym 
lazarecie. 

Po śmierci młodego żołnierza 
panował jego kult. Tworzono na 
jego cześć wiersze, pojawiał się na 
obrazach. Jego imieniem nazwano 
też, oddaną do użytku w 1892 roku, 
wieżę. Stała w  dawnej dzielnicy 
Dammvorstadt (dzisiejsze Słubice) 
do lutego 1945 roku na tzw. Wzgó-
rzach Żydowskich, w  okolicy gdzie 
wcześniej Niemcy, m.in. rękoma 
rosyjskich jeńców z  okresu I  wojny 
światowej, zbudowali stadion. 
Wieża została zniszczona przez sa-
mych Niemców, bo obawiali się, że 
nacierająca Armia Czerwona wyko-
rzysta ją jako ważny punkt obserwa-
cyjny podczas marszu na Berlin. 

Zanim to się stało była wizytówką 
miasta. U  jej podnóża znajdowała 
się kawiarnia i mały plac zabaw dla 
dzieci. Do dziś zostały po niej tylko 
zarośnięte krzewami resztki muro-
wanych elementów. Wieża ma zo-
stać odbudowana dzięki wsparciu, 
jakie Słubice dostały na ten cel 
z  Unii Europejskiej. Imieniem ro-
dziny Kleistów została też nazwana 
20-kilometrowa ścieżka pieszo-ro-
werowa. Prowadzi przez parki, ulice, 
skwery i  inne miejsca związane 
z Heinrichem von Kleistem oraz jego 
krewnym Ewaldem von Kleistem. 
Warto się nią wybrać w  podróż do 
przeszłości. Bo jak mawiają histo-
rycy nie zrozumie się teraźniejszości 
nie znając historii… 

(beb) 

Pomnik Heinricha von Kleista, który stoi w parku nieopodal kościoła św. Gertrudy we 

Frankfurcie nad Odrą, odsłonięto w 1910 roku.

Muzeum Kleista znajduje się tuż przy Odrze, przy Faberstraße 7. Na tyłach budynku są 

groby: przyrodniej siostry Heinricha - Ulrike von Kleist i jego domowego korepetytora 

Christiana Ernsta Martiniego.

Kleist uważany jest za jednego z najbar-

dziej znaczących autorów niemieckoję-

zycznych. 

Młodzi z obu stron Odry 
w widowiskowym przedstawieniu 

Uczennice słubickiego ogólniaka i gimnazjum w Kowalowie biorą 
udział w polsko-niemieckim projekcie edukacyjnym z Brandenbur-
ską Orkiestrą Państwową we Frankfurcie nad Odrą. Powstaje wido-
wiskowe przedstawienie  „Rytuale/Rytuały”, którego premiera od-
będzie się w sobotę, 30 kwietnia o 14.00 w Kleist Forum.

F
o

t.
 D

o
ro

ta
 R

u
tk

a

Przedstawienie będzie też można 
obejrzeć w  sobotę (30 kwietnia, 
17.00) oraz w  niedzielę, 1 maja 
o  15.00. Przygotowania do pre-
miery trwają od stycznia. Około 
320 polskich i niemieckich uczniów 
z  16 szkół i  11 miast spotykało się 

regularnie i  pracowało nad tym 
projektem. Jedną z  trenerek była 
Barbara Weiser, szefowa słubic-
kiego chóru Adoramus. Młodzieży 
na kwietniowej próbie, która odby-
wała się na Eurocamp Helenesee we 
Frankfurcie, z  aparatem towarzy-

szyła słubiczanka Dorota Rutka, ko-
ordynator projektu i opiekun grupy 
uczennic z Zespołu Szkół Licealnych 
w  Słubicach, która podzieliła się 
z  nami zdjęciem z  przygotowań do 
premiery.  

(beb)

W przedstawieniu biorą udział m.in. uczennice ze Słubic i Kowalowa. 
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Słubicka artystka 
z wystawą na Słowacji

Anna Panek-Kusz, kurator słubickiej Galerii OKNO i Festiwalu Nowej 
Sztuki lAbiRynT, inicjatorka działań artystycznych, realizująca się 
również jako artystka, z dorobkiem wystaw indywidualnych i zboro-
wych, tym razem zaprezentuje swoje prace na Słowacji, podczas Dni 
fotografi i w Levicach, na 9 Międzynarodowym Festiwalu Fotografi i. 

W Galerii Małej 
wystawa pracow-
ni fl orystycznej 
Grażyny Głowa-
czewskiej

Do końca kwietnia w  Galerii Małej 
Słubickiego Miejskiego Ośrodka 
Kultury można oglądać kompozycje 
z  pracowni fl orystycznej Grażyny 
Głogowskiej z  Krzeszyc. Na wy-
stawie pokazane są przykłady prac: 
kompozycje sztuczne oraz różnego 
rodzaju stroiki powstające z  pro-
duktów naturalnych, tj. wianki, czy 
kwiaty ze zboża. 

(ap) 

Gimnazjalistki podglądały 
sztukę w OKNIE

Wyczarowali 
niezwykłe 
fotogramy 

W Galerii OKNO odbyła się niedawno wy-
stawa Ute Lindner. Zgodnie z tradycją dzień 
przed wernisażem artystka zaprosiła chęt-
nych na warsztaty fotografi czne „Cyjanoty-
pa – niebieski druk. Wernisaż wystawy odbędzie się 

20 maja. Anna Panek-Kusz pokaże 
ponad 20 fotografi i, a  właściwie 
grafi k opartych na fotografi i (for-
matu 100x70), które powstały 
w ramach cyklu „Synteza symetrii”. 
Część prac niektórzy słubiczanie 
i  frankfurtczycy mieli okazję obej-
rzeć w  czasie festiwalu lAbiRynT 
w  2014 roku. Na Słowacji ta wy-
stawa pojawi się w  rozbudowanej 
wersji i  większych formatach. Sy-
metria, odbicie lustrzane to częsty 
motyw w pracach artystki. Pojawiła 
się na przykład w cyklach: Ikarow-
skie przestrzenie, Symetriady czy 
Przestrzeń ukryta. W  projekcie 
„Synteza symetrii” A. Panek –Kusz 
sięga po raz pierwszy po człowieka, 
ciało ludzkie powszechnie uwa-
żane za symetryczne. - Sylwetka 
człowieka uchwycona w ruchu, wy-
rwana z  otoczenia,  fotografowana 
pod kątem, z  określonego punktu 
widzenia, traci swoją symetrycz-
ność – opowiada słubiczanka. - Za-
rejestrowaną w  ten sposób fi gurę 
ludzką podwajam, tworząc lu-
strzane odbicie. Mistycyzm ujaw-
nionych symboli jest odkrywczy, 
usytuowany gdzieś na pograniczu 

wiarygodności, dlatego widza za-
chęcam do interpretowania tych 
obrazów poprzez osobiste historie 
znaczeń, archetypów, skojarzeń, 
które wynikają z  indywidualnych 
doświadczeń i  preferencji – do-
daje. Oprócz wystawy Anna Panek 

– Kusz będzie miała wykład z  pro-
jekcją, podczas którego zaprezen-
tuje działalność słubickiej Galerii 
OKNO i  opowie o  transgranicznej 
współpracy na przykładzie festi-
walu lAbiRynT. 

(beb)
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Ute Lindner wprowadziła uczest-
ników w tajniki fascynującej, starej 
techniki fotografi cznej – cyjano-
typii wykorzystującej światłoczu-
łość soli, żelaza i charakteryzującej 
się monochromatycznym obrazem 
w  kolorze niebieskim. Podczas 
warsztatów stworzone zostały fo-
togramy (obrazy fotografi czne 
tworzone bez aparatu) z  przynie-
sionych przez uczestników przed-
miotów, małych obiektów, które 
mają dla nich specjalne znaczenie, 
określają ich charakter, zaintereso-
wania, pasje. Przedmioty te, w celu 
naświetlenia, zostały umieszczone 
na pokrytym światłoczułą emulsją 
papierze. Następnie, poprzez płu-

kanie, papier stał się niebieski 
w  miejscach, które zostały wysta-
wione na działanie światła lampy 
kwarcowej. Każdy z  uczestników 
stworzył własną , indywidualną re-
alizacje.

Warsztaty wprowadzały w klimat 
wystawy Ute Lindner, której prace 
powstają w  technice cyjanotypii. 
Artystka tworzy je na wielkoforma-
towych tkaninach, wykorzystując 
do naświetlania światło słoneczne. 
Wystawę Ute Lindner, można 
oglądać w  Galerii OKNO Słubic-
kiego Miejskiego Ośrodka Kultury 
do końca maja. 

Serdecznie zapraszamy
Anna Panek-Kusz 

8 marca uczennice 
klasy I b realizującej 
innowację pedago-
giczną MedialArt 
udały się do ga-
lerii OKNO, by po-
dziwiać wystawę 
„Rentgenogramy” 
Joanny Stogi i Nicka 
Veaseya. 

Zaprezentowane zdjęcia przed-
stawiały realizacje artystyczne 
wykorzystujące promieniowanie 
rentgenowskie, które umożliwiło 
zobaczenie tego, co jest w  środku 
postrzeganego przedmiotu. Wielkie 
wrażenie zrobiło na uczennicach 
bogactwo szczegółów i  kolorystyka 
fotografi i, która pobudziła do głębo-
kiej refl eksji nad sensem istnienia.

Kurator galerii Anna Panek-Kusz 
opowiedziała o  twórcach i  ich 
pracach, ułatwiając w  ten sposób 
poznanie nieznanego nurtu 
w  sztuce. Najbardziej spodobał 
się rentgenogram przedstawia-
jący autobus pełen pasażerów. Ko-
lejnym punktem było zwiedzanie 
pracowni fotografi cznej z  ciemnią 
wyposażoną w  sprzęt do obróbki 
fotografi i czarno-białej. Przedsta-
wienie specyfi ki pracy w  tym po-

mieszczeniu zachęciło młodzież 
do wzięcia udziału w  warsztatach 
tematycznych, podczas których 
uczniowie zrobią zdjęcia, a  także 
samodzielnie wywołają negatyw 
i odbitki.

Wiktoria Pagacz tak wspomina tę 
wizytę: - Zwiedzanie galerii bardzo 
mi się podobało. Mieliśmy okazję 
zobaczyć prace znanych fotografów. 
Zobaczyliśmy także ciemnię i  do-
wiedzieliśmy się, jak z niej korzystać.

Jej koleżance Weronice Śliwiń-
skiej najbardziej podobała się praca 
w  ciemni. - Praca w  tym pomiesz-
czeniu jest jakby magiczna - stwierdza. 
Justynę Baranowską, w  pracowni 
fotografi cznej zaciekawiła tabliczka 
z  proszkiem fl uoroscencyjnym. - 
Trzeba było chwilę przytrzymać na 
niej rękę, by później przy zgaszonym 
świetle zobaczyć na niej zielony od-
cisk dłoni – wspomina. 

(ap)

 Wystawa Ute Lindner w Słubicach wzbudziła duże zainteresowanie. 

Amatorzy fotografi i chętnie wzięli udział w warsztatach cyjanotypii.  

Najbardziej gimnazjalistkom  spodobał się rentgenogram przedstawiający autobus pełen 

pasażerów.



14 gazeta Słubicka   4/2016   20 kwietnia

INFORMACJA

W  Urzędzie Miejskim w  Słubicach 

w dniu 5 kwietnia 2016 r. na okres 21 

dni, tj. od dnia 5 kwietnia 2016 r. do 

dnia 26 kwietnia 2016 r. wywieszono 

zarządzenie Nr 86 /2016 Burmistrza 

Słubic w sprawie ogłoszenia wykazu 

pomieszczeń gospodarczych prze-

znaczonych do oddania w najem na 

okres do 3 lat:

• Słubice, Pl. Bohaterów 1, pow. lo-

kalu 5,45 m2, z  przeznaczeniem 

na pomieszczenie gospodarcze,

• Słubice, ul. Kościuszki 11, pow. lo-

kalu 7,51 m2, z przeznaczeniem na 

pomieszczenie gospodarcze.

INFORMACJA

W  Urzędzie Miejskim w  Słubicach 

w dniu 24 marca 2016 r. na okres 21 

dni, tj. od dnia 24 marca 2016 r. do 

dnia 13 kwietnia 2016 r. wywieszono 

zarządzenie Nr 77/2016 Burmistrza 

Słubic w sprawie ogłoszenia wykazu 

garaży stanowiących zasób Gminy 

Słubice, przeznaczonych do oddania 

w najem na okres do 10 lat oraz od-

stąpienia od obowiązku przetargo-

wego trybu ich zawarcia:

• Słubice, ul. Kopernika 48, pow. lo-

kalu 19,50 m2, z  przeznaczeniem 

na garaż,

• Słubice, ul.  Narutowicza 18, pow. 

lokalu 17,98 m2, z przeznaczeniem 

na garaż.

INFORMACJA

W Urzędzie Miejskim w Słubicach w dniu 24 marca 2016 r. na okres 21 dni, tj. od dnia 24 marca 2016 r. do dnia 13 kwietnia 

2016 r. wywieszono zarządzenie Nr 76/2016 Burmistrza Słubic w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń gospodarczych 

i garaży stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat:

• Słubice, ul. Reja 6, pow. lokalu 4,59 m2, z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze,

• Słubice, Pl. Wolności 12, pow. lokalu 5,74 m2, z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze,

• Słubice, Pl. Wolności 12 , pow. lokalu 5,71 m2, z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze,

• Słubice, Pl. Wolności 12 , pow. lokalu 8,13 m2, z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze,

• Słubice, Pl. Wolności 12, pow. lokalu 5,45 m2, z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze,

• Słubice, Pl. Wolności 12, pow. lokalu 6,46 m2, z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze,

• Słubice, ul. Kościuszki 5, pow. lokalu 8,88 m2, z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze,

• Słubice, ul. Kopernika 51, pow. lokalu 5,46 m2, z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze,

• Słubice, ul. Kopernika 51, pow. lokalu 6,08 m2, z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze,

• Słubice, ul. Paderewskiego 27, pow. lokalu 4,68 m2, z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze,

• Słubice, Plac Bohaterów 2, pow. lokalu 5,11 m2, z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze,

• Słubice, ul. 1 Maja 24, pow. lokalu 18,00 m2, z przeznaczeniem na garaż,

• Słubice, ul. Konopnickiej 3, pow. lokalu 17,94 m2, z przeznaczeniem na garaż,

• Słubice, Plac Przyjaźni 19, pow. lokalu 9,00 m2, z przeznaczeniem na garaż,

• Słubice, ul. Narutowicza 21, pow. lokalu 22,49 m2, z przeznaczeniem na garaż.

W  ramach kampanii „Szybki PIT 2016” Naczelnik Urzędu Skarbowe-

go przypomina, że 30.04.2015 r. upływa termin do składania zeznań 

za rok 2015. Chcesz szybko i bez kolejek złożyć swoje zeznanie, do-

wiedzieć się o przysługujących Ci ulgach? Skorzystaj z oferowanej Ci 

kampanii i zajrzyj na stronę internetową www.szybkipit.pl www.e-de-

klaracje.gov.pl. Na stronie znajdziesz formularze podatkowe, broszury 

informacyjne i wszystkie niezbędne informacje, które pomogą w roz-

liczeniu, ponadto dowiesz się jak przesłać zeznanie w formie elektro-

nicznej. Informujemy jednocześnie, że w ostatnich dniach kwietnia - 28 

i  29.04.2016 r. Urząd Skarbowy w  Słubicach wydłuża godziny pracy. 

Zeznania będzie można złożyć w siedzibie urzędu stanowisko 008, od 

7.00-18.00.

INFORMACJA

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

8 kwietnia 2016r. wywieszono wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących 

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

- Słubice pl. Przyjaźni, część działki 629/75 o pow. 13,50m2 – miejsce parkin-

gowe.

Wykaz wywieszono dnia 8 kwietnia 2016r. na okres 21 dni w siedzibie Urzędu 

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

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miej-

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

mościami i Architektury lub telefonicznie 095 737 20 51. 

Słubice, dn. 11.04.2016r. 

INFORMACJA

W  siedzibie Urzędu Miejskiego w  Słubicach wywieszony został wykaz loka-

lu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Słubice przeznaczonego do 

sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy: 

 

położenie działka nr

ul. Kanałowa 6/6 343/22

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 2014 r. poz. 518 ze 

zm.), tj. przez osoby, którym/które:

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

rębnych przepisów; 

- są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa 

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

wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Słubice, 13 kwietnia 2016 r.

Burmistrz Słubic ogłasza

przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Słubice 

Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego:

lp. położenie numer 

działki

powierzchnia cena wywoławcza

nieruchomości netto

nr księgi wieczystej wadium

1 ul. Witosa 281/134 0,0532 ha 18.000,00 zł GW1S/00009934/4 2.000,00 zł

Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w stawce 23%.

Działka nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich. 

Działka jest wolna od długów i ciężarów.

Przeznaczenie działki: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Słubicach 

pomiędzy ul. Konstytucji 3 - go Maja, ul. Drzymały i ul. Nocznickiego, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Słubicach 

nr XXXI/293/09 z dnia 12 lutego 2009 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego nr 41, poz. 580 

z dnia 20 kwietnia 2009 r., działka o nr ew. 281/134, położona w obrębie ew. 1 miasta Słubice, zlokalizowana jest na obsza-

rze oznaczonym w planie symbolem: 21MN,U – „tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i towarzyszących usług 

nieuciążliwych”. 

Przetarg odbędzie się w dniu 31 maja 2016 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Miejskiego w Słubicach 

przy ul. Akademickiej 1. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. W tytule przelewu lub wpłaty należy wskazać 

numeru działki. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Słubicach prowadzone przez Bank Spółdzielczy 

w Rzepinie nr 37 8371 0009 0009 5514 2000 0060 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 27 maja 2016 r. wymagana 

kwota znajdowała się na koncie urzędu. 

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. Informację o publikacji ogło-

szenia o przetargu zamieszczono w Gazecie Słubickiej. 

Ogłoszony przetarg może zostać odwołany z uzasadnionych przyczyn.

Dodatkowe informacje odnośnie ogłoszonego przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach w Wy-

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

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

Przetarg ogłoszono dnia 7 kwietnia 2016 r.

sporządziła: Beata Nowakowska, dnia 7 kwietnia 2016 r. 

Burmistrz Słubic ogłasza

trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność 

Gminy Słubice położonych w obrębie 3 m. Słubice na terenie osiedla „Zielone Wzgórza”.

Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego:

lp. położenie numer działki powierzchnia cena wywoławcza

nieruchomości netto

wadium

1 ul. Wschodnia 500/16 0,3086 ha 81.000,00 zł 9.000,00 zł

2 ul. Wschodnia 500/17 0,2959 ha 78.000,00 zł 8.000,00 zł

3 ul. Wschodnia 500/24 0,2443 ha 65.000,00 zł 7.000,00 zł

Poprzednie przetargi na sprzedaż w/w działek przeprowadzono w dniach 1 grudnia 2015 r. i 25 lutego 2016 r.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży działki doliczony zostanie podatek VAT w  stawce 23%.Księga wieczysta – Nr 

GW1S/00011601/8. Działki są wolne od wszelkich długów ciężarów i hipotek i nie są obciążone żadnymi ograniczonymi 

prawami rzeczowymi. 

Przeznaczenie działek: zgodnie z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla „Zielone Wzgórza” 

w Słubicach uchwalonym uchwałą nr III/24/98 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 22 grudnia 1998 r., opublikowaną w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Lubuskiego nr 8/99, poz. 45 z dnia 10 marca 1999 r. wyżej wymienione działki znajdują się 

w granicach terenu oznaczonego symbolem – M1 o zapisie „tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego”.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 maja 2016 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Miejskiego w Słubicach 

przy ul. Akademickiej 1. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium wraz z podaniem w tytule przelewu  numeru 

działki, za którą uiszczono wadium. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Słubicach prowadzone przez 

Bank Spółdzielczy w Rzepinie nr 37 8371 0009 0009 5514 2000 0060 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 12 maja 2016 

r. wymagana kwota znajdowała się na koncie urzędu. 

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. Informację o publikacji ogło-

szenia o przetargu zamieszczono w Gazecie Wyborczej oraz Gazecie Słubickiej 

Ogłoszony przetarg może zostać odwołany z uzasadnionych przyczyn.

Dodatkowe informacje odnośnie ogłoszonego przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach w Wy-

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

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

Przetarg ogłoszono dnia 7 kwietnia 2016 r.

sporządziła: Beata Nowakowska, dnia 7 kwietnia 2016 r. 

od 22 kwietnia w kinie SMOK
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Reklama

STOMATOLOGIA 
ESTETYCZNA

pełny zakres 

- promocje

tel. 538 495 020

Słubice, ul.Chopina 12

Reklama

NOWY ADRES 
od 01.05.16 r. 

Ośrodka Terapii 
Uzależnień 

"Źródło": 

ul. Bohaterów 
Warszawy 3 

tel. 780 584 248

kredyty gotówkowe

Ostrowiec Świętokrzyski, Rynek 27
czynne pon.–pt. 9.00–17.00

Zaskakująco niskie  
oprocentowanie!

Znajdź swój powód 
do uśmiechu!

Słubice, ul. Wojska Polskiego 167/2
godziny otwarcia: 09:00 – 17:00

Reklama

Reklama

Reklama

Nowo powstały Salon Oświetleniowy /
hurtownia elektryczna 

zatrudni Sprzedawcę
Miejsce pracy: Słubice

Oferujemy:
· umowę o pracę,
· niezbędne narzędzia do pracy,
· pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie 
 o ugruntowanej pozycji na rynku.

Opis stanowiska:
· sprzedaż artykułów elektrycznych i  oświetlenio-
wych,
· obsługa klienta zgodnie z najwyższymi standardami,
· dbanie o wizerunek sklepu i firmy.

Wymagania:
· doświadczenie - znajomość branży i konkurencji,
· nienaganna prezencja,
· prawo jazdy kat. B,
· łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
· samodzielność i kreatywność,
· znajomość języka niemieckiego

Kontakt: 
Marika Bartkowiak
tel: 796 858 880 
slubice.rekrutacja@gmail.com

Zostaw 1% podatku w Gminie Słubice
Szanowni Państwo, zbliża się końcowy okres rozliczania się z fi skusem z naszych dochodów. Na 
złożenie zeznania podatkowego mamy czas do końca kwietnia. W związku z tym, wielu z Was 
zastanawia się, komu przekazać 1% podatku ze swojego podatku.

Zachęcam do zapoznania się 
z  wykazem organizacji pozarzą-
dowych mających swoją siedzibę 
na terenie gminy Słubice posiada-
jących statut organizacji pożytku 
publicznego, który uprawnia do 
otrzymania 1% podatku docho-
dowego od osób fi zycznych za rok 

2015. Wykaz sporządzony jest na 
podstawie odpowiedzi na interpe-
lacje złożoną w Urzędzie Miejskim 
w  Słubicach w  oparciu o  infor-
macje dostępne na stronach De-
partamentu Pożytku Publicznego 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i  Po-
lityki Społecznej:
• KRS 0000045619 - Lubuski Klub 

Sportowy „Lubusz” w  Słubicach, 
ul. Sportowa 1.

• KRS 0000289506 – eSMail Sto-
warzyszenie Chorych na Stward-
nienie Rozsiane w  Słubicach, ul. 
Piłsudskiego 5/7.

• KRS 0000361431 – Stowarzy-
szenie po PROstu Pracownia Roz-

woju Osobistego w  Słubicach, ul. 
Sienkiewicza 1.

• KRS 0000363064 – Stowarzy-
szanie Hospicjum Św. Wincentego 
a’Paulo w Słubicach, ul. 1 Maja 31.

• KRS 0000400415 – Polski 
Związek Hodowców Gołębi 
Pocztowych Oddział Słubicko-
-Kostrzyński w  Słubicach, ul. 
Nocznickiego 9c.

W pozycji 137 naszego zeznania po-
datkowego wystarczy wpisać numer 
KRS organizacji wybranej z wykazu 
powyżej. I  po sprawie. Prawda, że 
łatwe? 

Daniel Szurka
Radny rady Miejskiej w Słubicach
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Reklama

Reklama

USŁUGI POGRZEBOWE

s.c.

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

Cmentarz Komunalny
ul. Sportowa 2, 69-100 Słubice

W maju w Kinie SMOK
szczegóły i bilety na www.smok.slubice.pl


