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Przedszkolaki najpierw zrobiły papierowe 
kwiaty, a potem obdarowały nimi 
mieszkańców Słubic. W ten sposób, 
21 marca, dzieci kwestowały na rzecz 
Hospicjum Domowego Św. Wincentego 
a'Paulo.  str. 4

UKS Polonia Słubice mistrzem 
województwa! Nasi mali 
piłkarze zagrają 2 maja na 
stadionie PGE Narodowym 
w Warszawie, gdzie odbędzie 
się ogólnopolski fi nał turnieju 
„Z podwórka na stadion”. 
Udział w nim zapewnili sobie 
zdobywając pod koniec marca 
tytuł mistrza województwa 
lubuskiego w swojej kategorii 
wiekowej.  str. 6

5-letnia Iga Kusz zdobyła, 
w gminnym przeglądzie 
wiersza ekologicznego "Ptasie 
trele" tytuł i statuetkę Trelik 
2017. W konkursie wzięło udział 
22 przedszkolaków. Do kogo 
powędrowały wyróżnienia? 
  str. 8-9

Na koniec grudnia 2016 roku zadłużenie gminy 
w stosunku do wykonanych dochodów wyniosło 
18,8 mln zł (23,46 proc.). W ostatnich latach fi nanse 
gminy znacznie się poprawiły. Dla porównania 
w styczniu 2011 roku zadłużenie było na poziomie 
76,61 procent i wynosiło 43,4 mln zł.  str. 2

Chcemy stworzyć modelowe miasto

Ponad milion euro dla Słubic i Frankfurtu
Dzięki wsparciu, jakie dostaliśmy z Brukseli, chcemy rozwijać nasze Dwumiasto. Pieniądze zostaną wykorzystane 
m.in. na wspólne imprezy, które służą integracji, utworzenie grup roboczych działających w obszarze edukacji, kultury, 
turystyki i sportu, a także na naukę języka sąsiada. 28 marca o projekcie opowiedzieli, w Domu Bolfrasa we Frankfurcie 
nad Odrą, burmistrzowie Słubic i Frankfurtu: Tomasz Ciszewicz i dr Martin Wilke oraz przedstawiciele różnych instytucji. 

Projekt „Europejskie modelowe 
miasto współpracy transgra-
nicznej Słubice&Frankfurt nad 
Odrą”, opracowany przez Słubicko-
-Frankfurckie Centrum Koope-
racji, będzie realizowany przez 33 
miesiące. W  planach mamy m.in. 
zorganizowanie jarmarku bożona-
rodzeniowego w  Słubicach, pik-
niku organizacji pozarządowych, 
międzynarodowego dnia dziecka, 
wypoczynku wakacyjnego dla 
maluchów z  obu stron Odry, Dnia 
Europy. Stworzymy grupę roboczą 
ds. kształcenia, a  także turystyki 
i  marketingu turystycznego oraz 

grupę roboczą ds. sportu, po-
wstanie Słubicko-Frankfurckie 
Forum Sportu. Wspólnie opracu-
jemy plan nowych transgranicz-
nych wydarzeń sportowych na 
lata 2018-2019. W  ramach pilota-
żowych projektów będą spacery 
po Dwumieście, wycieczki rowe-
rowe i  rejsy statkiem po Odrze 
dla naszych mieszkańców, w  la-
tach 2018-2019 realizowane będą 
polsko-niemieckie projekty edu-
kacyjne. Dwumiasto prezentować 
się będzie podczas Przystanku Wo-
odstock, organizować będziemy 
spotkania na temat polsko-nie-
mieckich różnic strukturalnych, 
prawnych i  kulturowych, a  urzęd-
nicy z obu miast będą się uczyć ję-
zyka sąsiada.

Burmistrz Tomasz Ciszewicz 
podkreślał, że projekt nie tylko 
pozwoli rozwinąć dotychczasową 
współpracę, ale wyznaczy też nowe 
kierunki działania. Nadburmistrz 
dr Martin Wilke mówił, że chodzi 
o  taką ofertę dla mieszkańców, 
która zachęci do uczestniczenia 
w  wydarzeniach organizowanych 
wspólnie przez oba miasta, jeszcze 
więcej mieszkańców pogranicza.

Plany Dwumiasta, podczas spo-
tkania w  Domu Bolfrasa, poznali 
m.in. Ursula Bretschneider, kie-
rownik wydziału ds. stosunków 
z Polską i Europejskiej Współpracy 
Terytorialnej w  brandenburskim 
Ministerstwie Sprawiedliwości, 
Spraw Europejskich i  Ochrony 
Konsumentów, Anna Kosińska-
-Malinowska, kierownik Oddziału 
Programów Współpracy Transgra-
nicznej w Lubuskim Urzędzie Wo-
jewódzkim, Zbyszek Zaborowski, 
dyrektor Biura Współpracy Zagra-
nicznej i  Europejskiej Współpracy 
Terytorialnej z  Urzędu Marszał-
kowskiego w Zielonej Górze, poseł 
Thomas Nord, przewodniczący 
polsko-niemieckiej grupy parla-
mentarnej w  Bundestagu, a  także 
polscy i niemieccy dziennikarze. 

(beb)

Plany Dwumiasta, podczas spotkania w Domu Bolfrasa, poznali m.in. Ursula Bretschneider z Brandenburskiego Ministerstwa Sprawie-

dliwości, Spraw Europejskich i Ochrony Konsumentów, Anna Kosińska-Malinowska z Urzędu Wojewódzkiego, Zbyszek Zaborowski 

z Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, poseł Th omas Nord, przewodniczący polsko-niemieckiej grupy parlamentarnej w Bun-

destagu, Krzysztof Szydłak, szef euroregionu Pro Europa V iadrina.

Budżet projektu wynosi 

blisko 1,2 mln euro (dofi -

nansowanie z programu 

Brandenburgia- Pol-

ska INTERREG VA 2014-

2020 - 85 proc.). Zaczę-

liśmy go 1 kwietnia 2017 

roku, a skończymy 31 

grudnia 2019 roku. Part-

nerzy projektu to: gmina 

Słubice, miasto Frank-

furt nad Odrą, Europej-

ski Uniwersytet Viadrina 

(partnerzy wspierający: 

Brandenburska Orkie-

stra Państwowa Frank-

furt nad Odrą, Słubicki 

Miejski Ośrodek Kultu-

ry i Słubickim Ośrodek 

Sportu i Rekreacji). 

31 marca w Słubickim Miejskim 
Ośrodku Kultury podsumowali-
śmy gminną akcję profi laktyczną 
„Zaopiekuj się z nami swoimi ząb-
kami”, podczas której stomatolo-
dzy przebadali ponad 500 dzie-
ci. Spośród nich wybierzemy 40, 
u których stwierdzono największe 
zaniedbania. Te dzieci będą leczo-
ne na koszt gminy. Tego dnia wrę-
czyliśmy także nagrody uczest-
nikom konkursu plastycznego 
„Zdrowe zęby – piękny uśmiech”. 

 Więcej strona 13 
Marcel Piskunowicz z Przedszkola „Miś Uszatek” zdobył jedną z trzech 

głównych nagród w konkursie „Zdrowe zęby- piękny uśmiech”. 
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Dług gminy ciągle spada
Na koniec grudnia 2016 roku zadłużenie gminy w stosunku do wyko-
nanych dochodów wyniosło 18,8 mln zł (23,46 proc.). W ostatnich latach 
fi nanse gminy znacznie się poprawiły. Dla porównania w styczniu 2011 
roku zadłużenie było na poziomie 76,61 procent i wynosiło 43,4 mln zł. 

 Międzyrządowa komisja 
ma dla Słubic dobre wiadomości

W Lubniewicach odbyło się (3-4 kwietnia) posiedzenie wspólnej międzyrządowej komisji ds. rozwiązywania proble-
mów transgranicznych na pograniczu polsko-niemieckim. Uczestniczył w nim burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz. 
Złożył m.in. wniosek o przywrócenie połączenia kolejowego między Frankfurtem i Poznaniem i przekonywał do bu-
dowy wiaduktu nad linią kolejową, która przecina ulicę Transportową. Szukano też rozwiązań prawnych dla dalszego 
funkcjonowania wspólnej linii autobusowej łączącej Słubice i Frankfurt. 

Nasze fi rmy 
wspierają kulturę 

Dług Gminy Słubice w latach 2006-2016

Wyszczególnienie Dług Gminy Słubice Zadłużenie w stosunku 
do Dochodów

31.12.2006 r. 12 504 436,07 30,76%

31.12.2007 r. 19 425 872,20 42,48%

31.12.2008 r. 25 488 487,03 54,11%

 31.12.2009 r. 32 276 230,84 58,94%

31.12.2010 r. 36 889 753,11 67,92%

01.01.2011 r. 43 455 003,72 76,61%*

31.12.2011 r. 37 616156,58 63,33%

31.12.2012 r. 32 973 067,89 56,79%

31.12.2013 r. 32 004 358,19 51,44%

31.12.2014 r. 28 447 852,07 42,29%

31.12.2015 r. 23 920167,95 33,69%

31.12.2016 r. 18 842 472,88 23,46%

* zadłużenie obliczone w stosunku do dochodów planowanych

Regionalna Izba Obrachunkowa 
otrzymała niedawno sprawozdanie 
z  wykonania budżetu gminy za 
2016 rok, które obrazuje m.in. to, 
jak w ostatnich latach malało zadłu-
żenie gminy. Na koniec 2006 roku 
zadłużenie gminy w stosunku do wy-
konanych dochodów wyniosło 30,76 

proc. W kolejnych latach wyglądało 
to tak: 2007 rok – 42,48 proc., 2008 
– 54,11 proc., 2009- 58,94 proc. – Gdy 
rozpoczynałem pierwszą kadencję, 
w  grudniu 2010 roku dług był na 
poziomie 67,92 proc., a  1 stycznia 
2011 wynosił 76,61 procent – wspo-
mina burmistrz Tomasz Ciszewicz. 

– Dzięki programowi naprawczemu 
z  roku na rok malał – podkreśla. 31 
grudnia 2011 zadłużenie wynosiło 
63,33 proc., w  2012 – 56,79 proc., 
w  2013- 51,44 proc., w  2014- 42,29 
proc., w 2015- 33,69 proc., a w 2016 
roku spadło do 23,46 proc. 

(beb) 

Burmistrz Tomasz Ciszewicz, jego 
zastępca Roman Siemiński i dyrektor 
Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kul-
tury Tomasz Pilarski spotkali się 29 
marca w Urzędzie Miejskim w Słubi-
cach z przedsiębiorcami, którym po-
dziękowali za fi nansową pomoc przy 
organizacji ostatniego Miejskiego 
Święta Hanzy. Wśród nich byli: Jo-

anna Szymańska- Cierach z fi rmy Ar-
pack, Magdalena Ciszek- Kozłowska 
z Promet Cargo, Jacek Kostrzewski ze 
słubickiego SEC i  Grzegorz Kozera. 
Z  powodów zawodowych na spo-
tkaniu zabrakło Barbary Rybowiak 
z  fi rmy ZUO International, Marcina 
Dudki z  Intermarche i  prezesa Ko-
strzyńsko- Słubickiej Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej Krzysztofa 
Kielca. Wśród sponsorów Święta 
Hanzy była też warszawska fi rma Ac-
ciona, która wybudowała w Golicach 
farmę wiatrową. Wszyscy sponsorzy 
wsparli letnią imprezę, organizo-
waną przez Słubice i Frankfurt, kwotą 
50 tys. zł. 

(beb) 

W  pracach grupy roboczej i  posie-
dzeniu komitetu wspólnej komisji 
uczestniczyli przedstawiciele pol-
skiego rządu oraz rządów: Bran-
denburgii i  rządu federalnego RFN. 
– Rozmawialiśmy o  problemach, 
które hamują współpracę w  re-
gionie przygranicznym, także naszą 
współpracę z Frankfurtem – mówi 
T. Ciszewicz. Jako przykład podał 
choćby zawieszenie połączenia ko-
lejowego z  Frankfurtu do Poznania 
i  z  powrotem. – Złożyłem wniosek 
o przywrócenie tego połączenia – re-
lacjonuje burmistrz przypominając, 
że z  połączenia tego korzystało 

wielu słubiczan, studenci Collegium 
Polonicum i Viadriny, a także przed-
siębiorcy. Jego wniosek spotkał się 
z przychylnością przedstawicieli na-
szego ministerstwa infrastruktury 
i  budownictwa: Krzysztofa Kuleszy 
i Pawła Skowrońskiego,którzy obie-
cali, że poszukają sposobu fi nanso-
wania tego połączenia. 

- Druga, ważna dla nas kwestia, 
która była poruszona, jest związana 
ze staraniami gminy, żeby wybu-
dować wiadukt nad linią kolejowa 
na odcinku ul. Transportowej, w kie-
runku wyjazdu na Świecko – mówi 
burmistrz. – Zabiegamy o  to od 

dłuższego czasu, bo zwiększony 
ruch, szczególnie samochodów 
ciężarowych, doprowadza do para-
liżu części miasta i  autostrady A-2 
– wyjaśnia. Przedstawiciele mini-
sterstwa infrastruktury zobowiązali 
się przedstawić ten problem w War-
szawie i  poszukać źródeł fi nanso-
wania tej inwestycji. 

- Najważniejszą kwestią, która 
została omówiona, pozytywnie 
przyjęta i  zaakceptowana w  formie 
ofi cjalnego komunikatu jest sprawa 
funkcjonowania transgranicznej linii 
autobusowej 983 – mówi burmistrz. 
- Grupa sterująca przedstawiła ko-

rzystny dla Słubic komunikat, w celu 
rozwiązania problemów prawnych 
dotyczących rozliczeń między stroną 
polska i niemiecką. Po przyjęciu tego 
komunikatu miasto Słubice i Frank-
furt będą oczekiwać ofi cjalnego sta-
nowiska w  tej sprawie właściwego 
ministerstwa po stronie polskiej – 
mówi T. Ciszewicz i dodaje, że bardzo 
się cieszy, bo w tej kwestii dostaliśmy 
pełne poparcie władz województwa, 
szczególnie wojewody Władysława 
Dajczaka jak również Tadeusza Ję-
drzejczaka z  zarządu województwa 
lubuskiego. – To pozwoliło na przed-
stawienie tych spraw bezpośrednio 

podczas komisji międzyrządowej – 
podkreśla burmistrz. 

Wśród zaproszonych gości byli m.in. Joanna Szymańska-Cierach (pierwsza z prawej), 

Jacek Kostrzewski i Magdalena Ciszek-Kozłowska. Obok Tomasz Pilarski, szef SMOKa. 
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Reklama

 Nasi Odyseusze już po fi nale 
- Tym razem nie zajęliśmy miejsc, premiowanych udziałem w fi nałach światowych lub Eurofestiwalu. Te miejsca były 
jednak na wyciągnięcie ręki – komentuje występ słubickich drużyn podczas fi nału ogólnopolskiej akcji Odyseja Umy-
słów jeden ze słubickich trenerów Stanisław Piórkowski. Odyseusze spotkali się w Gdyni 1-2 kwietnia. 

S. Piórkowski podkreśla, że wśród 
drużyn biorących udział w  fi na-
łach nie ma słabeuszy. Są to naj-
silniejsze drużyny z  całej Polski 
i właściwie każda może sięgnąć po 
mistrzowski tytuł.

Dwie drużyny startujące w  pro-
blemie 1 - «Tajne jest fajne», z I grupy 
wiekowej, w  składzie: Gabriela 
Mitrowicz, Zuzanna Kostrzewska, 
Emilia Kusz, Hanna Zduńczyk, 
Nina Skrzypacz, Natasza Smalec, 
Natasza Wilczyńska oraz z II grupy 
wiekowej: Eliza Stefaniak, Wero-
nika Piórkowska, Oliwia Nowak, 
Natalia Kiedrowicz, Kinga Stu-
pienko, Hanna Mikołajczyk, Sara 
Adamczyk - zajęły szóste miejsce. 
Trzecia drużyna z I grupy wiekowej, 
która wybrała 2 problem - «Robota 
dla dziwno-bota», startując w  skła-
dzie: Karolina Ryterska, Natalia 
Jasiniak, Oliwia Pomes, Amelia 

Fornalczyk, Lena Zielińska upla-
sowała się na siódmym miejscu. 
Czwarta słubicka drużyna, z  III 
grupy wiekowej, startująca w 3 pro-
blemie - «Od czasu do czasu Omer», 
w składzie: Błażej Wojtyra, Karolina 
Olszewska, Konrad Kaliciak, Mal-
wina Olszewska, Marcelina Łuka-
szewicz, Emil Kojszewski, Michał 
Przyłucki, zajęła 11. miejsce. Ody-
seusze z  tej drużyny, w  większości 
uczniowie rzepińskich szkół oraz 
Technikum Leśnego ze Starościna, 
startowali w  Odysei Umysłu po raz 
pierwszy. - Tym bardziej cieszy fakt, 
że potrafi li nawiązać równorzędną 
walkę z  «weteranami» konkursu 
- w  kategorii oceny «styl» zajęli 
drugie miejsce, a  ich prezentacja 
rozwiązania zadania długotermino-
wego wzbudziła miłą i bardzo żywą 
reakcję odysejowej publiczności 
– podkreślają trenerzy naszych 

drużyn. Są nimi: Tatiana Uwarkin, 
Iryna Yavorska, Tadeusz Dereń i Sta-
nisław Piórkowski związani ze Sto-
warzyszeniem po PROstu. Podczas 
fi nału w  Gdyni nagrodę Omera, 
przyznawaną trenerom otrzymał 
S. Piórkowski. Jest to nagroda za 
wyjątkowo sportową postawę, uni-
kalny talent bądź też postępowanie 
godne naśladowania. 

Odyseja Umysłów to program 
edukacyjny, który ma uczyć samo-
dzielnego myślenia i rozwiązywania 
problemów. Uczestnicy konkursu 
muszą wszystko zrobić sami, a  do-
rośli trenerzy mogą jedynie im 
radzić i  podpowiadać. Co roku 
w polskiej edycji startują setki szkół, 
a  najlepsze spotykają się na fi nale. 
Tam laureaci z poszczególnych kate-
gorii dostają przepustkę do świato-
wego fi nału w Ameryce. 

(beb)

 Słubiczanie wśród laureatów plebiscytu „Człowiek Roku Krono 2016”

Zmieniają świat na lepsze 
Aleksandra Kołek z  Grupy Poma-
gamy, sołtys Sienna Tomasz Koszela 
i  muzyk Abel dostali w  powiecie 
słubickim najwięcej głosów w  ple-
biscycie Gazety Lubuskiej „Czło-
wiek Roku Krono 2016”. A. Kołek 
zwyciężyła również głosami słu-
bickiej kapituły, która przyznała też 
dwa wyróżnienia. Otrzymali je: dr 
Krzysztof Wojciechowski, dyrektor 
Collegium Polonicum i  radna sej-
miku wojewódzkiego Grażyna 
Dereń. Laureaci ze Słubic gościli 
na sesji rady miejskiej 23 marca, 
podczas której odebrali okoliczno-
ściowe dyplomy. 

Wręczyli im je: burmistrz To-
masz Ciszewicz, przewodniczący 
rady miejskiej Mariusz Olejniczak 
i  dziennikarka słubickiego od-
działu Gazety Lubuskiej Renata 
Hryniewicz. Podwójne zwycięstwo 
A. Kołek, założycielki i  administra-
torki Grupy Pomagamy, to rodzaj 
podziękowania za inicjowanie przez 
tę grupę zbiórek odzieży i  innych 
rzeczy potrzebnych uboższym ro-
dzinom, niesienie różnego rodzaju 

pomocy już nie tylko słubiczanom, 
ale mieszkańcom całego powiatu. 

Plebiscyt „Człowiek Roku Krono” 
Gazeta Lubuska organizuje od kliku 
lat razem z  żarską fi rmą SWISS 
KRONO. Chce w  ten sposób podzię-
kować osobom, które w swoich miej-
scowościach angażują się w działania 
na rzecz lokalnych społeczności. To 
na nich mogli głosować czytelnicy 
„GL” . Laureatów wybierano najpierw 
w  powiatach, a  potem na szczeblu 
wojewódzkim. W powiecie słubickim 
najwięcej – 101 głosów – dostała Alek-
sandra Kołek. Na Tomasza Koszelę 
głosowały 42 osoby, a  na muzyka 
Abla - 5. Aktywność i zaangażowanie 
mieszkańców powiatu doceniła też 
kapituła, w  skład której weszli: sta-
rosta słubicki Marcin Jabłoński, prze-
wodniczący rady powiatu słubickiego 
Wiesław Kołosza, Adam Runiewicz 
z  fundacji Dajmy Nadzieję i  Renata 
Hryniewicz z „GL”. Dla kapituły zwy-
cięzcą także była Aleksandra Kołek, 
a wyróżnienia przyznano: dr K. Woj-
ciechowskiemu i G. Dereń. 

(beb) 
Słubiczan, którzy wygrali w plebiscycie gościliśmy na sesji rady miejskiej, podczas której: Aleksandra Kołek, Abel i dr Krzysztof Wojcie-

chowski odebrali gratulacje. Gratulowali im: burmistrz T. Ciszewicz, zastępca przewodniczącego rady miejskiej Maria Skalniak, R. Hry-

niewicz z "GL" i szef rady M. Olejniczak.
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Naszych odyseuszy wspierali trenerzy. Stojący z lewej strony St. Piórkowski otrzymał 

nagrodę za wyjątkowo sportową postawę. 
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Światowy Dzień Świadomości Au-
tyzmu ustanowiony został przez Or-
ganizację Narodów Zjednoczonych, 
a  charakterystycznym motywem 
obchodów jest kolor niebieski. To dla-
tego w tych dniach na niebiesko pod-
świetlone zostały niektóre budynki 
w Słubicach, w tym urząd miejski. 

Niebieskie były też balony, które 
nieśli uczestnicy marszu, który 
wyruszył spod siedziby stowarzy-

szenia po PROstu i dotarł na deptak 
przy granicy. Dzień wcześniej odbył 
się festyn rodzinny. Były występy 
artystyczne, m.in. zespołu Frajda 
i  uczniów Społecznej Niepublicznej 
Ogólnokształcącej Szkoły Mu-
zycznej oraz Państwowej Szkoły 
Muzycznej, a  Grupa Pomagamy 
przygotowała dla dzieci gry i zabawy. 
W  organizację festynu włączyły się 
też pracownice centrum rozrywki 

Uśmiechnięta Planeta, które malo-
wały twarze dzieci, wolontariusze ze 
Szkoły Podstawowej w Kunowicach, 
harcerze i  szkolne koło wolonta-
riatu z Gimnazjum nr 2. Można było 
też zasięgnąć informacji na temat 
autyzmu oraz poznać ofertę stowa-
rzyszenia po PROstu, które wspiera 
m.in. dzieci autystyczne. 

Dzięki ofi arności słubiczan pod-
czas akcji zebrano ponad 3,4 tys. zł 

i  53 euro. Pieniądze będą przezna-
czone na pomoc osobom niepełno-
sprawnym. 

Jak mówi Joanna Sierżant-Rekret, 
prezes stowarzyszenia po PROstu, 
naukowcy zauważają, że na całym 
świecie rośnie liczba dzieci z  au-
tyzmem. Według amerykańskich 

danych już jedno na 68 dzieci rodzi 
się z  zaburzeniem ze spektrum au-
tyzmu. ONZ uznała autyzm, obok 
takich chorób jak nowotwory, 
cukrzyca i  AIDS, za jeden z  naj-
poważniejszych cywilizacyjnych 
problemów zdrowotnych. 

(beb)

2 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 

Każdy inny, wszyscy równi 
Stowarzyszenie po PROstu wraz z rodzicami swoich podopiecznych po raz kolejny było organizatorem Niebieskiego 
Marszu Integracyjnego, który 3 kwietnia przeszedł ulicami naszego miasta. Dzień wcześniej na placu Bohaterów odbył 
się festyn rodzinny pod hasłem „Na niebiesko dla autyzmu”. 

Przedszkolaki kwestowały na rzecz hospicjum
21 marca - Budzi się wiosna, budzą się mali wolontariusze - pod takim hasłem przedszkolaki, po raz kolejny, powita-
ły pierwszy dzień wiosny. Z samego rana dzieci wyruszyły, żeby rozdać mieszkańcom Słubic żółte tulipany, za które 
otrzymywały datki. Pieniądze przeznaczyły później na potrzeby Hospicjum Domowego Św. Wincentego a'Paulo. 

Autyzm jest bardzo poważnym zaburzeniem rozwojowym. Ujaw-

nia się w okresie pierwszych trzech lat życia. Jak dotąd nie wskaza-

no jednoznacznie przyczyn występowania tego zaburzenia, nie ma 

też leku na autyzm. Wiadomo jednak, że wczesna diagnoza i rozpo-

częcie intensywnej terapii może znacząco odmienić życie dziecka 

z autyzmem i jednocześnie życie całej jego rodziny. Autyzm trwa 

całe życie, dlatego istnieje potrzeba stworzenia systemu wsparcia 

dla osób z autyzmem na każdym etapie ich życia. 

Dzieci z tulipanami pojawiły się wła-
ściwie we wszystkich instytucjach 
użyteczności publicznej naszego 
miasta. Były m.in. w Urzędzie Miej-
skim, Straży Pożarnej, Powiatowej 
Komendzie Policji, Zakładzie Ubez-
pieczeń Społecznych i  na bazarze. 
W  tej pięknej i  pożytecznej akcji, 
którą zainicjowało i  dumnie kon-
tynuuje Przedszkole Samorządowe 
nr 2 „Pinokio” w  Słubicach brały 
również udział dzieci z Przedszkola 

Samorządowego nr 1 „Jarzębinka”, 
PS nr 3 „Miś Uszatek”, PS nr 4 „Kra-
snal Hałabała” oraz Niepublicz-
nego Przedszkola „Kraina Radości” 
w  Słubicach. Do akcji włączyły się 
też dzieci z Przedszkola Samorządo-
wego nr 3 „Jarzębinka” z Rzepina i po 
raz pierwszy dzieci ze Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w  Słubicach. W  tym roku maluchy 
zebrały blisko 12 tys. zł! 

Źródło: PS nr 2 „Pinokio” 

Grupa Stokrotki z przedszkola "Pinokio" też się włączyła do akcji. 

Przedszkolaki rozdawały żonkile m.in. handlowcom na słubickim targowisku.
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Festyn na placu Bohaterów był świetną okazją do integracji i poszerzenia wiedzy na temat autyzmu.

F
o

t.
 S

to
w

a
rz

y
sz

e
n

ie
 p

o
 P

R
O

st
u

To dlatego w tych dniach na niebiesko podświetlone zostały niektóre budynki w Słubicach, 

w tym urząd miejski.
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Kampania realizowana jest w ramach projektu  „Profilaktyka chorób 
układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim”.

Projekt finansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 
w ramach Programu Operacyjnego PL13: Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu. 

Kwota dofinansowania wynosi 3 092 757,00 zł.

Zdrowe serce w każdym wieku
W Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury seniorzy ćwiczą, tańczą, śpiewają. Uczą się zdrowo odżywiać podczas zajęć die-
tetyczno – kulinarnych. To wszystko Powiat Słubicki zaplanował dla osób 60+, w ramach projektu „Profi laktyka chorób 
układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim”.

Pozdrowienia z Kudowy
Wśród górskich krajobrazów ćwiczyli, trenowali, korzystali z rehabili-
tacji. Poznawali tajniki zdrowego stylu życia, nabierali energii do dzia-
łania. – To był bardzo udany wyjazd! Mieliśmy tyle zajęć, że brakowało 
nam czasu na telefony do bliskich – z radością opowiadali uczestnicy 
wyjazdu prozdrowotnego.

Starosta zaprasza 
na Piknik 

Prozdrowotny!
22 kwietnia Powiat Słubicki organizuje 
Piknik Prozdrowotny, który będzie pod-
sumowaniem projektu „Profi laktyka 
chorób układu krążenia i promocja zdro-
wego stylu życia w powiecie słubickim”.

artykuł sponsorowany

Starosta Marcin Jabłoński pożegnał seniorów 4 kwietnia i życzył udanego pobytu 

Pojechali po zdrowie, energię 
i  dobry humor. Codziennie każda 
osoba miała trzy indywidualne 
zabiegi rehabilitacyjne. A  oprócz 
tego spotkania edukacyjne i  proz-
drowotne, do tego szereg atrakcji 
animacyjnych, w  tym wycieczki. 
– Nasi seniorzy czuli się bardzo 
dobrze! Aktywnie uczestniczyli 
w każdych zajęciach, a plan był na-
prawdę bogaty – opowiadała Elż-
bieta Słoboda, która opiekowała 
się przez 10 dni słubicką grupą 
w Kudowie Zdroju.

Po zdrowie i dobry humor

Wyjazd prozdrowotny zrealizo-
wany był przez Powiat Słubicki 
w  ramach projektu „Profi laktyka 
chorób układu krążenia i  promocja 
zdrowego stylu życia w  powiecie 
słubickim”. Na miejscu każdy 
z  uczestników miał zapewnione 
badania lekarskie, konsultacje z  fi -
zjoterapeutą oraz 18 zabiegów reha-

bilitacyjnych. Oprócz tego poranne 
ćwiczenia, np. nordic walking, 
marszobiegi. Nie zabrakło także 
wieczorków integracyjnych oraz 
tanecznych. Dodatkowo uczestnicy 

wzięli udział w  trzech wycieczkach 
turystycznych. – To, co nas spotkało 
to los na loterii i  wielkie szczęście 
– mówi Teresa Żok, jedna z  uczest-
ników turnusu. 

Dni Aktywnego Seniora rozpo-
czynają się wykładem. Potem na 
seniorów czeka szereg atrakcyjnych 
warsztatów – sportowe, taneczne, 
muzyczne oraz dietetyczno-ku-
linarne. Uczestnicy warsztatów 

tańczą, śpiewają, ćwiczą pod okiem 
instruktorów i  trenerów. Uczą się 
zmieniać nawyki żywieniowe, po-
przez np. bardziej dietetyczne przy-
gotowywanie tradycyjnych polskich 
potraw. 

Dzień Aktywnego Seniora kończy 
się spotkaniem z  dietetykiem i  ku-
charzem oraz smakowaniem przy-
gotowanych wspólnie zdrowych 
potraw. A  potem seans fi lmowy 
w kinie dla wszystkich uczestników. 

Na zajęcia zapraszamy miesz-
kańców powiatu słubickiego, osoby 
powyżej 60 roku życia, które chcą 
aktywnie spędzić czas i  zwiększyć 
swoją wiedzę w  zakresie zdrowego 
stylu życia i  profi laktyki chorób 
układu krążenia.  Zajęcia są bez-
płatne. Wszystkie informacje 
dostępne są na www.slubickipor-
talzdrowia.pl, www.powiatslubicki.
pl oraz w mediach lokalnych.

Organizatorem wydarzeń, na 
zlecenie Powiatu Słubickiego jest 

Słubicki Miejski Ośrodek Kultury. 
Dni Aktywnego Seniora realizo-
wane są w  ramach projektu „Pro-
fi laktyka chorób układu krążenia 
i  promocja zdrowego stylu życia 
w  powiecie słubickim”, który jest 
fi nansowany ze środków Norwe-
skiego Mechanizmu Finansowego 
2009-2014 w  ramach Programu 
Operacyjnego PL13: Ograni-
czenie społecznych nierówności 
w zdrowiu. Kwota dofi nansowania 
wynosi 3 092 757,00 zł. 

Event odbędzie się 22 kwietnia 
w godz. 14.00–20.00, na deptaku 
przy ulicy Jedności Robotniczej 
w  Słubicach. Wydarzeniu towa-
rzyszyć będzie szereg imprez do-
datkowych. – Zaplanowaliśmy 
dodatkowe atrakcje, aby każdy 
z mieszkańców mógł wybrać coś 
dla siebie. W  tym dniu odbędzie 
się kilka maratonów – biegowy, 
Indoor Cycling, taneczny, fi zjo-
terapii, oraz kulinarny. A  oprócz 

tego bogaty program artystyczny 
na piknikowej scenie – wyjaśnia 
Izabela Soboćko, kierownik pro-
jektu. 

Wszystkich mieszkańców 
serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji już wkrótce  na 
stronie www.powiatslubicki.pl, 
www.slubickiportalzdrowia.pl 
oraz w mediach lokalnych. 

Nasi seniorzy już wiedzą, jak się zdrowo odzywiać

Piosenka jest dobra na wszystko - zajęcia muzyczne w SMOK-u
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Nasi mali piłkarze zagrają na Narodowym

UKS Polonia Słubice mistrzem województwa! 
2 maja na stadionie PGE Narodowym w Warszawie piłkarze z UKS Polonia Słubice wezmą udział w ogólnopolskim fi -
nale turnieju „Z podwórka na stadion”. Zapewnili to sobie zdobywając pod koniec marca tytuł mistrza województwa 
lubuskiego w swojej kategorii wiekowej.  

Finały w  województwie lubuskim 
odbyły się 30 i 31 marca w Kostrzynie 
nad Odrą. Po dwóch dniach emo-
cjonujących rozgrywek poznaliśmy 
piłkarskich mistrzów województwa 
lubuskiego w  kategoriach U-8, U-10 
i  U-12. W  fi nałach wojewódzkich 
XVII edycji Turnieju „Z  Podwórka 
na Stadion o Puchar Tymbarku” naj-
lepsze okazały się SP Jasień i  UKS 4 
Kostrzyn nad Odrą (kategoria U-8), 
MUKS Stilon Gorzów Wielkopolski 
i UKS 4 Kostrzyn nad Odrą (kategoria 
U-10) oraz MUKS Stilon Gorzów 
Wielkopolski i  UKS Polonia Słubice 
(kategoria U-12). Dzięki temu zwycię-
stwu drużyny do lat 10 i 12 będą re-
prezentować województwo lubuskie 
podczas fi nału ogólnopolskiego, któ-
rego rozstrzygnięcie nastąpi 2 maja. 

W  Kostrzynie pierwszego dnia 
rywalizowali chłopcy w  katego-
riach do lat 10 i do lat 12, a drugiego 
chłopcy w najmłodszej kategorii (do 
lat 8) oraz dziewczynki w trzech ka-
tegoriach (U-8, U-10 i  U-12). Całość 
stanowiła wielkie święto futbolu, 
podczas którego największe talenty 
z  całego regionu mogły zmierzyć 
się ze swoimi rówieśnikami przy go-
rącym wsparciu trenerów, rodziców 
oraz obecnych na rozgrywkach ki-
biców. Na wszystkich uczestników 
czekały medale, nagrody rzeczowe. 

W rywalizacji chłopców do lat 10 
na najwyższym stopniu podium sta-
nęli zawodnicy UKS 4 Kostrzyn nad 
Odrą, którzy w fi nale wygrali z UKS 
Perła Cybinka. W  kategorii U-12 
chłopców złote medale otrzymali 
gracze UKS Polonia Słubice, którzy 
w decydującym spotkaniu pokonali 
MLUKS 2 MOS Gubin 2:0. - Przez dwa 
ostatnie lata przeżywałem porażkę 

w  fi nale wojewódzkim: rok temu 
przegraliśmy z Gubinem, a dwa lata 
temu ulegliśmy „Czwórce” Kostrzyn. 
Dlatego tym razem przed wyjściem 
tutaj z  autokaru powiedziałem 
chłopakom, że albo nie wyjdziemy 
z  grupy, albo wygramy całość. Cie-
szymy się bardzo, że będziemy mogli 
reprezentować region na fi nale ogól-
nopolskim i  przeżyć kolejną wspa-
niałą przygodę – podkreślał trener 
Piotr Dmochowski. - Po meczach 
dochodziły do nas różne głosy, że 
gramy ciekawą, poukładaną piłkę. 
Unikamy długich przerzutów, sta-
wiamy na krótkie podania i dużą ru-
chliwość zawodników. Do Warszawy 
pojedziemy po prostu pokazać się 
z dobrej strony - mówił. 

W najmłodszej kategorii chłopców 
najlepiej poradzili sobie zawodnicy 
UKS 4 Kostrzyn nad Odrą. W  fi nale 
po bardzo emocjonującym meczu 
wygrali z MLUKS 2 MOS Gubin 1:0. 

W  kategorii dziewcząt do lat 8 
najwięcej powodów do zadowolenia 
miał zespół SP Jasień. Zawodniczki 
z  powiatu żarskiego w  decydu-
jącym spotkaniu pokonały MUKS 
Stilon Gorzów Wielkopolski 1:0. 
Wśród dziewcząt w  kategorii U-10 
oraz U-12, tak jak przed rokiem, 
okazały puchar wywalczyły pił-
karki MUKS Stilon Gorzów Wielko-
polski. Młodsze z  podopiecznych 
Janusza Kałuzińskiego wygrały po 
rzutach karnych z  SP Dobiegniew 
(0:0 w regulaminowym czasie i 1:0 
w konkursie strzałów z dziewiątego 
metra), a  ich starsze koleżanki wy-
grały kategorię do lat 12 pokonując 
w fi nale SP Jasień. 
W  tegorocznej edycji turnieju po-
stanowiono też wyróżnić specjalnie 

drużyny, które wykazują się godną 
pochwały postawą. Wprowadzona 
„Zielona Kartka Fair Play” pozwala 
sędziemu nagradzać zawodników 
za zachowania zgodne z  duchem 
gry fair, czy wręcz stanowiące 
pokaz wyjątkowego zachowania 
(jak np. przyznanie się do złamania 
przepisów gry, pomimo braku re-
akcji sędziego). Na stronie turnieju 
zostanie opublikowana lista ze 
wszystkimi drużynami z odznacze-
niami „Zielonej Kartki Fair Play”, 
a zespół, którego zawodnicy zbiorą 
najwięcej zielonych kartek na prze-
strzeni całej edycji, zostanie wyróż-
niony nagrodą fair play. 

Finały wojewódzkie wyłoniły mi-
strzów województw w kategorii U-8. 
Natomiast najlepsze zespoły do lat 
10 i  12 wywalczyły przepustkę do 
gry w  Finale Ogólnopolskim, który 
odbędzie się w  dniach 30 kwietnia 
– 2 maja w  Warszawie. Decydujące 
mecze zostaną rozegrane 2 maja 
na stadionie PGE Narodowym, tuż 
przed fi nałem piłkarskiego Pucharu 
Polski. Najlepsi młodzi piłkarze i pił-
karki w kraju wywalczą nie tylko Pu-
char Tymbarku, ale również wyjazd 
na mecz Polska – Rumunia rozgry-
wany w  ramach eliminacji do mi-
strzostw świata, który odbędzie się 
10 czerwca w Warszawie.

Organizatorem Turnieju „Z  Po-
dwórka na Stadion o  Puchar Tym-
barku” jest Polski Związek Piłki 
Nożnej, a  sponsorem głównym od 
11 lat fi rma Tymbark. Podczas swojej 
historii turniej był początkiem pił-
karskiej przygody dla wielu obec-
nych reprezentantów Polski różnych 
kategorii wiekowych: Arkadiusza 
Milika, Piotra Zielińskiego, Bartosza 
Bereszyńskiego, Tomasza Kędziory, 
Bartosza Salamona, Marcina Kamiń-
skiego, Gracjana Horoszkiewicza, 
Igora Łasickiego, Karola Żwira, Fi-
lipa Jagiełło, Michała Bartkowiaka 
oraz Pauliny Dudek. 

oprac. (beb)
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Pogranicze 
opanuje sztuka
W  pomieszczeniach przy Großen 
Scharrnstraße we Frankfurcie nad 
Odrą, od 26 kwietnia do 10 maja 2017 
roku, wystawi swe prace 13 artystów 
z obu stron Odry. – Dostaliśmy w tym 
aż 50 zgłoszeń od osób, które chciały 
wziąć udział w  naszym festiwalu 
sztuki „ART an der Grenze 2017“ – 
mówią Malwina Szczypta oraz Daniel 
Fochtmann, polsko-niemiecka para 
koordynująca, przygotowania do tej 
imprezy. - W żadnym z poprzednich 
lat nie wpłynęło aż tyle zgłoszeń – aż 
zaniemówiliśmy z  wrażenia! – przy-
znają. - Jako że nadesłano tak wiele 
pomysłów, mieliśmy w  czym wy-
bierać i stworzyliśmy bardzo urozma-
icony program – dodają. 

Będzie i  klasyczne malarstwo, 
rzeźba, street art, ale też instalacje 
i  rzemiosło artystyczne, takie jak pa-
cynki czy sztuka tekstylna - dodają. 
Przyznają, że wybór nie był łatwy. 
- Próbowaliśmy stworzyć jak najróż-
norodniejszy festiwal, który odpowia-
dałby wielu gustom oraz prezentował 
rozmaite formy sztuki. Poprzez udział 

w „ART an der Grenze“ chcieliśmy dać 
zaistnieć zwłaszcza mniej znanym 
twórczyniom i  twórcom, aby mogli 
pokazać siebie oraz swą twórczość- 
mówi Malwina Szczypta. Dwutygo-
dniowa wystawa odbędzie się już po 
raz piąty. Organizatorami festiwalu 
jest grupa składająca się z  polskich 
i niemieckich studentów oraz miesz-
kanek i  mieszkańców Frankfurtu. 
Więcej informacji jest dostępnych na 
stronie internetowej www.art-an-der-
-grenze-ff o.weebly.com. Projekt jest 
współfi nansowany ze środków Fede-
ralnego Ministerstwa ds. Rodziny, Se-
niorów, Kobiet i Młodzieży w ramach 
ogólnoniemieckiego programu „De-
mokratie leben!“. Ponadto „ART an 
der Grenze 2017” otrzymał wsparcie 
fi nansowe od miasta Frankfurt nad 
Odrą, studenterii Uniwersytetu Eu-
ropejskiego Viadrina, Förderkreis 
Europa-Universität Viadrina e.V. oraz 
Sparkasse Oder-Spree. Podmiotem 
odpowiedzialnym za festiwal jest 
Kunstgriff  e.V. 

(beb) 

Czekaliśmy na tę inwestycję 
Około 500 tys. zł wyda gmina na przebudowę skrzyżowania Naru-
towicza i Rzepińskiej, poszerzenie drogi, budowę chodników i dwóch 
zatok autobusowych. Prace potrwają do maja, ale uspokajamy kie-
rowców - na każdym etapie tej inwestycji droga będzie przejezdna. 

Przy przedszkolu Pinokio powstały dwie zatoki autobusowe.
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- Wykonawca najpierw przebu-
duje jedną stronę drogi, a  dopiero 
wówczas wejdzie na drugą stronę 
– zapowiada Krzysztof Rogoziński 
z magistratu. Dzięki temu ruchliwa 
ulica będzie przejezdna, choć przez 
jakiś czas z powodu zamknięcia jed-
nego czy drugiego pasa ruchu, mogą 
tworzyć się tu małe korki. Za to po 
zakończeniu inwestycji będzie bez-
pieczniej i  wygodniej. Poszerzony 
zostanie m.in. tzw. mostek przy 
skrzyżowaniu Nocznickiego i  Rze-
pińskiej, który obecnie jest wąskim 
gardłem na tej drodze. Mijający się 
kierowcy muszą tu zachować szcze-
gólną ostrożność, stąd ograniczenie 
prędkości do 30 km na godzinę. 
Jest tu ponadto zakręt, wprawdzie 
nieduży, ale niebezpieczny.  Wła-
śnie w  tym miejscu droga będzie 
poszerzona, co ułatwi mijanie się 
samochodów. Kierowcy będą też 
mieli lepszą widoczność. Poprawi 
się również bezpieczeństwo pie-

szych, bo w planach jest też budowa 
chodników. W  ramach inwestycji 
powstaną także dwie zatoki autobu-

sowe, dla osób korzystających z ko-
munikacji miejskiej. 

(beb)
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Golickie badmintonistki szóste w Polsce!
Reprezentacja Szkoły Podstawowej w Golicach w składzie: Sandra Szczerbin i Zuzanna Mierzejewska wzięła udział 
w Ogólnopolskich Mistrzostwach Szkół Podstawowych w Badmintonie Drużynowym, które odbyły się 22-23 marca 
w Głubczycach woj. opolskie. Nasze dziewczyny i chłopcy z Nowogrodu Bobrzańskiego (zwycięzcy Lubuskiej Olimpia-
dy Młodzieży) reprezentowali w tym turnieju województwo lubuskie. 

Klasyfikacja generalna

Kategoria Chłopcy Dziewczynki

U-8

UKS 4 Kostrzyn nad Odrą

MLUKS 2 MOS Gubin

UKS Perła Cybinka

Czarni Żagań

SP Jasień

MUKS Stilon Gorzów Wielkopolski

UKS FA Krosno Odrzańskie

MUKS 11 Zielona Góra

Najlepszy bramkarz Wiktor Szostak, UKS Perła Cybinka
Milena Budkiewicz, MUKS Stilon Gorzów 

Wielkopolski

Najlepszy zawodnik Oskar Masiarz, UKS 4 Kostrzyn nad Odrą Nikola Koryzna, SP Jasień

Król strzelców
Wiktorian Wojnowski, MLUKS 2 MOS Gubin (7 

goli)

Maria Stefanowicz, UKS FA Krosno Od-

rzańskie (7 goli)

U-10

UKS 4 Kostrzyn nad Odrą 

UKS Perła Cybinka

Football Academy Żagań

SP Strzelce Krajeńskie

MUKS Stilon Gorzów Wielkopolski

SP Dobiegniew

MUKS 11 Zielona Góra

PSP Stare Strącze

Najlepszy bramkarz Krystian Kopaniecki, Football Academy Żagań Hania Ratyńska, MUKS 11 Zielona Góra

Najlepszy zawodnik Oskar Banaszkiewicz, UKS Perła Cybinka Sandra Dreczkowska, SP Dobiegniew

Król strzelców
Piotr Kozłowski, Football Academy Żagań (10 

goli)

Bianka Makaś, MUKS Stilon Gorzów 

Wielkopolski (12 goli)

U-12

UKS Polonia Słubice

MLUKS 2 MOS Gubin

UKS 4 Kostrzyn nad Odrą

UKS AP Falubaz Zielona Góra

MUKS Stilon Gorzów Wielkopolski

SP Jasień

UKS Mirotka

MUKS 11 Zielona Góra

Najlepszy bramkarz Filip Starzyński, UKS Polonia Słubice Oliwia Koszela, SP Jasień

Najlepszy zawodnik Filip Makuchański, UKS Polonia Słubice
Hania Dudziak, MUKS Stilon Gorzów 

Wielkopolski

Król strzelców Chemik Gorzów Wlkp. (10 goli)
Patrycja Małolepsza, MUKS 11 Zielona 

Góra (10 goli)

Nasze szczypiornistki 
wicemistrzem województwa!

1 kwietnia rozegrano ostatnią kolejkę Wojewódzkiej Ligi Młodziczek. Dziewczęta z UKS Jedynka Słubice grały mecz re-
wanżowy ze Spartą w Gubinie. Wynik nie miał większego znaczenia dla Jedynki, ponieważ słubiczanki już dwa tygodnie 
temu wywalczyły tytuł wicemistrzowski. Dla Sparty Gubin spotkanie to było priorytetowe. Dwa punkty ze Słubicami 
gwarantowały gubiniankom brązowy medal. Mimo, że drużyna Jedynki pojechała do Gubina bez trzech kontuzjowa-
nych zawodniczek, udało się pokonać bardzo zmotywowane dziewczęta z Gubina. 

- Głubczyce to kolebka polskiego 
badmintona. Z  miasteczka mniej-
szego niż nasze Słubice wywodzi 
się pięcioro olimpijczyków w  tej 
dyscyplinie sportu, więc można 
powiedzieć, że nasze dziewczyny 
trafi ły do jaskini lwa. Jak do tego 
okazało się, że do naszej grupy tra-
fi ły dwie reprezentacje z tego miasta 
i  jedna z  Białegostoku, to nogi się 
nam ugięły - relacjonuje Elżbieta 
Mierzejewska, nauczycielka wuefu 
z  golickiej szkoły. - Na szczęście na 
początek okazało się, że nie taki lew 
straszny i udało się wygrać pierwszy 
pojedynek. Kolejne już nie pozosta-
wiły złudzeń - wysoko przegrane 
dwa pojedynki sprawiły, że nasze 
dziewczyny zajęły trzecie miejsce 
w  grupie i  następnego dnia miały 
stoczyć pojedynek o piąte miejsce ze 
Szkołą Podstawową ze Straszęcina 
- mistrzyniami województwa pod-
karpackiego. Pojedynek stał na wy-
równanym poziomie, jednak naszym 

dziewczynom zabrakło ogrania, 
które posiadało większość zespołów. 
Zawodnicy prawie wszystkich przy-
byłych drużyn trenują w  profesjo-
nalnych klubach. Zadecydowała 

gra deblowa, którą Zuzia i  Sandra 
niestety przegrały - dodaje.Uważa 
też, że biorąc pod uwagę, że był to 
pierwszy wyjazd, należy uznać go za 
udany. Szóste miejsce w  zawodach 

ogólnopolskich to olbrzymi sukces 
szkoły. - Na zakończenie trzeba 
wspomnieć, że należą się ogromne 
podziękowania głównemu sponso-
rowi-partnerowi ACCIONA ENERGY 

POLAND - GOLICE WIND FARM. Bez 
dofi nansowania, które otrzymuje od 
tej wspaniałej fi rmy UKS Golice, wy-
jazd nie doszedłby do skutku. 

oprac. (beb)
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Jak relacjonuje trener naszych za-
wodniczek Jerzy Grabowski, od 
pierwszych minut mecz była bardzo 
zacięty. Praktycznie grano bramka 
za bramkę, ale słubiczanki utrzymy-
wały cały czas 2-3 punkty przewagi. 
Pierwsza połowa zakończyła się wy-
nikiem 15: 12 dla Słubic. W  drugiej 
połowie dzięki bardzo dobrej grze 
Marty Wroniewicz i Natalii Radkie-
wicz, UKS Jedynka prowadziła na 8 
minut przed końcem spotkania aż 
8 bramkami i wydawało się, iż prze-
waga jeszcze się powiększy. Niestety 
dekoncentracja, słaba gra w obronie 
oraz 2 wykluczenia zawodniczek 
spowodowały, że gubinianki zaczęły 
szybko odrabiać straty i różnica stop-
niała do dwóch bramek. Ostateczny 
wynik meczu to 33;31 dla Słubic.

Marta Wroniewicz dzięki 14 trafi e-
niom została królową strzelców ligi 
– w sumie ma na swoim koncie 109 
bramek!

Słubiczanki grały w składzie: Daria 
Tumaszyk (bramkarka – obrona 2 
karnych), Natasza Tańczak – 1, Natalia 
Radkiewicz – 8, Martyna Cieślak – 0, 
Patrycja Mizerska – 3, Julia Sadowska 
– 3, Vanessa Dajnowicz – 1, Marta 
Wroniewicz – 14, Julia Sterenczak – 1, 
Paulina Kliszczak – 1, Natalia Liedkie – 
1. Trenerami naszej drużyny są: Jerzy 
Grabowski i  Sławomir Jurgiewicz. 
Teraz przed słubiczankami przygoto-
wania do turnieju kwalifi kacyjnego 
1/8 Pucharu ZPRP w Wąbrzeźnie (ku-
jawsko-pomorskie). Odbędzie się on 
od 28 do 30 kwietnia. 

(SJ)
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Udział Sandry i Zuzi w ogólnopolskiej imprezie to ich największy dotychczasowy sukces. Zawodniczki z Golic wspierali rodzice: tata Sandry i mama Zuzi. 
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Ale pięknie dzieci recytowały ptasie trele! 
7 kwietnia w bibliotece miejskiej odbył się gminny przegląd wiersza ekologicznego „Ptasie trele”, który ma już 13-let-
nią tradycję. Przedszkolaki walczyły o zwycięski tytuł i statuetkę Trelik 2017. Powędrowała ona do rąk 5-letniej Igi Kusz 
z „Jarzębinki”, która pokazała nie tylko zdolności recytatorskie, ale też aktorskie. 

Oprócz nagrody głównej, były też 
wyróżnienia w  każdej kategorii 
wiekowej. Otrzymali je: Zuzanna 
Lipka, Oliwia Podolska i  Zosia 
Szkarłat, a także Leonard Chwalko 

i  Nadia Kotulska. „Ptasie trele” 
to konkurs, którego głównym 
organizatorem jest przedszkole 
„Jarzębinka”. Odbywa się on w bi-
bliotece miejskiej. W  tym roku 

konkursowi towarzyszyło hasło 
„Na zielonej łące”, a wzięło w nim 
udział 22 dzieci. Oceniało je 
jury: Sylwia Cor, z  rady rodziców 
w  przedszkolu „Jarzębinka”, Mał-

gorzata Dobosz z  biblioteki miej-
skiej i  Jan Zgrzywa z  Collegium 
Polonicum. Zanim dzieci poznały 
werdykt jury obejrzały przedsta-
wienie w  wykonaniu rodziców 

przedszkolaków z  „Jarzębinki”. 
Dorośli zachwycili swoją grą i po-
czuciem humoru nie tylko dzieci, 
ale też dorosłą publiczność. 

(beb)  

Fot. Anna Panek-Kusz i Beata Bielecka 
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Słubice, aula Collegium Polonicum
sobota, 13 maja 2017, godz. 12.00

IV Przegląd piosenki biesiadnej

Biesiada bez granic

na żeglarską nutę
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Podróż 
z elektronicznymi 
dźwiękami

To są nasi mistrzowie 
recytacji 

7 kwietnia w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury zaprezentowało 
się 38 uczestników powiatowego konkursu recytatorskiego w ra-
mach PRO-ARTE 2017. 

Wiersze opuściły szufl ady 
ku uciesze słuchaczy

- Wiersze to jeszcze jeden sposób mówienia do drugiego człowieka - 
i do siebie samego – mawiał ks. Jan Twardowski. Tymi słowami roz-
poczęło się, 29 marca, niezwykłe spotkanie pt. „Wiersze z szufl ady”, 
które odbyło się w słubickiej bibliotece. 

W  niezmiernie ciepłej atmosferze 
o  swojej pasji i  wierszach opowie-
dzieli lokalni artyści ze Słubic i  Rze-
pina: Elżbieta Nowak, Jan Rzeszutek, 

Anna Łazdowska-Elińska, Lucyna Żu-
kowska oraz Mieczysław Antonowicz. 

Prezentacji poezji towarzyszyły 
wspomnienia artystów, między in-

nymi o tym, kiedy rozpoczęła się ich 
przygoda z pisaniem wierszy, co ich 
inspiruje, o  czym lubią pisać. Emo-
cjonalnym akcentem było dla nich 
publiczne czytanie swoich wierszy, 
które zostały przyjęte z  ogromnym 
aplauzem!

Spotkaniu towarzyszyła wystawa 
prezentująca sylwetki twórców lo-
kalnych i  ich poezję, którą można 
oglądać do końca kwietnia w  od-
dziale dla dorosłych słubickiej bi-
blioteki.

 Biblioteka słubicka zachęca i  za-
prasza artystów lokalnych, którzy 
mają pasje, aby dzielili się swoją 
twórczością i  wyjęli ją z  przysło-
wiowej „szufl ady”. 

Źródło: Biblioteka Miejska 
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Do dalszej rywalizacji, na szczeblu 
wojewódzkim, wśród uczniów klas 
I-III nominowano,  w  kategorii re-
cytacja: Aidę Haniewicz (Zespół 
Szkół w  Cybince), Amelię Kościu-
kiewicz (Zespół Szkół w  Cybince) 
i  Michała Wojtkiewicza (Szkoła 
Podstawowa w  Białkowie). W  ka-
tegorii Wywiedzione ze słowa: 
Emilię Kusz (Szkoła Podstawowa 
nr 1 w  Słubicach) i  Tymoteusza 
Piotrowskiego (Społeczna Niepu-
bliczna Ogólnokształcąca Szkoła 
Muzyczna I  Stopnia w  Słubicach). 

Wśród uczniów klas IV-VI do 
dalszego etapu konkursu zakwa-
lifi kowali się: Klaudia Grzesik 
(Szkoła Podstawowa nr 3 w  Słubi-
cach), Tomasz Kozłowski (Szkoła 
Podstawowa nr 1 w  Słubicach), 
a  wśród gimnazjalistów: Natalia 
Walkowiak (Zespół Szkół w  Cy-
bince) i  Julia Kaliska (Gimnazjum 
nr 2 w  Słubicach). Przyznano też 
wyróżnienia. Zdobyli je: Jagoda 
Walkowiak (SP nr 1 w  Słubicach), 
Lena Tańczak (Społeczna Niepu-
bliczna Ogólnokształcąca Szkoła 

Muzyczna I  Stopnia w  Słubicach), 
Zuzanna Zyga (SP nr 2 w  Słubi-
cach), Wiktoria Wiłkojć (Społeczna 
Niepubliczna Ogólnokształ-
cąca Szkoła Muzyczna I  Stopnia 
w  Słubicach), Klaudiusz Paprocki 
(Szkoła Podstawowa w Białkowie), 
Zuzanna Majewska (Zespół Szkół 
w Cybince), Liwia Dembińska(Spo-
łeczna Niepubliczna Ogólnokształ-
cąca Szkoła Muzyczna I  Stopnia 
w  Słubicach) i  Julia Wojtkiewicz 
(Zespół Szkół w Cybince). 

(beb)
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Zapraszamy na pierwsze wyda-
rzenie z  serii „Between Us meets 
Berlin” organizowane przez projekt 
„between_us”, które odbędzie się 
w  sobotę 29 kwietnia w  słubickim 
klubie Prowincja. Będzie to event, 
na którym za deckami stanie zna-
komity berliński duet DJ-ki SoKooL 
serwujacy klubową muzykę ta-
neczną. Ich produkcje wydawane 
są przez wytwórnie takie jak Kater-
mukke, Heinz Music, PoesieMusik, 
OFF Recordings, a  oni sami regu-
larnie grają w  najważniejszych klu-
bach Berlina: Katerblau, Watergate, 

Sisyphos, Ritterbutzke, Ipse, Else, 
Kosmonaut czy Wilde Renate. Obok 
gwiazd wieczoru swoje umiejętności 
zaprezentują członkowie projektu 
between_us, grupa ludzi których 
łączy pasja i miłość do muzyki elek-
tronicznej, a  także zamiłowanie do 
zabawy obrazem i  gra światłem. 
Nie zabraknie również niespo-
dzianki dla fanów mody. Oprócz 
odpowiednio wyselekcjonowanych 
technicznych brzmień pojawią się 
również profesjonalne tancerki 
których urodę i  kunszt taneczny 
podkreślą kostiumy zaprojekto-
wane indywidualnie na tą okazję 
przez Maria Kompf Fashion Styling. 
Maria Kompf to modelka oraz sty-
listka której doświadczenia sięgają 
do Mexico City, Pekinu czy Medio-
lanu. Z  coraz większą śmiałością 
wykorzystuje wieloletnią praktyke 
zdobytą podczas produkcji modo-
wych i przeistacza się w twórcę roz-
wijając pasje do mody jako stylistka, 
współpracując przy tym z agencjami 
reklamowymi i produkcyjnymi, pol-
skimi i  zagranicznymi fotografami, 
klubami muzycznymi, tancerzami, 
modelkami, wizażystami, fryzje-
rami czy scenografami. Będzie to 
więc podróż w  świat muzycznych, 
modowych i  wizualnych rozkoszy... 
Czy warto tam być tego dnia? Na-
szym zdaniem niewątpliwie tak. 

oprac. (beb)

Manifest

Wszystko nam się w życiu uda!

Rozkwitnie jak panoszący się latem mak.

Zamierzone stanie się spełnione, upragnione będzie realne jak wschód słońca.

Przyjdzie do nas malinowe, miodowe lato.

Zatrzyma się czas.

Popłyniemy w pole dzikiej czerwieni.

Czas będzie trwał zatrzymany jak stary zegar.

Będziemy pływać w głębi rozkwitniętych rajskich kwiatów.

Nastanie poczucie pełni najskrytszych przecudownych snów.

My będziemy udani.

Czas będzie zatrzymany wszystko- będzie przestworzem.

Nie będzie nic do stracenia.

Na wzajem wszystko będzie służyło nam a my wszystkiemu.

W końcu czas zatrzymany będzie czasem skończonym.

Wszystko zaniknie jak szary pył i my i maki i dzikie pola rozkoszy.

Nie będzie już nic.

Nic znów zacznie być wszystkim.

Anna Łazdowska-Elińska

Wśród czytających swoje utwory była m.in. słubiczanka Lucyna Żukowska. 

Swoje wiersze z szufl ady wygrzebał i pokazał innym także Mieczysław Antonowicz. 

To ci mali mieszkańcy powiatu słubickiego będą nas reprezentować w dalszych konkursach recytatorskich. 
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Inicjatywa lokalna TWK Słubice

Roztańczmy się i rozśpiewajmy  

Niektórzy samodzielnie 
przystroili Wielkanoc

Kolorowo, barwnie i twórczo było w Galerii OKNO podczas organizo-
wanych tam warsztatów „Przystroić wielkanoc”. Organizatorzy przy-
gotowali cztery propozycje, które zakończyła uroczysta wystawa po-
wstałych ozdób.

Ideą warsztatów było przygoto-
wanie własnoręcznie świątecznych 
dekoracji, nie kupowanie w sklepie, 
ale tworzenie według swojego po-
mysłu przy udziale prowadzących, 
którzy zawsze służyli radą i  po-
mocą. Wśród nich: Urszula Dobro-
wolska, Anna Panek-Kusz, Tomasz 
Fedyszyn, Patrycja Krzeptowska 
i  Monika Karwowska. Podczas 
zajęć można się było również do-

wiedzieli wiele ciekawostek m.in. 
jakich naturalnych barwników na-
leży użyć do farbowania jajek, jakie 
symbole malowano na jajkach aby 
zapewnić sobie zdrowie, bogactwo 
czy szczęście, czym różnią się jajka 
kurze, gęsie czy przepiórcze i  dla-
czego jajko jest symbolem Świąt 
Wielkanocnych. Zainteresowanie 
warsztatami było bardzo duże, 
każdego dnia wszystkie miejsca 

były zajęte przez dzieci, młodzież 
i dorosłych. Podsumowaniem była 
wystawa wszystkich zrobionych 
dekoracji, na której nie obyło się 
bez skromnego poczęstunku, wy-
stępów, a  na zakończenie każdy 
zabrał do domu stworzone przez 
siebie ozdoby: stroik, pomalowaną 
wydmuszkę gęsią, ozdobionego 
drewnianego zajączka i  uszytego 
króliczka. - Podczas trwania warsz-

tatów emocji było mnóstwo, widać 
było zaangażowanie i kreatywność 
uczestników. Bardzo się cieszę, że 
z  roku na rok atrakcyjność warsz-
tatów nie maleje, a  wręcz coraz 
więcej osób z nich korzysta. Szcze-

gólnie cieszy kiedy z dziećmi przy-
chodzą rodzice, babcie czy ciocie 
i  wspólnie tworzą - powiedziała 
nam Anna Panek-Kusz pomysło-
dawczyni warsztatów. 

oprac. (beb)

W OKNIE pojawi się wielka sztuka 
28 kwietnia o 18.00 w Galerii OKNO odbędzie się wernisaż wystawy „NIE–LOT (i inne przypadki)” Grzegorza Przyborka. 
Artysta to niewątpliwie jedna z najważniejszych postaci współczesnej fotografi i. 

27 kwietnia o 17.30 Grzegorz Przyborek zaprasza 

na wykład pt. „Świat złudzeń (fenomen fotografi i)”

Zapraszamy na wystawę cytując 
słowa autora, które znajdują się fol-
derze towarzyszącemu wystawie: 
„Ostatnio ogarnia mnie uczucie skrę-
powania przez własne ciało. Umysł 
wzlatuje do góry, ciało podobne do 
atrapy mięsnego cielska, tapla się 
w gnoju. Od dawna miałem w planie 
zbudowanie mechanizmu do latania. 
Testowałem różne rozwiązania, 
najlepszy okazał się napęd z  miotły 
wiedźmy. Urządzenie nazwałem Nie-
-Lot. Okazało się, że stał się czymś 
więcej niż tylko konstrukcją. Nie-Lot 
stał się eteryczny, fi nezyjny, leciutki, 
mgielny, pajęczy, ulotny i  zwiewny. 
Kiedy patrzę przez niego w  górę, 
na niebo, na gwiazdy – czuję swoją 
małość, nicość, niemoc. A  może 
wielkość, podniosłość i chęć zjedno-
czenia się z ogromem świata? To, co 
prawdopodobnie czuł Franz Reichelt 
tuż przed skokiem z wieży Eiffl  a.” 

Grzegorz Przyborek to niewąt-
pliwie jedna z najważniejszych po-
staci współczesnej fotografi i. Jego 

realizacje to wypracowane pod 
każdym względem obrazy insce-
nizowane. To efekt końcowy, po-
przedzony procesem twórczym od 
pomysłu, szkiców, po pieczołowicie 
budowane obiekty usytuowane 
w  przestrzeni, które następnie fo-
tografuje. Odpowiednie ujęcie, 
kadr, oświetlenie wszystko zostaje 
przewidziane i usystematyzowane. 
Na wystawie zostanie zaprezento-
wanych kilka fotografi cznych cykli 
tematycznych m.in. „Nie-LOT”, 
„Cepeliny”, „Hommage a  …” wraz 
z rzeźbami, obiektami w tym rów-
nież instalacja do realizacji „Po-
wrót Golema”. Grzegorz Przyborek 
jako artysta realizuje się w zakresie 
fotografi i, obiektu, instalacji, ry-
sunku, grafi ki, rzeźby oraz pogra-
nicza innych dyscyplin sztuki. Brał 
udział w wielu wystawach w Polsce 
oraz za granicą. Absolwent Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Sztuk 
Plastycznych im. Władysława 
Strzemińskiego w  Łodzi. Dyplom 

na Wydziale Grafi ki w  l974 roku. 
Od 1976 roku jest pracownikiem 
naukowo-dydaktycznym w  Aka-
demii Sztuk Pięknych w Łodzi oraz 
w  PWSFTViT w  Łodzi. Ponadto 
pisze teksty o fotografi i. 

- Czy znowu wracamy do trak-
towania fotografi i jako lustra rze-
czywistości? Czy ponownie dzisiaj 
uważamy, że fotografi a jest kalką, 
szybą przez którą widać rzeczywi-
stość? Czy patrząc na zdjęcie ko-
rzystamy z  wyobraźni? Fotografi a 
stała się masowa, totalnie ogarnęła 
nasze codzienne życie. Chciałbym 
w  ramach mojego pokazu zapre-
zentować różne sposoby patrzenia 
na fotografi ę i postawić kilka pytań, 
zachęcających do zastanowienia 
się nad istotą fotografi i. Pytania są 
szczególnie kierowane do początku-
jących fotografów - mówi artysta.

Ilość miejsc podczas warsztatów 
ograniczona, prosimy o wcześniejsze 
zgłoszenia, tel. 604 588 465 

(ap)

Terminarz zajęć:
Zajęcia Dzień Godzina Miejsce Prowadzący

Grupa wokalna Wtorki 18:00 TWK Słubice,

Piłsudskiego 3-4/13, Słubice

Konrad

Walerski

Taniec integracyjny Środy 17:00 Hala Sportowa,

Carl-Philipp-Emanuel-Bach Strasse, Frankfurt nad Odrą

Agnieszka 

Przeczewska

Taniec towarzyski Piątki 16:30 Hala Sportowa,

Carl-Philipp-Emanuel-Bach Strasse, Frankfurt nad Odrą

Constance 

Neutert-Pace

Od kwietnia do grudnia 2017 odbywać się 
będą na terenie Słubic i Frankfurtu nad Odrą 
otwarte warsztaty wokalne i taneczne. Waż-
nym elementem jest integracyjny kurs tańca 
dla osób poruszających się na wózkach in-
walidzkich. Podsumowaniem działań w pro-
jekcie będzie wspólny występ artystyczny 
wszystkich grup dla mieszkańców naszego 
Dwumiasta.

towarzyskim. Kurs tańca towarzy-
skiego - wszystkich, którzy nie chcą 
siedzieć na kanapie, a  nie lubią 
chodzić do klubów tańca, albo uwa-
żają się za starych do hip-hopu, za-
praszamy na ponadgraniczny kurs 
tańca. Nie zważając na granice, bez 
względu na wiek, możesz poruszać 

się razem z ludźmi takimi jak Ty. Ta-
niec i ruch to trening dla całego ciała 
(głowy, stóp i serca).

Kurs otwarty jest dla wszystkich. 
Bez względu na wiek. Udział we 
wszystkich zajęciach jest bezpłatny.

Kontakt/Koordynator: Adam Po-
holski, 502 016 114, 0160 992 85 291; 

twkslubice@jumelages.org.pl
Partnerzy: Stowarzyszenie Le-

buser Ziemia, Stowarzyszenie Słub-
furt e.V.

Inicjatywa lokalna „Roztańczmy 
się i rozśpiewajmy” fi nansowana jest 
ze środków Gminy Słubice 

Adam Poholski 

Zajęcia grupy wokalnej – grupa wo-
kalna doskonalić będzie umiejętności 
śpiewu po okiem profesjonalnego in-
struktora, zapraszamy do wspólnego 
śpiewania każdego kto chce, a nieko-
niecznie umie ładnie śpiewać.

Integracyjny kurs tańca – Do 
udziału w  zajęciach zachęcamy 
mieszkańców naszego dwumiasta 
poruszających się na wózkach i  ich 
opiekunów oraz osoby, które nie 
mają dużego doświadczenia w tańcu 

Antoś Natkański samodzielnie pomalował drewnianego zająca, którego zabrał 

potem do domu. 
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W  przeciwieństwie do Legnicy, 
zwanej kiedyś „Małą Moskwą”, 
określenie słubickiej „Moskwy” 
nie pochodzi wcale od radziec-
kich żołnierzy, którzy do 1946 r. 
stacjonowali na terenie miasta. 
Wprawdzie w  tej części Słubic przez 
krótki okres działał obóz specjalny 
NKWD nr 6, ale nie kierowali nim 
żołnierze, lecz funkcjonariusze ra-
dzieckiego aparatu bezpieczeństwa. 
Dokładny schemat obozu na pod-
stawie późniejszych relacji ustnych 
stworzył Joachim Schneider, uro-
dzony w  przedwojennych Słubicach 
członek Towarzystwa Historycznego. 

„Moskwa” pochodziła raczej od 
przesiedleńców zza Buga, wprawdzie 
obywateli Polski, ale przybyłych w ra-
mach II czy nawet III fali repatriacji. 
Często zrusyfi kowanych czy zrute-
nizowanych, wychowanych w  kul-
turze łemkowskiej, bojkowskiej, 
huculskiej, czy wołoskiej; wyznania 
grekokatolickiego, a  nawet prawo-
sławnego. To tu właśnie powstała ich 
mała enklawa, a ich potomkowie do-
czekali się niedawno wybudowania 
cerkwi. W  okresie początkowej PRL 
z powodu swojej kulturowej odmien-
ności byli jednak szykanowani przez 
niektórych mieszkańców z centralnej 
Polski, którzy w  sposób krzywdzący 

czy obraźliwy, nazywali ich po prostu 
„ruskimi”.

Fabryka i bielnik rodziny 
Harttungów

Zanim wybudowano w  tej okolicy 
budynki mieszkalne, do 1945 roku 
znajdowała się, w  sąsiedztwie dzi-
siejszej ul. Konstytucji 3 Maja (wów-
czas An der Wachsbleiche), fabryka 
wyrobów z  naturalnego pszcze-
lego wosku, nazywana w  skrócie 
bielnikiem. Po wojnie teren służył 
garnizonowi wojskowemu Słubice, 
m.in. jako czołgowisko, zaś w chwili 
obecnej znajduje się w  dyspozycji 
Uniwersytetu im. Adama Mickie-
wicza w  Poznaniu. Na jego części 
ulokowany został nowy przystanek 
autobusowy.

Pierwszy tego typu bielnik wosku 
powstał w  regionie ok. 1516 r. Po-
czątek tutejszej manufaktury datuje 
się jednak na rok 1749. Bielnik był 
najstarszym przedsiębiorstwem 
na terenie Dammvorstadt, czyli 
przedwojennych Słubic, ale i całego 
Frankfurtu nad Odrą.

W  1777 r. manufaktura przeszła 
na własność rodzinnej fi rmy Hart-
tung, później Harttung & Söhne, co 
zostało potwierdzone specjalnym 
aktem dzierżawy, podpisanym 21 li-
stopada 1789 r. przez samego króla 
Prus Fryderyka II Wielkiego. Doku-
ment ten był powodem do dumy 
całej rodziny Harttungów. 

Natychmiast rozpoczęto pro-
dukcję wosku do celów liturgicznych 
oraz sztucznych, sześciokątnych 
plastrów do miodu. Pszczeli wosk, 
który w  swej naturalnej formie ma 
barwę żółtą, musiał blaknąć na 
słońcu (stąd też nazwa bielnik). In-
stalacje bielnika dały zaś nazwę po-
bliskiej ulicy An der Wachsbleiche, 
czyli okolicy dzisiejszego domu 
doktoranta UAM przy ul. Konsty-
tucji 3 Maja. W  1935 roku, wskutek 
rozbudowy koszar wojskowych, pro-
dukcję wosku musiano przenieść 
do zakładu nr 2 przy nieistniejącej 
już Leopoldstraße (dziś ul. Dąbrówki 
i fragment ul. Słowackiego), zaś ok. 
1942 r. - do zakładu nr 3 przy Holzho-
fstraße 7-10 (obecnie ul. Kopernika).

Świece kościelne wytwarzane 
przez fi rmę Harttungów ważyły 
nawet do 20 kg. Ponadto produko-
wano świece luksusowe, oświetlenie 
choinkowe, lampki iluminacyjne, 
pochodnie, masy froterujące i inne. 
Prowadzono punkt wysyłkowy ar-
tykułów pszczelarskich, a fabrykaty 
eksportowano nie tylko do krajów 
europejskich, ale i  do Afryki, Ame-
ryki Południowej oraz Azji.

W  1927 r. hucznie świętowano 
150. rocznicę istnienia fi rmy Hart-
tung & Söhne. Pod koniec lutego 

1945 r. Harttungowie uciekli przed 
frontem do Lipska. 31 grudnia 1945 
r. wrócili do Frankfurtu, ale wol-
nego wstępu na prawy brzeg Odry 
więcej już nie było. Przejścia przez 
drewniany most strzegli radzieccy 
żołnierze. Po przejściu Słubic 
pod administrację polską rodzina 
Harttungów otrzymała nawet pro-
pozycję dalszego prowadzenia fa-
bryki, jednakże pod warunkiem 
przyjęcia polskiego obywatelstwa... 
Ze względu na brak ściślejszych 
związków z  Polską oraz nieznajo-
mość języka polskiego propozycja 
ta nie została jednak przyjęta.

Sięgnijmy jednak do ostatnich 
ksiąg adresowych Dammvorstadt 
z 1940 roku... Ul. Konstytucji 3 Maja 
miała przed wojną dwie nazwy: An 
der Wachsbleiche na południu i  Pu-
lverweg na północy.

Dawniej An der Wachsbleiche, 
następnie ul. 3 Maja

An der Wachsbleiche, w dosłownym 
tłumaczeniu, ulica przy bielniku 
wosku liczyła sobie 31 numerów 
w  kolejności rozpoczynającej się 
od Neuer Markt (placu Bohaterów) 
aż do skrzyżowania przy koszarach 
Wißmanna (strażnica WOP, osiedle 
Świerkowe).

Kilka pierwszych działek sta-
nowiło place budowy (2, 4, 6, 10). 
Numery 1-7, czyli okolice dzisiej-
szego starostwa, stanowiły wła-

sność administracji wojskowej 
(Heeresverwaltung) i  siedzibę 
Panzerabwehr-Abteilung 3. An der 
Wachsbleiche 11 to działka wła-
ściciela ogrodów F. Fürstenberga, 
mieszkał tam również przedsię-
biorca przewozowy G. Fürsten-
berg. Numer 12 należał do spółki 
budowlanej Baugesellschaft „Deut-
sches Heim” („Niemiecki Dom”), 
kierowanej przez kierowniczkę 
fi lii M. Beher oraz sklep spożywczy 
„Heimchen” („Domek”). Można tu 
było kupić także mydło, a  nawet 
meble...

Potem było skrzyżowanie z  Hir-
tenstraße (ul. Mieszka I). Numery An 
der Wachsbleiche 14-24, znane dziś 
jako słubicka „Moskwa”, należały 
do spółdzielni budowlano-miesz-
kaniowej o  nazwie Kurmärkische 
Kleinsiedlungsgesellschaft (Kurmar-
chijska Spółka Małoosiedlowa). Jej 
miejscowy administrator nosił na-
zwisko Purbs. Przekrój społeczny 
mieszkańców był różnorodny, ale 
dominowali rzemieślnicy i  szeroko 
pojęta klasa średnia.

Następne było skrzyżowanie 
z  Kunitzer Straße (obecnie ul. Wła-
dysława Łokietka) i  numery An der 
Wachsbleiche 27-31. Numery An der 
Wachsbleiche 25-28 były niezamiesz-

kałe, choć przy działkach 27-28 
trwały prace budowlane. Dom pod 
numerem 27 był własnością rzą-
dowego inspektora budowlanego 
H. Lüllwitza (zamieszkałego na co 
dzień na lewym brzegu Odry przy 
Ferdinandstr. 6). Mieszkał tu również 
właściciel fabryki i  bielniku wosku 
L. Harttung.

Działka An der Wachsbleiche 
30 stanowiła własność gminy 
miejskiej, a  wzniesiono tu prze-
pompownię miejskiej kanalizacji 
(później budynek mieszkalny przy 
ul. Konstytucji 3 Maja 78 za restau-
racją Portofi no), a  ostatni numer 31 
należał do kobiety o  nazwisku M. 
Tamchina, zamieszkałej przy Leip-
ziger Str. 34b.

Kiedyś Pulverweg 
(Droga Prochowa), 
następnie ul. Dzierżyńskiego

Północny odcinek dzisiejszej ul. Kon-
stytucji 3 Maja nosił nazwę Pulverweg 
(Droga Prochowa, co było nawiąza-
niem do pobliskiej wieży prochowej, 
służącej za magazyn prochu). Ulica 
liczyła aż 67 numerów, z  czego 1-4 
należały do administracji wojskowej 
(Heeresverwaltung) jako tzw. koszary 
Wißmanna (1912-1913), wieloletnia 
dominanta krajobrazu całej okolicy. 
Dzisiaj jest tu osiedle Świerkowe. 

Numery 3-8 stanowiły place bu-
dowy. Później była ulica łącząca 
Pulverweg z  Sonnenburger Straße 

(ul. Wojska Polskiego), która przed 
wojną nie miała swojej nazwy, a po 
Turnieju Miast w  1987 r. zyskała 
nazwę ul. Piskiej dla upamięt-
nienia rywalizacji Słubic prze-
ciwko Piszowi.

Budynek przy Pulverweg 9 należał 
do przedsiębiorstwa Märkisches 
Elektrizitätswerk z  siedzibą w  Ber-
linie. Reprezentował je rewizor W. 
Klapperstück. Na tym terenie wznie-
siono bowiem stację elektroenerge-
tyczną dla dzielnicy Dammvorstadt. 

Działki przy Pulverweg 10-13 nale-
żały do rolnika D. Schickerta, z czego 
11-13 stanowiły place budowy. Pod 
10 mieszkali jeszcze pracownik kolei 
cesarskiej E. Liersch oraz wdowa M. 
Paschke.

Kolejne place budowy to jeszcze 
Pulverweg 26-30, za Sandfurter Weg 
(ul. Drzymały) – Pulverweg 31-42, 48-
49, 51-55, 57 oraz 59-61. Co ciekawe, 
przy Pulverweg 56 mieściła się go-
spoda lub restauracja „Rajski ogród” 
(Paradiesgarten), należąca do M. 
Keilinga, Pulverweg 58 – do właści-
ciela ogrodów W. Schickerta, a  Pu-
lverweg 62-67 – do Kurmarchijskiej 
Spółki Małoosiedlowej (Kurmärki-
sche Kleinsiedlungsgesellschaft), tak 
jak wspomniane wcześniej An der 
Wachsbleiche 14-24.

Ul. Mieszka I. Dawniej 
Torfstraße (ul. Torfowa) 
i Hirtenstraße (ul. Pasterska 
lub ul. Sielankowa)

Dawna numeracja, tak samo jak 
i  ta dzisiejsza, rozpoczynała się od 
strony północno-zachodniej, tj. 
Sonnenburger Straße (ul. Słońska, 
obecnie ul. Wojska Polskiego) w kie-
runku południowo-wschodnim, tj. 
do skrzyżowania z  ul. Konstytucji 3 
Maja i ul. Łokietka.

Przemianowanie Torfstraße na 
Hirtenstraße miało prawdopodobnie 
zakończyć częste nieporozumienia 
związane z lokalizacją w pobliżu po-
dobnie brzmiącej ulicy Torfweg, czyli 
ul. Nocznickiego.

Hirtenstraße liczyła zaledwie trzy 
domy, a  wszystkie należały do Bau-
gesellschaft „Deutsches Heim”, czyli 
do Spółki Budowlanej „Niemiecki 
Dom”. Mieszkania upodobali tu 
sobie w  szczególności różnego ro-
dzaju urzędnicy, np. sekretarze 
miejscy R. Garbow i  O. Marten, in-
spektor miejski F. Gerth, asystent 
kolei cesarskiej H. Wilke, pracownik 
katastralny G. Schwarz czy pra-
cownik magistratu U. Wieder.

Kiedy przed wojną dzisiejsza ul. 
Bohaterów Warszawy (w  między-
czasie ul. Bohaterów Stalingradu) 
stała się ulicą wewnętrzną dla pobli-
skich koszar, to właśnie na Hirten-
straße przekierowano kurs okrężnej 
linii autobusowej B, kursującej po 

przedwojennych Słubicach z  po-
czątkiem i  końcem trasy przy ka-
miennym moście na Odrze.

Ul. Witosa. Dawniej 
Wiesenplan (Plan Łąkowy), 
następnie ul. Nowotki

Najdłuższą z  opisywanych w  tym 
tekście ulic stanowi ul. Witosa, no-
sząca niegdyś nazwę Wiesenplan. 
Miała wiele odnóg i dość nietypową 
numerację zabudowań mieszkal-
nych: począwszy od 17, przez 49, 51, 
84, 93, 172-173, 208, 238, 277, 285, 
306, 307, 312, 319, 328 i tak z różnymi 
lukami lub uzupełnieniami literowi 
aż do... 870.

Większość posesji należała do 
indywidualnych osób prywatnych. 
Nr 582 stanowił jednak własność 
gminy miejskiej, zaś generalnym 
dzierżawcą był Kleingartenverein 
(Związek Ogródków Działkowych), 
a  nr 865 należał do Bruchfeldmark-
-Interessengemeinschaft (Wspólnoty 
Interesów Bruchfeldmark), także 
zajmującej się ogrodnictwem.

Ul. Staszica. Dawniej Meserit-
zer Straße (ul. Międzyrzecka)

Dawna numeracja, tak samo jak i ta 
dzisiejsza, rozpoczynała się od strony 
północno-zachodniej, tj. Pulverweg 
(ul. Konstytucji 3 Maja) w  kierunku 
południowo-wschodnim, tj. okolic 
dzisiejszej ul. Nocznickiego. Teo-
retycznie liczyła aż osiemdziesiąt 
numerów, wszystkie należały do 
Kurmärkische Kleinsiedlungsgesell-
schaft (Kurmarchijskiej Spółki Ma-
łoosiedlowej). Zamieszkanych było 
jednak zaledwie pięć, a  wybuch II 
wojny światowej i późniejsze decyzje 
powojennej administracji spowodo-
wały, iż ulica pozostała zdecydowanie 
krótsza niż pierwotnie planowano. 
Całkowicie zrezygnowano z  jej 
wschodniego odcinka.

Ul. Władysława Jagiełły. 
Dawniej Sternberger Straße 
(ul. Torzymska)

Liczyła 47 numerów, rozpoczyna-
jących się od strony południowo-
-wschodniej tj. Wiesenstraße (ul. 
Narutowicza). Domy 1-6 były wła-
snością Ojczyźnianego Związku Bu-
dowlanego Sp. z o.o. (Vaterländischer 
Bauverein eGmbH), dalsze posesje 
7-22 stanowiły place budowy a reszta 
zabudowań ulicy, czyli numery 23-47 
– należała do Kurmärkische Kleinsie-
dlungsgesellschaft (Kurmarchijskiej 
Spółki Małoosiedlowej).

Swoich niemieckich nazw nie 
miały natomiast ul. Kazimierza Ja-
giellończyka, Kanałowa ani Piska. 
Najbliższym kościołem parafi alnym 
dla całej okolicy był kościół św. Mi-
kołaja (Nikolaikirche) na lewym 
brzegu Odry, obecnie Hala Kon-
certowa. Jednym z  członków rady 
parafi alnej był zaś Fritz Paetzold, 
mieszkaniec ul. Witosa (wówczas 
Wiesenplan 624).

Dlaczego wracamy do tej historii? 
Początek 2017 r. upłynął w Słubicach 
m.in. na konsultacjach społecznych 
w  sprawie przyszłego programu 
rewitalizacji dla gminy. Zapadła 
decyzja, że przyszłym programem 
zostanie objęta znaczną część tzw. 
słubickiej „Moskwy”. 

Roland Semik

Skąd się u nas wzięła „Mała Moskwa”? 
Najpierw od XVIII wieku do 1945 roku była tu fabryka i bielnik wosku, w okresie Belle Epoque koszary, od lat 20. po-
wstawały w tym miejscu tanie budynki mieszkalne, w których po wojnie ulokowano przybyszów zza Buga. 
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Jesz zdrowe produkty, masz piękne zęby!
Wiedzą o tym uczestnicy konkursu plastycznego „Zdrowe zęby – piękny uśmiech”, który zorganizowała gmina w ra-
mach akcji profi laktycznej „Zaopiekuj się z nami swoimi ząbkami”. Dzieci, które widzimy na zdjęciach mają na ten te-
mat sporą wiedzę. Udowodniły to przygotowując swoje prace plastyczne.  

Na konkurs napłynęło 221 
prac. Nagrody główne otrzy-
mali: Marcel Piskunowicz 
z  Przedszkola „Miś Uszatek”, 
Urszula Tomczak ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Słubicach 
i  Gosia Kwiecińska z  Gimna-
zjum nr 2 w  Słubicach. Elek-
tryczne szczoteczki do zębów 
ufundowała fi rma Stomato-
logia Słubice, partner gminy 
w  tej akcji. Przyznaliśmy też 
20 wyróżnień. Oprócz pa-
miątkowych dyplomów dzieci 
dostały także kosmetyczki 
z  artykułami do pielęgnacji 
jamy ustnej, które ufundowała 
fi rma Colgate, partner akcji. 
Wyróżnienia dostały przed-
szkolaki z  „Misia Uszatka”: 
Aleksandra Bejenka i  Na-
tasza Makówka, z Jarzębinki”: 
Bianka Fornalczyk, Paulina 
Bielak i  Julia Marycka, Zosia 
Starczewska z  „Krasnala Ha-
łabały”, Filip Wojtysiak z  Nie-
publicznego Przedszkola 
Super Dziecko i  Nadia Dusz 
z  „Pinokio”. Krystian Kutasie-
wicz i Aleksandra Stań zrobili 
najciekawsze prace wśród 
uczniów Szkoły Podstawowej 
w  Golicach, a  Natalia Gronek 
i  Zosia Nowicka wśród dzieci 
ze Szkoły Podstawowej nr 3 
w  Słubicach. Wyróżnienia 
powędrowały też do uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 2. 
Otrzymali je: Piotr Michalski, 
Eryk Połeć, Julian Łowiecki, 
Błażej Maciaszczyk, Zuzanna 
Kaliska, Paula Jastrzębska. 
Jury, w  składzie: Bohdan Sta-
rzyński, Stomatologia Słubice, 
Sabina Matkowska i Beata Bie-
lecka z Urzędu Miejskiego oraz 
Marta Szymańska- Ptak z tele-
wizji HTS i Marcin Kiedrowicz, 
szef portalu Słubice24.pl (part-
nerzy medialni akcji) doceniło 
też prace uczennic Gimna-
zjum nr 2: Pauliny Łyżwińskiej 
i Alicji Parzyjagły. 

(beb)

Fot. Beata Bielecka 
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 Co w rewitalizacji piszczy?

W listopadzie 2016 roku gmina Słubice przystąpiła do sporządzenia Gminnego Projektu Rewitalizacji (GPR), na opraco-

wanie którego otrzymała dotację Prace potrwają do końca sierpnia tego roku. Gmina będzie dysponować dokumentem 

stanowiącym narzędzie do prowadzenia rewitalizacji obszarów zdegradowanych, zyskując przy tym możliwość pozyskania 

dofinansowania na działania rewitalizacyjne. 

Do zakończonych, jak dotąd, najistotniejszych etapów procesu tworzenia GPR zaliczyć można: 

1. Analizę społeczno-gospodarczą, polegającą na zebraniu tzw. danych zastanych (wywodzących się z opracowanych 

wcześniej dokumentów, rejestrów, archiwów, sprawozdań, spisów ludności, dzienników itp.) z zakresu społecznego, 

gospodarczego i infrastrukturalnego, z podziałem na obszary funkcjonalne gminy, w celu zlokalizowania występowania 

sytuacji kryzysowych na terenie naszej gminy.

2. Delimitację, czyli wyznaczenie granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Słubice, które zostały 

wskazane w opracowanym na ten cel dokumencie, pn. „Diagnoza zjawisk kryzysowych w gminie Słubice na potrzeby 

wyznaczenia granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji”. Tworzenie ww. opracowania polegało na prze-

tworzeniu zebranych wcześniej danych zgodnie z  przyjętą metodologią, a  następnie, w  oparciu o  uzyskane wyniki, 

wskazaniu obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji w rozumieniu art. 9 i 10 ustawy. Dokument został upublicz-

niony i jest dostępny na stronie internetowej gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

3. Konsultacje społeczne projektu uchwały oraz podjęcie uchwały nr XXXIV/275/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Słubice. 

4. Konsultacje społeczne projektu uchwały oraz podjęcie uchwały nr XXXI255/2017 r. Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 26 

stycznia 2017 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w gminie Słubice.

5. Przeprowadzenie naboru na członków do składu Komitetu Rewitalizacji oraz podjęcie zarządzenia nr 86/2017 Burmi-

strza Słubic z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji w gminie Słubice.

6. Organizację warsztatów środowiskowych w celu zwiększenia partycypacji społecznej, czyli włączenia interesariuszy 

rewitalizacji w procesy decyzyjne.

7. Animację społeczną, w ramach której odbywały się wywiady indywidualne z mieszkańcami, spacery badawcze i spotka-

nia animacyjne.

Niedawno zakończyliśmy analizę potencjału lokalizacji. Działanie to polegało na definiowaniu problemów pojawiających się 

na terenie naszej gminy oraz wspólnym szukaniu pomysłów na ich rozwiązanie. Obecnie trwa podsumowanie prac związa-

nych z realizacją tego zadania, którego efektem ma być dokument wskazujący najpilniejsze potrzeby mieszkańców obszaru 

rewitalizacji naszej gminy, ze wskazaniem potencjalnych działań rewitalizacyjnych mających na celu wyprowadzenie ww. 

obszaru ze zdiagnozowanego stanu kryzysowego. 

Kolejny etap, który czeka nas na drodze do opracowania GPR, to podjęcie przez Radę Miejską w Słubicach uchwały o przy-

stąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji.

Marika Cembrowicz

INFORMACJA

W siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach wywieszony został wykaz nierucho-

mości stanowiącej zasób Gminy Słubice, przeznaczonej do oddania w najem na 

okres do 3 lat z przeznaczeniem na miejsce gromadzenia odpadów:

Położenie (miejscowość, ulica) Nr działki Powierzchnia m²

Słubice, pl. Przyjaźni część działki 629/77 6

Wykaz wywieszono w dniu 4 kwietnia 2017 r. na okres 21 dni w siedzibie Urzę-

du Miejskiego w Słubicach oraz zamieszczono na stronie internetowej urzędu 

www.slubice.pl.

 

INFORMACJA

W siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach wywieszony zostały wykaz nieru-

chomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Słubice prze-

znaczonej do sprzedaży:

położenie nieruchomości numer działki

Rybocice 20A 132/3

  

Wykaz wywieszono dnia 6 kwietnia 2017 r. 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 2016 r. poz. 2147 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.

INFORMACJA

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

3 kwietnia 2017r. wywieszono wykazy nieruchomości gruntowych, stanowią-

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

- Słubice ul. Mickiewicza, części działek 1259, 661/1 i 1260 o łącznej powierzch-

ni 312m2 – teren przeznaczony na tymczasowe parkowanie (24 miejsca, każde 

o wymiarach 2,60m x 5,00m).

Wykaz wywieszono dnia 03 kwietnia 2017r. na okres 21 dni w siedzibie Urzędu 

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

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miej-

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

mościami i Architektury lub telefonicznie 095 737 20 51. 

Słubice, dn. 04.04.2017r. 

INFORMACJA

Burmistrz Słubic informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach w dniu 7 kwietnia 2017r. wywieszono wykazy 

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

- Słubice ul. Staszica, część działki 276/23 o powierzchni 18m2 – miejsce parkingowe,

- Słubice ul. Szczecińska, działka 62/77 o powierzchni 18m2 – teren zabudowany w kompleksie garaży murowanych (rząd 

IV segment 29),

- Słubice ul. Szczecińska, działka 62/87 o powierzchni 19m2 – teren zabudowany w kompleksie garaży murowanych (rząd 

IV segment 19).

Wykaz wywieszono dnia 07 kwietnia 2017r. na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach oraz zamieszczono 

na stronie urzędu bip.slubice.pl.

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

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

Słubice, dn. 07.04.2017r. 

Dołącz do naszego zespołu! Obecnie poszukuje-
my pracowników na stanowisko:
• kierowca pojazdu ciężarowego 
• pomocnik rolnika (doświadczenie w obchod-
zeniu się nowoczesnymi traktorami)
• mechanik maszyn budowlanych i rolniczych

Dokumenty aplikacyjne można wysyłać na maila lub 
zgłaszać się telefonicznie:
Email: ph-nutzfahrzeuge@t-online.de
Tel.: 0049 33746/72180, 14913 Riesdorf 

Reklama

INFORMACJA

Burmistrz Słubic informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach w dniu 10 kwietnia 2017r. wywieszono wykazy 

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

- Słubice ul. Staszica, część działki 276/23 o powierzchni 164m2 – zieleń izolacyjna (ogródek przydomowy),

- Słubice ul. Mieszka I 17, działka 346/18 o powierzchni 188m2 – zapewnienie warunków do prawidłowego korzystania z bu-

dynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Mieszka I 17, przez polepszenie zagospodarowania jego zaplecza,

- Słubice ul. Staszica, część działki 281/147 o powierzchni 12m2 – budowa drewnianej wiaty,

- Słubice ul. Sadowa, działka 377/3 o powierzchni 312m2 – pastwisko,

- Słubice ul. Sadowa, działka 376/9 o powierzchni 518m2 – pastwisko.

Wykazy wywieszono dnia 10 kwietnia 2017r. na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach oraz zamieszczono 

na stronie urzędu bip.slubice.pl.

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

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

Słubice, dn. 11.04.2017r. 

USŁUGI POGRZEBOWE

s.c.

Dariusz Orłowski 
tel. 602 370 562 (24h) 

668 030 562 

Cmentarz Komunalny
ul. Sportowa 2
69-100 Słubice

Reklama

W tym roku odbywać się będzie XXI Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. Mecenas 

Joanny Agackiej-Indeckiej. Konkurs organizuje Grupa Lokalna Europejskiego Stowarzy-

szenia Studentów Prawa ELSA Słubice przy pomocy kolegów z Uniwersytetu Zielono-

górskiego. Pierwszy etap konkursu to lokalny konkurs krasomówczy, który w marcu 

odbył się w 17 miastach Polski. Wyłonieni w Lokalnych Konkursach laureaci zostali za-

proszeni na Ogólnopolski etap Konkursu, który w tym roku odbędzie się dnia 19.05.2017 

w Sali Senatu Budynku Głównego Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. W jury za-

siądzie wybitna kadra akademicka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Zielono-

górskiego i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Konkurs polega na wygłoszeniu 15 

minutowej mowy końcowej stron procesowych, którymi są Obrońca lub w procesie karnym także oskarżyciel. 

Sprawdzana będzie poprawność językowa i merytoryczna wystąpień. Jury wyłoni trzech laureatów, na któ-

rych czekają nagrody pieniężne i rzeczowe a także możliwość odbycia praktyk studenckich w dużej kancelarii 

w  Warszawie. Laureatów zapraszamy już 18 maja, aby wspólnie poznać tereny pogranicza i  wziąć udział 

w warsztacie retorycznym przygotowanym przez jednego z naszych partnerów. Po finale konkursu odbędzie 

się uroczysty bankiet, podczas którego poznamy laureatów konkursu. Wieczorem organizujemy wycieczkę do 

Berlina, aby poznać miasto od zupełnie innej strony i wspólnie świętować sukces zwycięzców. 
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Reklama

28 kwietnia o 11.00 w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury odbędzie się walne 

zebranie sprawozdawczo-wyborcze Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 

i  Inwalidów Zarządu Rejonowego w  Słubicach. W  programie m.in. absoluto-

rium dla ustępującego zarządu, wybór władz i podjęcie uchwały o kierunkach 

działania na następną kadencję. W razie braku przewidzianej w statucie liczby 

obecnych uprawnionych do głosowania, walne zebranie odbędzie się w drugim 

terminie, tj. tego samego dnia o 11.30, a podjęte uchwały będą prawomocne bez 

względu na liczbę obecnych. 

BURMISTRZ SŁUBIC OGŁASZA

przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Słubice, położo-

nych w Kunicach, przeznaczonych pod uprawy rolne. 

1.Opis nieruchomości – cztery działki, przeznaczone pod uprawy rolne. 

Lp. Położenie Powierzchnia Oznaczenie nieruchomości Stawka czynszu dzierżawnego Wysokość wadium 

1. Kunice 227. 010,00 m2 Część działki 381 0,02zł/m2 - rocznie 1000zł

2. Kunice 208.500,00m2 Działka 420/2 0,02zł/m2 - rocznie 1000zł

3. Kunice 109.000,00m2 Działka 334 0,02zł/m2 - rocznie 1000zł

4. Kunice 189. 100,00 m2 Część działki 419 0,02zł/m2 - rocznie 1000zł

2. Przetarg odbędzie się w dniu 12 maja 2017r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 

1, w sali konferencyjnej (II piętro).

3. Warunki przetargu:

1) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata w pieniądzu wadium (z podaniem numeru działki), które należy wpła-

cić na konto Urzędu Miejskiego w Słubicach prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Rzepinie Oddział nr 37 8371 0009 0009 

5514 2000 0060, w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 10 maja 2017r. wymagana kwota znajdowała się na koncie urzędu. 

2) Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny zgłosić uczestnictwo w przetargu poprzez przedłożenie w dniu 

przetargu do godz. 945 dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, a Przedsiębiorcy, w tym spółki dodatkowo wypis z od-

powiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami (w przypadku udzielenia 

pełnomocnictwa).

4. Pozostałe ważne warunki dzierżawy zostały szczegółowo określone w ogłoszeniu o przetargu dostępnym na stronie in-

ternetowej bip.slubice.pl. lub dostępne są w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami i Architektury Urzędu Miejskiego 

w Słubicach przy ul. Akademickiej 1 tel. 95 7372051 wew. 221 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Przetarg ogłoszono dnia 7 kwietnia 2017r.

INFORMACJA

Burmistrz Słubic informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach w dniu 24 marca 2017r. wywieszono wykazy nie-

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

- Kunowice, część działki 55 – reklama (baner reklamowy na ogrodzeniu świetlicy),

- Słubice ul. Szczecińska, działka 62/68 o pow. 19m2 – teren zabudowany w kompleksie garaży murowanych (rząd III seg-

ment 6),

- Słubice ul. Szczecińska – działka 62/69 o pow. 18m2 - teren zabudowany w kompleksie garaży murowanych (rząd III seg-

ment 6),

- Słubice ul. Wojska Polskiego, część działki 449/64 o pow. 49m2 - zabudowany dwoma garażami murowanymi,

- Słubice pl. Wolności, część działki 529/29 o pow. 1m2 – pojemnik na zbiórkę odzieży używanej,

- Słubice pl. Bohaterów, część działki 1276 o pow. 1m2 – pojemnik na zbiórkę odzieży używanej,

- Słubice ul. Wojska Polskiego, część działki 61/24 o pow. 1m2 - pojemnik metalowy na zbiórkę odzieży używanej,

- Słubice ul. Kilińskiego, część działki 601/10 o pow. 1m2 - pojemnik metalowy na zbiórkę odzieży używanej,

- Słubice ul. Kochanowskiego, część działki 691/5 o pow. 1m2 - pojemnik metalowy na zbiórkę odzieży używanej,

- Słubice ul. Szczecińska, część działki 381/43 o pow. 209m2 - uprawa warzyw,

- Słubice ul. Konstytucji 3 Maja / ul. Staszica / ul. Jagiełły, część działki 276/23 o pow. 17,50m2 - zabudowany garażem murowanym,

- Słubice ul. Konstytucji 3 Maja / ul. Staszica / ul. Jagiełły, część działki 276/23 o pow. 16m2 - zabudowany garażem blaszanym,

- Słubice ul. Konstytucji 3 Maja / ul. Staszica / ul. Jagiełły, część działki 276/23 o pow.16m2 - zabudowany garażem murowanym,

- Słubice ul. Konstytucji 3 Maja / ul. Staszica / ul. Jagiełły, część działki 276/23 o pow. 17,50m2 - zabudowany garażem murowanym,

- Słubice ul. Konstytucji 3 Maja / ul. Staszica / ul. Jagiełły, część działki 276/23 o pow. 19,50m2 - zabudowany garażem murowanym,

- Słubice ul. Wojska Polskiego, część działki 419/4 o pow. 19m2 - zabudowany garażem murowanym, 

- Słubice ul. Sportowa / ul. Kupiecka, część działki 56/18 – reklama,

- Słubice pl. Przyjaźni, część działki 629/73 o pow. 19m2 - zabudowany garażem murowanym,

- Słubice ul. Wojska Polskiego, działka 408/19 o pow. 19m2 - zabudowany garażem murowanym, 

- Słubice ul. Królowej Jadwigi, część działki 1229/23 o pow. 80m2 - zieleń izolacyjna,

- Słubice ul. Reja, część działki 621/90 o pow. 51m2 - zieleń izolacyjna,

- Słubice ul. 1 Maja, działka 726/71 o pow. 46m2 - poprawa zagospodarowania posiadanej nieruchomości,

- Słubice ul. Konstytucji 3 Maja, część działki 281/153 o pow. 18m2 - zabudowany garażem murowanym, 

- Słubice ul. Piłsudskiego / ul. Wojska Polskiego, część działki 449/64 o pow. 43,50m2 - zabudowany garażem murowanym, 

- Słubice ul. Kościuszki, części działek 683/113 i 704/1 o pow. 15m2 - część parkingu, 

- Słubice ul. Szczecińska, działka 62/101 o pow. 21 - grunt wraz z garażem (rząd IV segment 5),

- Słubice ul. Daszyńskiego, część działki 645 – reklama,

- Słubice os. Słowiańskie, część działki 634/11 – reklama,

- Słubice al. Niepodległości, część działki 701/76 – reklama, 

- Słubice ul. Rysia, część działki 949/195 o pow. 303m2 - zieleń izolacyjna / uprawa warzyw,

- Słubice ul. Piłsudskiego, część działki 449/64 o pow. 18m2 - zabudowany garażem murowanym,

- Słubice ul. Krótka, część działki 1229/8 o pow. 75m2 - zieleń izolacyjna,

- Słubice ul. Sienkiewicza, część działki 603/7 o pow. 72m2 - zaplecze budynku mieszkalno – usługowego.

Wykazy wywieszono dnia 24 marca 2017r. na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach oraz zamieszczono 

na stronie urzędu bip.slubice.pl.

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

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

Słubice, dn. 27.03.2017r. 

INFORMACJA

W siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach wywieszone zostały wykazy lokali 

mieszkalnych stanowiących współwłasność Gminy Słubice przeznaczonych do 

sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy:  

położenie działka nr

ul. 1 Maja 16/3a 724/3

ul. Konstytucji 3 Maja 65/4 276/14

ul. Wrocławska 3/9 726/17

Wykaz wywieszono w dniu 4 kwietnia 2017 r. 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 2016 r. poz. 2147 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.

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

pl. Wolności 4A/4 621/19

Wykaz wywieszono w dniu 4 kwietnia 2017 r. 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 2016 r. poz. 2147 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.

INFORMACJA

W siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach wywieszony został wykaz nierucho-

mości stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do oddania w najem 

na okres do 3 lat z przeznaczeniem na miejsce gromadzenia odpadów:

Położenie (miejscowość, ulica) Nr działki Powierzchnia m²

Słubice, ul. Paderewskiego część działki 542/56 20

Słubice, ul. Paderewskiego część działki 542/56 20

Słubice, ul. Kościuszki część działki 697/17 6

Słubice, ul. Kościuszki część działki 697/17 6

Słubice, ul. 1 Maja część działki 724/15 12

Słubice, ul. Bohaterów Warszawy część działki 372/3 20

Słubice, ul. Reja część działki 621/90 8

Słubice, ul. Wojska Polskiego część działki 476/37 12

Słubice, pl. Przyjaźni część działki 526/1 20

Słubice, ul. Mickiewicza część działki 516/10 20

Słubice, ul. Kopernika część działki 498/5 2

Słubice, os. Słowiańskie część działki 636 46,75

Wykaz wywieszono w dniu 23 marca 2017 r. na okres 21 dni w siedzibie Urzę-

du Miejskiego w Słubicach oraz zamieszczono na stronie internetowej urzędu 

www.slubice.pl.

Reklama

Zatrudnię pracownika ochrony 

na terenie Słubic. Tel. 512 252 873
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Będziemy świętować Dzień Europy 
9 maja 2017r. Słubice i  Frankfurt 
nad Odrą, po raz siódmy, będą 
świętować Dzień Europy. Temat 
przewodni tegorocznej edycji 
brzmi „Wspólnie kształtować 
Europę”. Tego dnia, po obu stro-
nach Odry, odbędzie się blisko 40 
wydarzeń przygotowanych przez 

organizacje i  instytucje z  Dwu-
miasta. W  programie znajdzie 
się wiele atrakcji dla wszystkich 
mieszkańców. Dla najmłodszych: 
warsztaty plastyczne, przedsta-
wienia teatralne i  cyrkowe oraz 
gry i  zabawy dotyczące Europy 
i Unii Europejskiej. Dzieci szkolne 

będą mogły spróbować swych sił 
w  konkursach wiedzy o  Polsce, 
Niemczech oraz UE. Młodzież 
zapraszamy do udziału w  wykła-
dach i  dyskusjach z  ekspertami 
na temat bieżącej sytuacji w  Unii 
Europejskiej. Głównym punktem 
będzie debata na temat przyczyn 

i  skutków „Brexitu”, w  której 
weźmie udział 80 polskich i  nie-
mieckich uczniów. W  programie 
ponadto występy artystyczne, 
turniej minigolfa, Piknik Eu-
ropejski i  wiele innych atrakcji 
skierowanych do mieszkańców 
Dwumiasta. 

Patronat nad Dniem Europy 2017 
objęli: marszałek województwa lu-
buskiego Elżbieta Anna Polak, wo-
jewoda lubuski Władysław Dajczak 
i premier Brandenburgii dr Dietmar 
Woidke. 
 

nym elementem miejscowego życia społecznego. W latach 
1938–1945 i po wojnie w krajobrazie miasta zniszczono wiele 
materialnych znaków jej obecności. Podzieleni na małe grupy, 
wyposażeni w audioguidy i dawne mapy, uczestnicy  warsztatu 
(wiek od 13 lat)  organizowanego przez  Instytut Historii Sto-
sowanej udadzą się na poszukiwanie śladów historii Żydów 
w przestrzeni miejskiej, by odnaleźć odpowiedzi na zadane im py-
tania. Wymagane zgłoszenie. | instytut.net

  10:00 – 11:00 
  Collegium Polonicum 
  ul. Kościuszki 1 

Transgraniczne zakupy online
Jakie mamy prawa dokonując zakupów w kraju sąsiada? Jakie 
obowiązują nas prawa i obowiązki podczas zamawiania w inter-
necie? Jak złożyć reklamację?  Jak rozpoznać oszustwo w internecie 
i  kto pomoże rozwiązać zaistniały problem? Referat oraz dyskusja  
z przedstawicielem Polsko-Niemieckiego Centrum Informacji Konsu-
menckiej. Wymagane zgłoszenie. | vzb.de

  10:00 – 12:00

Sztuka refleksji 
Warsztaty dla uczniów od 12 -14 roku życia. Studenci filologii pol-
skiej jako obcej przeprowadzą warsztaty o roli refleksji w odbieraniu 
informacji o Europie i UE płynących ze środków masowego przekazu. 
Wymagane zgłoszenie. | cp.edu.pl

  10:00 – 13:00

Europejska Gra Miejska 
Polsko-niemiecka gra miejska dla wszystkich miłośników Unii Euro-
pejskiej. Zadaniem drużyn będzie odwiedzenie kilku punktów kon-
trolnych zlokalizowanych w Dwumieście, wykonanie różnorodnych 
zadań w każdym z nich i zdobycie jak największej liczby punktów. 
Liczy się refleks oraz wiedza o Zjednoczonej Europie i krajach 
członkowskich. | europedirect-zielonagora.lubuskie.uw.gov.pl

  10:00 – 18:00
  Collegium Polonicum 
  Budynek Gräfin Dönhoff
  ul. Kościuszki 1 | Europaplatz 1

Każdy może zostać bohaterem w Europie 
Przedstawiciele Stowarzyszenia Pépinière e.V objaśnią tajniki 
udzielania pierwszej pomocy. Dla wszystkich zainteresowanych.
Pépinière e.V
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  10.00 – 13.00
  Rynek Frankfurt nad Odrą
  Marktplatz

Dziedzictwo kultury w Dwumieście
Przeżyj w formie gry i zabawy plastycznej podróż po zabytkach  
i obiektach kulturalnych we Frankfurcie nad Odrą i Słubicach. 
Poznaj historię Dwumiasta i dowiedz się, co znajduje się pod Do-
mem Bolfrasa. Zapraszamy na malowanie i rysowanie w plenerze.  
| bolfras-kleist.eu

  10:30
  Szkoła Podstawowa Mitte
  Gubener Str. 13

Dwujęzyczni Europejczycy
10-lecie Nauki Języka Polskiego w Szkole Podstawowej/ Grund-
schule Mitte. Obchody Jubileuszu z przedstawieniem teatralnym  
i cyrkowym. Zgłoszenie: grs.mitte@schulen-ff.de

  11:00 – 13:00
  Bolfrashaus
  Bischofstr. 1a 

Dwumiasto 2030
Czy oprowadzanie po mieście kojarzy Wam się  tylko  
z historią? A może zainteresuje Was planowanie  przestrzeni miejskiej 
z perspektywy przyszłości? Oprowadzanie w języku niemieckim  
lub polskim dla wszystkich zainteresowanych. Wymagane 
zgłoszenie. |tourismus-ffo.de

  11:00
  Collegium Polonicum 
  ul. Kościuszki 1 

Poznaj Collegium Polonicum od podszewki
Spotkanie informacyjne wraz z oprowadzaniem po wspólnej polsko-
niemieckiej uczelni. Wiek uczestników: 7+
| cp.edu.pl

  11:00 –13:00

Gra o Europę
Podczas „rajdu“ po Collegium Polonicum wykażcie się wiedzą o Unii 
Europejskiej, odpowiedzcie na pytania, rozwiążcie zadania, odcyfruj-
cie kod i dowiedzcie się czegoś nowego o UE. Wiek 10-12 lat. Wyma-
gane zgłoszenie. | cp.edu.pl
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  11:00
  MehrGenerationenHaus MIKADO
  Franz-Mehring Str. 20 

Konkurs Malarski o Europie 
Otwarcie wystawy objazdowej prac dzieci i młodzieży z Bran-
denburgii. Wystawa prezentowana w dniach 8-23 maja br.  
| edic-ffo.euroregion-viadrina.de

  11:00
  SMOK 
  ul. I Maja 1

Zabytki Europy
Wernisaż prac plastycznych na temat kultury państw Unii Europej-
skiej wykonanych przez uczniów klas I-III Gimnazjum nr 1 oraz ucz-
niów klas I.IV Zespołu Szkół Technicznych w Słubicach. Zwiedzanie 
wystawy do godz. 19:00
| galeriaokno.pl, smok.slubice.pl

  11:30 –13:00
  Collegium Polonicum 
  ul. Kościuszki 1 

Konkurs wiedzy o Polsce, Niemczech 

i Europie
Kto zna się lepiej na historii, polityce, społeczeństwie i kulturze 
UE? Uczestnicy podzieleni na grupy pracują wspólnie i rywalizują  
o najwyższą ilość punktów! Konkurs dla uczestników w wieku 16-18 
lat. Wymagane zgłoszenie.  | cp.edu.pl

  12:00 – 13:00
  Bolfrashaus
  Bischofstr. 1a 

Krajoznawstwo i język sąsiada
Uczniowie z Polski i z Niemiec dowiedzą się czegoś interesującego 
o kraju i spróbują swoich sił w języku sąsiada podczas warsztatów 
Towarzystwa Polsko-Niemieckiego Brandenburgii.
09:00-11:15 Warsztaty w Szkole Podstawowej Mitte.  
(Nabór zamknięty)
| schulen-ff.de/gs-mitte, dpg-brandenburg.de

  12:50 –14:00
  Gimnazjum Nr. 2
  ul. Wojska Polskiego 38 

Europa nasz wspólny dom
Konkurs wiedzy o kulturze, sztuce i obyczajach krajów Unii Europej-
skiej. Wymagane zgłoszenie.  
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  13:00 –16:00
  Szkoła Podstawowa nr 1
  ul. Wojska Polskiego 1 

Miasto naszych marzeń 
Warsztaty plastyczne w technice collage dla uczniów szkół podsta-
wowych.Wymagane zgłoszenie. 

  13:00 
  Europejski Uniwersytet Viadrina 
  Budynek Gräfin Dönhoff , Hörsaal 1 

Wybory Prezydenckie we Francji
Obrady okrągłego stołu na temat wyborów prezydenckich 
we Francji z prof. dr Michaelem Minkenbergiem - polito-
logiem Europejskiego Uniwersytetu Viadrina. Wydarzenie 
w j. niem. organizowane przez Instytut Studiów Europejskich Uni-
wersytetu Viadrina.
| europa-uni.de

  13:00 – 17.00 
  Collegium Polonicum 
  ul. Kościuszki 1 

W Dzień Europy bądź zdrowy!
Koło Diabetyków w Słubicach wykona bezpłatne badania przesie-
wowe poziomu cukru we krwi i ciśnienia tętniczego. Osobom zainte-
resowanym udzielone zostaną informacje na temat cukrzycy. 
| sektor3.slubice.pl

  14:00 – 14:30
  Muzeum Kleista
  Faberstr. 6-7 

Podejrzany: „Henry de Kleyst“  
Oprowadzanie po aktualnej wystawie w Muzeum Kleista. Wstęp 
wolny. Wymagane zgłoszenie. | kleist-museum.de

  14:00 –17:30 
  Europejski Uniwersytet Viadrina 
  Große Scharrnstraße 59, Budynek Główny, sala 104

Europa i jej granice
Po krótkim zarysie  historycznym oraz zarysie idei zjednoczonej 
Europy udamy się na poszukiwanie teraźniejszych przykładów euro-
pejskich doświadczeń granicznych. Wspólnie będziemy dyskutować  
o Europie i jej granicach w praktyce: między utopią a codziennością. 
| Borders-in-motion.de
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  14:00 
  SMOK 
  ul. I Maja 1 

Film „Europa Europa”
To film w reżyserii Agnieszki Holland z 1990 roku oparty  na auto-
biografii Solomona Perela, opisującej losy Żyda, który udawał Aryj-
czyka i został członkiem Hitlerjugend, aby uniknąć nazistowskiego 
prześladowania  (109 min. Film w niemieckiej wersji językowej, 
napisy polskie). | smok.slubice.pl

  15:00 – 18:00
  Studierendenmeile 
  Große Scharnstraße 

Festiwal sztuki ART an der Grenze
Otwarta wystawa Festiwalu sztuki ART an der Grenze 2017.  
Sztuka z regionu nadodrzańskiego. Czas trwania Festiwalu: 26.04.-
10.05.2017. | Art-an-der-grenze-ffo.weebly.com

  15:00 – 17:00
  Collegium Polonicum 
  ul. Kościuszki 1 

Scena „Wokół Europy“ 
Dołącz do wspólnego europejskiego śpiewu, tańca i ćwiczeń Zumby. 
Dla wszystkich grup wiekowych. Szczególnie zapraszamy seniorów 
Dwumiasta. 

  15:00 – 20:00 
  Cerkiew
  ul. B. Krzywoustego

Cerkiew otwiera drzwi
Oprowadzanie po  budynku kościoła ortodo-ksyjnego i zapozna-
nie się z  rytuałami i praktykami. | slubice.cerkiew.pl

  16:00 – 19:00
  Plac Mostowy
  Bischofstrasse 10

Piknik Europa
Przy muzyce, sztuce i ognisku spróbujcie potraw z Polski, Nie-
miec, Ukrainy i Afganistanu. Wspólna Zagrajcie w siatkówkę 
plażową i boule. W programie wiele innych atrakcji (Wstęp: do-
browolne datki). | slubfurt.net, twkslubice.jumelages.org.pl

  17:00 
  Europejski Uniwersytet Viadrina 
  Budynek Gräfin Dönhoff , sala 102 
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„Jak daleko jest z Mińska do Brukseli? Nad-

zieja i rzeczywistość”
Dyskusja na temat aktualnej sytuacji na Białorusi, wschodnioeuro-
pejskiej „terra incognita”, leżącej między Rosją a Unią Europejską. 
Dyskusja częściowo w j. angielskim.  
| europa-uni.de

  17:00 – 19:00 
  Muzeum Kleista
  Faberstr. 6-7 

Zabawa łączy!
Muzeum Kleista zaprasza na popołudnie zapoznawcze dla 
wszystkich mieszkańców w polsko-niemieckim Dwumieście  
z grami i zabawami. Wstęp od osoby 2€. Wymagane zgłoszenie. 
| kleist-museum.de

  17:00 
  Friedenskirche 
  Schulstraße 4a 

500 lat Reformacji 
O Reformacji, przyszłości kościoła, działaniach ekumenicznych oraz 
życiu ewangelików w Polsce i katolików w Niemczech dyskutują: 
Waldemar Pytel – biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w 
Polsce oraz prof. Grzegorz Chojnacki – teolog  katolicki. 
14:00 Otwarty Kościół: oprowadzanie 
18:00 Dwujęzyczna msza ekumeniczna | oec-ff.de

  17:00 – 19:00
  SOSIR Słubice
  ul. Sportowa 1

Otwarty Turniej Minigolfa
Drużynowy Turniej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Dyplomy  
dla wszystkich uczestników. Nagroda dla zwycięzcy.  
| sosirslubice.pl

  17:30 – 18:30
  Volkshochschule Frankfurt (Oder)
  Gartenstr. 1, sala 1.07 

Populizm w Europie – zagrożenie czy nie?
Czy populizm per se jest zagrożeniem dla systemów demokraty-
cznych, czy raczej wynikiem nierozwiązanych problemów? Wykład  
i dyskusja na temat aktualnej debaty z dziennikarzami oraz  przed-
stawicielami polityki i nauki. Zgłoszenie: +49(0)335 542025, 
buero@vhs-frankfurt-oder.de.
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  18:00 – 20:00
  Bolfrashaus
  Bischofstr. 1a 

Między narodowym populizmem,

a atmosferą przełomu
Przyszłość starego kontynentu na przykładzie Polski i Niemiec Dy-
skusja panelowa na temat aktualnej sytuacji (kryzysowej) w Europie 
na przykładzie obu państw oraz konsekwencjach działań polity-
cznych dla procesu integracji w przyszłości. Dyskusja organizowna 
przez Fundację Friedricha Naumanna. | freiheit.org

  18.00 
  Verbündungshaus Fforst
  Forststr. 4 

Hello from the other side: An outside view 

on Europe
Many people of different nationalities live in Frankfurt Oder at pre-
sent. Young people from over 11 countries such as Chile, Argentina, 
the USA, Russia, Sri Lanka, Mexico and Syria live in the verbündungs-
haus fforst. During the discussion we ask them about their vision and 
motivation to come to Europe and whether their expectations have 
been met. 

  20:00 

International Stand-Up Comedy 
w j. angielskim | fforst.net 
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  9:00 
  Collegium Polonicum 
  ul. Kościuszki 1 

Uroczyste otwarcie
Zaśpiewajmy wspólnie „Odę do Radości” i otwórzmy siódmy 
Słubicko-Frankfurcki Dzień Europy!  | frankfurt-slubice.eu

  9:45 –15:30

Brexit- przyczyny i skutki dla Unii  

Europejskiej
W czerwcu 2016 roku obywatele Wielkiej Brytanii, w przeprowa-
dzonym referendum, opowiedzieli się za wyjściem z Unii Europej-
skiej. Jakie były przyczyny i jakie mogą byċ skutki „Brexitu” dla Unii 
Europejskiej i Europy? Jak różnią się w tym temacie stanowiska po-
szczególnych państw członkowskich oraz innych państw. Debata  
dla 80 polskich i niemieckich uczniów. (Nabór zamknięty). 
| frankfurt-slubice.eu, edic-ffo.euroregion-viadrina.de,
europedirect-zielonagora.lubuskie.uw.gov.pl, jeb-bb.de

  9:45 – 13:00

Scena „Wokół Europy” dla dzieci
Bądź częścią Europy w Dwumieście i przyłącz się do zabawy- mu-
zyka, cyrk, taniec, teatr, quizy, malowanie twarzy i wiele innych 
atrakcji dla dzieci. Wymagane zgłoszenie. 

  9:45 – 12.00        
  Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 
  ul. Jedności Robotniczej 18 

Maskotka Europy ” Syriusz”
Podczas warsztatów dzieci stworzą Syriusza- maskotkę Unii Euro-
pejskiej. Wymagane zgłoszenie. | biblioteka.slubice.pl

  9:30 – 12:30        
  K. Wachsmann Oberstufenzentrum 
  Potsdamer Straße 4 

Odkryj Europę poprzez zabawę
Uczniowie w małych grupach udadzą się w podróż po Europie (geo-
grafia, języki, sport, kulinaria). Na zakończenie otrzymają Paszport 
Wiedzy o UE. (Nabór zamknięty). | kwosz.de
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  10:00-15:00
  Europe Direct Frankfurt (Oder)
  Lindenstr. 5 

Drzwi otwarte
Tego dnia można uzyskać informacje na temat działalności Centrum 
Informacji oraz Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA, jak również  
o zrównoważonym rozwoju. | edic-ffo.euroregion-viadrina.de

  10:00 – 11:00, 12:00 – 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 potasowa-
ne, kości rzucone, a gąski staną do wyścigu. Zabawa dla dzieci  
i młodzieży od 8-18 lat. Wstęp: 1€ za ucznia. Wymagane zgłoszenie. 
| kleist-museum.de

  10:00 –11:30
  Kleist Forum 
  Platz der Einheit 1 

Oprowadzanie po Kleist Forum 

z niespodzianką
Kleist Forum, miejsce gromadzące artystów z Europy 
i spoza niej, wita serdecznie międzynarodową publiczność. Opro-
wadzanie po „Europejskim Salonie Miasta” wraz z moźliwością od-
krycia własnego talentu artystycznego. | muv-ffo.de

  10:00 – 16:00
  Bolfrashaus
  Bischofstr. 1a

Poszukiwanie skarbów „Tropem Europy“
Jakie miejsca w Dwumieście mają coś wspólnego z Unią Europejską? 
Wspólnie poszukamy informacji i umieścimy odnalezione punkty 
na mapie. Poszukiwanie skarbów trwa każdorazowo 2 godziny.  
Dla grup lub pojedynczych osób (od 13 lat). Wymagane zgłoszenie.
| pewobe-ffo.de

  10:00 – 12:00
  Europejski Uniwersytet Viadrina 
  Europaplatz 1, Budynek Gräfin Dönhoff, sala 311

Śladami żydowskich  

mieszkańców Frankfurtu
Od czasów założenia Frankfurtu Gmina Żydowska była istot-
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Projekt współfinansowany ze środ-

ków Unii Europejskiej (Europejski 

Fundusz Rozwoju Regionalnego) 

w ramach programu Operacyjnego 

Współpracy Transgranicznej Bran-

denburgia Polska 2014-2020

„Redukować bariery – wspólnie wy-

korzystywać silne strony Barrieren 

reduzieren – gemeinsame Stärken 

nutzen”.


