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Jabłka na przerwach zamiast 
chipsów, czarna czekolada 
zamiast batoników, 
spotkanie z dietetyczką, 
nauka pierwszej pomocy na 
fantomie, symulacja skutków 
zażywania narkotyków …
między innymi w taki sposób 
nauczyciele i uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 3 
obchodzili  Światowy Dzień 
Zdrowia.  str. 4

Przypominamy mieszkańcom, że nie wolno zostawiać 
starych opon pod śmietnikami. Bezpłatnie przyjmuje je 
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
(PSZOK), który mieści się na terenie Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych przy ul. Krótkiej 8.   str. 6

200 warsztatów artystycznych dla mieszkańców Słubic i Frankfurtu, wsparcie fi nansowe na 
promocję transgranicznych imprez, uruchomienie systemu wspólnej sprzedaży biletów na 
wydarzenia kulturalne po obu stronach Odry, redagowanie polsko-niemieckiego kalendarza 
imprez – Słubicki Miejski Ośrodek Kultury, przez trzy lata będzie realizował projekt „Kultura 
głupcze”, na który dostanie pieniądze z Brukseli..  str. 7

Wchodząc do laboratorium języko-
wego na pierwszy rzut oka widać, 
że nie jest to typowa klasa. – Układ 
ławek jest taki, że wszyscy się widzą 
i  każdy z  każdym może prowadzić 
konwersację – prezentuje labora-
torium językowe w  Szkole Podsta-
wowej nr 3 A. Kurzyńska. Każdy 
z  uczniów ma własne słuchawki, 
dzięki czemu nie tylko może pro-
wadzić dialog z  inną osobą, nie 
przeszkadzając przy tym innym, ale 
też zdecydowanie wyraźniej słyszy 
puszczane przez nauczycielkę teksty, 
bo nic nie zakłóca odbioru.

– Jak uczeń słyszy tekst bezpo-
średnio w słuchawce łatwiej mu się 
skupić – podkreśla nauczycielka. 
Tego samego zdania jest Amelia 
Hołownia. Dla niej poza tym, lekcje 
ze słuchawkami są po prostu cie-
kawsze. W  laboratorium wisi też 
multimedialna tablica. – Bardzo 
się przydaje do prowadzenia lekcji. 
Mogę na niej nie tylko zapisać nowe 
słówko, ale też pokazać obrazek 

rzeczy, którą przedstawia. Nauka od-
bywa się więc przed dwa zmysły jed-
nocześnie: uczeń słyszy i widzi obraz 
– opowiada A. Kurzyńska.

Kinga Warzyńska, która 
w  „trójce” też uczy angielskiego 
podkreśla, że laboratorium stwo-
rzyło możliwość kreatywnego pro-

wadzenia zajęć. – W  młodszych 
klasach można teraz bardziej zain-
teresować uczniów nauką języka 
wykorzystując na przykład gry mul-
timedialne, które ułatwiają przy-
swajanie nowych słówek – mówi. 
– Natomiast używanie słuchawek 
wpływa na poprawę wymowy, kon-
centrację, bo każdy musi wsłuchać 
się w  tekst. Bardzo fajnie to się 
sprawdza na lekcjach – dodaje.

– W  naszej szkole, oprócz labo-
ratorium językowego powstały też 
trzy inne: informatyczne, matema-
tyczne i przyrodnicze. Bez wątpienia 
laboratoria te stwarzają uczniom 
możliwości lepszego rozwoju, a  na-
uczycielom dają nowe narzędzia 
pracy – mówi dyrektorka Szkoły 
Podstawowej nr 3 Hanna Wróbel.

- Od wielu lat mocno inwestu-
jemy w szkoły, bo chcemy żeby były 
nowoczesnymi placówkami, które 
stwarzają jak najlepsze warunki do 
nauki – podkreśla burmistrz Tomasz 
Ciszewicz. To on był pomysłodawcą 

utworzenia w gminnych placówkach 
laboratoriów dydaktycznych, żeby 
ułatwić i uatrakcyjnić naukę języków 
obcych, matematyki, informatyki, 
biologii, przyrody, chemii i  fi zyki. 
Gmina napisała projekt (Gmina Słu-
bice miejscem kształcenia „ku przy-
szłości”- stworzenie innowacyjnej 
edukacji dostosowanej do potrzeb 
rynku pracy), na który dostała z Unii 
Europejskiej gigantyczne dofi nan-
sowanie - 3,9 mln zł (cały projekt 
opiewa na kwotę 4,5 mln zł). - Dzięki 
temu mogliśmy utworzyć w  sze-
ściu szkołach 32 laboratoria, jedyne 
tego typu specjalistyczne gabinety 
w Lubuskiem, które wyposażyliśmy 
w  kilkaset komputerów, różnego 
rodzaju pomoce naukowe, sprzęt 
do nauki języków obcych i wiele in-
nych rzeczy. Laboratoria powstały 
na bazie istniejących pomieszczeń 
w szkołach, które zostały zmoderni-
zowane i wyposażone w nowe meble 
- mówi burmistrz.  

(beb)

Laboratoria językowe? Yes! Yes! Yes! 
Nauczyciele i uczniowie chwalą laboratoria językowe, które powstały w gminnych szkołach.  – Lekcje są teraz dużo cie-
kawsze, a słuchając tekstu przez słuchawki łatwiej go zrozumieć – mówi Amelia Hołownia z kl. VII b, uczennica słubic-
kiej „trójki”. Anna Kurzyńska, która uczy w tej szkole angielskiego, podkreśla, że lekcje w laboratoriach stwarzają wiele 
nowych możliwości, które pomagają przyswajać wiedzę. 
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- Słuchając tekstu przez słuchawki łatwiej go zrozumieć  - mówi Amelia Hołownia 

z kl. VII b słubickiej „trójki”.

 

Młodzi na Polach Nadziei uczą się empatii 

Na rzecz słubickiego Hospicjum Domowego św. Wincentego a›Paulo kwestowały m.in. Lidia Rybak, Patrycja Zielińska, Maja Bieniarz 

i Katarzyna Łazdowska ze Szkoły Podstawowej nr 3.  
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Kto chciał, mógł wrzucić do puszki 
dowolny datek na rzecz podopiecz-
nych hospicjum. - Chętnych nie bra-
kuje – mówiły Lidia Rybak, Patrycja 
Zielińska, Maja Bieniarz i  Katarzyna 
Łazdowska ze Szkoły Podstawowej 
nr 3, które odwiedziły m.in. Urząd 
Miejski w Słubicach.  - Zaraz idziemy 
jeszcze na bazar – zapowiedziały. 
Wolontariuszy, ubranych w  charak-
terystyczne żółte koszulki, widać 
było w  różnych częściach miasta. 
Słubiczanie nie po raz pierwszy przy-
łączyli się do kampanii Pola Nadziei, 
która skupia uwagę na tematyce 
opieki paliatywnej i hospicyjnej nad 

ciężko chorymi i  ich rodzinami. Jej 
głównym celem jest szerzenie idei 
działań hospicyjnych oraz uwraż-
liwienie innych na potrzeby osób 
chorych. Żonkil będący międzyna-
rodowym symbolem nadziei ma 
przypominać o ludziach cierpiących, 
oczekujących naszej pomocy i opieki 
w  trudnym okresie ich życia, jakim 
jest choroba.  W  Słubicach chorych 
od wielu lat wspiera Hospicjum Do-
mowe św. Wincentego a'Paulo. Jego 
prezes Przemysław Szewieliński 
uważa, że siłą akcji Pola Nadziei jest 
edukacja młodych ludzi i  uwrażli-
wianie ich na potrzeby innych.  (beb)

Tysiąc żonkili posadzonych jesienią przez 
dzieci i młodzież ze słubickich przedszkoli 
i szkół zostało już ściętych i 16 kwietnia wolon-
tariusze Hospicjum Domowego św. Wincente-
go a'Paulo rozdawali kwiaty mieszkańcom. 
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- Bardzo się cieszę, że mamy już tę 
umowę. Natychmiast bierzemy się za 
przygotowanie przetargu na budowę 
Wieży Kleista– mówił burmistrz T. 
Ciszewicz i  dodał, że plan jest taki, 
żeby prace rozpoczęły się jeszcze 
w tym roku. Turystom wieża ma być 
udostępniona w przyszłym roku. 

Umowa przewiduje, że na bu-
dowę wieży gmina Słubice dostanie 
z  Brukseli 1,1 mln euro, 85 proc. 
kosztów, które trzeba będzie ponieść.

Wieża, zaprojektowana przez Łu-
kasza Biernackiego, będzie miała 30 
metrów wysokości. Na 25 metrach 
zbudowana zostanie okrągła plat-
forma widokowa, na którą będzie 
można wejść po pokonaniu wachla-
rzowych schodów. Całość przykryje 
szklany dach. W  sąsiedztwie po-
wstanie też plac zabaw i miejsce do 
rekreacji. – Jestem przekonany, że 
Wieża Kleista stanie się atrakcją tu-
rystyczną dla Polaków i Niemców – 
stwierdził burmistrz.

Budowla ma nawiązywać do hi-
storycznej Wieży Kleista, która od 
1892 do 1945 roku stała w  dawnej 
dzielnicy Frankfurtu Dammvorstadt 
(dzisiejsze Słubice) na tzw. Wzgó-
rzach Żydowskich, w  sąsiedztwie 
wybudowanego wcześniej stadionu. 
Nazwano ją imieniem Ewalda von 
Kleista, który był pruskim woj-
skowym, pisarzem, członkiem loży 
masońskiej. Zginął w  1759 roku 
podczas bitwy pod Kunowicami. 
Ewald był stryjecznym dziadkiem, 
innego ze znanych Kleistów- Hein-
richa, urodzonego w  1777 roku, we 
Frankfurcie nad Odrą, pisarza prze-
łomu oświecenia i  romantyzmu, 
który przeszedł do historii literatury.  
Dzięki wsparciu ze strony Bruk-

seli Słubice i  Frankfurt zyskają nie 
tylko Wieżę Kleista. W ramach tego 
projektu zostanie też podświetlony 
most na Odrze. Iluminacja w kolorze 
niebieskim i zielonym (są to barwy, 
które występują na wspólnym logo 
Słubic i  Frankfurtu) z  pewnością 
uatrakcyjni to miejsce. Podświe-
tlenie mostu to zadanie Frankfurtu 
i  na razie nie znamy szczegółów 
związanych z tą częścią projektu. 

Budowa Wieży Kleista jest konty-
nuacją projektu, w ramach którego, 
w  2014 roku we Frankfurcie odbu-
dowano Dom Bolfrasa, kamienicę 
należącą do zasłużonej dla miasta 
rodziny Bolfrasów. Obecnie znaj-
duje się tu m.in. polsko-niemiecka 
informacja turystyczna i  Słubicko-
-Frankfurckie Centrum Kooperacji, 
które zajmuje się wspólnym marke-
tingiem obu miast.         (beb)

 Tak ma wyglądać Wieża Kleista, która stanie w sąsiedztwie słubickiego stadionu . 

Mamy dofi nansowanie na Wieżę Kleista!
Burmistrz Tomasz Ciszewicz, w obecności Waldemara Tomaszka z Ministerstwa Sprawiedliwości, Spraw Europejskich 
i Ochrony Konsumentów kraju związku Brandenburgia, podpisał 23 marca, w Urzędzie Miejskim w Słubicach, umowę 
na dofi nansowanie budowy Wieży Kleista. W ramach tego projektu, w atrakcyjny sposób, zostanie też podświetlony 
most łączący Słubice i Frankfurt. 

Z umowy podpisanej przez burmistrza Tomasza Ciszewicza i Waldemara Tomaszka wy-

nika, że na budowę Wieży Kleista Bruksela da nam 1,1 mln euro, 85 proc. kosztów, które 

trzeba będzie ponieść.

Na drogach 
 bezpieczniej

W  połowie kwietnia pogoda się 
poprawiła i  można było rozpocząć 
malowanie pasów na drogach. Na 
zlecenie gminy robi to fi rma Admal 
z  Czerwieńska. – Oznakowanie 
poziome pojawiło się już na alei 
Niepodległości, na czym nam szcze-
gólnie zależało, bo w sąsiedztwie są 
dwie szkoły i  wyznaczenie choćby 

Nowe autobusowe wiaty 
ucieszyły mieszkańców 

miejsc dla pieszych poprawi poziom 
bezpieczeństwa – mówi Krzysztof 
Rogoziński, który zajmuje się 
w  gminie drogami. Zapowiada, że 
pasy będą malowane między innymi 
na wszystkich nowo wyremontowa-
nych odcinkach dróg, a także odna-
wiane na pozostałych drogach. 

(beb)
Jedną z wiat ustawiono przy placu Frankfurckim, przy przystanku autobusu 983, 

który kursuje między Słubicami i Frankfurtem.  

- Dobrze, że gmina pomyślała o  kolej-
nych wiatach przy przystankach auto-
busowych, bo to dla pasażerów jest to 
duża wygoda – chwaliła Lucyna Pikul, 
którą spotkaliśmy przy ulicy Konop-
nickiej. – Widzę, że z  tego przystanku 
korzysta wiele osób dojeżdżających do 
pracy między innymi w  strefi e ekono-
micznej – mówiła. Takie wiaty pojawiły 
się też w trzech innych miejscach. Kosz-
towały gminę 20 tys. zł. 

Wiaty gmina postawiła na trasie ko-
munikacji miejskiej, oprócz ulicy Ko-
nopnickiej, także w sąsiedztwie osiedla 
Krasińskiego i w Nowym Lubuszu oraz 
przy placu Frankfurckim, obok galerii 
Prima, gdzie zatrzymuje się transgra-
niczny autobus 983. Na ten moment 
czekali nie tylko pasażerowie, korzy-
stający z połączenia Słubice –Frankfurt, 
ale też mieszkańcy sąsiedniej kamie-
nicy. To oni sugerowali, żeby przy-
stanek przenieść na drugą stronę ulicy, 
bo zwykle stoi tam spora grupa ludzi. 
– Tak właśnie zrobiliśmy, dostawimy 
tam też dodatkową ławkę – zapowiada 
burmistrz Tomasz Ciszewicz. 

(beb)
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Projektantem Wieży Kleista jest Łukasz Biernacki.
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Reklama

Zagra u nas piłkarska śmietanka 
24 drużyny młodych piłkarzy (rocznik 2008), m.in. z UKS Polonii Słubice, Górnika Zabrze, Pogoni Szczecin, Warty Po-
znań i Gwardii Koszalin, wezmą udział, 1 maja w Słubicach, w eliminacjach Champions Trophy U10 Polska do turnieju 
fi nałowego, który w czerwcu odbędzie się w Wiedniu. Słubicką imprezę wsparła fi nansowo gmina, a burmistrz Tomasz 
Ciszewicz objął ją patronatem. 

Słubice i Frankfurt są  nadal za wspólną linią autobusową 

Dwumiasto liczy na wsparcie 
Warszawy i Berlina
Burmistrz Tomasz Ciszewicz wziął, 
12 kwietnia w Berlinie, udział w po-
siedzeniu Komitetu ds. Współpracy 
Przygranicznej Polsko-Niemiec-
kiej Komisji Międzyrządowej ds. 
Współpracy Regionalnej i  Przygra-
nicznej. Wspólnie z  Christianem 
Kuke, prezesem miejskiej spółki 
komunikacyjnej z  Frankfurtu nad 
Odrą (Stadtverkehrgesellschaft 
), mówili o  chęci kontynuowania 
wspólnej linii autobusowej, która 
łączy nasze miasta od grudnia 2012 
roku. – Ucieszyło mnie, że przedsta-
wiciele ministerstwa infrastruktury 
zadeklarowali, że poprą nasze sta-
rania w  tym zakresie – mówi bur-
mistrz i dodaje, że został zaproszony 
do Warszawy na rozmowy na ten 
temat. 

- Komitet przyznał, że nadal 
brakuje przejrzystości w  kwestii 
wspólnego fi nansowania publicz-
nego transportu transgranicznego 
i  co ważne, uznał transgraniczną 
mobilność za istotny czynnik 
w  zrównoważonym rozwoju po-
granicza – podkreśla burmistrz. 
– Jasno powiedziano, że konieczne 
jest zbadanie ram prawnych oraz 
wypracowanie propozycji na rzecz 
zniesienia przeszkód w  realizacji 
transgranicznej komunikacji pu-
blicznej – dodał.

Linia autobusowa 983, którą 
obsługuje niemiecki przewoźnik, 
cieszy się bardzo dużym zainte-
resowaniem słubiczan i  frank-
furtczyków, a  także turystów 
odwiedzających nasze Dwumiasto. 

W Berlinie burmistrz Tomasz Ciszewicz mówił o plusach transgranicznej komunikacji 

i potrzebie utrzymania połączenia autobusowego między Słubicami i Frankfurtem. 

W 2017 roku z autobusu 983 skorzystało blisko 395 tys. osób.
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W marcu 2016 roku w autobusie po-
witano milionowego pasażera.  Bur-
mistrz Tomasz Ciszewicz podkreśla, 
że jest to jedyna trangraniczna ko-
munikacja na pograniczu, którą 
uruchomiły sąsiadujące ze sobą sa-
morządy. Uporu im nie brakowało. 
Musiały szukać furtek, bo takich roz-
wiązań nie przewidywały systemy 
prawne obu krajów. - Warto było, bo 
przecież po drugiej stronie granicy 
mamy Europejski Uniwersytet Via-
drina, gdzie studiuje wielu Polaków, 
wielu naszych mieszkańców pracuje 
w  Berlinie i  tym autobusem mogą 
bez problemu dojechać na dworzec 
kolejowy we Frankfurcie, niektórzy 
mają dzieci we frankfurckich przed-
szkolach i  szkołach - wylicza bur-
mistrz tylko niektóre korzyści.  

(beb)
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Pomysłodawcą turnieju w  Słubi-
cach jest Adam Tesmer, organizator 
wielu imprez piłkarskich dla dzieci 
i  młodzieży z  licencją UEFA, który 
współpracuje z  klubami niemiec-

kiej Bundesligi i  polskiej ekstra-
klasy. Wspiera go Polonia Słubice 
i grupa Zahnklinik Słubice Cycling 
Team. - Rozgrywki rozpoczną się 
1 maja, na słubickim stadionie, 

o 9.30 i potrwają do 17.00. Główna 
płyta podzielona zostanie na cztery 
boiska, co oznacza, że równocze-
śnie rozgrywane będą cztery mecze 
– zapowiada A. Tesmer. Słubice 
reprezentować będzie UKS Polonia 
Słubice. W  turnieju weźmie też 
udział drużyna FC Polonia Berlin, 
która składa się z  polskich dzieci 
mieszkających na stałe w  Berlinie. 
Słubiczanie, jako gospodarz elimi-
nacji, mają już zapewniony start 
w  turnieju w  Wiedniu. Do stolicy 
Austrii pojedzie też zwycięzca słu-
bickich eliminacji. - W  Wiedniu 
to dopiero będzie rywalizacja, bo 
w turnieju wezmą udział takie dru-
żyny jak FC Liverpool, Atletico Ma-
dryt , HJk Helsinki, AS Roma czy RB 
Salzburg – mówi Krzysztof Murdza 
z Zahnklinik Słubice Cycling Team. 
Turniej wsparł też fi nansowo hotel 
Olimpik Park. 

(beb)

Adam Tesmer z Berlina (z prawej), który bywał na turniejach w Słubicach, wpadł na po-

mysł, żeby zorganizować u nas eliminacje Champions Trophy U10. Pomaga mu w tym 

słubicki działacz sportowy  Krzysztof Murdza.



4 gazeta Słubicka   04/2018   25 kwietnia

W szkole uczyli jak zdrowo żyć  
Jabłka na przerwach zamiast chipsów, czarna czekolada zamiast batoników, spotkanie z dietetyczką, nauka pierwszej 
pomocy na fantomie, symulacja skutków zażywania narkotyków …między innymi w taki sposób uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 3 i ich nauczyciele obchodzili, przypadający na 7 kwietnia, Światowy Dzień Zdrowia. 

Program zaplanowali na kilka dni. 
5 kwietnia siódmoklasiści wzięli 
udział w  teście o  zdrowiu, który 
przygotowała nauczycielka biologii 
i  chemii Dorota Czarnuch, koordy-
natorka całej akcji, a  10 kwietnia 
uczniowie obkleili szkołę plakatami, 
na temat zdrowego odżywiania 
i przygotowali też zdrowe przekąski. 
Szkołę odwiedził ratownik me-
dyczny, który uczył zasad pierwszej 
pomocy i panie ze słubickiego sane-
pidu.– Mamy ze sobą Narko i Alko-

gogle, które symulują wiele skutków 
zażywania narkotyków, przedaw-
kowania leków i alkoholu – mówiła 
Ewa Wilczyńska z Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Słu-
bicach. Takie Alkogogle nałożył 
Dawid Zmaczyński z  Vb. – Mam 
wrażenie, jakby wszystko wokół 
mnie było dwuwymiarowe – opo-
wiadał po ich zdjęciu. Gogle miały 
mu uświadomić jak zachowuje się 
organizm, gdy człowiek ma we krwi 
od 0,8 do ponad 1 promila alkoholu. 

– Nie chodzi tylko o to, żeby młodym 
ludziom uświadamiać jak mogą się 
czuć po wypiciu alkoholu, ale też 
o  to, żeby mieli świadomość jakie 
problemy z  widzeniem może mieć 
pijany kierowca, którego mogą spo-
tkać na drodze – zwracała uwagę E. 
Wilczyńska. 

Panie z  sanepidu badały też 
chętnym m.in. ciśnienie krwi, 
sprawdzały poziom cukru we krwi, 
mierzyły stężenie tlenku węgla 
w wydychanym powietrzu u palaczy 
i robiły pomiary tkanki tłuszczowej. 
Uczniowie mogli też wziąć udział 
w  prelekcji na temat zdrowego 
odżywiania. Zainteresowała ona 
m.in. Julię Dziubak z Vb. – Zamiast 
chipsów jem jabłka, bo są nie tylko 
dobre, ale też mają dużo witamin 
– mówiła chwytając po owoce, któ-
rymi częstowano w  szkole. W  jej 
ślady poszła też Jagoda Husak. – Jem 
jabłka, żeby nie chorować – mówiła. 
Uczennice starszych klas zaintereso-
wały się samokontrolą piersi na fan-
tomach, podobnie jak nauczycielki 
i mamy, które odwiedzały szkołę. 

- Hasło tegorocznego Światowego 
Dnia Zdrowia brzmiało” Zdrowie dla 
wszystkich” i  układając program 
naszej akcji chcieliśmy do tego na-
wiązać zapraszając do udziału nie 
tylko uczniów, ale też ich rodziców 
– podkreślała dyrektorka szkoły 
Hanna Wróbel. 

(beb)
Koordynatorką akcji w SP nr 3 była nauczycielka Dorota Czarnuch. Pomogli jej uczniowie, 

którzy chodzą do niej na zajęcia pozalekcyjne dotyczące zdrowego stylu życia. 

Dawid Zmaczyński z Vb założył alkogogle, żeby przekonać się, jak widzi człowiek mający 

we krwi ok. 1 promila alkoholu.  – Widzi jak przez mgłę, a w dodatku wszystko mu się 

kręci przed oczyma – dzielił się wrażeniami. 

Nauka pierwsze pomocy? Najlepiej na fantomie. Z możliwości zbadania poziomu cukru we krwi skorzystała m.in. pedagog Iwona Chruścińska. 

Ewa Wilczyńska z sanepidu uczyła dziewczyny, jak mogą same kontrolować piersi. Uczniowie mogli na przerwach zjeść owoce w szkole. 
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Reklama

Małgorzacie Krzyżan przyznano 3 
tys. zł nagrody za zajęcie II miejsca 
w  zawodach rangi Mistrzostw Eu-
ropy (European Masters Athletics 
Championships), a trenerom: J. Gra-
bowskiemu i  J. Grześkowiakowi - po 
tysiąc złotych.

Rada Miejska uchwaliła też 
stypendia sportowe. 300 zł mie-
sięcznie, do końca roku, będzie 
otrzymywał S. Świtoński, zdobywca 
brązowego medalu, w podnoszeniu 
ciężarów, podczas mistrzostw 
świata w  Meksyku, po 250 zł do-
staną: J. Czak, za zajęcie II miejsca 
podczas Mistrzostw Polski Juniorów 
Młodszych oraz III miejsca pod-

czas PZLA Halowych Mistrzostw 
Polski U  18 I  U20, P. Cichosz-
-Dzyga, zdobywca II miejsca pod-
czas Mistrzostw Polski Juniorów 
Młodszych oraz E. Kulas za zajęcie 
I miejsca podczas Mistrzostw Polski 
NO GIJIU JITSU 2017.

200 zł stypendia przyznano na-
tomiast: M. Wroniewicz, zawod-
niczce kadry narodowej juniorek 
młodszych Związku Piłki Ręcznej 
w Polsce i A. Gasiewiczowi, zawod-
nikowi kadry narodowej niesłyszą-
cych w piłce siatkowej mężczyzn.

Radni zdecydowali też o  przy-
znaniu dwóch wyróżnień za 
sportowe sukcesy. Otrzymali je: 

Arkadiusz Bojarski i  Piotr Sławuta 
(obaj rzucają dyskiem).

Zasady przyznawania stypendiów 
sportowych, nagród i  wyróżnień są 
zawarte w  uchwale XLIII/344/2017 
Rady Miejskiej w  Słubicach z  30 li-
stopada 2017 roku. W  następstwie 
tej uchwały do gminy wpłynęło 12 
wniosków, 11 było poprawnych pod 
względem formalnym. 

(beb)

Sportowcy ze stypendiami i nagrodami od gminy

Wśród sportowców, którzy będą dostawać 

stypendia od gminy jest m.in. Jakub Czak, 

mistrz Polski w biegach przez płotki. Na-

grodę otrzymał też trener Jacek Grześko-
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Sześciu utytułowanych zawodników i zawodniczek ze Słubic: Sebastian Świtoński, Jakub Czak, Patryk Cichosz-Dzyga, 
Emila Kulas, Marta Wroniewicz i Adrian Gasiewicz - dostawać będą stypendia sportowe, a Małgorzacie Krzyżan, Jerze-
mu Grabowskiemu i Jackowi Grześkowiakowi przyznano nagrody za sukcesy ich podopiecznych. Podczas przedświą-
tecznej sesji radni jednogłośnie za tym zagłosowali. 
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Gmina nie przestaje 
inwestować w szkoły

Stare opony? Nie wolno ich wyrzucać!
Przypominamy mieszkańcom, że nie wolno zostawiać starych opon pod śmietnikami. Bezpłatnie przyjmuje je Punkt 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), który mieści się na terenie Przedsiębiorstwa Usług Ko-
munalnych przy ul. Krótkiej 8. - Kolejny raz apeluję do mieszkańców, żeby przestrzegali zasad utrzymania porządku 
w gminie – mówi burmistrz Tomasz Ciszewicz. 

Wypalanie traw? 
Szkodliwe i zabronione! 

Aż 13 razy w ciągu jednego tygodnia (od 3 
do 10 kwietnia) słubiccy strażacy musie-
li gasić pożary z powodu wypalania traw. 
Interweniowali na ul. Folwarcznej, Krótkiej, 
Nadodrzańskiej, Wschodniej i Nocznickiego 
w Słubicach oraz w Golicach, Pławidle, No-
wym Lubuszu i Kunowicach.
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- Jechałem dziś do pracy drogą za 
Lewiatanem i  najpierw się ucie-
szyłem widząc ładną, nową altanę 
śmietnikową, a  chwilę później się 
zdenerwowałem, bo koło kolej-
nego śmietnika leżała sterta śmieci 
i stare opony – zadzwonił do gminy 
mieszkaniec Słubic. Sprawdziliśmy. 
Rzeczywiście, przy drodze, łączącej 
Narutowicza z  Krótką, w  miejscu 
gdzie stoją pojemniki na śmieci 
ktoś wyrzucił cztery stare opony. – 
To zabronione – podkreśla Mariusz 
Olejniczak z PUKu i dodaje, że tylko 
w  pierwszym kwartale tego roku 
gminna spółka musiała wywieźć 
do Krosna Odrzańskiego, gdzie uty-
lizuje się tego typu odpady, prawie 
3 tony opon. – To przekłada się na 

koszty całego systemu, więc de 
facto każdy mieszkaniec za to płaci 
– mówi pracownik PUK. Dodaje, że 
utylizacja tony opon kosztuje 200 
zł netto, do tego trzeba jeszcze do-
liczyć koszty transportu do Krosna. 
Gmina musi też płacić więcej za 
transport śmieci na terenie miasta, 
bo po leżące pod śmietnikami 
opony trzeba wysłać dodatkowy sa-
mochód. Dlatego raz jeszcze przy-
pominamy – PSZOK jest czynny 
w  poniedziałki, środy i  soboty od 
7.00 do 18.00. Ponadto jeśli ktoś 
zmienia opony w zakładzie wulka-
nizacji i  nie chce jechać z  nimi do 
PSZOKu ma możliwość, za drobną 
opłatą, zostawić je w warsztacie.  

(beb)
Takie obrazki przy drogach gminnych (okolica ul. Krótkiej) to fa-

talna wizytówka miasta. 

Taką sytuację zastali pracownicy Przedsiębiorstwa Usług Komu-

nalnych przy ul. Staszica.  
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Wiele osób wierzy, że spalanie traw 
użyźnia ziemię i  bardzo trudno ich 
przekonać, że jest odwrotnie. W wy-
niku pożaru ziemia wyjaławia się 
i  zahamowany zostaje bardzo po-
żyteczny, naturalny rozkład resztek 
roślinnych oraz asymilacja azotu 
z powietrza. Poza tym do atmosfery 
przedostaje się szereg związków 
chemicznych, które trują zarówno 
ludzi jak i zwierzęta. 

Trzeba też pamiętać, że pola i łąki 
są miejscem życia ogromnej liczby 
zwierząt i owadów, pożytecznych dla 
człowieka i  chronionych prawem. 
Wiosna jest okresem, w  którym 
rozpoczyna się proces lęgowy wielu 
gatunków ptaków. Proces wypalania 
traw stanowi więc bezpośrednie za-
grożenie zarówno dla dorosłych 
osobników, jak i  piskląt (np. tak 
lubianych przez nas wszystkich 
skowronków). Pożary traw niszczą 
rodzimą faunę i  fl orę. Są też nie-
bezpieczne. I niedozwolone, o czym 
mówią przepisy (ustawa z  dnia 16 

kwietnia 2004 r. o  ochronie przy-
rody (t.j. Dz.U.2016.2134 ze zm.) 
art. 124). Warto wiedzieć, że wy-
palanie traw jest karalne. Za wy-
kroczenia tego typu grożą surowe 
sankcje: Art. 82, § 1 ustawy z  dnia 
20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń 
(t.j. Dz.U.2015.1094 ze zm.) mówi 
o karze aresztu, nagany lub grzywny, 
której wysokość w  myśl art. 24, § 1 
może wynosić od 20 do 5000 zł. Art. 
163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 
r. Kodeks karny (t.j Dz.U.2016.1137 
ze zm.) stanowi: „Kto sprowadza 
zdarzenie, które zagraża życiu lub 
zdrowiu wielu osób albo mieniu 
w  wielkich rozmiarach, mające po-
stać pożaru, podlega karze pozba-
wienia wolności od roku do lat 10”.

Na stronie internetowej słubic-
kich strażaków znajduje się szczegó-
łowa informacja o tym, dlaczego nie 
należy wypalać traw ( http://www.
straz.slubice.pl/2018/02/12/dla-
czego-nie-wypalac-traw).  

(beb)

Ponad 400 tys. zł wyda gmina na in-
westycje w Gimnazjum nr 1 i Szkole 
Podstawowej nr 3. Zespół Admini-
stracji Oświaty w Słubicach wyłonił 
niedawno  wykonawców dwóch du-
żych zadań, które będą realizowane 
w  czasie wakacji. W  gimnazjum 
planowana jest wymiana pokrycia 
dachu, co uszczelni i  dociepli bu-

dynek (koszt- 165 tys. zł, prace 
wykona fi rma Rajpur Tech spod 
Szczecina), natomiast w SP nr 3 bę-
dzie przeprowadzony drugi etap wy-
miany instalacji elektrycznej (koszt 
- 250 tys. z, wykonawcą będzie go-
rzowski Zakład Elektro-Instalacyjny 
ELTRIN.)  

(beb)

VinylLOVE obrazki 
w Galerii Małej

Od 19 kwietnia w Galerii Małej Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kul-
tury można oglądać wystawę okładek płyt winylowych z kolekcji 
członków stowarzyszenia between_us. 

Ta niecodzienna wystawa służy po-
pularyzacji płyt gramofonowych, 
zarówno ich wartości muzycznej, 
jak również jakości porządnie zapro-
jektowanej i wydanej okładki, które 
podobnie jak plakaty mają swoje 
miejsce na arenie artystycznej. Pro-
jektowali je m.in. Andy Warhol, 
Peter Blake, Richard Hamilton.  
W  Polsce nie do końca doceniane, 
doczekały się tylko kilku wystaw 
autorskich, służących bardziej po-

pularyzacji grafi ków niż zjawiska. 
Tym bardziej cieszy inicjatywa To-
masza Fedyszyna i  Tomasza Małec-
kiego z stowarzyszenia between_us, 
które organizuje eventy muzyczne 
z  nowoczesną elektroniką dbając 
przy tym o  niepowtarzalną oprawę 
wizualną. Do miksowania utworów 
wykorzystują płyty winylowe, z któ-
rych zrobiła się niemała kolekcja. 
Zachwycają się oni nie tylko mu-
zyką, ale doceniają również walory 

artystyczne okładek, misternie 
zaprojektowanych i  dobrze wy-
drukowanych, których stylistyka 
pozwala uwolnić wyobraźnię. Na 
wystawie zostały zaprezentowane 
tylko nieliczne okładki z  kolekcji: 
T. Fedyszyna, T. Małeckiego, W. Mo-
czydłowskiego, A. Brzozowskiego, 
D. Dominiaka, dokładnie przez ini-
cjatorów wyselekcjonowane zgodnie 
z ich odczuciami i preferencjami. 

(AP)
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Członkowie grupy between_us (od prawej): Tomasz Małecki, Tomasz  Fedyszyn, Daniel Dominiak, Szymon Hajdasz.
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14 maja 2018 r. rusza rekrutacja do Uniwersyteckiego Liceum 

Ogólnokształcącego w Słubicach i potrwa ona do 30 maja 2018 r. 

Wnioski można składać w sekretariacie Liceum – budynek Colle-
gium Polonicum w Słubicach, pok. 124, bądź drogą elektroniczną 
na adres: liceum@amu.edu.pl. 

Więcej informacji na stronie: www.liceum.amu.edu.pl

RUSZA REKRUTACJA.

Czekamy właśnie na Ciebie!

Reklama

SMOK wzmocni współpracę z Frankfurtem 

Kultura, głupcze!
200 warsztatów artystycznych dla mieszkańców Słubic i Frankfurtu, wsparcie fi nansowe na promocję transgranicz-
nych imprez, uruchomienie systemu wspólnej sprzedaży biletów na wydarzenia kulturalne po obu stronach Odry, re-
dagowanie polsko-niemieckiego kalendarza imprez…Słubicki Miejski Ośrodek Kultury stworzył projekt „Kultura głup-
cze”, który będzie fi nansowany głównie z budżetu Brukseli. 

Unia Europejska da nam też pieniądze na różnego rodzaju warsztaty, które będą wstępem do cyklicznych imprez 

organizowanych w Dwumieście. 

Projekt, w  którym SMOK jest li-
derem (partnerem - frankfurckie 
Forum Kleista) zatwierdził, ob-
radujący w  Cottbus 4-5 kwietnia, 
Komitet Monitorujący Polska- 
Brandenburgia. Na jego realizację, 
w  ciągu trzech lat, pójdzie 323 tys. 
euro. Co ważne, 85 proc. pieniędzy 
pochodzić będzie z  budżetu Unii 
Europejskiej. – Bardzo nas ucieszyła 
ta wiadomość, bo to oznacza, że bę-
dziemy mogli wzmocnić, na kilku 
płaszczyznach, struktury współ-

pracy kulturalnej z  Frankfurtem 
– mówi dyrektor SMOKa Tomasz Pi-
larski. Unia będzie m.in. przez trzy 
lata dokładać do promocji cyklicz-
nych imprez organizowanych przez 
Dwumiasto, jak choćby Miejskiego 
Święta Hanzy, Europejskiego Fe-
stiwalu Piosenki Autorskiej Trans-
vocale, festiwalu teatralnego 
Unithea, Labiryntu czy Dni Muzyki 
nad Odrą. –Dzięki temu będziemy 
mogli zapewnić naszym imprezom 
lepszą promocję w  całym regionie 

nie obciążając przy tym własnego 
budżetu – mówi T. Pilarski.

Poza tym Bruksela współfi nan-
sować będzie organizację 200 
warsztatów z  dziedziny kultury te-
matycznie związanych z  naszymi 
transgranicznymi imprezami. 
W  praktyce ma to wyglądać tak, że 
na przykład Festiwal Nowej Sztuki 
lAbiRynT zostanie poprzedzony 
cyklem warsztatów dla osób zainte-
resowanych sztukami wizualnymi, 
a w ramach Transvocale będą warsz-

taty z piosenki autorskiej połączone 
z koncertem. - Nowością w naszym 
Dwumieście ma być też urucho-
mienie wspólnego systemu sprze-
daży biletów na imprezy odbywające 
się w Słubicach i Frankfurcie – mówi 
T. Pilarski. Oznacza to, że słubi-
czanin, który zechce się wybrać na 
koncert do sąsiadów, bez problemu 
bilet kupi w  SMOKu lub przez In-
ternet, płacąc za to w swojej walucie. 
Będzie to bardzo wygodne tym bar-
dziej, że SMOK wspólnie z  Forum 

Kleista, w ramach projektu „Kultura 
głupcze” zatrudni osobę, która two-
rzyć będzie polsko-niemiecki kalen-
darz imprez, tak by mieszkańcy byli 
na bieżąco ze wszystkimi ciekawymi 
wydarzeniami w Dwumieście.

Projekt „Kultura, głupcze! 
Wzmocnienie strategicznego part-
nerstwa w  obszarze kultury – etap 
I"  będzie fi nansowany z  ramach 
programu Interreg V a, a całkowita 
kwota dofi nansowania wyniesie 
ponad 273 tys. euro.                     (beb)

UNIA EUROPEJSKA

Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego

EUROPÄISCHE UNION

Europäischer Fonds für 
regionale Entwicklung

Dzięki projektowi „Kultura głupcze!” mieszkańcy Słubic i Frankfurtu będą m.in. mogli kupić w swoim mieście bi-

lety na imprezy kulturalne organizowane u sąsiadów. 
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Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony /

 Barrieren reduzieren – gemeinsame Stärken nutzen.
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Wydarzenia środa, 9 maja 2018 r.

9:00 
Uniwersytet Europejski Viadrina 

  Logenhaus, Logenstr. 11

Uroczyste otwarcie
Inauguracja ósmego Dnia Europy. Hymn Unii Europejskiej w wy-
konaniu Brandenburskiej Orkiestry Państwowej we Frankfurcie. 
Wymagane zgłoszenie.

| frankfurt-slubice.eu

9:00-15:30

Symulacja Posiedzenia Parlamentu 

Europejskiego: „Przyszłość UE 27 Państw” 
Po Brexicie UE zmaga się z wieloma nowymi wyzwaniami  
i koniecznością  ukształtowania się na nowo. W tym celu UE 
musi znaleźć odpowiedź na pytanie: W jaki sposób 27 państw 
członkowskich chce kontynuować wspólny Projekt Europej-
ski? Symulacja Posiedzenia Parlamentu Europejskiego dla 80 
polskich i niemieckich uczniów, podczas której uczniowie 
dowiedzą się jak w rzeczywistości działa polityka europej-
ska i poznają przebieg Posiedzenia PE w praktyce (rekrutacja 
zakończona).

| frankfurt-slubice.eu, edic-ffo.euroregion-viadrina.de,
europedirect-zielonagora.lubuskie.uw.gov.pl,  
jeb-bb.de

Dzień Europy na Placu Mostowym
Plac Mostowy

  Bischofstrasse 10
Bądź częścią Europy w Dwumieście! Szereg wydarzeń dla 
wszystkich grup wiekowych. Dla dzieci  (10:00-13:00) taniec, 
quizy, malowanie twarzy, koło fortuny i inne atrakcje. Dla 
wszystkich zainteresowanych (13:00-19:00) wystawa malar- 
ska, występy chórów, warsztaty interaktywne, forum dyskusyj-
ne. Dla studentów Europa Open End. 

| slubfurt.net, lebuserziemia.jumelages.org.pl, 
frankfurt-slubice.eu, twkslubice.jumelages.org.pl, 
migrationmatters.me

1

2

10:00-12:00
Brandenburgisches Landesmuseum für 
moderne Kunst

  Rathaushalle, Marktplatz 1

Czy sztuka może mieć rytm?
Co sztuka ma wspólnego z geometrią? Transgraniczny warsztat 
dla dzieci w wieku 7-12 lat. Wymagane zgłoszenie. Dla dzieci 
wstęp wolny. 

| facebook.com/brandenburgischeslandesmuseum-
fuermodernekunst/

10:00-11:30
Stadt-und Regionalbibliothek, Haus 2

  Collegienstraße 10

„Die große Wörterfabrik“- Słowa są jak 

Krzemień = Kieselsteine
Warszatat plastyczny dla dzieci (5-6 lat) na podstawie książki 
Agnès de Lastrade „Die große Wörterfabrik“, podczas którego 
dzieci poczują litery i słowa wszystkimi zmysłami. Wymagane 
zgłoszenie. 

| srbffo.de

10:00-11:30
Gimnazjum Nr. 2 

  ul. Wojska Polskiego 38

Wspólny Marsz Nordic Walking
dla polskich i niemieckich uczniów oraz mieszkańców Dwu-
miasta. Przejście ze Słubic na Kozią Wyspę we Frankfurcie nad 
Odrą. Wymagane zgłoszenie.

10:00-15:00
Städtisches Gymnasium I 

  Wieckestraße 1

Podróż po Europie
Gra planszowa dla uczniów (13-16 lat) na temat europejskiej 
kultury pop[ularnej] (w j.niemieckim). Wymagane zgłoszenie.

| liebknecht-gymnasium.de
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10:00-15:00
Europe Direct Informationszentrum 
Frankfurt (Oder)

  Lindenstr. 5

Dzień otwartych drzwi
Tego dnia można uzyskać informacje dotyczące możliwości 
dofinansowania transgranicznych aktywności w Euroregionie 
PRO EUROPA VIADRINA oraz wybranych projektów dofinanso-
wanych ze środków UE. 

| edic-ffo.euroregion-viadrina.de

10:00-12:00
cityTreff bez granic 

  Slubicer Str. 8

To be together.  

Polsko-niemiecka kreatywna kuchnia
Wypieki, warsztaty plastyczne, zwiedzanie: smaczne i krea-
tywne aktywności na Dzień Europy wraz ze zwiedzaniem Dwu-
miasta oraz wspólne biesiadowanie na Placu Mostowym (od 
godz.13:00). Projekt dla osób z niepełnosprawnością z Frankfur-
tu nad Odrą i Słubic. Wymagane zgłoszenie.

| arle-ffo.de, twkslubice.jumelages.org.pl,  
lebenshilfe-ffo.de/de/, wichern-ffo.de,  
pl-pl.facebook.com/Stowarzyszenie-po-PRO-
stu-283513531758892/

10:00-18:00
Lebenshilfe Frankfurt Oder e.V.

  „Gute Stube“, Pablo-Neruda-Block 2

Wspólnie tworzyć i ruszać się
Podczas akcji urządzania tarasu należącego do miejsca spotkań 
„Gute Stube” tworzymy wspólne wartości, bawimy się i upra-
wiamy sport. Możliwość zakupu posiłku.

| lebenshilfe-ffo.de

10:00-14:00
Kommunales Integrationszentrum

  Heinrich-von-Stephan-Str. 2

Dzień Otwartych Drzwi w Samorządowym 

Centrum Integracyjnym
Nowootwarte Samorządowe Centrum Integracyjne zaprasza 
wszystkich zainteresowanych mieszkańców. W programie pre-
zentacja oferty oraz możliwość poznania pracowników Centrum.

| frankfurt-oder.de/

10:00-12:00
Europejski Uniwersytet Viadrina

  Logenstr. 4, Audimax, sala AM 02

Europa i jej granice
Po krótkim zarysie historycznym oraz zarysie idei zjednoczonej 
Europy udamy się na poszukiwanie teraźniejszych przykładów 
europejskich doświadczeń granicznych. Wspólnie będziemy 
dyskutować o Europie i jej granicach w praktyce: między utopią 
a codziennością. Warsztat dla młodzieży (16-25 lat).

| borders-in-motion.de

10:00, 11:00, 12:00
Collegium Polonicum

  ul. Kościuszki 1

Oprowadzanie po Collegium Polonicum 
Zwiedź najciekawsze miejsca Collegium, obejrzyj panoramę 
Frankfurtu nad Odrą z tarasu widokowego i zapoznaj się  
z historią i bieżącą działalnością uczelni.
Wymagane zgłoszenie.

| cp.edu.pl
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Znaczenie symboli           Wszystkie grupy wiekowe  

   Dzieci przedszkolne   Dzieci SP    Młodzież

   Studenci    S Seniorzy    Osoby z niepełnosprawnością

40 wydarzeń przygotowanych przez organizacje i in-

stytucje z Dwumiasta złożą się na program tegorocznej 

edycji Dnia Europy, której towarzyszy hasło „Europej-

skie Dziedzictwo Kulturowe”. 

9 maja słubiczanie i frankfurtczycy, po raz ósmy świętować będą ten dzień 
wspólnie. Zainauguruje go symulacja posiedzenia Parlamentu Europej-
skiego. Około 100 uczniów z Polski i Niemiec będzie debatować na temat 
przyszłości Unii Europejskiej. 

W programie znajdzie się wiele atrakcji dla wszystkich mieszkańców. Dla 
najmłodszych: warsztaty plastyczne, gry i zabawy dotyczące Europy i Unii 
Europejskiej. Dzieci w wieku szkolnym mogą spróbować swych sił w konkur-
sach wiedzy o UE. Młodzież zapraszamy do udziału w kreatywnym perfor-
mansie, interaktywnym rajdzie po Dwumieście bądż konkursie fi lmowym na 
smartphona.

Dla wszystkich mieszkańców Dwumiasta w programie znajdują się różno-
rodne imprezy, jak dyskusje panelowe, warsztaty samorozwoju, czy spacer 
tematyczny. Studentom relaksujące rytmy zapewnią koncert „Piefke Meets 
Jazz“ oraz transgraniczny Event „Europa Open End“ na placu Mostowym.

Patronat nad Dniem Europy 2018 objęli: Marszałek Województwa Lubu-
skiego Elżbieta Anna Polak, Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak i Premier 
Kraju Związkowego Brandenburgii dr Dietmar Woidke.

 

40 Veranstaltungen 
40 wydarzeń

Europäisches KulturerbeEuropejskie DziedzictwoKulturowe
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10:00-18:00
Plac Mostowy

  Bischofstrasse 10

Każdy może zostać bohaterem w Europie
Polsko-niemieckie stoisko informujące o udzielaniu pierwszej 
pomocy. W programie warsztaty intereaktywne dotyczące 
reanimacji, quiz o pierwszej pomocy, kącik plastyczny, konkurs 
malarski. Nie tylko dla dzieci!

| Pépinière e.V.

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: 1,00 € za ucznia. Wymagane 
zgłoszenie.

| kleist-museum.de

10:00-16:00
Plac Mostowy

  Bischofstraße 10

Wspólne rysowanie portretów
W jakiej odległości od siebie znajdują się oczy, nos, usta i broda? 
Jak prawidłowo rysować proporcje twarzy? Dzieci i młodzież 
(od lat 11) uczą sie krok po kroku rysowania portretów. Seria 
jednogodzinnych warsztatów przeprowadzanych przez ucznia 
z OSZ Palmnicken, Fürstenwalde. Wymagane zgłoszenie.

10:00-16:00
Plac Mostowy

  Bischofstraße 10

Zrównoważony rozwój w życiu codziennym UE
Zmniejsz swój ślad ekologiczny w Europie – jak unikać 
używania plastiku, praktyczne wskazówki dla wszystkich grup 
wiekowych. Seria jednogodzinnych warsztatów przeprowadza-
nych przez studentkę Uniwersytetu Europejskiego Viadrina. 

11:00-12:00
Stadt-und Regionalbibliothek, Haus 1

  Bischofstraße 17

Pismo – coś więcej niż litery
Jak rozwijało się pismo i jakimi narzędziami piśmiennymi 
posługiwano się wcześniej? W trakcie warsztatu uczniowie klas 1 - 6 
posługując się m.in. piórem i rysikiem stworzą różne rodzaje pisma.

| srbffo.de

12:00
SMOK

  ul. I Maja 1

„Atrakcje turystyczne krajów 

Unii Europejskiej”
Wernisaż wystawy prac uczniów Gimnazjum nr 1 w Słubicach 
oraz Zespołu Szkół Technicznych w Słubicach poświęconych 
kulturze krajów Uni Europejskiej. Możliwość zwiedzania do 
godz. 19:00. 

| galeriaokno.pl

13:00-14:00
Gimnazjum Nr. 2

  ul. Wojska Polskiego 38

Europa nasz wspólny dom
Konkurs wiedzy o kulturze, sztuce i obyczajach krajów Unii Eu-
ropejskiej (w j. polskim). Wymagane zgłoszenie. 

14:00-15:00
Muzeum Kleista

  Faberstr. 6-7

Witamy w Muzeum Kleista!
Oprowadzanie po Muzeum Kleista. Co muzeum oferuje gościom 
z Polski? Jakie formaty wychodzą poza bariery językowe  
i nadają się do rozpowszechniania kultury po obu stronach 
Odry? Z jakimi polskimi jednostkami kultury współpracuje Mu-
zeum Kleista i jak się to odnosi do obecnej wystawy czasowej? 
Wymagane zgłoszenie.

| kleist-museum.de
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13:00-14:00
Plac Mostowy

  Bischofstraße 10

To be together, Part II – Patronat nad 

Europejską Różą Miłosierdzia
Członkowie polskich oraz niemieckich placówek dla dzie-
ci, seniorów i niepełnosprawnych sadzą „Europejskie Róże 
Miłosierdzia” i obejmują nad nimi patronat.

| arle-ffo.de, oec-ff.de, twkslubice.jumelages.org.pl, 
lebenshilfe-ffo.de, wichern-ffo.de, 
pl-pl.facebook.com/Stowarzyszenie-po-PRO-
stu-283513531758892/

14:00-17:00
Plac Mostowy

  Bischofstraße 10

Doradztwo multimedialne
Bądź na bieżąco ze smartfonem! Stań się częścią świata multime-
diów! Ekspert wyjaśnia, jak obsługiwać smartfony. Dla wszystkich 
zainteresowanych, szczególnie zapraszamy seniorów.

14:00-16:00
Plac Mostowy

  Bischofstraße 10

Społeczne role kobiet Dwumiasta wczoraj  

i dziś - warsztat samorozwoju 
W oparciu o wystawę prac dr. Katarzyny Łukasik (ASP Gdańsk) 
stworzymy mentalne portrety kobiet mieszkających we Frankfur-
cie nad Odrą i Słubicach. Do udziału zapraszamy nie tylko Panie!

15:00, 16:00, 17:00 
Fundacja na rzecz Collegium Polonicum, 
Komisja Europejska-Przedstawicielstwo 
Regionalne

  Port w Słubicach 

Europejskie Rejsy po Odrze
Rejsy po Odrze z atrakcjami o tematyce europejskiej. Na 
pokładzie statku Zefir odbędą się występy polsko-niemie-
ckich chórów, warsztaty plastyczne oraz konkurs o tematyce 

europejskiej z nagrodami. Dla uczestników rejsu przewidziany 
poczęstunek. Wstęp wolny. 

| fundacjacp.org, ec.europa.eu/polska

16:00-18:00
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy

  ul. Jedności Robotniczej 18

Polski Folklor
Wykonanie papierowej torby w stylu folk - warsztaty twórcze 
bez granic od przedszkolaka do seniora. Wymagane zgłoszenie.

| biblioteka.slubice.pl

16:00-22:00
verbuendungshaus fforst 

  Forststr. 4

„Hello from the other Zeit“: krótka historia 

Forststraße wraz z akompaniamentem 

muzycznym
Otwarcie wystawy i wykład o historii Dwumiasta Frankfurt nad 
Odrą – Słubice. Wieczorem: Frankfurt Oderaner Marschmusik 
„Piefke meets Jazz“

| fforst.net

17:00-19:00
Polsko-Niemiecka Informacja 
Turystyczna

  Große Oderstraße 29

Sharing Heritage - zabytki Republiki  

Weimarskiej w Dwumieście
Miejski spacer po najciekawszych zabytkach z okresu dwu- 
dziestolecia międzywojennego, m. in. park Anger, pl. Dworcowy,  
pl. Wieckego i Kościół św. Jerzego we Frankfurcie nad Odrą  
oraz słubickie kino Piast. Wymagane zgłoszenie.

| tourismus-ffo.de
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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

17:00-19:00
Friedenskirche

  Schulstraße 4a

Rozmowa na granicy: Polsko-niemieckie 

pogranicze jako ogród miłosierdzia
Dialog katolika z ewangelikiem: ks. Prof. Dariusza Mazurkiewi- 
cza - rektora Seminarium Duchownego w Paradyżu z general-
nym superintendentem Martinem Herche z Görlitz. 
15:00 Otwarty Kościół – zwiedzanie i spotkanie.

| oec-ff.de, parakletos24.com

17:30-19:30
Volkshochschule Frankfurt (Oder)

  Gartenstraße 1

Interaktywny rajd pieszy po Frankfurcie 

nad Odrą i Słubicach
Interaktywnym rajd pieszy z niespodziankami po centrum 
Frankfurtu nad Odrą i Słubicach. Po drodze rozwiążemy zagadki 
dotyczące interesujących miejsc w obu miastach. Nawigacja  
i rozwiązywanie zadań odbywać się będzie przy pomocy apli-
kacji na smartfonie. Start: Volkshochschule Frankfurt (Oder) – 
Meta: SMOK Słubice. Grupa docelowa: dorośli (dzieci i młodzież 
tylko z rodzicami). Wymagane zgłoszenie.

| vhs-frankfurt-oder.de

17:00
Plac Mostowy

  Bischofstrasse 10

Europejska rzeczywistość w Dwumieście 
Dyskusja panelowa na temat obecnych wyzwań na 
pograniczu. Szczegóły: frankfurt-slubice.eu

18:00-19:00
verbuendungshaus fforst

  Forststr. 4

Oblicza i Kontrasty Europejskiego  

Dwumiasta - finał konkursu filmu  

na smartfona
Pokaz i finał konkursu filmów nakręconych smartfonem, 
dotyczących życia w Dwumieście. Zgłoszenia filmów do 5. maja 
2018 na adres: unithea@europa-uni.de 

| Info: facebook.com/TheaterfestivalUnithea/

19:00
Brandenburgisches Landesmuseum 
für moderne Kunst 

  Rathaushalle, Marktplatz 1

Literatura & debata
Czytanie sceniczne sztuki Petera Weissa „Marat/Sade“  
z udziałem reżyserki i aktorki Anji Panse oraz berlińskiej aktorki 
Friederike Pöschel. Następnie debata z Anją Panse oraz dzien-
nikarzem Thomasem Klatt. Wstęp wolny - datki mile widziane. 

| facebook.com/brandenburgischeslandesmuseum-
fuermodernekunst/

19:30-20:30
Modernes Theater Oderland

  Ziegelstraße 28a

„Swawola”
Kreatywny performance w wykonaniu pozaszkolnej, pol-
sko-niemieckiej  grupy teatralnej „Swawola ” przy frankfurckim 
teatrze Modernes Theater Oderland. Wstęp wolny. 

| theater-oderland.de
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Dwa konkursy 
dla organizacji pozarządowych 

Poszukiwane 
dobre pomysły! 
Fundacje, stowarzyszenia, a także grupy nieformalne 
mogą starać się o dofi nansowanie na realizację swoich 
projektów – ruszyły właśnie dwa konkursy: Działaj Lo-
kalnie oraz Wspólna Inicjatywa. 

Ruszył nabór wniosków do kolejnej 
edycji programu grantowego Działaj Lo-
kalnie, którego ośrodkiem na naszym 
terenie jest Fundacja na rzecz Collegium 
Polonicum. Od 2006 roku w  ramach 
dziesięciu konkursów przyznała 109 
dotacji na łączną kwotę prawie 500 tys. 
zł. W tym roku na dotacje przeznacza 55 
tys. zł (podobnie jak w zeszłym).

Kto może starać się o dotacje?

Fundacje, stowarzyszenia, ale również 
grupy nieformalne, które wiedzą jak wy-
zwolić społeczną energię i budować dobro 
wspólne. Maksymalna kwota to 6 tys. zł, 
czas na złożenie wniosku mija 15 maja.

Drugim konkursem jest Wspólna Inicja-
tywa, którego operatorem jest Fundacja 
Zielonej Doliny Odry i  Warty, w  ramach 

projektu „Rozkręcamy społeczny biznes” 
realizowanego przez Fundację na rzecz 
Collegium Polonicum. Tutaj można starać 
się o  środki na rozwój ekonomii spo-
łecznej, na przykład warsztaty, spotkania, 
wizyty studyjne czy akcje promocyjne. 
Maksymalna kwota to 4,5 tys. zł, wnioski 
można składać do 30 kwietnia.

Źródło: Sektor 3 Słubice
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Spośród dawnych wsi skarbowych 
Frankfurtu nad Odrą to Rybocice 
(niem. Reipzig)

w  największym stopniu zacho-
wały swój pierwotny charakter. Do 
dziś przetrwał plac – tzw. nawsie, 
które rozciąga się wzdłuż krawędzi 
północnego brzegu Ilanki oraz poło-
żony w jego najwyższym miejscu ko-
ściół z otaczającym go cmentarzem.

Według wiedzy polskich specjali-
stów czasów PRL z zakresu ochrony 
zabytków kościół w Rybocicach po-
chodził z XV w. z okresu, gdy obszar 
ten należał do klasztoru cystersów 
z  Neuzelle. Miałoby to zatem być 
w  okresie 1401-1437 (w  1437 r. cy-
stersi odsprzedali wieś na rzecz 
miasta Frankfurt nad Odrą).

W rzeczywistości kościół powstał 
jeszcze wcześniej. W jednym z archi-
walnych opracowań z 1832 r. można 
bowiem przeczytać, że według stanu 
na 1400 r. Maczków (niem. Matsch-
dorf) należał do parafi i Rybocice, 
a  to dowodzi istnienia kościoła 
w Rybocicach już przynajmniej w II 
połowie XIV w.

Katolicki, a potem 
ewangelicki  
Pierwotnie, co najmniej przez pół-
tora wieku, był to kościół katolicki, 
potem na fali ruchu reformacyjnego, 
od II połowy XVI w. - kościół ewan-
gelicki, a  po zakończeniu II wojny 
światowej - ponownie kościół kato-
licki, choć już bez własnej parafi i.

Budowla była wielokrotnie prze-
budowywana. W  nocy z  13 na 14 
sierpnia 1718 r. doszło do obrabo-
wania kościoła. Kościół ten oraz 
inne nieruchomości zostały też 
zniszczone przez wojska rosyjskie 
w  następstwie bitwy pod Kunowi-
cami w  sierpniu 1759 r. Odbudowa 
obiektów w  zmienionej formie za-
kończyła się 1774 r. jako płasko przy-
kryta sala, do której dodano szeroką 
nawę poprzeczną oraz zakrystię od 
wschodu, nadając świątyni cechy 
protestanckiego kościoła kazno-
dziejskiego z  emporami. Z  tego 
czasu pochodzi również wysoka 
wieża na rzucie kwadratu, która 
w  dolnych kondygnacjach może 
kryć resztki starszej budowli. Hełm 

wieży w kształcie piramidy wieńczy 
chorągiewka z  datą 1771, jednakże 
kościół wyświęcono dopiero w 1775 
r. 

Obecnie kościół składa się z  kor-
pusu nawowego o  średniowiecznej 
metryce, który, sądzić po zacho-
wanych na zewnątrz fragmentach 
fi larów przyporowych, mógł być 
pierwotnie przesklepiony. Chór zo-
stał zamknięty półokrągłą absydą.

Wyposażenie świątyni, znajdu-
jące tu do 1945 r. i składające się z oł-
tarza amonowego w formie aediculi 
(edykuły) z  kolumnami, ambony, 
chrzcielnicy oraz organów, pocho-
dziło w  całości z  okresu odnowy 
kościoła, tj. z  ok. 1775 r. Z  trzech 
brązowych dzwonów północny 
i środkowy zostały odlane w 1838 r. 
we Frankfurcie nad Odrą, natomiast 
południowy – w  1874 r. w  Chojnie 
(niem. Königsberg/ Neumark). Pod-
czas I  wojny światowej wszystkie 
trzy zostały przetopione dla celów 
wojskowych. Kilka lat później, bo 
w 1920 r. Guido Baewaldt ufundował 
na rzecz kościoła w Rybocicach dwa 

nowe, stalowe dzwony, wykonane 
w  odlewni w  Lauchhammer 83 (na 
południowych obrzeżach Bran-
denburgii nieopodal granicy z  Sak-
sonią) i  te zachowały się do czasów 
współczesnych. Niegdyś w zakrystii 
przechowywano różne księgi ko-
ścielne z XVII w. oraz księgi chrztów 
prowadzone od początków XVIII w. 
Nie jest wiadomo, czy księgi te nadal 
istnieją, a  jeśli tak to, gdzie są prze-
chowywane.

Niektórzy proboszczowie kościoła 
w  Rybocicach (niem. Reipzig) to 
m.in.:
• ok. 1609: Gregor Talckow;
• 1764-1772 – Julius Ferdinand, od 

1771 r. proboszcz kościoła św. Ger-
trudy (niem. St.-Gertraud-Kirche) 
we Frankfurcie nad Odrą, w 1797 r. 
przeszedł na emeryturę;

• 1804-1823 Johann Friedrich 
Wilhelm Hübner (1768-1823), 
absolwent Wydziału Teologii 
Uniwersytetu Viadrina, od 1799 r. 
proboszcz Güldendorfu, obecnie 
w granicach Frankfurtu nad Odrą;

• ok. 1865 - ok.1877: Kleiner;
• 1882-1910 Franz Witte (1841-1923), 

urodził się 12 kwietnia 1841 r. 
w  Osterburgu, 23 września 1899 
r. poślubił Klarę Petsch, 1 paź-
dziernika 1911 r. przeszedł na 
emeryturę; zmarł 11 grudnia 1923 
r. w Krumke, obecnie część Oster-
burga.

Wieża kościelna punktem 
obserwacyjnym
Po zakończeniu II wojny światowej 
świątynia stała się kościołem fi -
lialnym w  granicach parafi i pw. 
NMP Królowej Polski w  Słubicach. 
Jerzy Pietrusiński zaproponował 
podział lubuskich zabytków na 
klasy. W przypadku kościoła w Ry-
bocicach zaproponował coś niety-
powego, bo przeznaczenie wieży 
kościelnej na „przygraniczny punkt 
obserwacyjny”.

Orzeczenie zabytkowości kościoła 
w Rybocicach nastąpiło 10 kwietnia 
1961 r. decyzją Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków Jana Mu-
szyńskiego ze struktur Wydziału 
Kultury Wojewódzkiej Rady Naro-
dowej w  Zielonej Górze. Pismo z  tą 
decyzją było adresowane do Prezy-
dium Gromadzkiej Rady Narodowej 
w  Kunowicach, powiat słubicki 
(K.O.K. I-235/61). Uzasadnienie było 
lakoniczne, ponieważ przywołano 
jedynie, że kościół powstał w XV w. 
(walory historyczne obiektu), został 
przebudowany w 1774 r. oraz że „po-

siada interesującą architekturę i cie-
kawe założenie przestrzenne”.

W  1973 r. zniesiono klasowość 
zabytków w Polsce. 26 października 
1976 r. Wojewódzki Konserwator 
Zabytków Stanisław Kowalski ze 
struktur Wydziału Kultury Woje-
wódzkiej Rady Narodowej w  Zie-
lonej Górze wydał decyzję w sprawie 
wpisania kościoła fi lialnego w Rybo-
cicach jako dobra kultury do rejestru 
zabytków (K.O.K. I-43/76). Uzasad-
nienie było takie samo jak w 1961 r.

W  maju 2011 r. w  Urzędzie Miej-
skim w Słubicach powstał „Plan Od-
nowy Miejscowości Rybocice na lata 
2011-2018”, w  którym szczególnie 
podkreślano wartości zabytkowe 
obiektu. Dokument zostały przyjęty 
Uchwałą nr XI/93/2011 Rady Miej-
skiej w Słubicach z 30 czerwca 2011 
r. Analogiczne dokumenty otrzy-
mały wówczas także miejscowości 
Kunice oraz Świecko. 

Roland Semik
Źródła:

• Des bekannten Kirchen-Räubers, 
des Diebes Jacob Neumanns Leben 
und Ubelthalten, 1720, s. 24.

• Evangelische Kirchen-Zeitung: 
Organ der Evangelisch-Lutheri-
schen innerhalb der Preußischen 
Landeskirche, (Bekenntnistreue 
Gruppe), 1865, s. 96.

• Königlich preußische Ordenliste, 
cz. 1, 1877, s. 545.

• Pfarrerbuch der Kirchenpro-
vinz Sachsen, t. 10, Evangelische 
Verlagsanstalt GmbH, Leipzig 
2009, s. 49 (https://www.eva-le-
ipzig.de/material/leseproben/
pdf/zw_9783374021420_digital_
LP.pdf, dostęp 10.04.2018).

• Plan Odnowy Miejscowości Rybo-
bice na lata 2011-2018, s. 12.

• Veränderung der Ausstattung der 
Frankfurter Marienkirche im 16. 
Jahrhundert, w: Bünz Enno (red.)/ 
Heimann, Heinz-Dieter (red.)/ 
Neitmann, Klasus (red.): Refor-
mationen vor Ort. Christlicher 
Glaube und konfessionelle Kultur 
in Brandenburg und Sachsen im 
16. Jahrhundert, Lukas Verlag, 
2017, s. 355.

• Gawlicki, Marcin: Ruiny zabytków 
sakralnych w powojennych i obec-
nych koncepcjach konserwator-
skich, Krajowy Ośrodek Badań 
i Dokumentacji.

• Wegener, Wilhelm Gabriel (1767-
1837), w: Donnert, Erich (red.): 
Europa in der früheren Zeit. Au-
fsätze zu Entwicklung, Vorstufen, 
Grenzen und Fortwirken der 
Frühneuzeit in und um Europa, 
tom 7, 2008, s. 459.

• Wohlbrück, Siegmunt Wilhelm: 
Geschichte des ehemaligen Bi-
sthums und des Landes dieses Na-
hmens, cz. 3, Berlin 1832, s. 543.

O kościele fi lialnym w Rybocicach w 57. rocznicę orzeczenia jego zabytkowości 

Stare dzwony słychać do dziś 
57 lat temu kościół fi lialny pw. św. Józefa Oblubieńca w Rybocicach został uznany za zabytek. Stało się to dokładnie 10 
kwietnia 1961 r. Co dzisiaj wiemy na temat tej jakże starej i ciekawej świątyni?

Solary dadzą światło  
Gmina inwestuje w  kolejne 
lampy solarne. Staną m.in. koło 
garaży przy Rysiej i Szczecińskiej, 
na osiedlu Zielone Wzgórza, 
przy ul. Słowackiego, Strzelec-
kiej, a  także w  Kunowicach. Ile 
dokładnie miejsc zostanie w ten 
sposób oświetlonych będziemy 

wiedzieć po rozstrzygnięciu prze-
targu. - Na tę inwestycję przezna-
czamy 75 tys. zł więc szacuję, że 
będzie to kilkanaście lamp – mówi 
burmistrz Tomasz Ciszewicz. 

Dodaje, że lampy solarne gmina 
stawia od kilku lat w  miejscach, 
które często wskazują sami miesz-

kańcy. Szczególnie tam, gdzie 
trudno by było podłączyć typowe 
oświetlenie. Co ważne, lampy so-
larne są przyjazne środowisku. 
W  sumie w  gminie mamy już 
ponad sto takich lamp. 

(beb)
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EWE: PRZYŁĄCZ SIĘ DO SIECI KORZYŚCI!
WSZYSCY POTRZEBUJEMY CIEPŁA… I OSZCZĘDNOŚCI!
WSZYSCY POTRZEBUJEMY CIEPŁA
Każdy dom wymaga ogrzewania, 
a wybór paliwa wykorzystywanego 
do tych celów jest jedną z trudniej-
szych decyzji. Często korzystamy z raz 
wybranego paliwa, nie myśląc o jego 
zmianie choć dostępność różnych ro-
dzajów jest duża. Pytanie, czy wiemy 
o nich wszystko, co pozwoli nam 
podjąć najwłaściwszą decyzję.

Jednym z kryteriów, które powin-
niśmy wziąć pod uwagę, rozważając 
sposób ogrzewania domu, jest kom-
fort obsługi urządzeń grzewczych – 
niektóre wystarczy włączyć i można 
zapomnieć o ich dalszej kontroli, 
inne będą wymagały regularnego, 
ręcznego uzupełniania paliwa. Kiedy 
dokonujemy wyboru nośnika energii 
powinniśmy również zwrócić uwagę 
na jego wpływ na środowisko. 

Z taką wiedzą związany jest oczy-
wiście zysk – choć może w przypadku 
gazu ziemnego lepszym słowem jest 
„oszczędność”.

WSZYSCY POTRZEBUJEMY 
OSZCZĘDNOŚCI
W przypadku gazu ziemnego możemy 
mówić aż o poczwórnej oszczędności. 
Gdy wybierzemy gaz ziemny jako pa-
liwo, oszczędzimy sobie nie tylko nie-
potrzebnych i nagłych wydatków, lecz 
również czasu i wysiłku związanych 
z obsługą ogrzewania (o czym często 
zapominamy w kalkulacjach). 

Kolejny bardzo ważnym aspektem 
jest fakt, że oszczędzamy środowisko, 
w którym żyjemy (bo gaz ziemny jest 
jednym z najbardziej ekologicznych 
paliw), jak również oszczędzimy sobie 
i swojej rodzinie kłopotów związanych 
z obsługą innych paliw i systemów 
ogrzewania, które je wykorzystują.

GAZ ZIEMNY – GENERATOR 
OSZCZĘDNOŚCI
W obiegowej opinii gaz ziemny 
kosztuje dużo. To w większości przy-
padków nieprawda. Na wyliczenia 
kosztów mają wpływ oczywiste czyn-
niki, m.in. powierzchnia, liczba osób, 
stan techniczny budynku, ale także 
wiele innych, związanych na przykład 
z bezproblemową obsługą systemu 
grzewczego. Dlatego przy szacowaniu 
indywidualnych kosztów gazu należy 
brać pod uwagę więcej czynników niż 
tylko cena jednostkowa. Tym bardziej, 
że ceny ekogroszku i węgla rosną – za 
to ceny gazu ziemnego w ostatnich 
3 latach zostały obniżone łącznie aż 
o około 16%!

Na gazie ziemnym można łatwo 
zaoszczędzić – wystarczy nie prze-
grzewać, tylko ustawić odpo-
wiednią temperaturę na termostacie 
(w każdym z pomieszczeń z osobna!) 
oraz regularnie (raz w roku) serwi-
sować system grzewczy. Taka zadbana 
instalacja będzie nam służyć prak-
tycznie bezobsługowo przez lata!

GAZ ZIEMNY – OSZCZĘDNOŚĆ 
CZASU I WYSIŁKU
Gaz ziemny jest stworzony do oszczę-
dzania – i to oszczędzania wygodnego, 
które nie zabiera naszego cennego 
czasu i nie wymaga wysiłku. Wynika 
to z tego, że jego zużycie, w prze-
ciwieństwie do ogrzewania choćby 
drewnem, możemy sobie „zaprogra-
mować”. Na przykład ustawić niską 
temperaturę wtedy, kiedy nas nie ma 
w domu, a przyjemne ciepło na kil-
kanaście minut przed powrotem do 
domu z pracy czy ze szkoły. Możemy to 
zrobić zdalnie, przez Internet – i już nie 
musimy się bać, że po powrocie z ferii 
zimowych zastaniemy popękane rury 
– bo naszą instalację możemy ustawić 
na zapobieganie wymrożeniu domu. 
To są bardzo ważne, a często niedoce-
niane oszczędności.

Wygoda korzystania z gazu ziem-
nego jest niezaprzeczalna. Nie trzeba 
szacować jego zużycia, nie trzeba go 
zamawiać na zapas, nie można go 
kupić za dużo ani za mało. Na dodatek 
można wygodnie rozplanować płat-
ności!

GAZ ZIEMNY – OSZCZĘDZENIE 
SOBIE KŁOPOTÓW
Gaz ziemny jest bezpieczny w ob-
słudze. I nie chodzi tu o czynnik ludzki 
– bo większość pieców gazowych jest 
praktycznie bezobsługowa. Chodzi 
o urządzenia, które do właściwego 

funkcjonowania wymagają niedro-
giego, krótkiego przeglądu raz na 
rok. I to głównie po to, by oczysz-
czone pracowały wydajniej i dłużej 
dostarczały ciepło bez dodatkowych 
kosztów.

Gaz ziemny to także bezpieczeń-
stwo dostaw. Zwłaszcza w EWE, które 
posiada najnowocześniejszą i jedną 
z najbardziej niezawodnych sieci ga-
zowych. Monitorowany przez Urząd 
Regulacji Energetyki tzw. średni 
czas przerwy w dostawie na jed-
nego klienta był w sieci EWE blisko 
10-krotnie krótszy niż u innych do-
stawców!

GAZ ZIEMNY – SPOSÓB NA 
OSZCZĘDZANIE ŚRODOWISKA
Przejście na ogrzewanie gazowe 
to jedna z najbardziej efektywnych 
metod ograniczania emisji zanieczysz-
czeń powietrza. Gaz ziemny składa 
się przede wszystkim z metanu, który 
w trakcie spalania nie obciąża środo-
wiska. Nie zawiera siarki ani metali 
ciężkich i emituje do atmosfery 30% 
mniej dwutlenku węgla niż ropa i 50% 
mniej niż węgiel! To niezwykle istotne 
w czasach, gdy jako społeczeństwo 
jesteśmy zmuszeni podjąć walkę ze 
smogiem.

Gaz ziemny nie generuje popiołu 
ani pyłu, nie wytwarza sadzy, którą 
trzeba usuwać. Wszystko to składa się 
na kolejne oszczędności, które wyka-

zują wyższość gazu ziemnego nad in-
nymi paliwami grzewczymi.

„Dostępność, wygoda, oszczędność 
i czyste środowisko – to zalety gazu, 
które trudno podważyć. Zachęcam 
również do kontaktu z naszymi dorad-
cami, którzy zapoznają się z Państwa 
potrzebami, wyliczą oszczędności 
i dokładnie przeprowadzą przez cały 
proces – od sprawdzenia możliwości 
przyłączenia do sieci gazowej EWE do 
rozpoczęcia dostawy gazu” – mówi  
Marek Szymoniak, Dyrektor Działu 
Dystrybucji i Obrotu Sieciowego 
Gazem EWE.

EWE to działający od ponad 19 lat w Polsce niezależny dostawca gazu, posiadający aż 1659 km własnych sieci gazowych. 
Dostarcza g az dla klientów indywidualnych, jak i firm w 49 gminach na terenie 6 województw. Wszystkie informacje 
dotyczące korzystania z gazu ziemnego znajdą Państwo na stronie www.ewe.pl i pod numerem infolinii 801 100 800.

artykuł sponsorowany
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Można poćwiczyć
pod okiem trenera

Dzięki wsparciu przez Gminę Słubice projek-
tu „Aktywna rodzina”, Fundacja SOSiR po raz 
kolejny zaprasza na cykl zajęć sportowych 
skierowanych do mieszkańców. Zajęcia pro-
wadzi profesjonalny trener Piotr Kiedrowicz. 

Siatkarskie czwórki na hali
Słubicka „Dwójka” i „Trójka” najlepszymi drużynami w siatkówce w ra-
mach rozgrywek szczebla powiatowego Lubuskiej Olimpiady Młodzieży.

Samuel Kulczycki 
mistrzem Słubic!

Takiego turnieju tenisa stołowego jeszcze w Słubicach nie było. Wzię-
ło w nim udział ponad 40 osób, m.in. gorzowianin Samuel Kulczycki, 
brązowy medalista Mistrzostw Europy juniorów, a także zawodnicy 
z najwyższych lig polskich.

Otwarte spotykania odbywają się 
w każdą środę od 18.00 w sali gim-
nastycznej przy  stadionie. Są to 
zajęcia dla całych rodzin i  osób in-
dywidualnych. Piotr Kiedrowicz 
dba o to, żeby były dostosowane do 
wieku uczestników i ich sprawności. 
Są to przede wszystkim ćwiczenia 
fi tness, ćwiczenia ogólnorozwojowe, 
korygujące sylwetkę i wzmacniające 
mięśnie. Dodatkowo podczas każ-

dego spotkania jest możliwość sko-
rzystania z sauny, a na uczestników 
czekają owoce i woda. Przed nami 24 
spotkania, które odbywać się będą  
od kwietnia do listopada (z przerwą 
wakacyjną). Projekt zakończy spo-
tkanie połączone z  wręczeniem pa-
miątkowych gadżetów. W ubiegłym 
roku uczestnicy dostali koszulki 
i kubki z logo projektu. 

(RT) 

W ubiegłym roku, na każdych zajęciach było około 20 osób. Jak będzie tym razem? Za-

chęcamy do udziału! 

Otwarty turniej tenisa stołowego 
o  randze Mistrzostw Słubic odbył 
się 30 marca w  sali gimnastycznej 
Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji. Lista uczestników okazała się 
rekordowa i  naprawdę duża biorąc 
pod uwagę fakt, że rozgrywki tenisa 
stołowego reaktywowano w  Słubi-
cach zaledwie kilka lat temu. Poziom 
turnieju był naprawdę europejski. 
W wielkim fi nale spotkali się Samuel 
Kulczycki i  Bogusław Koszyk (pod-
stawowy gracz superligowej Warty 
Kostrzyn nad Odrą). Zwycięsko 
z tego pojedynku wyszedł Kulczycki. 
W  meczu o  drugie miejsce Koszyk 
musiał zagrać z  Jackiem Nowokuń-
skim, pierwszoligowym zawodni-
kiem z Gorzowa Wlkp. Gorzowianin 
pokazał klasę i  sprawił, że to wła-
śnie on zajął ostatecznie 2 miejsce. 
W imprezie z dobrej strony pokazali 
się również słubiczanie. Najwyższą 
lokatę – czwartą- zajął  jak zwykle 
skuteczny Jakub Dziwosz. Pozostali 
zawodnicy znaleźli się na dalszych 
miejscach w  szesnastce.  Najlepsi 
oprócz pamiątkowych dyplomów 
otrzymali dzięki prywatnym spon-
sorom także nagrody fi nansowe. 
Warto też wspomnieć o  8-letniej 
Wanesie Kulczyckiej, jedynej uczest-
niczce turnieju, która skradła serca 
wszystkich graczy. Już dziś widać, że 
za parę lat niejeden pan będzie mu-
siał się namęczyć, żeby z nią wygrać. 
Kolejny turniej w  tenisie stołowym 
zostanie rozegrany późną jesienią. 

(RT) 
Zawodnicy rozegrali zacięte pojedynki. Na zdjęciu (w głębi) najlepszy ze słubiczan Jakub 

Dziwosz.

Zwycięzca turnieju Samuel Kulczycki (trzeci z prawej) w towarzystwie innych nagrodzo-

nych zawodników oraz organizatorów. 
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Hala sportowa Słubickiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji gościła 
23 marca uczestników Mistrzostw 
Powiatu Słubickiego w  siatkówce 
szkół podstawowych. Wśród 
chłopców ten tytuł zdobyła dru-
żyna SP 2 ze Słubic. Drugie miejsce, 
także premiowane awansem do 

półfi nałów wojewódzkich, przy-
padało graczom z  Golic, a  trzecie 
chłopcom ze Szkoły Podstawowej 
nr 3 w  Słubicach. Lepiej niż 
chłopcy poradziły sobie dziew-
czyny z  „Trójki”, które zwyciężyły 
w  mistrzostwach powiatu. W  tej 
kategorii wiekowej młodzi adepci 

siatkówki grają w zespołach 4-oso-
bowych, rozgrywając swoje poje-
dynki na odpowiednio obniżonej 
siatce. Pierwsze dwie ekipy z  mi-
strzostw powiatu wezmą udział 
w  zawodach półfi nałowych Lubu-
skiej Olimpiady Młodzieży. 

(RT)
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Drużyna z SP nr 2 w Słubicach okazała się najlepsza w rozgrywkach chłopców. Tym razem drużyna z Golic zajęła drugie miejsce.
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Wiosenne 
Biegi Sztafetowe

Znów zagrali dla Zdzisława
Za nami kolejna odsłona siatkarskiego święta jakim od 2010 roku jest Memoriał im. Zdzisława Skręty. Hala w słubickim 
gimnazjum nr 1 pękała w szwach, bo dopisali i zawodnicy i kibice. 

Zdzisława Skręty mieszkańcy 
Słubic, i  nie tylko, pamiętają jako 
wspaniałego nauczyciela, trenera 
i człowieka, który niestety po ciężkiej 
chorobie odszedł w 2009 roku. Do-
kładnie rok później jego przyjaciele 
z  siatkarskiego boiska postanowili 
zorganizować pierwszy memoriał 
siatkarski, który stał się już słu-
bicką tradycją. Dziewiąta edycja 
odbyła się 24 marca i wzięło w niej 
udział aż 12 drużyn, w  tym cztery 
kobiece i  osiem męskich. Memo-
riał otworzyli uroczyście: koledzy 
z drużyny Zdzisława, burmistrz To-
masz Ciszewicz i prezes Słubickiego 
Ośrodka Sportu i  Rekreacji Zbi-
gniew Sawicki. Po przedstawieniu 
wszystkich ekip rozpoczęto boje 
na 3 boiskach. Panie zagrały sys-
temem „każdy z  każdym”, a  panów 
podzielono na dwie grupy. Naj-

MKS Spójnię Ośno Lubuskie, współ-
organizatorki turnieju „Prymulki 
z  Dwójki” oraz bardzo ambitne za-
wodniczki z  Technikum Leśnego 
w  Starościnie. U  panów niespo-
dzianka! Faworyci: drużyny z Dębna 
i Rzepina, zagrały o trzecie miejsce 
(zwyciężyła drużyna z Rzepina), na-
tomiast walka o zwycięstwo toczyła 
się między  gospodarzami, czyli 
słubicką „Dwójką” i  „Słubickimi 
Dzikami”. „Dwójka”, wzmocniona 
graczami z  FSL- Aktywnych, po 
emocjonującym boju została tego-
rocznym mistrzem, zresztą po raz 
pierwszy w  historii! Na najlepsze 
ekipy czekały okazałe puchary oraz 
jak zwykle pamiątkowe dyplomy. 
Turniej jak zwykle był rozgrywany 
we wspaniałej, rodzinnej atmos-
ferze i  zakończył się spotkaniem 
towarzyskim. 

Przed organizatorami duże wy-
zwanie, bo w  przyszłym roku, im-
preza odbędzie się po raz dziesiąty 
i  chcą uczcić w  wyjątkowy sposób 
ten jubileusz. Kto wie, być może 
rozgrywki toczyć się będą w  nowej 
hali przy „dwójce”, w której Zdzisław 
Skręty pracował przez wiele lat. 

Klasyfi kacja końcowa Memoriały
Kobiety

1. Do Garów Sulęcin
2. MKS Spójnia Ośno Lubuskie
3. Prymulki z Dwójki
4. TL Starościn

Mężczyźni
1. Dwójka Słubice
2. Słubickie Dziki
3. Rzepin
4. Dębno
5. Ex aequo: Nieobliczalni, Nauczy-
ciele, Młoda Dwójka oraz Disco Fi-
ghter Słubice.            (RT)

Ekipa „Dwójki” po raz pierwszy zwyciężyła w memoriale.

Zawody odbyły się 10 kwietnia 
jak zwykle w  parku komunalnym 
obok Słubickiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji. Wzięły w nich udział 32 
reprezentacje dziewcząt i chłopców 
ze szkół podstawowych, gimnazjal-
nych i  licealnych z  całego powiatu. 
Każda sztafetowa drużyna składała 
się z  8 osób, które miały do poko-
nania trasy o długości 600 lub 800 
metrów. Wśród uczniów szkół pod-
stawowych, zarówno dziewcząt jak 
i chłopców,  zwyciężył Rzepin. Wśród 
gimnazjalistów dziewczyny ze słu-
bickiej „dwójki” i chłopcy z ośniań-
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Piękna pogoda przywitała tegorocznych 
uczestników eliminacji do zawodów woje-
wódzkich w Sztafetowych Biegach Przeła-
jowych. Wśród uczestników byli biegacze ze 
wszystkich rodzajów szkół. 

skiej szkoły. Licealistki z  Rzepina 
i  chłopcy z  Centrum Kształcenia 
Zawodowego i  Ustawicznego ze 
Słubic triumfowali natomiast wśród 
najstarszych uczestników zawodów. 
Najlepszym dyplomy wręczali Ma-
riusz Olejniczak, Przewodniczący 
Rady Miejskiej w  Słubicach i  Jaro-
sław Sadowski, wiceprzewodni-
czący RM, prezes SOSiRu Zbigniew 
Sawicki i  Ryszard Chustecki z  SO-
SiRu. Mistrzowie uzyskali prawo 
udziału w  fi nale wojewódzkim 
w Babimoście. 

(RT)

Wśród uczennic szkół podstawowych zwyciężyły dziewczęta z Rzepina (w żółtych koszulkach).

Gimnazjaliści mieli do pokonania 800-metrową trasę.
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lepsi z tych grup zagrali w wielkim 
fi nale, o  miejsce drugie i  trzecie. 
W  turnieju kobiecym po bardzo 

ładnych i  zaciętych pojedynkach 
ostatecznie zwyciężyła drużyna 
„Do Garów Sulęcin”, która pokonała 
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Słubickie szczypiornistki 
ograły przeciwniczki po 
mistrzowsku!

Zawodniczki UKS Jedynka Słu-
bice wygrały, 14 kwietnia u siebie, 
mocno obsadzony turniej piłki 
ręcznej dziewcząt o  puchar AD-
BORK 2018. Królową strzelców 
została Natasza Tańczak, która zdo-
była dla UKS Jedynka Słubice aż 23 
bramki!  Mistrzynie województwa 
lubuskiego rywalizowały z  wice-
mistrzyniami - UKS Czarni Żagań, 
Kadrą Województwa Lubuskiego 
oraz z czołowymi drużynami Bran-
denburgii: HSV Frankfurt Oder 
oraz MTV 1860 Altlandsberg

Trenerzy naszych zawodniczek:  
Jerzy Grabowski, Jarosław Sa-
dowski, Paweł Rafalski mogą być  
dumni ze swoich podopiecznych. 
Po udanej fazie grupowej słubi-
czanki wygrały pewnie w  półfi nale 
z Czarnymi Żagań aż 10:4. W fi nale 
ich przeciwnikiem była Kadra Wo-
jewództwa Lubuskiego. Po bardzo 
dramatycznym i  wyrównanym 
meczu - po dogrywce i rzutach kar-

nych - wygrały zawodniczki Jedynki 
- 23:21 (18:18). W meczu o 3 miejsce 
UKS Czarni Żagań pokonał HSV 
Frankfurt Oder 12:4. 

Oprócz królowej strzelców wy-
brano też najlepszą bramkarkę, 
którą została Nikola Falińska z Kadry 
Województwa Lubuskiego – Zorza 
Kowalów, a  tytuł najlepszej zawod-
niczki przypadł Kirze Enders z HSV 
Frankfurt Oder. Fundatorem nagród 
była fi rma AdBork Transport - Spe-
dycja, a jej prezes  Adam Borkowski 
wręczył je zawodniczkom podczas 
uroczystego zakończenia.

- Zawody te były kolejnym etapem 
przygotowań naszej drużyny do tur-
nieju eliminacyjnego 1/16 Pucharu 
Polski Młodziczek, który odbędzie 
się w Gnieźnie od  27 do 29 kwietnia 
– mówi J. Grabowski. 

Skład naszej drużyny to: Marta 
Heppner (bramkarka), Oliwia 
Czerniejewska (bramkarka), Ewa 
Kloc  (bramkarka), Klaudia Gan-

carz (bramkarka), Natasza Tań-
czak, Natalia Radkiewicz,  Paulina 
Kliszczak, Patrycja Mizerska, Julia 
Sadowska, Vanessa Dajnowicz, 
Aleksandra Wroniewicz, Julia 
Sterenczak,  Iga Rajda, Inga Biał-
kowska, Julia Różańska, Liliana 
Cyganiak, Amelia Formalczyk, 
Wiktoria Lepak. 

(beb)
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Trener Jerzy Grabowski po meczu ze swoimi podopiecznymi.   
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INFORMACJA

W Urzędzie Miejskim w Słubicach na okres 21 dni, wywieszono Zarządzenie Nr 97/2018 Burmistrza Słubic z dnia 30.03.2018 

r. w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń gospodarczych i garaży stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych 

do oddania w najem tym samym stronom na okres do 3 lat, które były uprzednio przedmiotem najmu na czas oznaczony 

do 3 lat.

Lp. Położenie Nr Księgi wieczystej Nr działki Pow. użytkowa Przeznaczenie nieruchomości

1. Słubice, ul. Wojska Polskiego 13 GW1S/00012934/8 449/64 4,43 m² Pomieszczenie gospodarcze

2. Słubice, ul. Wojska Polskiego 14 GW1S/00012934/8 449/64 7,20 m² Pomieszczenie gospodarcze

3. Słubice, ul. Wojska Polskiego 144 GW1S/00005173/3 1280/2 7,00 m² Pomieszczenie gospodarcze

4. Słubice, ul. Wojska Polskiego 145 GW1S/00005173/3 1280/2 3,99 m² Pomieszczenie gospodarcze

5. Słubice, ul. Wojska Polskiego 145 GW1S/00005173/3 1280/2 3,95 m² Pomieszczenie gospodarcze

6. Słubice, ul. Wojska Polskiego 147 GW1S/00005173/3 1280/2 3,92 m² Pomieszczenie gospodarcze

7. Słubice, ul. Wojska Polskiego 148 GW1S/00005173/3 1280/2 3,56 m² Pomieszczenie gospodarcze

8. Słubice, ul. Wojska Polskiego 148 GW1S/00005173/3 1280/2 4,89 m² Pomieszczenie gospodarcze

9. Słubice, ul. Wojska Polskiego 149 GW1S/00005173/3 1280/2 6,61 m² Pomieszczenie gospodarcze

10. Słubice, ul. Wojska Polskiego 145 GW1S/00005173/3 1280/2 4,90 m² Pomieszczenie gospodarcze

11. Słubice, ul. Kopernika 60 GW1S/00027614/7 499 5,12 m² Pomieszczenie gospodarcze

12. Słubice, Plac Bohaterów 2 GW1S/00003957/9 539/33 6,22 m² Pomieszczenie gospodarcze

13. Słubice, ul. Piłsudskiego 6 GW1S/00026906/4 476/28 9,10 m² Pomieszczenie gospodarcze

14. Słubice, ul. Paderewskiego 38 GW1S/00003957/9 539/33 7,01 m² Pomieszczenie gospodarcze

15. Słubice, ul. Daszyńskiego 21 GW1S/00011868/7 620/17 5,15 m² Pomieszczenie gospodarcze

16. Słubice, ul. Kochanowskiego 6 GW1S/00011275/3 695/13 5,83 m² Pomieszczenie gospodarcze

17. Słubice, ul. Sienkiewicza 44 GW1S/00014247/9 612/5 5,80 m² Pomieszczenie gospodarcze

18. Słubice, ul. Kościuszki 16 GW1S/00010615/2 697/17 5,07 m² Pomieszczenie gospodarcze

19. Słubice, ul. Kościuszki 15 GW1S/00005173/3 697/17 8,42 m² Pomieszczenie gospodarcze

20. Słubice, ul. Konopnickiej 3 GW1S/00001535/1 683/74 14,36 m² Pomieszczenie gospodarcze

21. Słubice, Plac Przyjaźni 12 GW1S/00005175/7 629/75 4,77 m² Pomieszczenie gospodarcze

22. Słubice, Plac Przyjaźni 12 GW1S/00005175/7 629/75 4,75 m² Pomieszczenie gospodarcze

23. Słubice, Plac Przyjaźni 12 GW1S/00005175/7 629/75 4,90 m² Pomieszczenie gospodarcze

24. Słubice, Plac Przyjaźni 12 GW1S/00005175/7 629/75 4,70 m² Pomieszczenie gospodarcze

25. Słubice, Plac Przyjaźni 11 GW1S/00005175/7 629/75 4,90 m² Pomieszczenie gospodarcze

26. Słubice, Plac Przyjaźni 17 GW1S/0000994/9 532/16 15,84 m² Garaż

27. Słubice, ul. Wrocławska 3 GW1S/00005223/9 726/66 11,18 m² Garaż

18 kwietnia obchodziliśmy 
Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

Co nowego w ochronie 
zabytków? 

W materii ochrony zabytków od początku 
ubiegłego roku wydarzyło się wiele nowe-
go. Znowelizowano ustawę o ochronie za-
bytków i opiece nad zabytkami, gdzie m.in. 
zwiększono uprawnienia Głównego Konser-
watora Zabytków. 

Międzynarodowy Dzień Ochro-

ny Zabytków został ustanowiony 

w 1982 r. przez Międzynarodową 

Radę Ochrony Zabytków i Miejsc 

Historycznych (ICOMOS) w Paryżu.

Kolejne drogi 
przykryje asfalt

Gmina rozstrzygnęła przetarg na prze-
budowę kolejnych swoich dróg. Przezna-
czyła na tę inwestycję 750 tys. zl. Przetarg 
wygrała lokalna fi rma Eurokop, która lada 
moment rozpocznie prace.

W Słubicach przebudowane zostaną 
ulice: na osiedlu Krasińskiego (prze-
dłużenie drogi z  płyt betonowych), 
Grzybowa, Kopernika, Witosa i  Po-
łudniowa, w  Golicach - Zielona, Li-
powa i  mały fragment Słonecznej, 
a  w  Rybocicach będzie kontynu-
acja rozpoczętej przebudowy drogi 
prowadzącej przez wieś. W  Kuno-
wicach do remontu pójdzie Rubi-
nowa. Na wszystkich tych drogach 
wylany zostanie asfalt. - Firma, 
która wygrała przetarg daje 7-letnią 

gwarancję, co nas bardzo cieszy 
– podkreśla Krzysztof Rogoziński 
z  magistratu. Dodaje, że większość 
dróg remontować będzie w  najbliż-
szym czasie, a tylko z modernizacją 
ulic: Kopernika i  Witosa, trzeba się 
będzie wstrzymać do momentu aż 
Zakład Usług Wodno-Ściekowych 
nie zmodernizuje tam sieci kanali-
zacyjnej i wodnej. Z tego powodu te 
dwie ulice przebudowywane będą 
w trzecim kwartale roku. 

(beb) 

Artykuł sponsorowany

Praca za granicą, 
leczenie w Polsce
Czy Polacy ubezpieczeni po nie-
mieckiej stronie mogą liczyć na 
zwrot kosztów leczenia w  Polsce? 
Z  takim pytaniem pacjenci zwra-
cają się do Centrum Medycznego 
Brandmed w  Słubicach wyjątkowo 
często. Brandmed funkcjonuje 
w regionie od dwóch lat i stale po-
szerza swoją ofertę. 

W  świadomości wielu Słubi-
czan nadal postrzegany jest jako 
miejsce przeznaczone głównie dla 
niemieckich pacjentów, co, jak za-
pewnia dyrektor placówki Wiesław 
Pucek, nie jest prawdą. „Do korzy-
stania z  naszych usług zapraszamy 
zarówno mieszkańców Słubic i  re-
gionu, jak i  naszych sąsiadów zza 
Odry. Nasz personel stanowią Po-
lacy, natomiast nie jest niczym nad-
zwyczajnym, że liczymy również na 
niemieckich pacjentów. Tak funk-
cjonuje wiele fi rm na pograniczu” 
- zauważa. Brandmed leczy również 
polskich pacjentów posiadających 
niemieckie ubezpieczenie. Dyrektor 
placówki dodaje: „Wypracowaliśmy 
pewne zasady współpracy z  nie-
mieckimi partnerami, co sprawia, że 
pacjent ubezpieczony w Niemczech 
i korzystający z usług Centrum może 
liczyć na zwrot kosztów leczenia”. 

Pan Ryszard Kubicki jest ubezpie-
czony w  niemieckiej kasie chorych 
i za namową znajomego postanowił 
skorzystać z  leczenia w  polsko-nie-
mieckiej klinice. Pan Kubicki zwrócił 
się po poradę lekarską do jednego 
z  ortopedów, a  następnie, również 
w  Brandmedzie, uczęszczał na re-
habilitację. „Bardzo mi pomogli, po-
święcono mi dużo uwagi. Brandmed 

przygotował potrzebne dla niemiec-
kiego ubezpieczyciela dokumenty. 
Potem z odzyskaniem pieniędzy też 
nie miałem problemu. Wszystko 
przebiegło szybko i  sprawnie. Dla 
mnie najistotniejsze było to, że 
mogłem dogadać się zarówno z  le-
karzem, jak i  z  fi zjoterapeutami po 
polsku, a wszystkie procedury prze-
prowadzone zostały po niemiecku, 
tak jak wymaga tego moja kasa cho-
rych” - mówi Pan Kubicki. 

Pan Tomasz Szymczak, który rów-
nież korzystał z  usług medycznych 
w  słubickim Centrum, podkreśla, 
że „zarówno wizyta u  lekarza, jak 
i  późniejsza fi zjoterapia przebiegły 
bezproblemowo; obyło się bez ko-
nieczności uzyskania pomocy ze 
strony Brandmedu przy załatwieniu 
formalności. Niemiecka kasa cho-
rych zwróciła mi bowiem pieniądze 
na podstawie przedłożonego ra-
chunku i to wystarczyło”. 

Obecnie w  Centrum Medycznym 
Brandmed bezgotówkowo następuje 
rozliczenie leczenia fi zjoterapeu-
tycznego pacjentów ubezpieczonych 
w  BKK Brandenburg. Jak zapewnia 
dyrektor kliniki, cały czas trwają 
starania, aby uczynić korzystanie 
z  usług lekarskich i  rehabilitacyj-
nych jak najmniej kłopotliwym pod 
względem formalnym: „Staramy się, 
aby pacjenci czuli się u nas dobrze; 
nasz personel pomaga w  wypeł-
nieniu dokumentów potrzebnych 
dla niemieckich kas chorych”. Kie-
rownictwo nie ukrywa, że placówka 
reprezentuje prywatny sektor usług 
medycznych. Dyrektor Pucek za-
uważa, że fi rma liczy na pacjentów, 

którzy poszukują szybkiego dostępu 
do specjalistów. „Często słyszy się, że 
do specjalisty to tylko w dużym mie-
ście. My jednak szczycimy się tym, 
że wśród lekarzy współpracujących 
z  nami jest np. Pan profesor Grze-
gorz Oszkinis, chirurg naczyniowy 
i  angiolog z  Poznania. Nie ma po-
trzeby więc tracić czasu na wyprawy 
do większego miasta, skoro można 
skorzystać z porady specjalisty u nas 
w Słubicach. Ponadto pacjenci mogą 
skorzystać u nas z możliwości wyko-
nania badań w laboratorium, w go-
dzinach porannych, bez kolejek, 
jeszcze przed pracą”- podsumowuje. 

Więcej szczegółów znajdziecie 
Państwo na stronie internetowej 
www.brandmed.eu oraz na naszym 
profi lu facebookowym. 

Z  początkiem 2018 r. wszystkie 
wszczęcia postępowań o  wpis do 
rejestru zabytków na obszarze da-
nego powiatu muszą być ujawniane 
w  Biuletynie Informacji Publicznej 
właściwego starostwa, a samorządy 
mogą przyjmować uchwały o  do-
tacjach dla obiektów z  gminnych 
ewidencji zabytków, a nie jak dotąd 
wyłącznie z  rejestru zabytków. Ad-
ministracyjne kary pieniężne za 
naruszanie ustawy o  ochronie za-
bytków i opiece nad zabytkami wy-
noszą teraz od 500 zł do 500 tys. zł. 
Powstał również Narodowy Fundusz 
Ochrony Zabytków (NFOZ), który 
może być zasilany zasądzonymi ad-
ministracyjnie karami pieniężnymi 
i  nawiązkami, w  przyszłości może 
też darowiznami i spadkami czy 1% 
podatku dochodowego od osób fi -
zycznych. 

„Piast” w kawałkach  
Początek nowego roku przyniósł też 
dotacje na rzecz lokalnych zabytków. 
I  tak kościół św. Jakuba Apostoła 
w  Ośnie Lubuskim otrzymał 800 
tys. zł z Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. Gmina Ośno 
Lubuskie otrzymała też dotację na 
remont murów obronnych z  basztą 
Zwinger – 100 tys. zł z  MKiDN, 50 
tys. zł od marszałka województwa 
lubuskiego i  czeka na decyzję 
w  sprawie ewentualnej dotacji od 
Lubuskiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków.

W  marcu tego roku z  Frankfurtu 
nad Odrą do Słubic trafi ło ok. 10 
fragmentów reliefu z  fasady daw-
nego kina „Piast” w  Słubicach, 
zabezpieczonych w  2012 r. przez 

pracownika naukowego Viadriny 
Gottharda Kemmethera. Ich inwen-
taryzacji podjął się Adrian Mermer 
ze Stowarzyszenia na rzecz rewitali-
zacji i  rozwoju demokracji „Kontra-
punkt” w Słubicach. W jego ocenie 
ten ciekawy depozyt stanowi od 1/4 
do 1/3 ówczesnych ubytków w  pła-
skorzeźbie i w razie dobrej woli wła-
ściciela obiektu może być pomocny 
w  odtworzeniu ubytków w  płasko-
rzeźbie.
Znalezisko na polu bitwy 
A co przyniósł 2017 rok? Prof. Grze-
gorz Podruczny, z Uniwersytetu im. 
A. Mickiewicza w  Poznaniu, kie-
rował dalszymi pracami poszuki-
wawczymi na dawnym polu bitwy 
pod Kunowicami z  1759 r., podczas 
których udało się odnaleźć wiele 
zabytków okresu wojny siedmiolet-
niej, głównie kul i guzików. Trwa ich 
inwentaryzacja.

Niestety były też smutne wyda-
rzenia. W  nocy z  23 na 24 sierpnia 
2017 r. spłonęła Izba Pamięci Towa-
rzystwo Miłośników Polesia i  Biał-
kowa w Białkowie. 28 stycznia 2018 
r. w sali kinowej Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury w  Cybince  odbył 
się koncert charytatywny na rzecz 
odbudowy skansensu. 

Roland Semik
Społeczny opiekun zabytków 

powiatu słubickiego
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Reklama

Reklama

INFORMACJA

Dyrektor Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym  w Słubicach ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użyt-

kowego z przeznaczeniem na działalność handlową lub usługową, stanowiącego własność Gminy Słubice, położonego w Słubi-

cach przy Osiedlu Świerkowym 2D/1 na okres do 10 lat. Dane dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem przetargu:

Lp. Położenie
Oznaczenie 
nieruchomości

Powierzchnia 
użytkowa lokalu

Cena wywoławcza
Wysokość 
wadium

1.
Słubice, 
Osiedle Świerkowe 2D/1

Część działki 
274/4

393,92 m2 17,00 zł/m2 miesięcznie (+ 
23% VAT)

 10.000 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 14 maja 2018 r. o godz. 17:00 w siedzibie Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słu-

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

Pełne informacje o warunkach przetargu zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu Administracji Mie-

niem Komunalnym  w Słubicach Plac Bohaterów 13  (godziny urzędowania w poniedziałek od 10:00 do 18:00, od wtorku do 

piątku od godz. 7:00 do 15:00, tel. nr 95 758 40-90) oraz na stronie www.bip.slubice.pl. 

Najmłodszy polski 
pisarz fantasy 
w słubickiej bibliotece!

We wtorkowe przedpołudnie, 17 kwietnia, w bibliotece słubickiej go-
ścił niezwykły, młody człowiek. Tomasz Sobania, to 19-latek pełen 
wielu pasji: pisarz, sportowiec, wkrótce aktor, obecnie student fi lozofi i 
i jeden z najmłodszych w Polsce autorów książek fantasy!

To będzie 
atrakcja dla 
mieszkańców 
i turystów 

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum uru-
chomi w Słubicach centrum nauki, gdzie bę-
dzie można poznawać bogactwo przyrodni-
cze regionu, jego dziedzictwo historyczne 
i kulturowe. Pieniądze na ten cel udało się 
pozyskać dzięki współpracy gminy Słubice 
z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza. 

- Z  naukowych atrakcji będą mogli 
korzystać wszyscy mieszkańcy i  tu-
ryści . Na pewno to miejsce spodoba 
się tym, którzy chcieliby wejść 
w  buty naukowca, historyka czy 
dziennikarza  - mówi prezes Fun-
dacji na rzecz Collegium Polonicum 
Magdalena Tokarska. Opowiada, że 
miejsce to będzie przypominało cen-
trum nauki, tyle, że o zasięgu regio-
nalnym. - Będzie tu można zasięgnąć 
wiedzy o  dziedzictwie przyrodni-
czych, np. o rzece Odrze, krajobrazie 
łęgów, Ujściu Warty, Puszczy Rze-
pińskiej, poznać dziedzictwo histo-
ryczne związane z  osadnictwem, 
siedzibą biskupów lubuskich czy 
fortyfi kacjami. Trzecim elementem 
będzie dziedzictwo kulturowe , zwią-
zane z życiem na pograniczu dwóch 
narodów – wyjaśnia M. Tokarska.

Centrum nauki będzie osadzone 
na trzech fi larach: poznawanie, do-
świadczanie i  aktywność. Pozna-
wanie umożliwią tablice, ekspozycje 
i wystawy. Dzięki sprzętom takim jak 
np. mikroskopy, będzie można do-
świadczalnie zbadać to, co pokazane 

będzie na ekspozycji. Na przykład 
dzięki zestawom do badania wody 
czy powietrza będzie można sa-
memu sprawdzić ich jakość. Ponadto 
na dachu Collegium Polonicum 
zostanie zamontowany zestaw do 
badania różnych parametrów po-
wietrza. Wiedzę będzie można tez 
zdobywać na zewnątrz. Centrum 
dysponować będzie sprzętem, który 
będzie można zabrać ze sobą na 
łąkę, do lasu czy na łódź.  Ponadto 
animatorzy z Fundacji na rzecz Col-
legium Polonicum będą przygo-
towywali ofertę ciekawych zajęć, 
dopasowanych do wieku i  możli-
wości grup i osób indywidualnych.  

Projekt dofi nansuje Lokalna 
Grupa Działania Zielona Dolina 
Odry i  Warty, która niedawno  
podjęła uchwałę na ten temat. 
Kiedy ruszy na razie nie wiadomo. 
– Stanie się to po zakończeniu 
procedur i  podpisaniu umowy 
w  Urzędzie Marszałkowskim – in-
formuje Fundacja na rzecz Colle-
gium Polonicum. 

(beb)

Tomek w wieku 16 lat wydał swoją pierwszą 
książkę „Speculo”, trzy lata później kolejną 
- „Nowy świt”, a w niedalekiej przyszłości 
planuje napisać przynajmniej dwie.  

To właśnie pisanie książek i  wydanie 
ich było jednym z marzeń Sobani. Zawsze 
też marzył o  skoku ze spadochronem, 
przebiegnięciu dystansu 70 km w  ciągu 
doby, zagraniu w  sztuce, oraz nakręceniu 
zwiastunu swojej książki. Wszystkie te 
marzenia już zrealizował! Ale i nowych ma 
bardzo dużo.  

Pisarz podczas spotkania ze słubicza-
nami opowiadał o  tym, co udało mu się 
dotychczas zrealizować. Zachęcał też, 
żeby pomimo przeszkód, nie rezygnować 
ze swoich marzeń. Wszyscy z  zaintereso-
waniem słuchali o  możliwościach, jakie 
drzemią w  każdym z  nas, o  drogach roz-
woju i poznania samego siebie. 

Zespół BPMiG w Słubicach
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Tomek Sobania to człowiek pełen optymizmu, wewnętrznej siły  i odwagi. 

Młodzież zainteresowała się jego książkami. Gość w towarzystwie organizatorek spotkania. 
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USŁUGI POGRZEBOWE

s.c.

Dariusz Orłowski 
tel. 602 370 562 (24h) 

668 030 562 

Cmentarz Komunalny
ul. Sportowa 2
69-100 Słubice

Reklama

XIX Festyn 
Majowy

3.5.2018
od godz. 14.30

BOISKO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO

godz.
15.30

ponadto lokalne prezentacje artystyczne, liczne atrakcje 
dla małych i dużych, domowe wypieki, gry i zabawy sportowe  

organizatorzy: Burmistrz Słubic, Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, Słubicki Miejski Ośrodek Kultury 

9 koncert fi lharmoniczny
Piątek | 11 maja 2018 | 19:30
Filharmonia »Carla Philippa Emanuela Bacha« - Frankfurt (Oder)

Edward Elgar: uwertura »Cockaigne« op. 40
Tang Jiangping: »Fei Ge« koncert na fl et prosty i orkiestrę
Antonín Dvořák: Symfonia Nr. 8 G-Dur op. 88 »Angielska«

6 koncert klasyki wiedeńskiej
Niedziela | 27 maja 2018 | 11:00
Filharmonia »Carla Philippa Emanuela Bacha« - Frankfurt (Oder)

Ludwig van Beethoven: koncert skrzypcowy D-Dur op. 61
Ludwig van Beethoven: Symfonia Nr. 7 A-Dur op. 92

Podczas koncertu usłyszymy trzy 
bardzo różne stylistycznie dzieła. 
Klamrę kompozycyjną stanowią 
Uwertura »Cockaigne« Edwarda El-
gara – kompozytora uwielbianego 
przez angielski dwór i  mogącego 
stanowić wzór muzyki brytyjskiej 
w epoce wiktoriańskiej. Jego „Land of 
Hope and Glory” jest do dziś najpopu-
larniejszą – po hymnie narodowym 
– melodią. Klamrę wieńczy VIII 
symfonia Antonina Dworaka zwana 
„Angielską”. Jest to utwór o  epickim 

rozmachu utrzymany w  bardzo po-
zytywnym nastroju, skomponowany 
z  okazji przyjęcia kompozytora do 
Czeskiej Akademii Cesarza Fran-
ciszka Józefa. Pomiędzy tymi dziełami 
usłyszymy utwór z  innego świata – 
koncert na fl et prosty i orkiestrę chiń-
skiego kompozytora Tang Jiangping.

Michala Petri, fl et prosty | Howard 
Griffi  ths, dyrygent | Brandenburska 
Orkiestra Państwowa Frankfurt 
(Oder)

Chciałoby się powiedzieć Beethoven 
ponad wszystko! Czołowy przedsta-
wiciel wiedeńskiej klasyki w jednym 
ze swoich najpopularniejszych kon-
certów – skrzypcowym i  niezbyt 
często słuchanej Symfonii – 7. Warto 
wybrać się na ten niedzielny przed-
południowy koncert, bo  nic tak wio-

sennie nie nastraja jak żywiołowość 
beethovenowskiej frazy i  elegancja 
jego wiedeńskiej kantyleny.

Viviane Hagner, skrzypce | Howard 
Griffi  ths, dyrygent | Brandenburska 
Orkiestra Państwowa Frankfurt 
(Oder) 

Bilety wstępu na oba koncerty dostępne w kasie Słubickiego Miejskiego 
Ośrodka Kultury w specjalnej cenie 20 zł.

Słubickie rodziny? 
Pięknie sportretowane!

Grupa fotografi czna AKFA sfotografowała już 16 rodzin, dzięki czemu 
jej projekt „Nasz Portret” nabrał rumieńców. 

Tak o nim napisali członkowie grupy, 
której przewodzi Anna Panek-Kusz. 

Zaczynając pracę nad „Naszym 
Portretem”, spodziewaliśmy się 
tego, że będzie to portret barwny 
i  zróżnicowany. Każde spotkanie, 
mimo niezmiennego głównego za-
mysłu, przebiega odrobinę inaczej. 
Scenografi a, kadr i  oświetlenie są 
zawsze takie same więc to fotogra-
fowani defi niują klimat zdjęć. Ro-
dziny, z  którymi do tej pory udało 
nam się współpracować, okazały 
się przeróżne! Jedne są bardzo dy-
namiczne, pełne temperamentu 
i od pierwszych chwil złapały kon-
takt z obiektywem. Inne, z kolei są 
nieco onieśmielone i „otwierają się” 
pomalutku. 

Dla nas, fotografów, ciekawym 
doświadczeniem jest to, jak ujaw-
niają się przed aparatem relacje po-
między członkami rodzin. Chodzi 
tu m.in. o subtelne spojrzenia mał-
żonków, gesty rodziców względem 
dzieci czy też interakcje pomiędzy 
rodzeństwem.

Część rodzin podchwyciła naszą 
podpowiedź zamieszczoną w  ogło-
szeniu i  pojawiła się na sesji zdję-
ciowej z rekwizytami, które defi niują 
ich zamiłowania lub pracę zawo-
dową. Już na tym etapie możemy 
powiedzieć, że słubiczanie to ludzie 
z  pasją! Kochają zwierzęta (czworo-
nożni pupile także zawitali do Ga-
lerii Okno) i książki. Mają różnorakie 
zamiłowania. Lubią grać na instru-
mentach muzycznych lub  tańczyć, 
bawić się i spędzać  ze sobą czas. 
Spotkania przebiegają w  miłej 
i  luźnej atmosferze. Rodziny są za-
dowolone i  czują się jak w  domu. 
Wyrazy zadowolenia i  podzięko-
wania  napływają do nas po każdym 
spotkaniu: „Dziękujemy za super 
zabawę i  przygodę z  fotografi ą”, 
„Zdjęcia super. Na pewno jedno lub 
dwa zawisną u  nas na ścianie. Nie 

możemy się doczekać, kiedy je do-
staniemy”, „Dziękujemy, było nam 
wczoraj przemiło”.

Jak do tej pory udało nam się 
sfotografować 16 rodzin! Kolejne 
terminy też są praktycznie pozaj-

mowane. Oczywiście, jeśli ktoś 
jest jeszcze chętny, zapraszamy 
do kontaktu z  Anną Panek-Kusz, 
mail: galeriaokno@op.pl lub tel.  
604 588 465. 

Grupa fotografi czna AKFA

Dorota Rutka, miłośniczka wycieczek rowerowych i spływów kajakowych (pierwsza z 

prawej) ze swoimi bliskimi. 

Tomasz Grudzień z żoną i dziećmi będą mieli fajną pamiątkę. 


