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Koniec z siedzeniem na twardych krzesłach w naszym kinie. 
SMOK dostał dotację z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, 
resztę pieniędzy dorzuci gmina i po wakacjach fi lmy będzie-
my już oglądać siedząc w wygodnych fotelach! W naszym ki-
nie będą też numerowane miejsca.  str. 6

Uroczyście powitaliśmy nowych 
mieszkańców Słubic i Frankfurtu, 
którzy osiedlili się na na pograniczu. 
Tym razem gościliśmy ich 
w Collegium Polonicum. 

  fotorelacje na str. 9
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ul. Piska 13;  69-100 S³ubice
tel. +48 95 718 3000

- wybielanie laserem
- bi¿uteria nazêbna
- profesjonalne czyszczenie zêbów
- lakowanie

- ortodoncja
- protetyka
- endodoncja (mikroskop)
- rentgenodiagnostyka
- znieczulenie The Wand
- znieczulenie podtlenkiem azotu (gaz rozweselaj¹cy)
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Anna Panek-Kusz pokaże w Czechach 
swoje niezwykłe fotografi e. Jedzie tam 
z dwoma projektami, które nie tylko 
zachwycają pięknem, ale też skłaniają 
do refl eksji.
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Informator Starostwa 
Powiatowego w Słubicach

 str. 14-18

WIADOMOŚCI
z powiatu

 Tak będzie wyglądała sala sportowo-
widowiskowa przy „dwójce”. Klasa!

Pomieści na widowni  500 osób, dzięki czemu będzie tam można organizować nie tylko zaję-
cia  sportowe, ale też duże koncerty. Przy projektowaniu wykorzystano najnowocześniejsze 
technologie, które sprawią, że obiekt ma być tani w użytkowaniu. Wizualizacja, którą ma już 
gmina, prezentuje się imponująco. 

Projekt sali samorząd zlecił pra-
cowni M-K Projekt Dawid Mołdrzyk 
z  Krajenki, która przygotowuje 
obecnie dokumentację techniczną. 
Po zrealizowaniu tej inwestycji, 
będzie to jeden z  najładniejszych 
obiektów w mieście.

– Sala służyć będzie uczniom 
Szkoły Podstawowej nr 2 i  Gimna-
zjum nr 2, a  także mieszkańcom 
– mówi burmistrz Tomasz Cisze-
wicz. Wraz z  trybunami i  pomiesz-
czeniami pomocniczymi będzie 
miała w  sumie blisko 1,3 tys. mkw. 
Na jej budowę potrzeba ok. 6,5 mln 
zł brutto, ale jest szansa, że 30 proc. 
kwoty dostanie gmina w formie do-
fi nansowania. Będziemy się starać 
o  środki z  totalizatora sportowego 
i  programów edukacyjnych. Plan 
jest taki, że w  tym roku samorząd 
uzyska pozwolenie na budowę, 
a  pod koniec przyszłego roku, albo 
wiosną 2017, rozpocznie budowę. 
Ma ona potrwać ok. 7 miesięcy. 

Burmistrz podkreśla, że obecnie 
„dwójka” dysponuje jedynie małą 
salą gimnastyczną, więc nie miał 
wątpliwości, że ta inwestycja jest 
konieczna. – Zostanie tam wyodręb-
niona część na uprawianie sportu, 
a  także coś niespotykanego w  na-
szym mieście, czyli widownia na 
500 miejsc z teleskopowymi siedzi-

skami, będą również pomieszczenia 
techniczne – wylicza T. Ciszewicz. 
Podkreśla też, że sala będzie tzw. 
budynkiem pasywnym. – Zostaną 
tam wprowadzone wszystkie naj-
nowsze technologie jeśli chodzi 
o oszczędzanie energii, bo nauczeni 
doświadczeniami poprzednich in-

westycji wiemy, że co roku wzrastają 
koszty oświetlenia i  ogrzewania, co 
podnosi nam koszty użytkowania 
– tłumaczy burmistrz i dodaje, 
że budynek pasywny spowoduje 
zmniejszenie tych kosztów. Wy-
jaśnia też, że sala, pomimo, że ma 
mieć 8 metrów wysokości, ogrze-

wana będzie tylko do 2 metrów. 
Żeby zaoszczędzić na jej oświetleniu 
projektant zaproponował specjalną 
konstrukcję szklaną, ponadto za-
miast tradycyjnego oświetlenia 
będą tam ledy o  bardzo wysokich 
parametrach. 

 str. 2

 fotorelacje na str. 4-5

Tak się bawiliśmy 
na festiwalu Most
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 dokończenie ze str. 1

– Takie oświetlenie służyć może nie 
tylko do codziennego użytku, ale też 
być wykorzystywane na przykład 
podczas kameralnych imprez czy 
realizacji telewizyjnych. Co ważne 
jest o ok. 40 procent tańsze niż tra-
dycyjne. Ciekawe są też inne zapro-
jektowane rozwiązania techniczne. 
Choćby to, które pozwoli dostosować 
wentylację do liczby osób przebywa-
jących w danym czasie w sali. Dzięki 
rozsuwanym kotarom z  jednego 
boiska będzie można zrobić trzy, 
w  ścianach zostaną zamontowane 
urządzenia, które pozwolą schować 
całkowicie bramki, kosze itp., żeby 
uzyskać wolną przestrzeń. Sala bę-
dzie nagłośniona bezprzewodowo, 
z  wyodrębnionym stanowiskiem 
spikerskim. 

 W naszym kinie będą 
numerowane, miękkie fotele!

- Dostaliśmy dotację z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i po wa-
kacjach zaprosimy słubiczan do kina z nowym wystrojem – zapo-
wiada dyrektor Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury Tomasz Pi-
larski.  SMOK zamierza kupić ok. 80 foteli kinowych, na co PISF dał 
mu 50 tys. zł.  

Wodę w przedszkolnym 
basenie grzeją już… solary 

196 tys. zł wydała gmina na zakup 16 solarów, które zainstalowano 
na dachu przedszkola samorządowego nr 4 „Krasnal Hałabała” przy 
Bohaterów Warszawy. Dzięki takiemu rozwiązaniu rachunki za pod-
grzewanie wody mogą spaść nawet o połowę. 

- Solary na dachu przedszkola to 
część dużej inwestycji, która pole-
gała na termomodernizacji całego 
obiektu – mówi burmistrz Tomasz 
Ciszewicz. Podkreśla, że jest zwo-
lennikiem wykorzystywania al-
ternatywnych źródeł energii, bo to 
nie tylko daje oszczędności, ale też 
służy środowisku. Dlatego samo-
rząd od jakiegoś już czasu stawia 
w  gminie na przykład lampy zasi-
lane wiatrem i słońcem. 

Już grzeją nam wodę – opowiada 
dyrektorka „czwórki” Renata 
Cembrowicz. Zarówno tę, której 
na co dzień używa się w  przed-
szkolu, jak i  wodę w  basenie, 
bo to właśnie basen generuje 

największe koszty. Dotychczas 
placówka korzystała z  usług słu-
bickiego SEC-u, córki Szczeciń-
skiej Energetyki Cieplnej. - Teraz 
będziemy to robić tylko wtedy 
gdy będzie deszczowo i  wody nie 
będą grzać solary – mówi R. Cem-
browicz. Szacuje, że dzięki tej in-
westycji rachunki za ogrzewanie 
i podgrzewanie wody powinny się 
zmniejszyć o 40-50 proc. 

Z  powodu podłączania so-
larów, na początku czerwca, basen 
w przedszkolu był nieczynny. Teraz 
można już z  niego korzystać na 
starych zasadach. Czyli w  czasie, 
gdy otwarte są przedszkola, jest 
udostępniany za darmo dzieciom 

ze wszystkich samorządowych 
placówek. Po południu innym ma-
luchom, których rodzice płacą 4 
zł za godzinę. – Basen jest czynny 
od 16.30 do 19.00, w  wyznaczone 
dni, które zawsze podajemy na na-
szej stronie internetowej, a  także 
na tablicy ogłoszeń w  przedszkolu 
– mówi dyrektorka „Krasnala Ha-
łabały”. R. Cembrowicz podkreśla, 
że dzieci mają zapewnioną opiekę 
instruktora, mogą pod jego okiem 
uczyć się pływać, w  przedszkolu 
są szatnie i  przebieralnie, a  nawet 
podgrzewana podłoga. Przy przed-
szkolu znajduje się parking dla sa-
mochodów. 

(beb) 

- Mieszkańców ucieszy z pewnością 
także to, że po zamontowaniu foteli 
miejsca będą numerowane – pod-
kreśla T. Pilarski. Dotąd kupując 
bilet do kina słubiczanie siadali tam, 
gdzie było to możliwe. Cyfrowe kino 
w SMOK-u, które działa od września 
2014 roku, to był strzał w dziesiątkę. 
Wprawdzie wcześniej w ośrodku kul-
tury też wyświetlano fi lmy, ale ana-
logowy projektor kupiony w  2007 

roku pozwalał jedynie na ściąganie 
fi lmów na taśmach. W  przypadku 
niektórych produkcji na całą Polskę 
dostępna była jedna lub dwie kopie, 
co powodowało, że na kinową pre-
mierę trzeba było czekać nawet dwa 
miesiące. Gdy taki fi lm w końcu tra-
fi ał do Słubic zainteresowanie nim 
było nieduże, bo wiele osób zdążyło 
już go obejrzeć. Od ubiegłego roku, 
po tym jak gmina zainwestowała 

w zakup projektora cyfrowego, nowe 
fi lmy są u  nas zaraz po premierze, 
a  nawet w  dniu premiery, jak było 
niedawno z  animowaną komedią 
„Minionki”. – Przez weekend obej-
rzało ją 600 osób – mówi T. Pilarski. 
Przyznaje, że jedyne, na co skarżyli 
się dotychczas widzowie to krzesła, 
na których oglądało się fi lmy i brak 
numerowanych miejsc. 

(beb)

Głosujmy na Zefi ra i Lagunę. 
Nasze statki w fi nale 
ogólnopolskiego konkursu!

- Takiej sali sportowej z  funkcją 
sali widowiskowej, na tyle osób 
jeszcze w gminie nie mamy – mówi 
burmistrz. Nawet aula Collegium 
Polonicum nie jest w stanie pomie-
ścić takiej widowni. 

Na tym jednak nie koniec. Ar-
chitekci na zlecenie gminy stwo-
rzyli też koncepcję dobudowania 
w  przyszłości do hali sportowo-
-widowiskowej dodatkowego 
budynku, który będzie przezna-
czony dla SP nr 2 i  Gimnazjum nr 
2. - Część parterową przeznaczymy 
na szatnie i  świetlicę, bo dzisiaj 
świetlicę mamy w piwnicy, a górną 
kondygnację na dodatkowe sale dla 
gimnazjalistów – zapowiada T. Ci-
szewicz. 

(beb)

- Jesteśmy w  fi nałowej 20! – cieszy 
się prezes Stowarzyszenia Odra 
dla Turystów Łukasz Kozłowski 
i  opowiada o  konkursie, Minister-
stwa Infrastruktury i  Rozwoju przy 
współpracy z TVP1 i Radiem Zet, na 
najlepiej wykorzystane, zdaniem 
mieszkańców, fundusze unijne. 17 
lipca, gdy zamykaliśmy gazetę, by-
liśmy na drugim miejscu. Wtedy wy-
przedzał nas tylko gorzowski bulwar 
nad Wartą, też zrewitalizowany za 
unijne pieniądze. Finał nadal może 
być nasz! 

Stowarzyszenie Odra dla Tu-
rystów, zrzeszające kilka gmin 
województwa lubuskiego, w  tym 
także Słubice, zdobyło pieniądze 
z Brukseli i wybudowało dwa statki 
wycieczkowe, które pływają od 
ponad roku po Odrze. Z  pokładu 
Zefi ra i  Laguny można podziwiać 
dolinę środkowej Odry. Statki 
cieszą się dużą popularnością 

wśród mieszkańców pogranicza, 
a także uzupełniają ofertę dla tury-
stów. Spośród 800 zgłoszeń z całej 
Polski, znalazły się w  fi nale kon-
kursu i  od kilku tygodni można 
na nie głosować na stronie http://
www.europatomy.eu/finalisci/
zgloszenie/140. Rywalizacja po-
trwa do 24 lipca, a  zwycięzcę po-
znamy 27 lipca. W  miejscowości 
zwycięzcy zostanie zorganizowany 
30 sierpnia Ogólnopolski Dzień 
Funduszy Europejskich. Zakończy 
się on fi nałowym koncertem 
z  największymi gwiazdami pol-
skiej muzyki. - Statki do konkursu 
zgłosił mieszkaniec Bytomia Od-
rzańskiego i  to właśnie tam, jeśli 
się uda wygrać, odbyłby się kon-
cert. Jednak pamiętajmy, że chodzi 
przede wszystkim o  promocję na-
szych statków - podkreśla Ł. Ko-
złowski. 

(beb) 

Burmistrzowie 
tradycyjnie częstowali 
mieszkańców piwem 
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Tomasz Ciszewicz i Martin 
Wilke rozpoczęli wspólnie 
10 lipca Miejskie Święto 
Hanzy. Program przypadł 
mieszkańcom do gustu, bo 
oprócz tradycyjnego spo-
tkania na moście, na którym 
stanął, jak co roku, długi stół 
z bułkami ze śledziami, były 
też koncerty. Przed frank-
furckim ratuszem, zagrała 
m.in. Electric Light Orche-
stra. Legendarna grupa 
ściągnęła na koncert miesz-
kańców obu miast, którzy 
świetnie się razem bawili. 

(beb)
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 Do Odry rzucili świętojańskie wianki…
Pod koniec czerwca na tarasie miejskiej biblioteki biesiadowali przedstawiciele organizacji pozarządowych. Pletli wian-
ki z polnych kwiatów, degustowali regionalne potrawy, a na koniec  z pochodniami ruszyli nad Odrę.

„Świętojańskie wianki 2015” to im-
preza zorganizowana, w ramach V 
Spotkania Integracyjnego Lokal-
nych Organizacji Pozarządowych, 
przez bibliotekę miejską, Związek 
Nauczycielstwa Polskiego, w  tym 
sekcję emerytów i  rencistów, 
Stowarzyszenie Miłośników 
Ziemi Słubickiej i  Kazimierę Sta-
niak z  Koła Gospodyń Wiejskich 
w  Drzecinie. – Wstępem do spo-
tkania był program artystyczny 
nawiązujący do starosłowiań-
skiej tradycji Nocy Świętojań-
skiej – relacjonują organizatorzy. 
Wystąpiły dzieci z  przedszkola 
„Pinokio” i  uczniowie społecznej 
szkoły muzycznej. Potem muzykę 
na żywo zapewnił Rafał Cegielski, 
chór seniorów Konsonans wraz 

z  zespołem, który działa przy Słu-
bickim Miejskim Ośrodku Kultury. 
Uczestnicy mogli też spróbować 
tradycyjnych potraw przygotowa-
nych przez K. Staniak i  przekąsek 
z grilla, o które zadbała fi rma K&P 
Europa. Potem było wyplatanie 
wianków. Powstały prawdziwe ar-
cydzieła z  polnych kwiatów. – Ze 
śpiewem na ustach, z pochodniami 
w dłoniach i wiankami na głowach 
poszliśmy wszyscy na most, żeby 
rzucić wianki w nurt Odry – wspo-
minają organizatorzy. 

W  ramach projektu zrealizo-
wano też konkurs plastyczny pod 
hasłem „Świętojańskie wianki 
2015” skierowany do przedszkoli, 
gimnazjów i  szkół średnich z  te-
renu gminy. Wpłynęły 144 prace, 

które można oglądać obecnie w bi-
bliotece. Zwycięzców konkursu 
uhonorowano w  poniedziałek, 
22 czerwca, w  starostwie (powiat 
przyznał organizatorom dotację 
na ten projekt). Wśród przedszko-
laków pierwsze miejsca zajęli: An-
tosia Ujejska z  „Jarzębinki”, Hania 
Lewaszow z  „Misia Uszatka”, Kaja 
Gołębiowska z tego samego przed-
szkola i Lena Hubko z „Jarzębinki”. 
Wśród uczniów szkół podstawo-
wych jury najwyżej oceniło prace: 
Bartosza Cioska i  Karoliny Zieliń-
skiej z SP nr 2, Marta Koper z Gim-
nazjum nr 1 zwyciężyła w  swojej 
kategorii wiekowej, a Patrycja Proć 
z  Zespołu Szkół Licealnych wśród 
najstarszej młodzieży. 

(beb)      

 Uwaga na barszcz Sosnowskiego. 
To zielsko może nawet zabić!

Tę toksyczną roślinę zaobserwowano na początku lipca na polach przy drodze w kierunku Drzecina, do których 
można się dostać także z ulicy Rzepińskiej. Gmina ustawiła tam tablice ostrzegawcze . Zobowiązała też właściciela 
terenu do usunięcia niebezpiecznego barszczu Sosnowskiego. Trzeba jednak uważać, bo może on rosnąć także na 
innych działkach. 

Roślina jest dlatego tak niebez-
pieczna, bo szczególnie przy ostrym 
słońcu kontakt z  jej sokiem może 
nawet zabić. Na skutek oparzenia 
barszczem Sosnowskiego zmarła 
niedawno 67-letnia mieszkanka 
Jeleniej Góry. Jest pierwszą śmier-
telną ofi arą w  Polsce tej parzącej 
rośliny. Jak mówi Katarzyna Szorec 
z wydziału inwestycji i ochrony śro-
dowiska słubickiego magistratu, 
na swoich terenach gmina zwalcza 
regularnie to niezwykle uciążliwe 
zielsko, ale już na terenach nie bę-
dących jej własnością, robić tego nie 
może.

Stanowisko barszczu Sosnow-
skiego, które stwierdzono koło Drze-
cina nie jest gminnych gruntach. 
Samorząd od razu zawiadomił wła-
ściciela, żeby usunął roślinę. Przy 
tym też trzeba zachować szczególną 
ostrożność. - Należy chronić skórę, 
ubierając się szczelnie, najlepiej 
w strój z materiałów syntetycznych, 

wodoodpornych, w  tym koniecznie 
rękawice z  długimi rękawami. Ma-
teriały z  włókien naturalnych (ba-
wełniane, wełniane) wchłaniają sok 
– ostrzega K. Szorec. 

Podkreśla, że chronić trzeba też 
oczy zakładając gogle lub ewentu-
alnie okulary. Jeżeli dojdzie do kon-
taktu z  trującym zielskiem, należy 
szybko i dokładnie umyć skórę wodą 
z  mydłem i  unikać słońca przynaj-
mniej przez 48 godzin. Gdyby sok 
dostał się do oczu, jeszcze zanim 
trafi  się do lekarza, należy przemyć 
je dokładnie wodą i  chronić przed 
światłem (nosić okulary z  fi ltrem). 
Barszcz Sosnowskiego jest rośliną 
wytrzymałą i trudną do zwalczenia, 
powoduje też degradację środo-
wiska. Roślina rozmnaża się wy-
łącznie za pomocą nasion, których 
wytwarza wielkie ilości. Do Polski 
trafi ła z  dawnego ZSRR. Sprowa-
dzono ją jako paszę dla zwierząt. 

(beb) Straż Miejska ustawiła w gminie tablice ostrzegawcze. Jest na nich zdjęcie niebezpiecznego zielska. (fot. Archiwum Straży Miejskiej)
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Tak się wspólnie bawiliśmy  
na festiwalu Most/Die Brücke 

W piątek, 10 lipca, koncertem Anny Marii Jopek i zespołu Kroke, zakończyliśmy Międzynarodowy Festiwal Most/Die Brücke. Było 
to osiem dni wypełnionych przeróżnymi atrakcjami. Bawiliśmy się wspólnie m.in. na stadionie, gdzie odbywał się koncert Lato Zet 
i Dwójki, który przyciągnął do naszego miasta wielu gości, w Collegium Polonicum, gdzie rewelacyjny koncert dał Ray Wilson, wo-
kalista m.in. legendarnej grupy Genesis. Na małej scenie, która stanęła na deptaku przy moście jazzem czarował Raminiak Quar-
tet, który zaprezentował swoją nową płytę „Locomotive”, na dziedzińcu Collegium Polonicum gościliśmy m.in. Janusza Zaorskiego, 
Zbigniewa Zamachowskiego, Ewę Błaszczyk. Tam też była okazja obejrzeć fi lmy kina ukraińskiego. Festiwal to również wystawy 
fotografi i i malarstwa, m.in. awangardy lwowskiej, warsztaty z udziałem choćby znakomitego fotografi ka Tomasza Tomaszewskiego 
i wiele innych imprez. Była to już trzecia edycja festiwalu, którego głównym organizatorem jest Fundacja EDM+, a współorganizato-
rem gmina.

(beb) 
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 Języki nasi gimnazjaliści znają lepiej niż ich rówieśnicy 
Tuż przed wakacjami uczniowie gimnazjów poznali wyniki egzaminów końcowych. W obu naszych szkołach zdecy-
dowanie najlepiej wypadły sprawdziany z języków obcych. W „dwójce”, w „latarnianej klasie” uczniowie perfekcyjnie 
posługują się niemieckim.  To pokazuje, że warto wspierać tego typu projekty edukacyjne.

Ahoj Flisacy!
Flisacy z różnych zakątków Polski zawitali 
do słubickiego portu. Gościli u nas we wto-
rek, 7 lipca. 

 Nasze przedszkolaki i uczniowie 
zebrali ponad 26 tys. kg odpadów!

 Mamy kolejne miejsce, 
gdzie można poćwiczyć 
pod chmurką 

Na deptaku przy Kochanowskiego słubiczanie, od końca czerwca, 
mogą korzystać z urządzeń do fi tnessu. Wkrótce, w parku przy alei 
Niepodległości, powstanie też linowy plac zabaw. 

„Latarnia” to projekt realizowany 
od 10 lat przez słubickie Gimna-
zjum nr 2 i Gimnazjum im. Karola 
Liebknechta we Frankfurcie. Po-
lega na tym, że przez dwa lata, raz 
w  tygodniu, uczniowie ze Słubic 
i Frankfurtu wspólnie się uczą. Do 
nauki w  tandemie przygotowują 
się wcześniej przez rok. Przynosi 
to niesamowite efekty, co widać 
analizując wyniki egzaminu gim-
nazjalnego. W  części dotyczącej 
znajomości języka niemieckiego 
na poziomie podstawowym, 
uczniowie z klasy „latarnianej” uzy-
skali 92,3 proc. punktów. W części 
rozszerzonej aż 95 proc. W  innych 

klasach, z  językami młodzieży też 
poszło nieźle. To spowodowało, 
że średnia wszystkich uczniów 
z  języka niemieckiego w  stopniu 
podstawowym wyniosła 73,4 proc. 
W województwie lubuskim była na 
poziomie 57,12 proc., a w kraju – 57 
proc. W skali staninowej (od 1 do 9), 
szkoła otrzymała bardzo wysoką 
notę 8.

Nieco gorzej (6 w  skali stani-
nowej) poszło uczniom z  językiem 
angielskim. Na poziomie podsta-
wowym średnia wyniosła 71,7 proc. 
(średnia wojewódzka – 64,88 proc., 
a krajowa- 67 proc.). Angielski roz-
szerzony przyniósł średnią 62,3 

proc. (w  województwie – 50,36, 
w kraju – 48 proc.). 

A jak poszło uczniom Gimnazjum 
nr 1? W  tej szkole szóstkę w  skali 
staninowej (67,68 proc.) uzyskali 
uczniowie, którzy zdawali język an-
gielski na poziomie podstawowym. 
To wyższy wynik niż średnia w  Lu-
buskiem (64,88 proc.) i  w  kraju (67 
proc.). Z  angielskim rozszerzonym 
było już gorzej, choć wyniki też były 
wyższe niż w  skali województwa 
i  kraju. Średnia wyniosła 50,53 
proc. (lubuskie- 50,36 proc., kraj – 
48 proc.). Niemiecki wypadł nieco 
poniżej średniej wojewódzkiej i kra-
jowej. Uczniowie uzyskali średnio 

56,36 proc. punktów (lubuskie- 
57,12, kraj – 57). 

Znajomość języków obcych to 
tylko część egzaminu gimnazjal-
nego. Oprócz nich sprawdza się też 
znajomość historii i  wiedzy o  spo-
łeczeństwie, osobny egzamin jest 
z języka polskiego, a także z zakresu 
przedmiotów przyrodniczych oraz 
matematyki. 

W  Gimnazjum nr 2 egzaminy te 
wypadły lepiej niż w „jedynce”. 

Z  wszystkich czterech części 
oprócz przedmiotów przyrodni-
czych uczniowie uzyskali wyniki, 
które dały szkole trzy szóstki w skali 
staninowej i  jedną piątkę, właśnie 

z  przedmiotów przyrodniczych. 
W  Gimnazjum nr 1 wiedzę z  za-
kresu historii, przedmiotów przy-
rodniczych i  matematyki oceniono 
średnio na trójkę w skali staninowej. 
Z języka polskiego - na dwójkę. 

Z  historii średnia wyniosła 56,66 
proc. (wojewódzka – 62,02 proc., 
kraj – 64 proc.), z  języka polskiego 
– 50,69 proc. (województwo – 59,28 
proc., kraj – 62 proc.). Z  przed-
miotów przyrodniczych średnia to 
42,59 proc. (lubuskie- 48,07proc., 
kraj – 50 proc.), a  z  matematyki – 
38,32 proc. (województwo – 45,84 
proc., kraj – 48 proc.). 

(beb)

W  trakcie XX Flisu Odrzańskiego 
Słubice były jednym z  19 miast, 
do którego wodniacy przycumowali, 
żeby choć na chwilę postawić nogę 
na suchym lądzie. 

W  spływie brało udział około 
70 uczestników i  14 jednostek pły-
wających w  tym ogromna, barwna 
drewniana tratwa, która wzbu-

dzała największe zainteresowanie. 
Docelowo ostatnim przystan-
kiem fl isaków był Bulwar Żeglarzy 
w  Szczecinie, gdzie dotarli w po-
łowie lipca. Odrzański Flis to ponad 
700 km spływu Odrą, to promocja 
walorów turystycznych całego od-
cinka rzeki.

(ap) 

- To ponad dwa razy tyle, co w ubie-
głym roku – cieszy się prezes Przed-
siębiorstwa Usług Komunalnych 
Ireneusz Woźniak. Dzieci zbierały 
odpady od początku roku. Do zwy-
cięzców konkursu powędrowały 
cenne nagrody. 

Wśród szczęśliwców były dzieci 
z  przedszkola „Jarzębinka”, które 
zajęły pierwsze miejsce, maluchy 
z  „Super dziecka” (drugie miejsce) 
i  przedszkolaki z  „Pinokia”. Wśród 
podstawówek najwięcej surowców 
wtórnych uzbierano w  Szkole Pod-
stawowej w Kunowicach, SP Euregio 
i  Społecznej Niepublicznej Ogólno-
kształcącej Szkole Muzycznej. 

- Najbardziej jestem dumny 
z  przedszkolaków. Ale między 
nimi była rywalizacja! – opowiada 
I. Woźniak. Mówi, że dzieci szły łeb 
w łeb, a w ostatecznym rozrachunku 

okazało się, że decydowało kilka 
kilogramów. W  „Jarzębince” jedno 
dziecko uzbierało średnio 34,6 kg 
odpadów. W „Super dziecku” ponad 
30 kg, a w „Pinokio” blisko 28 kg. 

W SP w Kunowicach jeden uczeń 
dostarczył ponad 31 kg odpadów, 
w „Euroregio” prawie 28 kg, w szkole 
muzycznej blisko 18 kg. 

W  sumie w  konkursie wzięło 
udział ponad 2 tys. dzieci z  13 pla-
cówek, które uzbierały dokładnie 
26 590 kg surowców wtórnych: pla-
stiku i  makulatury. Jego organiza-
torem, drugi rok z  rzędu byli: PUK, 
fi rma ZUO International z Kunowic, 
a  patronat nad konkursem objął 
burmistrz Tomasz Ciszewicz. 

W  nagrodę dzieci dostały m.in. 
sprzęt audiowizualny, zestawy do 
nauki i sprzęt sportowy. 

(beb)

11-letni Oliwier Begier opowiada, że 
przychodzi tu niemal codziennie. 
Niektóre urządzenia są jeszcze dla 
niego za trudne, ale na wielu można 
się fajnie poruszać. - Stanęły tam: 
wahadło, biegacz, wioślarz, nożna 
prasa…- wylicza Antoni Chomik ze 
słubickiego magistratu. Wszystkie 
z  atestami, bezpieczne dla użyt-
kowników. Na urządzenie siłowni 
gmina wydała 18 tys. zł. 8,5 tys. zł 
dołożyła słubicka fi rma Transhand. 
To drugie takie miejsce w Słubicach, 
a trzecie w gminie. Pierwszy fi tness 
pod chmurką samorząd urządził na 
placu Wolności. Kolejny przy szkole 
w Kunowicach. Teraz przyszła kolej 
na deptak. Przychodzi tam wypo-
czywać wiele osób, bo wcześniej 
zbudowano tam duży, ładny plac 
zabaw. Teraz jest coś i dla maluchów, 
i dla nieco starszych, i dla dorosłych. 

Latem powstanie też inna atrakcja 
dla dzieci. W parku przy ul. Niepod-
ległości zbudowany zostanie plac re-
kreacyjny z urządzeniami linowymi, 
które uczą sprawności. Pracownicy 

Reklama

magistratu właśnie przeglądają 
oferty. Gmina wyda na to 36 tys. zł. 
Tym razem całą kwotę da samorzą-
dowi na ten cel fi rma Koenecke, 

która ma swoją fabrykę na terenie 
Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. 

(beb)
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 Kontener Wolności  to niezwykła lekcja 
współczesnej historii

Oni też triumfowali 
na Vincentianie

Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Maryjnej 
z Parafi i Najświętszej Marii Panny Królowej 
Polski w Słubicach wyśpiewało podczas fe-
stiwalu piosenki religijnej, w podkrakow-
skich Piekarach, główną nagrodę w katego-
rii piosenka vincentyńska. 

Niemiecka Sparkasse 
wychodzi naprzeciw Polakom  

Rozmowa z Martą 
Sztelmach-Więcek, 
kierowniczką Pol-
sko-Niemieckiego 
Biura Współpracy 
Kas Oszczędnościo-
wych we Frankfur-
cie nad Odrą 

- Do jakich klientów z  Polski 
Sparkasse kieruje głównie swoją 
ofertę? 
- Do osób, które pracują lub miesz-
kają w  Niemczech. Trudniej jest im 
skorzystać z  pełnej oferty polskich 
banków, bo zarabiają w innym kraju. 
Podobnie rzecz ma się z fi rmami pol-
skimi, które wchodzą na rynek nie-
miecki. Nie do końca rodzime banki 
są w  stanie wesprzeć lub sfi nan-
sować ich działalność za granicą. 
Wynika to z  przepisów prawnych. 
Głównym powodem są kwestie 
zabezpieczeń dla banków. Na tym 
tracą i klienci indywidualni, i fi rmy. 
Sparkasse wyszła im naprzeciw, tym 
bardziej, że liczba osób pracujących 
w  Niemczech bardzo wzrosła. To 
powoduje, że mamy coraz więcej 
klientów z  Polski. W  całym pasie 
przygranicznym, w  różnych Spar-
kassach ok. 20 tys. klientów z Polski. 
- Polacy pracują w  Niemczech, 
ale nie zawsze znają na tyle język, 
żeby na przykład porozumieć się 
bez problemu w  banku. Drugą 
kwestią są różnice w  przepisach. 
Mogą liczyć na jakąś pomoc?  
- Tak. Już od trzech lat, wkrótce po 
tym, jak Niemcy otworzyły swój 
rynek pracy dla Polaków, mamy 
pracowników, którzy mówią tym ję-
zykiem. W niektórych naszych Spar-
kassach jest nawet po kilka osób, 
które rozmawiają po polsku. Nieza-

leżnie od tego czy pomocy potrze-
buje osoba prywatna, rzemieślnik 
czy fi rma - u nas ją znajdzie.
- Z jakich ofert najczęściej korzy-
stają Polacy? 
- Mamy dużo ciekawych propozycji 
dla fi rm, które dopiero rozpoczynają 
działalność, ale też dla prywatnych 
klientów. Oprócz tego, że otwierają 
u  nas konta, na które wpływają ich 
zarobki, to także mogą skorzystać 
z  produktów, które mają na przy-
kład dofi nansowanie niemieckiego 
państwa – choćby z  dodatkowych 
ubezpieczeń emerytalnych. To tym 
bardziej interesujące, że państwo 
daje bonusy tym, którzy chcą oszczę-
dzać. Także Polakom. Są też ubezpie-
czenia na życie czy zdrowotne, które 
są bardziej atrakcyjne niż w  Polsce 
i  wiele innych ofert niezależnie od 
tego, gdzie klient ma meldunek. 
Mamy wiele ofert dla Polaków, 
którzy pracują bądź mieszkają 
w  Niemczech. Mamy też skompli-
kowane produkty, których w  Polsce 
nie ma. Najlepiej jest umówić się 
na spotkanie. Wtedy na takie do-
radztwo poświęcamy tyle czasu, 
żeby o wszystkim porozmawiać. 
- Sparkasse podkreśla, że jest 
bankiem, który ma misję do speł-
nienia…
- Już 15 lat temu Sparkassy w  pasie 
przygranicznym założyły Polsko-
-Niemieckie Biuro Współpracy Kas 

Oszczędnościowych. Misją biura jest 
wspierania przedsiębiorstw, które 
wchodzą na rynek polski i taką samą 
ofertę kierujemy do polskich fi rm, 
które chcą wejść na rynek niemiecki. 
Możemy pomóc w szukaniu kontra-
hentów, negocjacjach, doradztwie 
podatkowo-prawnym, założeniu 
fi rmy, szukaniu pracowników, po-
zyskiwaniu środków unijnych oraz 
doradzić w kwestiach fi nansowania. 
Pomagamy dotrzeć fi rmom do odpo-
wiednich fachowców lub instytucji 
w  zależności od potrzeb. Ogólne in-
formacje oraz wstępne doradztwo są 
nieodpłatne. Na dalszym etapie z za-
leżności od nakładu pracy, składamy 
przedsiębiorcom ofertę na kon-
kretne działania na terenie Niemiec. 
Nasza oferta skierowana jest przede 
wszystkim do małych i  średnich 
przedsiębiorstw, które potrzebują 
praktycznego wsparcia. Posiadamy 
pełną gamę usług potrzebnych do 
zdobycia rynku sąsiada. 

Sparkasse to bank, który jest po-
dobny do polskiego PKO BP SA, ale 
nie jest zarządzany centralnie, tylko 
regionalnie. Dużo rzeczy sponso-
ruje, wspiera kulturę, sport, ośrodki 
pomocy, dzieci. Nawet dofi nanso-
wuje biuro zadłużeń, które pomaga 
wyjść z długów. 

To bank z tradycją, ukierunkowany 
na wspieranie regionu. Sparkasse 
działa według zasady „od regionu dla 
regionu” – zarządza pieniędzmi lo-
kalnych fi rm czy mieszkańców i tylko 
im może udzielać wsparcia. Dzięki 
temu kryzys fi nansowy nie dotknął 
Sparkasse i jest to najczęściej wybie-
rany bank w Niemczech. 

Co ciekawe pierwsza siedziba Spar-
kasse Oder – Spree we Frankfucie nad 
Odrą powstała w  Beeskow w  1822 
roku i  do dziś znajduje się pod tym 
samym adresem – Stary Rynek 1. 
- Dziękuję. 

Rozmawiała Beata Bielecka 

W czasie festiwalu 
Most w Collegium 
Polonicum stanął 
Kontener Wolno-
ści Piotra Wójcika. 
Można tam było po-
słuchać opowieści, 
które poruszają i na 
długo zostają w gło-
wach. Ich bohate-
rami są Rosjanie, 
w różny sposób de-
fi niujący wolność.  

Pierwsza część projektu Wolności, 
którą P. Wójcik zaprezentował na 
ubiegłorocznym festiwalu Most, 
traktowała o  Powstaniu Polskich 
Wolności po roku 1989. – Czym 
jest wolność dla Polaka żyjącego 
tu i  teraz? – pytał autor, który zaj-

muje się fotografi ą dokumentalną. 
Wśród jego bohaterów znaleźli się 
wówczas m.in. żołnierz AK, który 
pamięta walkę o  wolność Polski 
od 1939 roku, robotnik zlikwido-
wanej stoczni w Gdańsku, działacz 
opozycji demokratycznej pełniący 
funkcje państwowe, homoseksu-
alista i katolicki duchowny. 

Tym razem P. Wójcik, poprzez 
wypowiedzi swoich rozmówców, 
opowiada o  wolności w  Rosji. Pyta, 
w  jaki sposób mieszkańcy Fede-
racji Rosyjskiej defi niują pojęcie 
wolności w  wymiarze prywatnym 
i  publicznym? Czym dla Rosjan 
jest wolność dzisiaj, prawie ćwierć 
wieku od ogłoszenia pierestrojki, 
upadku Muru Berlińskiego i  roz-
padu ZSRR w  1991 roku? Jak Ro-
sjanie myślą o  wolności w  dobie 
przemian politycznych, jakie za-
chodzą obecnie w ich kraju, a przede 
wszystkim w  obliczu niedawnej 
aneksji Krymu i wojny na wschodzie 
Ukrainy. P. Wójcik zapytał „zwy-
kłych” Rosjan o  ich indywidualne 
losy, doświadczenia i drogi życiowe, 

często niejednoznaczne lub drama-
tyczne. Taka jest historia Wasilija 
Andrejewskiego, którego twarz pa-
trzy z portretu promującego projekt. 
Wasilij został aresztowany w wieku 
19 lat i  osądzony za zabójstwo, któ-
rego nie popełnił. Na 14 lat osadzono 
go w łagrze o zaostrzonym rygorze. 
Wyszedł z więzienia 8 marca 2015. 

Tych historii nagranych w  Mo-
skwie można było posłuchać w Kon-
tenerze Wolności w CP, ale nie tylko. 
Codziennie, jedną lub dwie opo-
wieści, prezentowano w kinie letnim, 
na dziedzińcu Collegium Polonicum, 
przed projekcją fi lmów ukraińskich.

Czym wolność jest dla Piotra Wój-
cika? Czego on sam się dowiedział 
o wolności tworząc ten projekt? – To, 
co mi szczególnie utkwiło to to, że 
właściwie nikt z nas, w sposób natu-
ralny nie zadaje sobie pytania czym 
jest wolność. Dopiero jak zaczynamy 
to analizować, zaczynamy zauważać, 
że dla każdego z nas jest ona właściwie 
czymś innym. Dowiedziałem się, że 
jesteśmy bardzo różni. Jak to by było 
fajnie gdybyśmy potrafi li się akcep-

Wcześniej informowaliśmy, że 
z  drugą nagrodą z  majowego kon-
kursu wróciła schola Jerzyki z  Ku-
nowic. Wtedy nie wiedzieliśmy 
jeszcze, że po raz trzeci udział w fe-
stiwalu wzięła też schola ze Słubic. 
Przygotowała  dwa utwory: „Drogo-
wskaz życia”, który skomponował 
Artur Mierzwiak, a  tekst napisała 
Anna Kozłowska, oraz „Dobry jest” - 
cover zespołu Exodus wykonany we 
własnej aranżacji.

- Z  całego serca dziękujemy za 
wsparcie księdzu proboszczowi 
Tomaszowi Partyce, opiekunowi - 
siostrze Krystynie Koszut oraz towa-
rzyszącej nam siostrze Katarzynie 
Byrdak, a także wszystkim członkom 
zespołu za chęci i  zaangażowanie – 

podkreśla A. Mierzwiak, który muzy-
kuje z całą rodziną. On w zespole gra 
na perkusji, jego żona Małgorzata na 
fl ecie, a  córeczka Martynka śpiewa. 
W  skład zespołu wchodzą też: Ela 
Samosiuk, Patrycja Wasilewska, 
Alicja Szachta, Alicja Radkiewicz, 
Marta Zaporowska, Klaudia Grzesik, 
Milena Dziubak, Iwona Maćkowiak, 
Marika Olech, Mateusz Hein oraz 
Alicja Biernat (vocal + skrzypce), Ad-
rianna Moraczyńska (vocal + gitara 
elektryczna), Oliwia Mizerska (gitara 
elektryczne), Lilia Radkiewicz (key-
board), Paulina Krytkowska (gitara 
basowa).

W  tym składzie zespół gra od 
dwóch miesięcy.

(beb)

tować, a nie siebie zwalczać. Bo w tej 
różnorodności jest siła – podkreśla. 

Czy dla Polaków wolność jest war-
tością? – Mam wrażenie, że czują 
się trochę zagubieni w  tej wolności 
– mówi P. Wójcik. - Bo myśmy ją tak 
łatwo, po 89 roku, uzyskali. Nie była 
ona okupiona jakąś wielką tragedią. 
Była to przemiana pokojowa, wspa-
niała, ale my chyba tego nie potra-

fi my do końca docenić. To bardzo 
dokładnie widać jak się skonfrontuje 
wypowiedzi Polaków z  wypowie-
dziami Rosjan. Tych Rosjan, którzy 
politykę Putina widzą w sposób kry-
tyczny, demokratów, którzy są bardzo 
osamotnieni w  swoim kraju. Widać 
jaka jest przepaść pomiędzy nami 
i naszym myśleniem, a dążeniem Ro-
sjan do wolności i bycia sobą. (beb)
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Piotr Wójcik (z prawej) podczas otwarcia Kontenera z Januszem Hetmanem, dyrektorem 

artystycznym festiwalu i dyrektorem CP dr Krzysztofem Wojciechowskim. 

fo
t.

 A
rc

h
iw

u
m

fo
t.

 B
ea

ta
 B

ie
le

ck
a



8 gazeta Słubicka   07/2015   23 lipca

Anna Panek-Kusz 
pokaże swoje 
prace w Czechach 

W Pardubicach, w ramach czesko-polskie-
go lata fotografi cznego 2015, 24 lipca werni-
saż będzie miała słubiczanka Anna Panek-
-Kusz. Zaprezentuje tam dwa swoje projekty 
fotografi czne.   

Sztuka Michajłowa 
obnaża rzeczywistość  

Przez okres wakacji do 25 sierpnia w Galerii OKNO Słubickiego Miej-
skiego Ośrodka Kultury można ogladać wystawę  ukraińskiego foto-
grafa Borysa Michajłowa, Yesterday´s Sandwich: 60s 70s

Boris Michajłow będąc najlepszym 
fotografem ukraińskim, należy rów-
nocześnie do grona najgłośniejszych 
artystów byłego Bloku Wschod-
niego. Jako fotograf uzyskał rozgłos 
wstrząsającą serią fotografi i, obna-
żającą system „kraju powszechnej 
szczęśliwości“. Zdjęcia ludzi wyklu-
czonych – narkomanów, alkoho-
lików, bezdomnych czy dzieci ulicy 
wykonane tuż po rozpadzie ZSRR 
pokazywały nagą prawdę o  bez-
względności ustroju i stanie degene-
racji jego społeczeństwa.

Wystawa prezentowana w Galerii 
OKNO jest w pewien sposób szcze-
gólna, gdyż przedstawione na niej 
fotokolaże są pod względem for-
malnym nietypowe dla tego artysty, 
ale już w warstwie emocjonalnej 
dotykamy typowej dla niego wiel-
kiej wrażliwości socjalnej, którą jak 
znak rozpoznawczy znajdujemy 
niemal w każdej pracy.

Łącząc nostalgię i  romantyzm 
słowiańskiej duszy z  potrzebami 
oraz wyobrażeniami ludzi zapa-
trzonych w  nierozpoznaną jeszcze 
kulturę Zachodu Michajłow ko-
mentuje rzeczywistość, której po-
trafi  być nie tylko obserwatorem, 
ale tez analitykiem. To, że w  jego 
twórczości fi kcja miesza się z praw-
dziwym życiem, dobro łatwo staje 
się złem, piękno miesza ze szpetotą, 
komizm z codzienną tragedią, a try-
wialność z  przesłaniem ideowym, 
świadczy o  silnym zakorzenieniu 
jego twórczości w  tradycji najlep-
szej niepokornej literatury Rosji So-
wieckiej, a  zwłaszcza o  duchowym 
powinowactwie z Bułhakowem.

Ta seria zdjęć była w  pewnym 
sensie zapowiedzią pomarańczowej 
rewolucji na Ukrainie – wyznaje 
w  rozmowie. Ciekawe w  jakim 
momencie zdjęcie staje się doku-
mentem? Czy w momencie fotogra-

fowania czy oglądania fotografi i? 
– pyta.

Prowadząc życie nomada, prze-
mieszczając się ciągle pomiędzy 
Berlinem a  Wschodnią Ukrainą, 
artysta szuka skrawka prawdy 
o  życiu, jakiegoś punktu odnie-
sienia, w  którym możliwa byłaby 
wiara, że czasy, kiedy w  jego kraju 
decydowano za człowieka w każdej, 
nawet intymnej sferze życia, szczę-
śliwie minęły. Sam postrzega czło-
wieka jako element gry, której 
wprawdzie nie może wygrać, ale 
ważne jest, by pozostać w  niej jak 
najdłużej. Nie sugerując żadnych 
prawd, towarzyszy odbiorcy w  po-
szukiwaniach, ale zostawia mu 
szerokie pole do indywidualnego 
zagospodarowania. Czasami przy-
spiesza kroku i szuka intensywniej. 
Kogo? Zagubionego w  zadyszce 
transformacji siebie samego.

Magda Potorska i Marek Poźniak

– Genesis to opowieść o  kobiecie, 
o  jej istocie, cielesności, darze 
dawania życia i  zachodzącym 
zmianom. To rozrachunek z  ciele-
snością – opowiada A. Panek-Kusz.

W  poetyckich pozach, niedopo-
wiedzianych ujęciach jawi się ko-
bieta o  nienagannych kształtach, 
pełna spokoju i  wyciszenia. Har-
monia ciała i umysłu wydają się być 
niepodważalne. Jednak postać ko-
biety – w niezmiennie perfekcyjnej 
kuli – coraz bardziej się wypacza. 
Burzy się harmonia, wkracza ele-
ment zniszczenia, destrukcji. Nie-
naganna kula staje się krzywym 
zwierciadłem. Czas nie bywa 
łaskawy, nadaje rytm początku 
i  końca, zatacza koło. Tak więc ge-
nesis to początek i  koniec, a  może 
początek końca, koniec początku?

Drugi projekt to „Synteza syme-
trii”. – Rejestruję postać ludzką 
z dystansem, bez emocji wynikają-
cych z piękna sylwetki, czarującego 
uśmiechu, obfi tości kształtów. 
Odrzucając nieistotne detale ludz-
kiej anatomii, mając na uwadze 
jej symetryczną budowę ciała, 
pozwalam sobie na znajdowanie 

symetryczności w  przyjmowanej 
przez modela pozie, we wzajemnej 
relacji gestów. Sylwetka człowieka 
uchwycona w  ruchu, wyrwana 
z  otoczenia, ujednolicona plamą 
traci swoją symetryczność fotogra-
fowana pod kątem, z  określonego 
punktu widzenia, wykonująca 
określony ruch. Zarejestrowaną 
w  ten sposób fi gurę ludzką po-
dwajam, tworząc lustrzane odbicie 
- mówi A. Panek- Kusz

Nałożone na siebie fragmenty 
tworzą zaskakujące, na powrót sy-
metryczne kształty przybierające 
postać abstrakcyjnych grafi k mniej 
lub bardziej rozbudowanych, deko-
racyjnych w  zależności od wyzna-
czonej osi odwzorowania.

Mistycyzm ujawnionych symboli 
jest usytuowany gdzieś na pogra-
niczu wiarygodności, dlatego zain-
teresowanego odbiorcę zachęcam 
do interpretowania czy wręcz od-
czuwania tych obrazów poprzez 
osobiste historie znaczeń, arche-
typy, skojarzenia, które wynikają 
z  indywidualnych doświadczeń 
i preferencji. 

(Źródło: Anna Panek-Kusz)

W Collegium Polonicum powstanie 
międzynarodowy wydział!

 Przygraniczna placówka, która od 
20 lat jest jednym ze sztandarowych 
przykładów współpracy polsko-
-niemieckiej, otrzymuje nowe im-
pulsy rozwojowe. Głównym z  nich 
jest idea utworzenia w  Collegium 
Polonicum na bazie istniejącego 
już Polsko-Niemieckiego Instytutu 
Badawczego oraz profesur Bran-
denburgii oraz Centrum Interdy-
scyplinarnych Studiów o  Polsce 
Viadriny, nowej, bardziej zaawan-
sowanej struktury - międzynarodo-
wego wydziału. 

W  Europie nie powstał dotych-
czas wydział będący część wspólną 
dwóch uniwersytetów z  dwóch 
państw. Eksperyment ten ma nie 
tylko pogłębić współpracę polsko-
-niemiecką, ale również przyczyni 
się do rozwoju badań, które będą 
prowadzone na światowym po-

ziomie. Posłuży temu stworzenie co 
najmniej 30 nowych etatów, w  tym 
10 dodatkowych profesur poświę-
conych najnowszym obszarom hu-
manistyki: mediom społecznym, 
migracji, wirtualnej rzeczywistości 
oraz kulturowym, ekonomicznym 
i  prawnym konsekwencjom cyfry-
zacji rzeczywistości. 

Dr Krzysztof Wojciechowski, 
dyrektor Collegium Polonicum 
podkreśla: „Otwiera to przed nami 
nowe perspektywy nie tylko w ba-
daniach, ale również w dydaktyce. 
Mamy nadzieję, że nowe wspólne 
kierunki studiów Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w  Poznaniu 
i Uniwersytetu Europejskiego Via-
drina we Frankfurcie nad Odrą 
przyciągną kandydatów nie tylko 
z regionu, ale wręcz z całej Europy.” 
Grupa ekspertów z  Uniwersytetu 

im. Adama Mickiewicza w  Po-
znaniu i  Viadriny postanowiła, iż 
wydział będzie nosił nazwę „Mię-
dzynarodowy Wydział Studiów 
Europejskich i  Regionalnych”. Dla 
jego realizacji potrzebne będzie 
zwiększenie budżetu Collegium 
Polonicum o  8 milionów złotych 
rocznie. Napawa optymizmem 
fakt, że kraj związkowy Branden-
burgia, ustami Minister ds. Nauki, 
Badań i  Kultury, pani prof. Sabine 
Kunst zadeklarował prawie 6 mi-
lionów złotych. Oba uniwersytety 
liczą również na konstruktywną 
postawę polskiego rządu. W  poli-
tycznie trudnych czasach polsko-
-niemiecki wydział w  Collegium 
Polonicum ma być świadectwem 
żywotności idei europejskiej oraz 
trwałości współpracy obu krajów.

Ewa Bielewicz-Polakowska  Anna Panek-Kusz swoje prace pokazywała już też w rodzinnych Słubicach.
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Burmistrzowie Słubic i Frankfurtu: 
- Witajcie nasi nowi mieszkańcy! 

W niedzielę, 12 lipca, gościliśmy w Collegium Polonicum, ok. 150 nowych mieszkańców naszego Dwumiasta. Mieli oni możliwość porozmawiać z burmistrzem Tomaszem Ciszewi-
czem, a także słubickimi radnymi, oraz nadburmistrzem Frankfurtu Martinem Wilke i przedstawicielami tamtejszego magistratu. Było to już drugie tego typu spotkanie. - To bardzo 
dobra okazja do tego, żeby się poznać, a także opowiedzieć nowym mieszkańcom o tym, co mamy im do zaoferowania - podkreśla T. Ciszewicz. Wspominał choćby o tym, że gmina 
mocno inwestuje w oświatę, co sprawia, że mamy nowoczesne przedszkola i szkoły, a także duży żłobek dla najmłodszych dzieci. Wspólnie z Frankfurtem możemy też się pochwalić 
wspólną komunikacją miejską, jedyną taką na polsko-niemieckim pograniczu czy polsko-niemieckim przedszkolem w Słubicach. Dla naszych mieszkańców mamy też ciekawą 
ofertę kulturalną - organizujemy razem m.in. festiwal piosenki autorskiej Transvocale czy Międzynarodowy Festiwal Sztuki Most/Die Bruecke.

(beb)
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Bardzo sportowa niedziela
Na obiektach SOSiR odbyły się trzy imprezy sportowe fi rmowane przez Fundację na Rzecz 
Sportu i Rekreacji. Siatkówka plażowa, golf i rodzinny minigolf przyciągnęły łącznie ponad 50 
uczestników.

Nasza mistrzowska 
Gosia Krzyżan!

Małgorzata Krzyżan to już niemal legenda słubickiej lekkiej atlety-
ki. O jej wszystkich sukcesach podczas kilkudziesięcioletniej kariery 
można by napisać książkę. Co najważniejsze słubiczanka cały czas 
trenuje i odnosi kolejne spektakularne sukcesy.

Srebrna Sofi a!
Marzyliśmy o złocie- pozostało prawdziwe 
srebro wywalczone na Mistrzostwach Euro-
py juniorów w lekkiej atletyce przez zawod-
niczkę Lubusza Słubice- Sofi e Ennaoui.

Rosną nam 
następcy 
Radwańskiej 
i Janowicza?

Na korcie SOSiR, 11 
lipca, odbył się tur-
niej tenisa ziem-
nego dla młodych 
adeptów tego spor-
tu. Organizatorem 
był trener Jan Salij, 
którego wsparł słu-
bicki Bank BGŻ BNP 
Paribas.

Turniej był rozgrywany w  dwóch 
kategoriach wiekowych (do 9 i  12 
lat), w  dodatku bardziej w  formie 
zabawy, której celem było kształ-
towanie poprawnych nawyków 
w  tenisie ziemnym, dlatego jego 
zasady były inne. Dzieci rozgrywały 
swoje pojedynki na znacznie mniej-
szych boiskach, które wydzielono 
na profesjonalnym korcie. Do boju 
stanęło łącznie 15 zawodniczek 
i  zawodników, którzy zagrali sys-
temem „każdy z każdym”. W młod-
szej kategorii zwyciężył Banjamin 
Mieczkowski przed swym bratem 
Olivierem i Ksawerym Przywoźnym. 
Natomiast u  starszych klasę poka-
zała Laura Grabka, nasza tenisowa 
nadzieja, zdobywająca już sukcesy 
na arenie wojewódzkiej. Tu podium 
zamykali Jakub Mizerski i  Miron 
Szuman. 

(rt)

Słubicka Fundacja na Rzecz Sportu 
i  Edukacji SOSiR powstała pod 
koniec ubiegłego roku i  od razu 
zaczęła prężnie działać w  sferze 
sportu, edukacji i  charytatyw-
ności. W  niedzielę 12 lipca dzięki 
wsparciu starostwa powiatowego 
udało się przeprowadzić aż trzy 
wydarzenia skierowane do naszych 
mieszkańców. Od rana na boiskach 
piaszczystych swoje boje rozgrywali 
siatkarze plażowi. Osiem drużyn 
najpierw zagrało w  grupach, a  na-
stępnie w  decydujących pojedyn-

kach. W wielkim fi nale spotkały się 
ekipy Bambo Team Ośno Lubuskie 
( Paweł Hajkowicz, Wojciech Droz-
dowicz) z  FSL- Aktywnymi (Rafał 
Borowiak, Chrystian). Tym razem 
górą byli goście z  Ośna, którzy po 
bardzo zaciętym meczu wygrali 2-1 
w  setach. Trzecie miejsce premio-
wane pucharem przypadło Zumba 
Team II z  Rzepina (Wojciech Kacz-
marek, Tomasz Kochanowski). Tuż 
po siatkarzach wystartowali gol-
fi arze. Dwie rundy na 9-dołkowym 
polu wyłoniły zwycięzców w  kate-

goriach „netto” i  „brutto”. Tu klasę 
pokazali słubiczanie, na co dzień 
intensywnie trenujący. Kategoria 
netto: 1. Tadeusz Linder, 2. Wal-
demar Rupiński, 3. Zbigniew Sa-
wicki. Kategoria brutto: 1. Thomas 
Schurwanz, 2. Tadeusz Linder, 3. 
Waldemar Rupiński. Najpóźniej, 
bo o  13.00 wystartowały rodziny 
3-osobowe, które wzięły udział 
w  turnieju minigolfa. Miały one 
za zadanie przejść dwukrotnie 9 
przeszkód i  trafi ć do dołków z  jak 
najmniejszą liczbą uderzeń. Tu 
najlepiej trafi ała rodzina Matuszak- 
Mikołaj, Katarzyna, Jakub. Kolejne 
miejsca zajęły: rodzina Bielewicz-
-Polakowska- Ewa, Marta, Paweł, 

Samelska/Gawędzcy - Hanna, An-
drzej. 

Uroczystym podsumowanie tych 
wydarzeń było wręczenie pucharów 
dla najlepszych trójek, a  także dy-
plomów dla wszystkich uczestników. 
Dokonał tego Zbigniew Sawicki- 
prezes zarządu Fundacji. Warto 
dodać, że podczas całej imprezy były 
zbierane dowolne datki dla naszej 
sportsmenki Anny Harkowskiej. 
Fundacja jest patronem i  organi-
zatorem zbiórki publicznej „Droga 
Ani do Rio”, która ma ją wspomóc 
fi nansowo w  drodze na kolejne, od-
bywające się w  2016 roku Igrzyska 
Paraolimpijskie w Rio de Janeiro.

(rt)

Tak to już w  sporcie jest. Do końca 
nigdy nic nie wiadomo. Rezultaty 
tegorocznych tabel dawały zde-
cydowane złoto dla Sofi i, bieżnia 
pokazała inaczej. Podczas fi nału 
Młodzieżowych Mistrzostw Eu-
ropy U23 19- letnia Sofi a Ennaoui 
(LKS LUBUSZ Słubice) wywalczyła 
srebrny medal w  biegu na 1 500m, 
uzyskując czas 4:04,90. Sofi ę wy-
przedziła jedynie 22- letnia Serbka 
Amelia Terzic - 4:04,77. Srebrny 
medal MME dla Sofi i to bardzo duże 
osiągnięcie, kolejne po dwóch me-
dalach Sztafetowych Mistrzostw 
Świata rozgrywanych wiosną bie-

żącego roku na Wyspach Bahama. 
Gratulujemy serdecznie. Za dwa 
lata MME w  Bydgoszczy. Powyższe 
osiągnięcia są możliwe dzięki talen-
towi i sumiennej pracy zawodniczki, 
trenera Wojciecha Szymaniaka, 
wsparciu fi nansowemu gminy Słu-
bice oraz jednego ze sponsorów: 
Kostrzyńsko- Słubickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. Dziękujemy 
również PUK Słubice, ZUWŚ Słu-
bice, ZUO International Kunowice, 
SOSIR Słubice - podsumowuje Ry-
szard Chustecki- wiceprezes Lu-
busza.

(rt)

Była wielokrotną fi nalistką mi-
strzostw Polski w  rzucie dyskiem, 
brązową medalistką w tej ukochanej 
przez nią konkurencji na mistrzo-
stwach Polski seniorów w  1993! 
Startowała także w  pchnięciu kulą. 
Rok później ustanowiła pierwszy 
nieofi cjalny rekord Polski w  rzucie 
młotem. To wszystko działo się 
ponad 20 lat temu! Dziś Małgorzata 
Krzyżan, która cały czas reprezen-
tuje klub LKS Lubusz Słubice star-
tuje w  zawodach dla weteranów 
z bardzo dobrymi wynikami. Na od-
bywających się pod koniec czerwca 
w  Toruniu Mistrzostwach Polski 
weteranów w  Lekkiej Atletyce słu-
biczanka zdobyła tytuł Mistrzyni 
Polski w  rzucie dyskiem. Jej wynik 
- 38,09 jest jednocześnie najlepszym 
wynikiem podczas zawodów mi-
strzowskich w  kategorii K45! Gra-
tulujemy serdecznie i  zawodniczce, 
jej trenerowi Olegowi Pacholowi 
życząc udanych występów podczas 
tegorocznych startów, w tym na Mi-
strzostwach Świata, które odbędą się 
na początku sierpnia we Francji!
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Z wizytą w laboratorium Collegium Polonicum
Rok akademicki 2014/2015 obfi tował w wiele zajęć popularnonaukowych realizowanych w laboratorium nauko-
wo-badawczym Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego w Collegium Polonicum w Słubicach przez dr Alek-
sandrę Ibragimow w ramach innowacji pedagogicznych, projektów autorskich oraz programów profi laktycznych. 

W kwietniu przy współpracy z Mo-
niką Jasiniak z Ochotniczego Hufca 
Pracy w  Słubicach odbywały się 
w  ramach projektu autorskiego 
warsztaty pn.: „W  kropli wody”. 
Wychowankowie tejże placówki 
mieli okazję dowiedzieć się nieco 
więcej o wodzie i jej właściwościach 
oraz poznać tajniki pracy w  labo-
ratorium naukowo-badawczym. 
Młodzież z  zainteresowaniem 
uczestniczyła w  warsztatach oraz 
z  ogromnym zaangażowaniem 

wykonywała precyzyjne doświad-
czenia chemiczne. 

W  maju odbyła się druga edycja 
warsztatów antynikotynowych 
realizowanych przy współpracy 
z  Iwoną Chruścińską ze Szkoły 
Podstawowej nr 3 oraz Aleksandrą 
Bugaj z  Gimnazjum nr 2 w  Słu-
bicach z  okazji obchodzonego 31 
maja każdego roku Światowego 
Dnia bez Papierosa. Podczas zajęć 
uczniowie wykonywali doświad-
czenie, dzięki któremu przekonali 

się, że w  papierosach znajduje się 
wiele szkodliwych substancji, które 
mogą dostać się do organizmu osób 
palących papierosy, jak i  osób nie 
palących, skazanych na wdychanie 
dymu papierosowego w  miejscach 
publicznych. 

Natomiast w  czerwcu już po raz 
trzeci odwiedzili nas najmłodsi słu-
biczanie z Przedszkola Samorządo-
wego nr 1 ,,Jarzębinka” w  ramach 
realizowanej wspólnie innowacji 
pedagogicznej Marioli Jasiniak 

Reklama
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pn.: ,,Podróże do krainy przyrody”. 
Poprzez aktywne ćwiczenia oraz 
zabawę nasi goście odkryli fascynu-
jący świat wody i dowiedzieli się jak 
ważna jest woda w życiu człowieka, 
zwierząt i roślin.

Dr Aleksandra Ibragimow od 
2013 r. jest adiunktem w  Polsko-
-Niemieckim Instytucie Badawczym 
w  Collegium Polonicum w  Słubi-
cach, wspólnej placówce naukowo 
badawczej UAM oraz Uniwersytet 
Europejskiego Viadrina we Frank-

furcie nad Odrą. Od 2008 r. prowadzi 
ona badania interdyscyplinarne 
dotyczące m.in. zanieczyszczenia 
osadów fl uwialnych granicznego 
odcinka rzeki Odry. Ponadto działa 
ona bardzo aktywnie na rzecz popu-
laryzacji nauk przyrodniczych i geo-
grafi cznych oraz przygotowała ona 
koncepcję i  wdrożenie programu 
edukacyjnego Fundacji na rzecz Col-
legium Polonicum pn.: Eko-Uniwer-
sytet dla dzieci.

Ewa Bielewicz-Polakowska 
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INFORMACJA

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

16 lipca 2015r. wywieszono wykazy nieruchomości gruntowych, stanowiących 

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

- Słubice ul. Staszica, część działki 276/23 o pow. 37m2– zieleń izolacyjna,

- Słubice ul. Staszica, część działki 278/10 o pow. 103m2 – zieleń izolacyjna,

- Słubice ul. Staszica, część działki 281/147 o pow. 54m2 – zieleń izolacyjna,

- Słubice al. Niepodległości, część działki 701/76 o pow. 458m2 – poprawa zago-

spodarowania posiadanej nieruchomości.

Wykazy wywieszono dnia 16 lipca 2015r. na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miej-

skiego w Słubicach oraz na stronie urzędu www.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. 16.07.2015r. 

ZAO.1111.2.2015.MS

BURMISTRZ SŁUBIC ogłasza konkurs na stanowisko 
dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Słubicach, 
ul. Wojska Polskiego 1, 69-100 Słubice.

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone 

w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. 

w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko 

dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach publicz-

nych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184 poz. 1436 

ze zmianami).

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania 

i rozwoju publicznej szkoły;

b) poświadczoną przez kandydata za zgodność z  oryginałem kopię dowodu 

osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz obywa-

telstwo kandydata;

c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności 

informacje o:

- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo 

- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku 

osoby niebędącej nauczycielem;

d) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem ko-

pie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy;

e) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem ko-

pie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, 

w  tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia 

studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia 

kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykony-

wania pracy na stanowisku kierowniczym;

g) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o prze-

stępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

h) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za 

umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związa-

nych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 

1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 168); 

j) oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a 

ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach 

organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumen-

tów (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1388);

k) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem ko-

pię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – 

w przypadku nauczyciela;

l) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię 

karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczycie-

la i nauczyciela akademickiego;

m) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa 

w art. 76, ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. 

z 2014r., poz. 191 ze zmianami) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 

r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2012r., poz. 572 ze zmianami) 

– w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego; 

n) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i ko-

rzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycie-

lem;

o) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobo-

wych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobo-

wych (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zmianami) w celach przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko dyrektora.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrot-

nym, numerem telefonu i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły 

Podstawowej nr 1 w Słubicach”, w siedzibie Zespołu Administracyjnego Oświaty, 

69-100 Słubice, ul. Akademicka 1, w terminie do 4 sierpnia 2015r., do godziny 

15.00. 

4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Słubic.

5. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandy-

daci zostaną powiadomieni indywidualnie, w formie pisemnej.

Mamy pierwszą 
inicjatywę obywatelską!

Możecie odnowić park, plac zabaw, wybudować parking czy zorgani-
zować zajęcia dla dzieci. Możliwości jest bardzo wiele. Na tzw. inicja-
tywy obywatelskie gmina zarezerwowała w swoim budżecie 60 tys. 
zł. Pierwsza umowa została już podpisana. 

Wniosek, który przeszedł pozy-
tywną ocenę merytoryczną, złożyła 
Olga Cichowicz, która w  ramach 
inicjatywy obywatelskiej „Słubice 
– miasto artystów” chce działać 
na rzecz mniejszości narodowych 
i  etnicznych oraz języka regional-
nego, kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i  dziedzictwa narodowego, 
promocji i organizacji wolontariatu. 
Inicjatywa lokalna polegać będzie 
na stworzeniu teatru jako lokalnej 
metody pracy, której efektem będzie 
spektakl zrealizowany przez ak-
torów amatorów. Środki zebrane ze 
sprzedaży biletów – cegiełek zostaną 
przekazane na pomoc najuboższym 
rodzinom z  terenu gminy Słubice 
w okresie przedświątecznym.

W  ramach realizowanego przed-
sięwzięcia wystawiona zostanie 
sztuka autorstwa Izabeli Degórskiej 
„Mąż zmarł, ale już mu lepiej”. Pre-
miera sztuki zaplanowana jest na 
listopad 2015r. 

Trzymamy kciuki za naszych ar-
tystów – amatorów i  już dziś ser-
decznie zapraszamy wszystkich 
mieszkańców na spektakl. Równo-
cześnie zachęcamy wszystkie osoby 
zainteresowane działaniami na 
rzecz lokalnej społeczności do skła-
dania wniosków na realizację zadań 
publicznych. Wszelkie informacje 
na ten temat można uzyskać w Urzę-
dzie Miejskim w  Słubicach, w  pok. 
111, bądź telefonicznie 95 737 2011. 

Co to jest inicjatywa lokalna?

Inicjatywa lokalna to forma re-
alizacji zadań publicznych przez 
mieszkańców we współpracy 
z  gminą. W  ten sposób mogą 
wspólnie zadziałać na rzecz społecz-
ności lokalnej m.in. w obszarach re-
montów, edukacji, kultury fi zycznej, 
turystyki, porządku publicznego 
czy ochrony środowiska. Pozwala 
to np. odnowić park, plac zabaw, 
wybudować parking czy zorgani-
zować zajęcia dla dzieci. Możliwości 
jest bardzo wiele. Ważne w  inicja-
tywie lokalnej jest to, że mieszkańcy 
współpracują z  gminą. Oznacza to, 
że nie tylko mają pomysł na reali-
zację konkretnego przedsięwzięcia, 
ale również deklarują swoje zaan-
gażowanie w  jego realizację. Sami 
określają w  jaki sposób zaangażują 
się w  prace. Mogą świadczyć prace 
społeczne, wnieść środki fi nansowe 
lub rzeczowe. W zamian gmina wy-
kona swoją część zadania. Wniosek 
mogą złożyć zarówno mieszkańcy 
gminy Słubice bezpośrednio lub 
za pośrednictwem organizacji po-
zarządowej lub podmiotów pro-
wadzących działalność pożytku 
publicznego wymienionych w  art. 
3 ust. 3 ustawy z  dnia 24 kwietnia 
2003 r. o  działalności pożytku pu-
blicznego i  o  wolontariacie. W  ra-
mach inicjatywy lokalnej można 
realizować zadania z:

1) działalności wspomagającej 
rozwój wspólnot i  społeczności 
lokalnych obejmującej w  szcze-
gólności budowę, rozbudowę lub 
remont dróg, kanalizacji, sieci 
wodociągowej, budynków oraz 
obiektów architektury stanowią-
cych własność jednostek samo-
rządu terytorialnego;

2) działalności charytatywnej, pod-
trzymywania i  upowszechniania 
tradycji narodowej, pielęgno-
wania polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywa-
telskiej i kulturowej;

3) działalności na rzecz mniejszości 
narodowych i  etnicznych oraz 
języka regionalnego, kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury 
i  dziedzictwa narodowego, pro-
mocji i organizacji wolontariatu;

4) nauki, szkolnictwa wyższego, 
edukacji, oświaty i wychowania;

5) wspierania i  upowszechniania 
kultury fi zycznej, turystyki i  kra-
joznawstwa;

6) ekologii i  ochrony zwierząt oraz 
ochrony dziedzictwa przyrodni-
czego;

7) porządku i  bezpieczeństwa pu-
blicznego.

W  budżecie gminy na 2015 rok za-
rezerwowano ponad 60 tysięcy zło-
tych na realizację tego zadania.

 Sabina Matkowska 

INFORMACJA

Burmistrz Słubic informuje, że 

w  siedzibie Urzędu Miejskiego 

w  Słubicach w  dniu 16 lipca 2015r. 

wywieszono wykaz nieruchomości 

gruntowych, stanowiących zasób 

Gminy Słubice, przeznaczonych do 

dzierżawy na okres 20 lat:

- Słubice ul. Kościuszki, część działki 

683/113 o  pow. 950m2 – realizacja 

inwestycji polegającej na przebu-

dowie i budowie ogólnodostępnego 

parkingu.

Wykaz wywieszono dnia 16 lipca 

2015r. na okres 21 dni w  siedzibie 

Urzędu Miejskiego w Słubicach oraz 

na stronie urzędu www.bip.slubice.pl.

Dodatkowe informacje można 

uzyskać bezpośrednio w  siedzibie 

Urzędu Miejskiego w Słubicach przy 

ul. Akademickiej 1 - Wydział Gospo-

darowania Nieruchomościami i  Ar-

chitektury lub telefonicznie 095 737 

20  51. 

Słubice, dn. 16.07.2015r.

W czasie wakacji biblioteka 
czynna do 17.00
Od 1 lipca do 31 sierpnia miejska biblioteka będzie otwarta w innych 
godzinach niż normalnie. Na czytelników bibliotekarze czekają od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00. W soboty bi-
blioteka będzie nieczynna.

(beb) 

Serdecznie dziękuję pracowni-
kom Straży Miejskiej: komen-
dantowi Wiesławowi Zackiewi-
czowi, Irenie Michałek, Robertowi 
Słodownik za okazaną mi po-
moc. Jestem osobą w podeszłym 
wieku, chorą i ta pomoc była dla 
mnie bezcenna. 

Irena Rakowska 

Turyści poznają smaki 
Słubic i Frankfurtu 

Gmina wspólnie ze Stowarzyszeniem Tu-
rystyki z Frankfurtu nad Odrą (Tourismu-
sverein Frankfurt Oder e.V.) wyda polsko-
-niemiecki przewodnik z informacjami 
o miejscach, gdzie, po obu stronach Odry, 
można zjeść i zrobić zakupy.  

Będzie to efekt realizowanego 
właśnie transgranicznego projektu 
„Smaki Dwumiasta – turystyczny ku-
linarny i  zakupowy przewodnik po 
Słubicach i  Frankfurcie nad Odrą”. 
Wydanie przewodnika poprzedzą 
warsztaty tematyczne dla przedsta-
wicieli punktów gastronomicznych 
i  handlowych. Przewodnik będzie 
rozpowszechniany przez gminę, 
która jest benefi cjentem projektu, 
oraz Stowarzyszenie Turystyki 
z  Frankfurtu, na targach turystycz-
nych oraz podczas transgranicz-

nych imprez organizowanych na 
terenie Słubic i  Frankfurtu tak, 
żeby trafi ł on do jak najszerszego 
grona odbiorców. Ponadto będzie 
też dostępny w siedzibie polsko-nie-
mieckiej informacji turystycznej we 
Frankfurcie nad Odrą oraz w wersji 
elektronicznej na stronie interne-
towej gminy. Ma to być rodzaj pro-
mocji oferty kulinarno – handlowej 
Słubic i Frankfurtu nad Odrą wśród 
turystów, którzy odwiedzą nasze 
Dwumiasto. 

(beb) 
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INFORMACJA

W siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach wywieszone zostały wykazy lokali 

mieszkalnych stanowiących własność Gminy Słubice przeznaczonych do sprze-

daży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców: 

 

położenie działka nr
ul. Żeromskiego 15/3 683/38

ul. Słowiańska 11/4 619/15

ul. Daszyńskiego 5/2 680/1

ul. 1 Maja 29/1 726/60

ul. 1 Maja 2/6 708/1

ul. Jedności Robotniczej 8/13 666

ul. Plac Bohaterów 13/9 474/4

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

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

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

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 782 ), tj. 

przez osoby, którym/które:

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

rębnych przepisów; 

- są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa 

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

wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Słubice, 02 lipca 2015 r.

INFORMACJA

Burmistrz Słubic informuje, że w sie-

dzibie Urzędu Miejskiego w  Słu-

bicach w  dniu 19 czerwca 2015r. 

wywieszono wykaz nieruchomości 

gruntowych, stanowiących zasób 

Gminy Słubice, przeznaczonych do 

dzierżawy na czas nieokreślony:

- Słubice ul. Konstytucji 3 Maja, 

działka 281/27 o pow. 17m2 – zabu-

dowany garażem murowanym (rząd 

VI, segment 10).

Wykaz wywieszono na okres 21 

dni w  siedzibie Urzędu Miejskiego 

w Słubicach oraz na stronie urzędu 

bip.slubice.pl.

Dodatkowe informacje można uzy-

skać bezpośrednio w siedzibie Urzę-

du Miejskiego w  Słubicach przy ul. 

Akademickiej 1 - Wydział Gospodaro-

wania Nieruchomościami i Architek-

tury lub telefonicznie 095 737 20 51. 

Słubice, dn. 22.06.2015r.

INFORMACJA

Burmistrz Słubic informuje, że w sie-

dzibie Urzędu Miejskiego w  Słu-

bicach w  dniu 19 czerwca 2015r. 

wywieszono wykaz nieruchomości 

gruntowych, stanowiących zasób 

Gminy Słubice, przeznaczonych do 

dzierżawy na okres do 3 lat:

- Słubice ul. Wojska Polskiego, część 

działki 449/64 o pow. 23m2 – zabu-

dowany garażem murowanym.

Wykaz wywieszono na okres 21 

dni w  siedzibie Urzędu Miejskiego 

w Słubicach oraz na stronie urzędu 

bip.slubice.pl.

Dodatkowe informacje można uzy-

skać bezpośrednio w siedzibie Urzę-

du Miejskiego w  Słubicach przy ul. 

Akademickiej 1 - Wydział Gospodaro-

wania Nieruchomościami i Architek-

tury lub telefonicznie 095 737 20 51. 

Słubice, dn. 22.06.2015r.

INFORMACJA

Burmistrz Słubic informuje, że w sie-

dzibie Urzędu Miejskiego w  Słu-

bicach w  dniu 23 czerwca 2015r. 

wywieszono wykaz nieruchomości 

gruntowych, stanowiących zasób 

Gminy Słubice, przeznaczonych do 

dzierżawy na okres do 3 lat:

- Słubice ul. Wojska Polskiego, część 

działki 1280/2 o  pow. 12m2 – urzą-

dzenie zieleni izolacyjnej.

Wykaz wywieszono na okres 21 dni 

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słu-

bicach oraz na stronie urzędu bip.

slubice.pl.

Dodatkowe informacje można uzy-

skać bezpośrednio w siedzibie Urzę-

du Miejskiego w  Słubicach przy ul. 

Akademickiej 1 - Wydział Gospodaro-

wania Nieruchomościami i Architek-

tury lub telefonicznie 095 737 20 51. 

Słubice, dn. 24.06.2015r. 

INFORMACJA

Burmistrz Słubic informuje, że w sie-

dzibie Urzędu Miejskiego w  Słu-

bicach w  dniu 29 czerwca 2015r. 

wywieszono wykaz nieruchomości 

gruntowych, stanowiących zasób 

Gminy Słubice, przeznaczonych do 

dzierżawy na czas nieokreślony:

- Słubice ul. Strzelecka, działka 

735/55 o pow. 22m2 – zabudowany 

garażem murowanym (rząd V, seg-

ment 15),

- Słubice ul. Strzelecka, działka 

735/5 o  pow. 21m2 – zabudowany 

garażem murowanym (rząd I, seg-

ment 5).

Wykaz wywieszono na okres 21 

dni w  siedzibie Urzędu Miejskiego 

w Słubicach oraz na stronie urzędu 

bip.slubice.pl.

Dodatkowe informacje można uzy-

skać bezpośrednio w siedzibie Urzę-

du Miejskiego w  Słubicach przy ul. 

Akademickiej 1 - Wydział Gospodaro-

wania Nieruchomościami i Architek-

tury lub telefonicznie 095 737 20 51. 

Słubice, dn. 30.06.2015r. 

INFORMACJA

Burmistrz Słubic informuje, że w sie-

dzibie Urzędu Miejskiego w  Słu-

bicach w  dniu 29 czerwca 2015r. 

wywieszono wykaz nieruchomości 

gruntowych, stanowiących zasób 

Gminy Słubice, przeznaczonych do 

dzierżawy na okres do 3 lat, na rzecz 

dotychczasowych dzierżawców:

- Słubice ul. Kilińskiego, działka 

601/8 o  pow. 19m2– zabudowany 

garażem murowanym,

- Słubice ul. Żwirki i Wigury / ul. Pa-

derewskiego, część działki (obec-

nie po podziale) 542/56 (dawniej 

542/54) o pow. 17m2 – zabudowany 

garażem murowanym,

- Słubice ul. Żwirki i Wigury / ul. Pa-

derewskiego, część działki (obec-

nie po podziale) 542/56 (dawniej 

542/54) o pow. 15m2 – zabudowany 

garażem blaszanym,

- Słubice ul. Żwirki i Wigury / ul. Pa-

derewskiego, część działki (obec-

nie po podziale) 542/56 (dawniej 

542/54) o pow. 15m2 – zabudowany 

garażem drewnianym,

- Słubice ul. Żwirki i Wigury / ul. Pa-

derewskiego, część działki (obec-

nie po podziale) 542/56 (dawniej 

542/54) o  pow. 16,50m2 – zabudo-

wany garażem blaszanym,

- Słubice ul. Żwirki i Wigury / ul. Pa-

derewskiego, część działki (obec-

nie po podziale) 542/56 (dawniej 

542/54) o pow. 15m2 – zabudowany 

garażem blaszanym,

- Słubice ul. Żwirki i Wigury / ul. Pa-

derewskiego, część działki (obec-

nie po podziale) 542/56 (dawniej 

542/54) o pow. 17m2 – zabudowany 

garażem murowanym,

- Słubice ul. Narutowicza, część 

działki 1088/10 o pow. 18m2 – zabu-

dowany garażem murowanym,

- Słubice ul. Sienkiewicza, część 

działki 603/7 o pow. 16m2 – zabudo-

wany garażem blaszanym,

- Słubice ul. Wojska Polskiego, część 

działki 1280/2 o pow. 54m2 – zieleń 

izolacyjna / uprawa warzyw,

- Słubice ul. Narutowicza, część 

działki 335/58 o pow. 95m2 – upra-

wa warzyw,

- Słubice ul. 1 Maja, część działki 

709/6 o pow. 225m2 – zieleń izola-

cyjna,

- Słubice ul. Bolesława Chrobrego, 

część działki 404/4 o pow. 157m2 – 

zieleń izolacyjna,

- Słubice ul. Wojska Polskiego, część 

działki 1280/2 o pow. 40m2 – zieleń 

izolacyjna / uprawa warzyw,

- Słubice ul. Adama Asnyka, część 

działki 1258/6 o pow. 4m2 – wysta-

wianie stolików i krzeseł (tzw. „taras 

w okresie letnim”,

- Słubice ul. Poniatowskiego / ul. 

Królowej Jadwigi, części działek 

1229/9, 1229/8, 1229/1 o  łącznej 

pow. 337m2 – zieleń izolacyjna,

- Słubice ul. Narutowicza / ul. Łokiet-

ka, część działki 1098 o pow. 50m2 

– zieleń izolacyjna,

- Słubice ul. Kilińskiego, działka 

601/7 o  pow. 20m2 – zabudowany 

garażem murowanym,

- Słubice ul. Kopernika, działka 

524/18 o pow. 29m2 – zabudowany 

garażem murowanym,

- Słubice ul. Piłsudskiego, część 

działki 449/64 o pow. 18m2 – zabu-

dowany garażem murowanym.

Wykaz wywieszono na okres 21 

dni w  siedzibie Urzędu Miejskiego 

w Słubicach oraz na stronie urzędu 

bip.slubice.pl.

Dodatkowe informacje można uzy-

skać bezpośrednio w siedzibie Urzę-

du Miejskiego w  Słubicach przy ul. 

Akademickiej 1 - Wydział Gospodaro-

wania Nieruchomościami i Architek-

tury lub telefonicznie 095 737 20 51. 

Słubice, dn. 30.06.2015r. 

INFORMACJA

W  Urzędzie Miejskim w  Słubicach 

w dniu 1 lipca 2015 r. na okres 21 dni, 

tj. od dnia 1  lipca 2015 r. do dnia 22 

lipca 2015 r. wywieszono zarządze-

nie Nr  167/2015 Burmistrza Słubic 

w  sprawie ogłoszenia wykazu po-

mieszczeń gospodarczych stano-

wiących zasób Gminy Słubice, prze-

znaczonych do oddania w najem na 

okres do 3 lat:

- Słubice, ul. Wandy 1, pow. lokalu 

28,29 m2, z przeznaczeniem na po-

mieszczenie gospodarcze,

- Słubice, ul. Wandy 1, pow. lokalu 

10,72 m2, z  przeznaczeniem na po-

mieszczenie gospodarcze

INFORMACJA

W Urzędzie Miejskim w Słubicach w dniu 9 lipca 2015 r. na okres 21 dni, tj. od dnia 9 lipca 2015 r. do dnia 30 lipca 2015 r. 

wywieszono zarządzenie Nr 173/2015 Burmistrza Słubic w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń gospodarczych stano-

wiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat:

- Słubice, ul. Paderewskiego 18, pow. lokalu 6,80 m2, z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze,

- Słubice, ul. Paderewskiego 18, pow. lokalu 4,75 m2, z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze,

- Słubice, ul. Reja 8, pow. lokalu 20,48 m2, z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze,

- Słubice, ul. Reja 5, pow. lokalu 11,60 m2, z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze,

- Słubice, ul. Wojska Polskiego 167, pow. lokalu 6,27 m2, z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze,

- Słubice, ul. Wojska Polskiego 167, pow. lokalu 5,22 m2, z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze,

- Słubice, ul. Wojska Polskiego 167, pow. lokalu 16,52 m2, z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze,

- Słubice, ul. Wojska Polskiego 144, pow. lokalu 5,56 m2, z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze,

- Słubice, ul. Plac Przyjaźni 27, pow. lokalu 23,37 m2, z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze,

- Słubice, ul. Żeromskiego 16, pow. lokalu 10, 64 m2, z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze,

- Słubice, ul. Sienkiewicza 1, pow. lokalu 6,85 m2, z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze,

- Słubice, ul. Sienkiewicza 1, pow. lokalu 7,20 m2, z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze,

- Słubice, ul. Sienkiewicza 1, pow. lokalu 7,26 m2, z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w try-
bie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie.

W dniu 2 lipca 2015 r. do Urzędu Miejskiego w Słubicach wpłynęła oferta złożona 

przez Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło w Słubicach  z sie-

dzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 pt.: „Rekreacyjny Rajd Rowerowy”. 

Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. 

z 2014 r., poz. 1118 ze zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Słu-

bicach – pok. 111 – w Biurze Obsługi Interesanta, drogą elektroniczną na adres 

e-mailowy: izabela.jasiewicz@slubice.pl oraz listownie na adres Urzędu Miej-

skiego w Słubicach ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice do dnia 14 lipca 2015 r. 

włącznie, tj. do 7 dni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia.

INFORMACJA

W  Urzędzie Miejskim w  Słubicach 

w dniu 1 lipca 2015 r. na okres 21 dni, 

tj. od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 22 

lipca 2015 r. wywieszono zarządze-

nie Nr  169/2015 Burmistrza Słubic 

w sprawie ogłoszenia wykazu loka-

lu użytkowego stanowiącego zasób 

Gminy Słubice, przeznaczonego do 

oddania w najem na okres do 3 lat:

Słubice, ul. Jedności Robotniczej 2, 

pow. lokalu 35,26 m2, z przeznacze-

niem na lokal użytkowy – działal-

ność handlowo- usługowa.

INFORMACJA

W siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach wywieszone zostały wykazy lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy 

Słubice przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców:

  

położenie działka nr

ul. Wojska Polskiego 10/9 449/3

ul. Paderewskiego 29/11 542/23

ul. Seelowska 3/10 532/9

ul. Staszica 22/3 276/17

ul. 1 Maja 10/2 715/18 oraz 715/21

ul. 1 Maja 10a/10 715/18 oraz 715/21

ul. Żeromskiego 10/7 683/36

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

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 

34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 782 ), tj. przez 

osoby, którym/które:

- przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ww. ustawy lub odrębnych przepisów; 

- są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 

1990 r. albo jej spadkobiercami, 

wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Słubice, 16 lipca 2015 r.
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Będą nowe drogi! 

30 czerwca 2015 r. Powiat Słubicki 
reprezentowany przez Starostę – 
Piotra Łuczyńskiego i  Wicestarostę 
– Tomasza Stupienko przy kontr-
asygnacie Skarbnika powiatu Anny 
Górskiej podpisał z  wojewodą Lu-
buskim – Katarzyną Osos umowy 
o dofi nansowanie środkami pocho-
dzącymi z  budżetu państwa zadań 
pn. „Przebudowa i  remont ciągu 

dróg powiatowych nr 1248F i  1159F 
o długości 16,085 km relacji od drogi 
krajowej nr 29, poprzez m. Kłopot 
i Krzesin do granicy powiatu – I etap 
remontu drogi na odcinku 3830,0 
mb od Białkowa do skrzyżowania 
z  drogą powiatową nr 1250F w  km 
4+150 do km 7+980” oraz

„Remont 3300,0 mb drogi po-
wiatowej nr 1298F relacji od skrzy-

żowania drogi krajowej nr 31 – m. 
Drzecin, Stare Biskupice do drogi 
wojewódzkiej 137, w  km 0+000 do 
km 3+300” w  ramach programu 
wieloletniego pod nazwą „Naro-
dowy program przebudowy dróg 
lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo 
– Dostępność – Rozwój”.

 Całkowita wartość zadania wy-
nosi: 2.381.908,7 zł

Przedsiębiorczość w MCK 
w Słubicach

Czerwiec dla Młodzieżowego 
Centrum Kariery w  Słubicach to 
miesiąc przedsiębiorczości. Przez 
5 dni doradca zawodowy z  MCK 
Agnieszka Zwierzchaczewska prze-
prowadzała zajęcia dla młodzieży 
z  powiatu słubickiego zarówno 
uczącej i  poszukującej pracy. Całe 
przedsięwzięcie odbyło się pod ha-
słem „Przedsiębiorczość - klucz do 
sukcesu” i  miało na celu przybli-
żenie młodym ludziom istotnych 
informacji w  obszarze zakładania 
działalności, jak również samych 
predyspozycji do prowadzenia wła-
snego biznesu.

Młodzież w  tych dnia miała 
okazję zapoznać się z  dokumen-

tacją jaką należy złożyć przy za-
kładaniu działalności gospodar-
czej. Podczas warsztatów ćwiczyli 
również swoje pomysły na własny 
biznes i podejmowali próbę pisania 
biznes planu. 

Spotkania cieszyły się dużym 
zainteresowaniem. Pozwoliły mło-
dzieży spojrzeć na przedsiębior-
czość w innowacyjny sposób. 

Agnieszka Zwierzchaczewska 

doradca zawodowy

Zakończenie roku 
szkolnego w Zespole 
Szkół Licealnych 
w Słubicach

Dnia 26 czerwca br. Wicestarosta 
Słubicki – Tomasz Stupienko wziął 
udział w  uroczystym zakończeniu 
roku szkolnego w  Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Słubicach.

Uczniów, nauczycieli oraz zapro-
szonych gości przywitała Dyrektor 

ZSL Maria Jaworska, która podsu-
mowała mijający rok szkolny. Naj-
lepsi uczniowie otrzymali wyróż-
nienia i nagrody.

Nagrodzonym uczniom gratulu-
jemy, a  wszystkim życzymy rado-
snych i bezpiecznych wakacji.

Starostwo powiatowe zaprasza 
na dużą dawkę sportu! 

Powiat Słubicki oraz Słubicki 
Ośrodek Sportu i  Rekreacji za-
praszają wszystkich chętnych do 
wzięcia udziału w  najbliższych 
imprezach upowszechniających 
kulturę fi zyczną i sport. Imprezy te 
odbędą się w ramach realizacji pro-
jektu zdrowotnego: „Profi laktyka 
chorób układu krążenia i promocja 
zdrowego stylu życia w  powiecie 
słubickim”.
W ich skład wejdzie 16 eventów od-
bywających się na terenie naszego 
powiatu i będą to:
• 25 lipca 2015 – Słubicki Festiwal 

Biegowy (Słubice)
• 26 lipca 2015 – Bieg Słubicka 10-

tka (Słubice)
• 1 sierpnia 2015 – Kryterium Leśne 

– zawody w  kolarstwie górskim 
(Słubice)

• 2 sierpnia 2015 – Piknik Pływacki 
(Słubice)

• 9 sierpnia 2015 – Szukamy Teni-
sowych Talentów – piknik tenisa 
ziemnego (Górzyca)

• 16 sierpnia 2015 – Piknik Ro-
dzinny z Turniejem – Golf i Mini-
golf (Słubice)

• 22 sierpnia 2015 – Triathlon Ośno 
Lubuskie

• 29 sierpnia 2015 – Zakończenie 

Wakacji – turniej piłkarski (Słu-
bice)

• 12 września 2015 – Maraton Fit-
ness (Słubice)

• 26 września 2015 – Turniej Break-
dance (Rzepin)

• 4 października 2015 – Wolność 
Jest w  Naturze – bieg terenowy 
(Cybinka)

• 9 października 2015 – Wielki 
Piknik LA (Słubice)

• 11 listopada 2015 – Biegowy Fe-
styn Niepodległości (Słubice)

• 6 grudnia 2015 – Mikołajki na Lo-
dzie (Słubice)

• 14 luty 2016* – Wędkarstwo jako 
sposób na zdrowy tryb życia (Słu-
bice)

• 20 luty 2016* – Festiwal Rowe-
rowy – maraton MTB 

*daty mogą ulec zmianie;
Szczegółowych informacji należy 
szukać na stronach internetowych 
Powiatu Słubickiego oraz SOSIR, 
a  także na profi lu FB i  w  lokalnej 
prasie.
Nie może tam zabraknąć nikogo 
kto lubi sport, rekreację, ruch na 
świeżym powietrzu, nowe wy-
zwania  i  każdy rodzaj aktywności  
– te imprezy to idealny sposób na 
zdrowe spędzanie czasu wolnego.
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Ćwiczenie obronne w powiecie słubickim 
pk. Strumień 2015
W  dniach 23-24 czerwca 2015 r. 
w  powiecie słubickim odbyły się 
ćwiczenia obronne pk. «Strumień 
2015», w  których doskonalono 
praktyczne umiejętności organów 
samorządu szczebla gminnego 
i  powiatowego oraz ich jednostek 
organizacyjnych do zapewnienia 
ciągłości funkcjonowania w  czasie 
podwyższania gotowości obronnej 
powiatu, a  wydzielonych sił 
i  środków służb, inspekcji, straży 
do ochrony ludności w  sytuacjach 
noszących znamiona kryzysu czasu 
pokoju, wynikające z  ich przezna-
czenia i nałożonych zadań.

W ramach ćwiczenia realizowano 
m.in.: funkcjonowanie organu 
gminy, powiatu na stanowiskach 
kierowania, wykonywanie zadań 
na potrzeby Sił Zbrojnych, przy-
jęcie osób w  ramach prowadzenia 
ewakuacji z  terenów zagrożonych, 
likwidację ogniska ptasiej grypy.

Jednym z  epizodów był pozoro-
wany pożar na statku turystycznym 
«Zefi r», oparty na następującym 
założeniu:

«W  maszynowni na pływającym 
turystycznie po rzece Odrze statku 
«Zefi r», doszło do rozszczelnienia 
układu paliwowego, w  wyniku 
czego powstał pożar. Na statku 
znajduje się 40 pasażerów oraz 3 
członków załogi. Samoczynne urzą-
dzenia gaśnicze nie zadziałały. Za-
łoga statku podjęła akcję gaśniczą, 
po której udało się opanować pożar. 
Na statku przez pewien okres wy-
stępowało znaczne zadymienie. 
Wśród pasażerów wybuchła pa-
nika, jedna z  osób cierpiąca na 
chorobę układu krążeniowo-od-
dechowego wymaga natychmia-
stowej reanimacji, dwóch kolejnych 
pasażerów ciekawych zaistniałej 

sytuacji uległo poparzeniu. Załoga 
opanowała panikę, nie dopuściła, 
aby jakakolwiek osoba wyskoczyła 
za burtę. Kapitan statku powia-
domił na nr 998 o wypadku żeglu-
gowym, próbuje aby jak najbliżej 
dotrzeć do brzegu, ewakuować ze 
statku najbardziej potrzebujących 
pomocy medycznej za pomocą 
łódki ratunkowej i  przybyłych na 
miejsce zdarzenia sił ratowniczych 
przemieścić na brzeg i  przekazać 
Państwowemu Ratownictwu Me-
dycznemu. W  międzyczasie załoga 
statku podejmuje akcję reanima-
cyjną. Ze względu na niedużą od-
ległość od portu rzecznego istnieje 
możliwość dopłynięcia do portu 
bez zagrożenia życia pozostałych 
pasażerów i  załogi i  zejścia na ląd. 
Ewakuacja wszystkich pasażerów 

przeprowadzona zostaje na na-
brzeżu portu rzecznego».

Jako cele szczegółowe dla tego 
epizodu przyjęto: 
• nabywanie umiejętności prowa-

dzenia działań z  zakresu ratow-
nictwa wodnego;

• doskonalenie umiejętności 
współdziałania Straży Pożarnej 
z  JRG w  Słubicach z  Specjali-
styczną Grupą Ratownictwa 
Wodno-Nurkowego z  JRG Ko-
strzyn nad Odrą oraz z zespołami 
Państwowego Ratownictwa Me-
dycznego w sytuacji prowadzenia 
akcji ratunkowej na obszarach 
wodnych;

• sprawdzenie umiejętności utrzy-
mywania łączności pomiędzy 
współdziałającymi służbami;

• sprawdzenie środków alarmo-

wania i  łączności (dowodze-
niai współdziałania) pomiędzy 
współuczestniczącymi siłami 
i środkami.
W  epizodach praktycznych ćwi-

czenia udział wzięły wybrane siły 
i środki z: 
• Komendy Powiatowej Pań-

stwowej Straży Pożarnej w Słubi-
cach;

• Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 
w Słubicach;

• Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 
w Kostrzynie nad Odrą;

• Ochotniczych Straży Pożarnych 
w Cybince, Górzycy, Ośnie Lubu-
skim, Słubicach oraz Ochotniczej 
Straży Pożarnej z  Nadleśnictwa 
Rzepin;

• Państwowe Ratownictwo Me-
dyczne z  NZOZ „Szpital Powia-

towy” w Słubicach;
• Stowarzyszenia „Odra dla Tury-

stów” - załoga wraz ze statkiem 
turystycznym „Zefi r”;

• Komendy Powiatowej Policji 
w Słubicach;

• Nadodrzańskiego Oddziału 
Straży Granicznej Placówki 
w Świecku;

• Nadzoru Wodnego w Słubicach;
• Urzędu Żeglugi Śródlądowej Pla-

cówki Kostrzyn Nad Odrą - In-
spektorzy nadzoru nad żeglugą;

• Państwowej Inspekcji Wetery-
naryjnej w  Słubicach z  siedzibą 
w Ośnie Lubuskim,

• gmin objętych powiatem słu-
bickim;

• Starostwa Powiatowego w  Słubi-
cach i kierownicy jednostek orga-
nizacyjnych powiatu słubickiego.

 V Spotkanie Integracyjne z okazji „Nocy Świętojańskiej”
19 czerwca w  Bibliotece Pu-

blicznej Miasta i  Gminy Słubice 
odbyło się już V spotkanie inte-
gracyjne pod hasłem „ŚWIĘTO-
JAŃSKIE WIANKI 2015” zorga-
nizowane przez Stowarzyszenie 
Miłośników Ziemi Słubickiej, 
Związek Nauczycielstwa Pol-
skiego, Bibliotekę Publiczną 
Miasta i Gminy Słubice oraz Koło 
Gospodyń Wiejskich w  Drze-
cinie. Celem tego spotkania jest 
integracja środowiska lokalnego, 
kultywowanie polskiej tradycji 
ludowej, w  tym przypominanie 
i  podtrzymywanie tradycji zwią-
zanej z  obchodami „Nocy Święto-
jańskiej”.

Przedsięwzięcie składało się 
z  dwóch części. Pierwsza część 
odbyła się na terenie biblioteki 
miejskiej, gdzie spotkali się przed-
stawiciele władz samorządowych 
oraz organizacji pozarządowych. 
Uczestnicy przypomnieli sobie 
tradycje sobótki, podziwiali prace 
konkursowe i  występy arty-
styczne. Wspólnie śpiewali, bie-
siadowali oraz pletli wianki, które 
nocą przy świetle pochodni rzu-
cali z mostu na fale Odry.

Druga cześć miała miejsce 21 
czerwca w  sali konferencyjnej 

Starostwa Powiatowego w  Słu-
bicach, gdzie gościli laureaci 
konkursu plastycznego wraz ze 
swoimi opiekunami i  rodzicami. 
Starosta Piotr Łuczyński wręczył 
nagrody, statuetki, dyplomy dla 
zwycięzców oraz podziękowania 
dla nauczycieli.

 W  tym roku na konkurs pla-
styczny wpłynęły 144 prace z  12 
publicznych placówek oświa-
towych z  gminy Słubice. Dzieci 
przedszkolne wykonały ilustracje 
dowolną techniką, uczniowie 
szkół podstawowych przygotowali 
kwiaty paproci, a  gimnazjaliści 
i  uczniowie szkół ponadgimna-
zjalnych wykonali wianki.

Organizatorzy dziękują panu 
Staroście i  władzom samorzą-
dowym powiatu za dofi nanso-
wanie projektu „Świętojańskie 
Wianki 2015” oraz wszystkim 
tym, którzy pomogli w organizacji 
tego przedsięwzięcia.

Już teraz serdecznie zapraszamy 
na  „Świętojańskie wianki 2016”.

Cieszy fakt, że w  projekcie 
z  każdym rokiem uczestniczy 
coraz więcej dzieci i młodzieży ze 
słubickich przedszkoli i szkół.

Organizatorzy
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Pan
Andrzej Martyniak

Prezes Zarządu
Miejskiego Klubu Sportowego

„POLONIA” Słubice

Z okazji wspaniałego Jubileuszu 70-lecia działalności Miejskiego Klubu Sportowego POLO-
NIA SŁUBICE proszę przyjąć wyrazy szacunku i uznania.
POLONIA SŁUBICE jest nierozerwalnie związana z naszym Miastem, wrosła w jego historię, 
znalazła także trwałe miejsce w sercach wielu pokoleń słubickich kibiców. Z dumą i radością 
obserwujemy kolejne osiągnięcia słubickich sportowców z Polonii. Doceniamy również stara-
nia władz Klubu, aby nasi sportowcy mieli godne warunki do pracy i treningu, a kibice mogli być 
świadkami znaczących wydarzeń sportowych. 
Mówi się, że sport kształtuje charaktery, uczy wytrwałości, konsekwencji, odwagi. Uczy wy-
grywać i godnie znosić porażki. Sport to nie tylko magia zawodów, wygranych meczy, pięk-
nych wzruszeń. To także, a może przede wszystkim, twarda szkoła życia. Pięknego i bogatego 
w doznania. Dla wielu wychowanków słubickiej Polonii to okno na świat i droga do wielkich 
sukcesów na arenie krajowej i międzynarodowej. I za ten ogromny trud wychowawczy, zaanga-
żowanie i wielkie serce włożone w pracę z naszą młodzieżą wszystkim trenerom, działaczom, 
pracownikom i władzom Klubu serdecznie dziękuję.
W  imieniu władz samorządowych Powiatu Słubickiego proszę przyjąć najlepsze gratulacje 
i  życzenia wszelkiej pomyślności. Niech kolejne lata obfi tują we wspaniałe sukcesy, talenty 
sportowe, hojnych darczyńców i sympatyków sportu.

Z wyrazami szacunku i sympatią
Starosta Słubicki

Piotr Łuczyński
Słubice, 20 czerwca 2015 r.

Wiadomości z powiatu: Cybinka, Górzyca, Ośno Lubuskie, Rzepin, Słubice

Powiat
S£UBICKI

„Twoja twarz brzmi znajomo”
01 czerwca 2015 roku w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Słubicach obchodziliśmy Dzień Dziecka. Cała 

społeczność uczniowska wraz z  nauczycielami uczestniczyła w  ogólnoszkolnym konkursie muzycznym pt.: 
„Twoja twarz brzmi znajomo”. Wszyscy zainteresowani występem mieli dwa tygodnie na wybranie utworu wo-
kalisty lub zespołu, który chcieliby zaprezentować przed publicznością. Zgłosiło się kilkunastu uczestników. 

W ostateczności wystąpiło 12 wokalistów i jeden zespół. Artyści wykazali się znajomością tekstu, dobrym ru-
chem scenicznym, a niektórym naprawdę udało się upodobnić do oryginału. Wykonawcy przełamali własne 
obawy i wstyd, zaprezentowali swoje ukryte talenty, publiczność dobrze się bawiła, a jury miało twardy orzech 
do zgryzienia wyłaniając zwycięzców. 

To Dzień Dziecka, były więc prezenty dla uczestników konkursu oraz słodkości dla wszystkich uczniów 
ośrodka. Po występach odbyło się wspólne grillowanie. Na terenie ośrodka tak ładnie pachniało pieczonymi 
kiełbaskami, że każdy bez ociągania pomaszerował w kierunku grilla. Na świeżym powietrzu wszystko lepiej 
smakuje. 

To co dobre, szybko się kończy. Następnego dnia znowu normalne lekcje.
Red. Agnieszka Araszewska

 

Ścieżki w ogrodzie 
- jak zaprojektować 
i wykonać 
Jakże często w codziennych rozmowach mówimy o wyborze dro-
gi życia. Uczniowie kształcący się w  zawodzie technik architek-
tury krajobrazu natomiast  nie tylko wybrać musieli  sobie ścieżki 
w szkolnym ogrodzie, ale potem je jeszcze ułożyć. Krok po kroku 
projektowania i  układania ścieżek nasza młodzież nauczyła się 
będąc na zagranicznej praktyce w Niemczech w ramach projektu 
„Mobilny Europraktyk”. 

Zdobyte umiejętności i  doświad-
czenie mogli przekazać kolegom 
i  koleżankom w  szkole na zorga-
nizowanych przez nich warszta-
tach zawodowych 18 czerwca 2015. 
Celem spotkania było układanie 
ścieżek na rabacie różanej znajdu-
jącej się na terenie szkoły z  wyko-
rzystaniem kamyczków piaskowca. 
Układanie ścieżek nie należało do 
najłatwiejszych zadań. Wymagało 
to dużej cierpliwości i dokładności. 
Wspólnie wytyczali ścieżki za po-
mocą kołków, sznurków i  taśmy 
mierniczej. Następnie należało 
wykonać niewielki wykop na głę-
bokość 10 – 20 cm, potem usypać 
warstwę 5 cm podsypki z  piasku 
i  ubić. Ubitą warstwę piasku nale-
żało wypoziomować i  ułożyć war-
stwę materiału wierzchniego. Po 
ułożeniu całego chodnika na jego 
powierzchni rozsypali kamyczki, 
które są materiałem ładnie kompo-

nującym się z  innymi materiałami 
używanymi w  ogrodzie, zarówno 
z kamieniem, drewnem, jak i z zie-
lenią trawnika i otaczających roślin 
– róż. 

Ścieżki wyznaczają kierunek po-
ruszania się po ogrodzie, oprócz 
tego określają jego styl i  formę. 
Ścieżki mogą upiększyć ogród, 
lecz nieumiejętnie zaprojektowane 
wprowadzą do niego chaos.

Po tak, krótkich warsztatach 
na pewno każdy uczestnik samo-
dzielnie będzie mógł wykonać 
ścieżki dekoracyjne i  dróżki 
w swoim ogrodzie, albo może zdecy-
dować się również w roku szkolnym 
2015/2016 na praktykę zagraniczną 
w ramach projektu „Mobilny Euro-
praktyk”  realizowanego w ramach 
programu ERASMUS+ w  Zespole 
Szkół Ekonomiczno-Rolniczych 
w Słubicach. Powodzenia.

Koordynator projektu Małgorzata Kościńska
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Choć już koniec, to Apetyt 
nadal duży…
W okresie marzec 2014 – czerwiec 2015 roku w Zespole Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Słubicach 
realizowany był projekt „Apetyt na kwalifi kacje” skierowany do uczniów technikum żywienia i gospo-
darstwa domowego oraz technikum żywienia i usług gastronomicznych. 

Łącznie działaniami projektu 
objęto 53 uczniów. 16 uczniów 
podniosło umiejętności matema-
tyczne i  zawodowe biorąc udział 
w zajęciach „Kalkulator w gastro-
nomii”,  6 osób doskonaliło umie-
jętności gotowania i  serwowania 
z  kuchni regionalnej, kuchni 
europejskiej i  podczas wypieku 
ciast i  deserów na warsztatach 
kulinarnych, 20 osób podniosło 
umiejętności wykorzystania spe-
cjalistycznych programów kom-
puterowych w  branży gastrono-
micznej, 10 osób poznało różne 
techniki układania kompozycji 
kwiatowych i  okolicznościowych, 
dekorowania stołów, pakowania 
prezentów i  podstaw fl orystyki 
oraz ekspozycji stroików świątecz-
nych. 

Największym zainteresowaniem 
cieszył się Kurs Kelner-Barman, 
który ukończyło 10 uczniów zdo-
bywając kwalifi kacje zawodowe po-
twierdzone certyfi katem. 

Uczestnicy projektu mieli także 
możliwość zweryfi kować posiadaną 
wiedzę i  umiejętności w  warun-
kach rzeczywistych na praktykach 
u  pracodawców. Zorganizowano 
praktyki dla 29 osób w Zamku We-
selnym MAGNAT w  Kowalowie, 
Barze U  Gawdy w  Słubicach oraz 
w  Barze Prowincja w  Słubicach. 
Praktykanci mieli możliwość nie 
tylko przygotowywania potraw ale 
także serwowania i  obsługi gości, 
dając możliwość bezpośredniego 
kontaktu z  klientem w  lokalu ga-

stronomicznym, co jest bardzo 
istotne w tym zawodzie.   

Atrakcją projektu był 2-dniowy 
wyjazd do Poznania na Targi PO-
LAGRA  ARO-FOOD połączony 
z warsztatami zawodowymi w Wyż-
szej Szkole Hotelarstwa i  Gastro-
nomii. W  wyjeździe uczestniczyło 
35 uczniów, którzy cenili sobie moż-
liwość poznania tajników sporzą-
dzania drinków bezalkoholowych 
oraz przyrządzenia w  profesjo-
nalnie wyposażonej kuchni obiadu 
i deseru.  

Każdy uczestnik projektu wziął 
udział w indywidualnych zajęciach 
z  doradzą zawodowym wspoma-

gających ustalenie indywidualnej 
ścieżki rozwoju zawodowego.    

Wszystkie działania projektu 
kończyły się uzyskaniem przez 
uczestników zaświadczenia lub cer-
tyfi katu.  

Projekt „Apetyt na kwalifi kacje” 
był współfi nansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego, Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia 
i kompetencji w regionie, Działanie: 
9.2. Podniesienie atrakcyjności i  ja-
kości szkolnictwa zawodowego.

Koordynator projektu 

Anna Kozelan-Baranowska

 

Sprawozdanie 
z realizacji projektu
W dniach 3,4,5 lipca 2015 r. podczas trwania Festiwalu Most odby-
ły się kolejne trzy Punkty Medyczne realizowane dzięki projektowi 
„Profi laktyka chorób układu krążenia i  promocja zdrowego stylu 
życia w powiecie słubickim”.

3 lipca gościliśmy w  Nowym 
Młynie, gdzie odbywał się Piknik 
Integracyjny Seniorów Rzepiń-
skich organizowany w  ramach 
Dni Puszczy Rzepińskiej. Od go-
dziny 1500 promowaliśmy zdrowy 
styl życia i  profi laktykę chorób 
układu krążenia. Seniorzy mogli 
zbadać ciśnienie tęt nicze krwi 
oraz zmierzyć poziom cukru we 
krwi. Wielu seniorów korzystało 
również z  bezpłatnych porad die-
tetyczki Magdaleny Cieślak, która 
za pomocą specjalnej wagi anali-
zowała skład ciała oraz radziła, jak 
dobrze dobraną dietą pomóc sobie 
na przykład w  walce z  cukrzycą 
czy z  nadciśnieniem. Badaniem 
zostało objętych 60 osób. Każda 
osoba po badaniu wypełniła kartę 
pacjenta, która posłuży do dalszej 
realizacji projektu. 

Ponadto fi rma cateringowa przy-
gotowała zdrowe i  smaczne prze-
kąski oraz soki ze świeżych warzyw 
i owoców, z których uczestnicy Pik-
niku mogli korzystać bezpłatnie. 

Młodsi mieszkańcy  Rzepina 
wieczorem bawili się na koncercie 
zespołu L.Stadt, który na nasze 
zaproszenie gościł w  Miejskim 
Domu Kultury. L.Stadt to polska 
grupa muzyczna założona w  2003 
roku, fi nalista ogólnopolskiej akcji 
Gazety Wyborczej „Gra Muzyka”. 
Ich znak rozpoznawczy to mocne 
rockowe brzmienie, ciekawe 
teksty i  świetny wokal. Wszystko 
podszyte czytelnymi fascyna-
cjami twórczością między innymi 
The Beatles, The Velvet Under-
ground, Becka i Blur. 

4 lipca w Kompleksie Sportowo-
-Rehabilitacyjnym w  Górzycy 
zorganizowaliśmy Turniej Tenisa 
Ziemnego z  Gwiazdami. Na za-
proszenie Powiatu Słubickiego 
w  turnieju wzięły udział znako-
mite gwiazdy – pan Janusz Za-
orski oraz Peter Lucas. Gościem 
specjalnym był Cyprian Owczarz, 
który jest sparingpartnerem takich 
uznanych zawodniczek jak Petra 
Kvitova czy Carla Suárez Navarro. 

Wszyscy chętni mogli wziąć udział 
w  pokazowym treningu pod jego 
okiem. Uczestnicy turniej skorzy-
stali również z pomiarów ciśnienia 
krwi, zbadali poziom cukru we 
krwi, mogli skonsultować się z die-
tetyczką oraz spróbowali naszego 
zdrowego cateringu. Na najmłod-
szych uczestników czekało mnó-
stwo darmowych atrakcji m.in.: 
dmuchane place zabaw, koło for-
tuny z  nagrodami, quiz z  zagad-
kami i wiele innych.

5 lipca w  Ośnie Lubuskim, nad 
Jeziorem Reczynek byliśmy organi-
zatorami biegu z Iloną Felicjańską. 
Grupa uczestników razem z  naszą 
gwiazdą biegła wokół malowni-
czego jeziora. Na mecie czekała na 
nich nagroda – szklanka zimnego 
soku ze świeżych owoców. Każdy 
uczestnik biegu badał ciśnienie, 
cukier we krwi oraz konsultował 
się z naszą dietetyczką. 

W  międzyczasie uczestnicy 
punktu mogli zatańczyć ZUMBĘ 
pod okiem profesjonalnej instruk-
torki Karoliny Falkowskiejj.  Rów-
nież dla dzieci przygotowaliśmy 
masę atrakcji – dmuchany plac 
zabaw, koło fortuny z  nagrodami, 
świeże owoce i warzywa, soki. 

Podczas naszych Punktów me-
dycznych przebadaliśmy łącznie 
około 200 osób, które wypełniły 
karty pacjenta. 

Zorganizowane imprezy  były 
kolejnymi działaniami promują-
cymi realizowany przez Powiat 
Słubicki projekt, dotyczący profi -
laktyki chorób układu krążenia. 
Wszystkie działania fi nansowane 
były ze środków Norweskiego Me-
chanizmu Finansowego 2009-2014 
w ramach Programu Operacyjnego 
PL13: Ograniczenie społecznych 
nierówności w zdrowiu. 

Zapraszamy mieszkańców Po-
wiatu Słubickiego do śledzenia 
kolejnych działań zaplanowanych 
w  projekcie – 10 lipca do Cybinki 
na godz.1800 Kabareton z  Jerzym 
Kryszakiem z dodatkowymi atrak-
cjami.

Rozpoczynają się wakacje!!!
Galowe stroje, uśmiechy na twarzach, w rękach świadectwa szkolne…    

26 czerwca 2015 roku w  auli 
Zespołu Szkół Ekonomicznych 
w  Ośnie Lubuskim odbyło się uro-
czyste zakończenie roku szkolnego 
2014/2015. Szkolną uroczystość 
uświetnili swoją obecnością Sta-
rosta Słubicki – Piotr Łuczyński, 
Proboszcz Parafi i św. Jakuba 
w  Ośnie Lubuskim, Ksiądz Piotr 
Grabowski, Sekretarz Miasta 
i Gminy Ośno Lubuskie – Ewa Urba-
niak oraz Przewodniczący Rady Ro-
dziców – Krzysztof Tymczyn. 

Uroczystość rozpoczęła Dyrektor 
ZSE w  Ośnie Lubuskim – Monika 
Wróbel, która dokonała podsumo-
wania mijającego roku szkolnego, 
gratulowała uczniom III klasy Za-
sadniczej Szkoły Zawodowej ukoń-
czenia szkoły, a  pozostałym otrzy-
mania promocji do wyższych klas.

Najlepsi z grona uczniów Zespołu 
Szkół Ekonomicznych otrzymali 
świadectwa  z  wyróżnieniem, dy-
plomy

 i  nagrody. Dumni ze swoich 
dzieci byli też rodzice, którzy odbie-
rali listy gratulacyjne.

Wiele ważnych słów usłyszała 
społeczność szkolna z ust  Starosty 
Słubickiego, który zadeklarował 
swoje szczególne zainteresowanie 
przyszłością placówki edukacyjnej 
z  niemal siedemdziesięcioletnią 
tradycją.

Mądrości i  radości w  spędzaniu 
wakacji życzyli uczniom Ksiądz 
Piotr Grabowski i  Pani Ewa Urba-
niak.

Uczestniczenie w  uroczystości 
zakończenia roku szkolnego 
2014/2015 w  Zespole Szkół Eko-
nomicznych dało możliwość spoj-

rzenia z  dystansem na miniony 
czas spędzony w  murach szkoły 
i   ugruntowało wśród zebranych 
przekonanie, że był to czas ważny, 
bo służący budowaniu przyszłości 
każdego, kto w  życiu tej społecz-
ności uczestniczy.
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Plan Wykonany

Sekcja atletyczna K. S. Steinpol – 
Ilanka Rzepin wróciła z Mistrzostw 
Europy w  Wyciskaniu Sztangi, 
które odbywały się w  angielskiej 
miejscowości Eastbourne, z  4 ty-
tułami Mistrza Europy, 2 tytułami 
v-ce Mistrza Europy i  jednym IV 
miejscem. Po raz kolejny okazało 
się, że Rzepin Athletic Team ma 
zawodników, którzy liczą się nie 
tylko w  Polsce ale też i  europie. 
Rzepin nie jest wielkim miastem, 
ale można powiedzieć, że stał się 
gigantem nowoczesnej myśli tre-
ningowej w  sportach siłowych. Ta 
nowoczesna myśl jest poparta wie-
loma latami praktyki, nowoczesną 
wiedzą z  dziedziny psychologii, 
fi zjologii, dietetyki i  metodologii 
treningu sportowego. W  Rzepinie 
tworzy się również dobra atmosfera 
wokół Athletic Teamu. Tą dobrą 
atmosferę tworzą kibice, którzy są 
z  drużyną w  chwilach sukcesów 
i  podczas codziennych żmudnych 
i  ciężkich treningów. Pozostaje 

mieć tylko nadzieję, że do poziomu 
sportowego zostanie dopasowany 
poziom budżetu sekcji, ponieważ 
większość kosztów wyjazdów 
i przygotowań zawodników jest po-
krywanych z ich budżetów prywat-
nych. Wszystkich chętnych, którzy 
zechcą wesprzeć Athletic Team 
i  jednocześnie wykorzystać wize-
runek drużyny do promocji swojej 
fi rmy proszę o kontakt. 
• Łukasz Kozłowski – złoty medal 

Mistrzostw Europy, trzeci za-
wodnik Mistrzostw wszechwag

• Krzysztof Zakrzewski – złoty 
medal Mistrzostw Europy

• Krzysztof Wolszczak – złoty 
medal Mistrzostw Europy

• Juliusz Zbierski – złoty medal Mi-
strzostw Europy

• Mirosław Zakrzewski – srebrny 
medal Mistrzostw Europy

• Dawid Deptuch – srebrny medal 
Mistrzostw Europy

• Przemysław Komarski – IV 
miejsce Mistrzostw Europy

VI Spartakiada Ziemi Lubuskiej 
dla Osób Niepełnosprawnych

11 czerwca br. podopieczni Po-
wiatowego Ośrodka Wsparcia 
w Rzepinie wzięli udział w VI Spar-
takiadzie Ziemi Lubuskiej dla Osób 
Niepełnosprawnych w  Górzycy. 
Podczas zawodów osoby niepełno-
sprawne zmagały się z własnymi sła-
bościami w różnych konkurencjach 
sportowych, takich jak: skok w  dal 
z rozbiegu, rzut piłeczką palantową 
na odległość, prowadzenie piłeczki 
palantowej kijem hokejowym, strzał 
piłką nożną do bramki, bieg płaski, 
bieg na czas z  przeszkodami, szta-
feta wahadłowa i hokej na trawie. 

Powiatowy Ośrodek Wsparcia 
w Rzepinie na 17 drużyn biorących 
udział w  tegorocznych rozgryw-
kach zajął bardzo dobre 6 miejsce, 
a  w  konkurencjach indywidula-
nych uczestnik Ośrodka Mariusz 
Staszak zdobył srebrny medal 
w  rzucie piłeczką palantową na 
odległość. Zdobyliśmy także mak-
symalną ilość punktów za ręcznie 
wykonany transparent promujący 
nasz Ośrodek oraz hasło, które 
w  tym roku brzmiało: „Czy deszcz, 
czy pogoda - Rzepin wygra w  tych 
zawodach”. 

Spartakiada ma na celu przede 
wszystkim popularyzację sportu 
w środowisku osób niepełnospraw-
nych oraz ich integrację ze społe-
czeństwem pełnosprawnym. Udział 
w  imprezie z  pewnością poprawia 
ich sprawność fi zyczną i  wpływa 
na podniesienie własnej wartości 
i samooceny. Rywalizacja sportowa 
jest także okazją do nawiązania no-
wych znajomości pomiędzy uczest-
nikami oraz wymiany doświadczeń 
między kadrami różnych ośrodków 
i instytucji. 

POW Rz epin

Sukcesy tenisistów
UKS Dwójka Zielona Góra był 

organizatorem Wojewódzkiego 
Turnieju Klasyfi kacyjnego Zacisze 
w  grupach w  kategorii Skrzaty. 
W zawodach od piątku do niedzieli 
 rywalizowała  Wiktoria Podhajecka 
GKT Smecz Górzyca. W  grze poje-
dynczej młoda tenisistka zajęła 5 
miejsce. W pierwszej fazie turnieju 
Wiktoria najpierw przegrała zacięty 
mecz z Patrycją Sadlik (Złotoryjskie 
Towarzystwo Tenisowe Złotoryja) 
6:7 i  2:6, a  następnie wygrała ko-
lejne dwa mecze z  Zuzanną Ży-
gadło (SKS Match Point Ślęza) 6:2 
i  7:6 oraz z  Karoliną Skowrońską 
(Krzycki Klub Tenisowy Wrocław) 
6:2 i  6:2 i  zajęła drugie miejsce 
w grupie D. W walce o piąte miejsce 
Wiktoria przegrała zacięty mecz, 
po super tie breaku z  Karoliną Bu-
kowską 2:6, 6:3 i  8:10, a  następnie 
wygrała dwa pozostałe pojedynki 
z  Darią Nowak (Redeco Wrocław) 
6:4 i 6:2 i Zuzanną Pawlikowską (KS 
AZS AWF Wrocław) 6:2 i 6:2. 

Sukcesem zakończył się również 
start podopiecznej trenera Daniela 
Podhajeckiego w  grze deblowej. 
Wiktoria w  parze z  Karoliną Bu-
kowską (MKS Szczawno Zdrój) do-
tarła aż do fi nału zawodów, gdzie po 
dramatycznej walce uległy w super 
tie braku 6-4, 4-6  i 8:10 parze Gaja 
Borowska (Sinet Klub Legnica) - Zu-
zanna Pawlikowska (KS AZS AWF 

Wrocław). Zwycięstwo w całym tur-
nieju było bardzo blisko, „nasze” za-
wodniczki prowadziły w spotkaniu 
1:0 i  w  drugim secie 4:2. Niestety 
ostatecznie to przeciwniczki oka-
zały się minimalnie skuteczniejsze. 

Wcześniej w  półfi nale Wiktoria ze 
swoją partnerką deblową pokonały 
również po zaciętym boju Zuzannę 
Żygadło (SKS Match Point Ślęza) 
i  Julię Kowalczyk (GKT Nafta Zie-
lona Góra) 6-4, 5-7 i (10-8).

INFORMACJA

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

17 lipca 2015r. wywieszono wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących za-

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

- Słubice ul. Daszyńskiego, działka 638/15 o pow. 26m2– odbudowa (odtworze-

nie) garażu murowanego.

Wykaz wywieszono dnia 17 lipca 2015r. na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miej-

skiego w Słubicach oraz na stronie urzędu www.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. 17.07.2015r. 

Wiadomości z powiatu: Cybinka, Górzyca, Ośno Lubuskie, Rzepin, Słubice

Ogłoszenie o naborze na stanowisko 
ds. administrowania nieruchomościami 

w Zakładzie Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach   

Zakład Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach z siedzibą przy Placu 

Bohaterów 13 ogłasza nabór na stanowisko ds. administrowania nieruchomo-

ściami. Informacja o naborze umieszczona  jest na  stronie internetowej Biulety-

nu Informacji Publicznej (bip.slubice.pl oraz zamk.pl) oraz na tablicy informacyj-

nej w siedzibie ZAMK-u. Oferty z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć 

do 31 lipca do godz. 13:00.

INFORMACJA

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

16 lipca 2015r. wywieszono wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących 

zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do dzierżawy na okres 20 lat:

- Słubice ul. Kościuszki, część działki 683/113 o pow. 950m2 – realizacja inwe-

stycji polegającej na przebudowie i budowie ogólnodostępnego parkingu.

Wykaz wywieszono dnia 16 lipca 2015r. na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miej-

skiego w Słubicach oraz na stronie urzędu www.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. 16.07.2015r. 
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Reklama

Reklama

668 030 562 (24h)

W głowie się nie mieściW głowie się nie mieści
od 24 lipca, od 24 lipca, Kino SMOK zapraszaKino SMOK zaprasza

szczegóły na www.smok.slubice.plszczegóły na www.smok.slubice.pl


