16 lipca we Frankfurcie,
zainaugurowana została
zbiórka pieniędzy na odbudowę
gorzowskiej katedry, która
ucierpiała w pożarze.
W południe zabrzmiały we
Frankfurcie dzwony Kościoła
Mariackiego, które można
usłyszeć tylko w wyjątkowych
momentach. Prezydent
Gorzowa Jacek Wójcicki ze
wzruszeniem wspominał
to tragiczne wydarzenie
i dziękował za wsparcie. Władze
Frankfurtu przekazały już 10
tys. euro, a paraﬁe katolicka
i ewangelicka otworzyły
specjalne konto, na które można
wpłacać pieniądze. Zbiórka trwa
str. 2
też wśród słubiczan.

Ruszają prace przy tworzeniu laboratoriów dydaktycznych w gminnych szkołach. 32 laboratoria powstaną
w sześciu placówkach, które wzbogacą się m.in. o laptopy, tablety, komputery... Szkoły będą dysponować
nowoczesnym sprzętem, który ułatwi naukę ﬁzyki, chemii, przyrody, biologii, matematyki, informatyki
i języków obcych. Z laboratoriów uczniowie będą korzystać już w nowym roku szkolnym. Gmina wyda na
tę inwestycję 4,5 mln zł, ale 85 proc. kosztów (3,9 mln zł) zwróci jej Unia Europejska. str. 2
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To już pewne. Dostaniemy
z Brukseli blisko 1 mln euro
na budowę Wieży Kleista.
12 lipca polsko-niemiecki
Komitet Monitorujący ogłosił
listę projektów, które zostaną
doﬁnansowane z pieniędzy
unijnych. W ramach tego
projektu zostanie także
podświetlony most łączący
Słubice i Frankfurt, na co nasi
sąsiedzi zza Odry także dostaną
wsparcie ﬁnansowe. str. 2

Dawid Kwiatkowski
porwał młodych, Zakopower starszych,
a Grzegorz Turnau...
dzieci. Najmłodsi bawili się też świetnie
w miasteczku hanzeatyckim, słubiczanie i frankfurtczycy
obejrzeli również pokaz sztucznych ogni
i podziwiali zespoły
muzyczne z naszych
miast partnerskich.
Wszystkie te atrakcje
były częścią Miejskiego Święta Hanzy, które
od 14 do 16 lipca, zgromadziło tysiące osób
z obu stron Odry.
Fotorelacja str. 8-9.

Fot. Anna Panek-Kusz

Hanza nam się rozśpiewała!

Fanki czekały na Dawida Kwiatkowskiego od samego rana.

Finanse gminy na piątkę
30 czerwca podczas sesji, radni jednogłośnie udzielili burmistrzowi Tomaszowi Ciszewiczowi absolutorium z wykonania budżetu za 2016 rok. Dochody gminy wyniosły w ubiegłym roku 80, 3 mln zł, wydatki – 73,45 mln zł, co oznacza, że
mieliśmy 6,9 mln zł nadwyżki. Na inwestycje poszło 9,1 mln zł.
Wśród tych najważniejszych burmistrz wymienił choćby: rozbudowę i modernizację przedszkoli,
na co poszło prawie 1,3 mln zł (na
wszystkie inwestycje w placówkach oświatowych gmina wydała
w sumie 3,8 mln zł). 1,2 mln zł przeznaczono na budowę dworca autobusowego, a 2,5 mln zł na budowę
dróg. W budżecie wyodrębniono
też pieniądze na fundusz sołecki.
Do dyspozycji rad sołeckich gmina

przeznaczyła 158,7 tys. zł. Burmistrz poinformował też o tym,
że rok 2016 był przełomowy jeśli
chodzi o dług gminy. Wyniósł on 18,
8 mln zł, co stanowiło 23,46 proc.
dochodów gminy. Jest to najniższy
dług od 2007 roku (wtedy był na
poziomie 42,4 proc. dochodów, co
przekładało się na kwotę 19,4 mln
zł.) W kolejnych latach rósł. Gdy
w grudniu 2010 roku T. Ciszewicz
objął urząd dług wynosił 36,8 mln

zł (67,9 proc. dochodów), a na początku stycznia 2011 r. był na rekordowym poziomie 76,6 proc.
(43,4 mln zł). Ze sprawozdania
finansowego, które otrzymali
radni (jest też dostępne na stronie
internetowej gminy w Biuletynie
Informacji Publicznej) wynika, że
od 2011 roku dług co roku spadał.
Radna Krystyna Baczyńska przed
głosowaniem chwaliła burmistrza
i skarbnika Rafała Dydaka nie tylko

za to, że w 2016 roku zrealizowano
zaplanowane zadania, ale jeszcze
wypracowano blisko 7 mln zł nadwyżki. – Kolokwialnie mówiąc nie
ma się do czego przyczepić – dodał
przewodniczący rady Mariusz
Olejniczak i także gratulował burmistrzowi. Za udzieleniem absolutorium Tomaszowi Ciszewiczowi
zagłosowali wszyscy radni obecni
na sesji. Jednomyślność panowała
także podczas posiedzeń wszyst-

kich komisji rady miejskiej. Burmistrz Tomasz Ciszewicz mówił,
że jest zadowolony z realizacji
budżetu w 2016 roku i podkreślał,
że rada miejska, ma w tym bardzo
duży udział. Zapowiedział też, że
gmina chciałaby wprowadzić budżet obywatelski, żeby mieszkańcy
mieli jeszcze większy wpływ na to,
jak wydawane są publiczne pieniądze.
(beb)
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Ta wieża opowie historię
To już pewne. Dostaniemy blisko 1 mln
euro
na budowę
Wieży Kleista. 12 lipca polsko-niemiecki
Komitet Monitorujący
ogłosił listę inwestycji,
które zostaną sﬁnansowane z pieniędzy
unijnych. W ramach
tego projektu zostanie również podświetlony most łączący
Słubice i Frankfurt. Jestem przekonany,
że zyskamy atrakcję
turystyczną – mówi
burmistrz
Tomasz
Ciszewicz i wspomina, że w przeszłości
Wieża Kleista była
ulubionym miejscem
wycieczek
mieszkańców i turystów.
Postawiono ją w 1892 roku
w dawnej dzielnicy Dammvorstadt
(dzisiejsze Słubice) na tzw. Wzgórzach Żydowskich, w okolicy gdzie
wcześniej zbudowano stadion.
Wieżę nazwano imieniem Ewalda
von Kleista. Był on pruskim wojskowym, pisarzem, członkiem loży
masońskiej. Został ciężko ranny
w sierpniu 1759 roku podczas
bitwy pod Kunowicami. Po śmierci
młodego żołnierza panował jego
kult. Tworzono na jego cześć
wiersze, pojawiał się na obrazach.
Ewald był stryjecznym dziadkiem,
innego ze znanych Kleistów – Heinricha, urodzonego w 1777 roku,
we Frankfurcie nad Odrą, pisarza
przełomu oświecenia i romantyzmu, który przeszedł do historii
literatury. Frankfurt dumny z Kleistów określa się dziś jako Kleist
Stadt.
Słubice i Frankfurt, pielęgnując
lokalną historię, wytyczyły kilka lat
temu, po obu stronach Odry, Szlak
Kleista. Zahacza o ważne miejsca

Wieżę Kleista zaprojektował architekt Łukasz Biernacki. Komunikacja na wieży odbywać się będzie dwoma, niezależnymi wachlarzowymi schodami.

opowiadające o przeszłości. Kolejnym krokiem jest budowa Wieży
Kleista. Kiedy dokładnie ruszy ta
inwestycja trudno powiedzieć, bo
gmina jest na razie na początku
całej procedury niezbędnej do
tego, żeby mogła ogłosić przetarg.
Budowa Wieży Kleista to kontynuacja projektu, w ramach
którego, w 2014 roku we Frankfurcie odbudowano Dom Bolfrasa. Historia kamienicy przy
frankfurckim rynku sięga średniowiecza. Pod koniec XVI w.
jego właścicielami została rodzina
Bolfras, zasłużona dla miasta. Jej
dom stał na frankfurckim rynku
do 1945 roku. Po 70 latach od jego
zburzenia Niemcy postanowili
go odbudować. Obecnie znajduje
się tu m.in. polsko-niemiecka informacja turystyczna i Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji,
które zajmuje się wspólnym marketingiem obu miast.
(beb)

Wieża będzie miała 30 metrów wysokości. Na 25 metrach zbudowana zostanie okrągła platforma widokowa. Całość przykryje szklany dach.

Ruszyły prace przy tworzeniu
laboratoriów dydaktycznych
32 laboratoria powstaną w sześciu szkołach gminnych. Placówki
wzbogacą się m.in. o laptopy, tablety, komputery... Będą dysponować nowoczesnym sprzętem,
który ułatwi naukę fizyki, chemii,
przyrody, biologii, matematyki,
informatyki i języków obcych.
Z laboratoriów uczniowie będą
korzystać już w nowym roku

szkolnym. Gmina wyda na tę inwestycję 4,5 mln zł, ale 85 proc.
kosztów (3,9 mln zł) zwróci jej Unia
Europejska.
O rozmachu inwestycji świadczy
choćby to, że dla przykładu koszt
urządzenia jednego laboratorium
informatycznego wyniesie 272 tys.
zł. Laboratoria powstają na bazie
istniejących pomieszczeń, które

są modernizowane. – Laboratoria
pozwolą nam uatrakcyjnić sposób
nauczania, wyposażymy szkoły
w sprzęt i pomoce naukowe, które
z jednej strony pozwolą kształcić
na najwyższym poziomie, z drugiej
rozbudzą w uczniach ciekawość.
Uczynią też nasze placówki atrakcyjniejszym miejscem do nauki
– podkreśla burmistrz Tomasz

Ciszewicz. Co ważne, laboratoria
zostaną dostosowane do potrzeb
uczniów niepełnosprawnych. Dla
dzieci poruszających się na wózkach będą odpowiednie stoliki, dla
uczniów niewidomych lub słabowidzących komputery z klawiaturą
Braille’a, powiększalniki ekranowe
i syntezatory mowy.
(beb)
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W koszach darów zostawili serca

Przez miesiąc, przed Katolickim
Centrum Studenckim w Słubicach,
wystawiony był kosz na dary dla wileńskiego hospicjum. Na wypadek,
gdyby ktoś nie zastał akurat ks. Rafała, który był współorganizatorem
akcji. Kosze stały też w słubickich
aptekach i w Collegium Polonicum.
Pomysłodawczynią zbiórki
była
Alicja Pitak z Duszpasterstwa Akademickiego Parakletos w Słubicach.
W 2016 roku w ramach programu
Erasmus studiowała w Wilnie.
Mieszkała u sióstr zakonnych, które
prowadzą tam hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki. Co ciekawe założyła
je siostra Michaela Rak, dzięki której
wcześniej powstała też podobna placówka w Gorzowie Wlkp. - Wrażenie
jakie wywarło na mnie to hospicjum
sprawiło, że zapragnęłam wspomóc
je zarówno tam, w formie wolontariatu, jak i tu, w Słubicach, organizując zbiórkę – opowiada Alicja.
Dodaje, że ceny na Litwie są bardzo
wysokie, a zarobki niewielkie. Hospicjum przyda się każda pomoc.

Akcję rozpropagowały media,
dzięki czemu, nie tylko słubiczanie
i frankfurtczycy, ale mieszkańcy całego regionu włączyli się w pomoc.
– Paczki z darami przychodziły
z Gorzowa Wielkopolskiego, Witnicy, a nawet Berlina. Niesamowite było to, że zgłaszali się do nas
seniorzy, którzy mówili, że chcą
pomóc, bo ich przodkowie pochodzili z Wilna – opowiada ks. Rafał
Mocny i wspólnie z Alicją pokazują
dziesiątki darów. Co zebrano? - 69
opakowań pieluch dla dorosłych,
63 opakowań rękawiczek jednorazowych, 24 opakowania chusteczek nawilżonych, 30 podkładów
higienicznych, 7 materacy przeciwodleżynowych, 6 termometrów
bezkontaktowych, 2 ciśnieniomierze, 37 kremów na odparzenia,
634 strzykawki, 690 igieł, 33 pianki
do mycia i około 5 kartonów pozostałych artykułów – wylicza Alicja.
To wszystko trafi do hospicjum
w Wilnie we wrześniu.
(kb, beb)

Fot. Kinga Banaśkiewicz

W tę akcję, zorganizowaną przez słubiczan
i frankfurtczyków, zaangażowali się mieszkańcy całego pogranicza. - Dzięki pomocy mediów zbiórka dla hospicjum w Wilnie
przerosła nasze oczekiwania – mówi ksiądz
Rafał Mocny z Katolickiego Centrum Studenckiego w Słubicach.

Świadomie nie zbieramy pieniędzy, bo większą wartość ma to, jak ktoś zada sobie trud, żeby samemu coś kupić i przynieść – mówi ks.
Rafał Mocny, na zdjęciu z Alicją Pitak.

Kierowcy pojadą
wygodniej

Plac Bohaterów
nam wypięknieje
Architekt Łukasz Biernacki wykona na zlecenie gminy projekt zagospodarowania placu Bohaterów. - Chcemy, żeby to miejsce zyskało
na atrakcyjności i przyciągało całe rodziny nie tylko na co dzień, ale
też gdy będziemy tam organizować festyny czy koncerty - mówi
burmistrz Tomasz Ciszewicz. Tematem przewodnim przy tworzeniu
projektu jest woda. W tym roku w budżecie gminy zarezerwowano
pieniądze na wykonanie projektu (49 tys. zł), natomiast inwestycja
będzie realizowana w przyszłym roku.
(beb)

Firma Infrakom, kończy remonty fragmentów ulic: Wrocławskiej, Akademickiej, Łokietka, Podchorążych, Wschodniej, Nocznickiego i skrzyżowania przy Rzepińskiej
w Słubicach oraz Szmaragdowej, Srebrnej i Diamentowej w Kunowicach. Gmina
przeznaczyła na te inwestycje 432 tys. zł. Do końca lipca krośnieński Kontrakt pokryje też asfaltem fragmenty ulic: Konstytucji 3 Maja, Jagiellończyka, Prostej, Witosa, Grzybowej, Piskiej i Wschodniej, a także Zielonej i Słonecznej w Golicach,
odcinek drogi w Drzecinie i dwa kawałki w Rybocicach. Nowe nawierzchnie będą też
w Kunowicach, na ulicy: Turkusowej, Złotej, Szkolnej, Łąkowej i fragmencie osiedla Słonecznego. Prace te pochłoną 660 tys. zł. Przy ulicy Konopnickiej i placu Wolności budowane są parkingi, na które gmina wyda 150 tys. złotych. W planach są kolejne miejsca
postojowe dla kierowców, na które gmina przeznaczy 50 tys. zł. Urząd Miejski ogłosił już
też przetarg na przebudowę alei Niepodległości. Przeznaczy na tę inwestycję 1,2 mln złotych. 170 tys. zł pójdzie natomiast na budowę pierwszego odcinka (550 metrów) ścieżki
rowerowej na wale za Nowym Lubuszem.
(beb)

Reklama
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Drzecin też świętował 700-lecie Boossen
Dla sołtysa Drzecina współpraca
z Boossen ma znaczenie z wielu
względów. - Nasi mieszkańcy
biorąc udział w różnych spotkaniach mają okazję poznać kulturę
sąsiadów, nawiązać kontakty.
Te kontakty są coraz bliższe, na
przykład niektóre rodziny jeżdżą
razem na wycieczki rowerowe,
organizujemy wspólne grzybobrania, zapraszamy się na różne
święta. Gdy cztery lata temu po
raz pierwszy gościliśmy u siebie na
Wigilii mieszkańców Boossen byli
zaskoczeni, że tak się u nas spędza
święta - opowiada sołtys.
Podkreśla, że poznawanie kultury kraju sąsiada sprzyja integracji
i lepszemu zrozumieniu. Integrują
się też najmłodsi. Już trzeci rok
z rzędu 25 dzieci z obu wiosek wyjedzie na wspólny obóz, który będzie
współfinansowany z unijnych pieniędzy. W ubiegłym roku dzieci były
w Pszczewie, tego lata odpoczywać
będą nad jeziorem w Niemczech.

Reklama

Fot. Beata Bielecka

- To dla nas podwójna okazja do radości, bo oprócz urodzin Boossen świętujemy dziś także trzecią rocznicę podpisania
umowy partnerskiej między naszymi wioskami - mówił 7 lipca podczas uroczystości za Odrą sołtys Drzecina Ryszard
Świderski. Eberhard Vetter, który stoi na czele władz Boossen przypomniał, że polsko-niemieckie kontakty sięgają
jeszcze lat 90.

Tak mieszkańcy Drzecina i Boossen razem świętowali urodziny niemieckiej wioski.

700-lecie Boossen świętowano trzy
dni. W piątek, 7 lipca, w głównych
uroczystościach, oprócz sołtysów
Boossen i Drzecina (była też delegacja mieszkańców) uczestniczyli
burmistrzowie Słubic i Frankfurtu:

Tomasz Ciszewicz i dr Martin Wilke.
W sobotę drzecinianie promowali
swoją wieś na stoisku podczas festynu, a w niedzielę wzięli udział
w barwnym korowodzie.
(beb)

Zaproszenie Eberharda Vettera (pierwszy z lewej) do wspólnego świętowania przyjęli
m.in. sołtys Drzecina Ryszard Świderski (w środku) i grupa mieszkańców oraz burmistrz
Tomasz Ciszewicz.
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W dwumieście powitaliśmy
nowych mieszkańców
Już po raz czwarty, w trakcie Miejskiego Święta Hanzy, burmistrzowie Słubic i Frankfurtu: Tomasz Ciszewicz i dr Martin
Wilke, zaprosili na spotkanie nowych mieszkańców obu miast. W niedzielę, 16 lipca, w Collegium Polonicum w Słubicach
gościliśmy osoby, które w tym roku zamieszkały nad Odrą. Zaproszenie przyjęło ponad 120 osób z rodzinami.

Fot. Beata Bielecka

Burmistrzowie opowiedzieli o Słubicach i Frankfurcie, pogratulowali
wyboru dwumiasta podkreślając,
że żyje się tu bardzo dobrze i mają
nadzieję, że będzie to też dobre
miejsce dla nowych mieszkańców.
Spotkanie, na które przyszły całe
rodziny, było też okazją do indywidualnych rozmów. Nie tylko z burmistrzami, ale też radnymi, którzy
w nich uczestniczą. – Cieszę się,
że jesteśmy dobrze postrzegani.
Stworzyliśmy doskonałe warunki
do życia, co powoduje, że z roku na
rok przybywa nam mieszkańców –
mówi burmistrz Tomasz Ciszewicz.
Gmina liczy już ponad 20 tys. osób.
Nowych mieszkańców przybywa też
Frankfurtowi. Przyjeżdżają z różnych stron Niemiec, na spotkaniu
obecnych też było kilku uchodźców,
którzy znaleźli schronienie za Odrą.
Było ich jednak w znacznie mniej
niż przed rokiem. Jak podkreślał
jeden z Syryjczyków, który przyjechał do Frankfurtu z całą rodziną,
chcą oni tu zostać tak długo, jak
to będzie konieczne. Ale gdy tylko
w Syrii zrobi się bezpiecznie planują
wrócić do domu. Dla nowych mieszkańców przygotowaliśmy przyjęcie
połączone z występami. Zaprezentowały się grupy muzyczne z Szostki
(partnerskie miasto Słubic), Witebska (partnerskie miasto Frankfurtu), zatańczyła też słubicka
Bohema prowadzona przez Henryka Lechelta, która w pewnym momencie do tańca porwała zarówno
mieszkańców jak i burmistrzów
i radnych. Obok krótka fotorelacja
z tego spotkania.
(beb)

Azbest? Pozbędziemy się 124 ton!

Program 500+
Trzeba złożyć wnioski!

Firma Eko24 z Dębna usunęła, na zlecenie gminy, 124 tony niebezpiecznego dla zdrowia azbestu, którym pokryto m.in. altanki w mieście
i budynki gospodarcze na terenie wiosek. Urząd Miejski tradycyjnie
pozyskał na to pieniądze (50 tys. zł) z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska. Azbest został usunięty m.in. z altanek na terenie
ogródków działkowych w Słubicach, a także z zabudowań w Drzecinie,
Golicach i Rybocicach. Gmina usuwa azbest od kilku lat, każdego roku
ok. 100 ton.

Rodziny, które dostają pieniądze w ramach programu 500+ będą
musiały złożyć wnioski o ponowne przyznanie tych świadczeń w kolejnym okresie, który rozpoczyna się 1 października 2017. Wnioski
przyjmowane będą od 1 sierpnia do końca września. Można je składać drogą elektroniczną, za pomocą systemów teleinformatycznych
wskazanych przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej,
listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź osobiście.
W ramach programu Rodzina
500+ rodzice otrzymują 500 zł
miesięcznie na drugie i kolejne
dziecko. Rodziny o niskich dochodach dostają wsparcie dla
pierwszego lub jedynego dziecka.
Główne zasady projektu pozostają
bez zmian, ale rząd chce wyeliminować nadużycia, które wykazała
kontrola, w ramach przeglądu
systemów wsparcia rodzin, przeprowadzona przez resort. Chodzi

głównie o dopasowywanie swojego
dochodu do kryterium dochodowego, które umożliwia otrzymanie
świadczenia na pierwsze dziecko.
Jak tłumaczy ministerstwo część
beneficjentów rozwiązywała stosunek pracy, a następnie znów
zawiązywała go z pracodawcą na
warunkach, które umożliwiają
otrzymanie świadczenia. Nowelizacja zakłada, że jeśli stanie się to
w ciągu trzech miesięcy, to zmiana

warunków zatrudnienia nie będzie
traktowana jako utrata dochodów
(co skutkowało wcześniej otrzymaniem dofinansowania). Projekt ma
również ukrócić proceder deklarowania przez rodziców, że samotnie
wychowują dziecko. W takim przypadku, aby otrzymać świadczenie,
rodzic będzie musiał mieć ustalone alimenty na rzecz dziecka wypłacane przez drugiego rodzica.
(kb)

(beb)

90 tys. zł na czyszczenie rowów
15 kilometrów rowów szczegółowych na terenie Słubic i 4 km Kanału
Czarnego zostało oczyszczonych w ramach inwestycji gminnej, na
którą przeznaczyliśmy z budżetu ok. 90 tys. zł. Została ona podzielona
na dwa etapy. W ramach pierwszego etapu prac melioracyjnych, które
już się zakończyły, rowy w mieście i Kanał Czarny zostały odmulone.
Skoszona też została tam trawa. Drugi etap, zaplanowany na wrzesień,
zakłada ponowne wykoszenie tych terenów. Przetarg na wykonanie
prac melioracyjnych wygrała słubicka firma Chruściel.
(beb)

Prąd także w alejkach warzywnych
30 tys. zł wyda gmina na zasilenie w prąd alejki warzywnej na bazarze
przy ul. Kopernika. O tę inwestycję prosili kupcy, którzy tam handlują.
Ich stragany jako jedyne nie miały dotychczas bezpośredniego dojścia
do energii elektrycznej. Samorząd podpisał już umowę z wykonawcą firmą Volwat ze Słubic, która ma wykonać to zadanie do 14 sierpnia.
(beb)
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Koncertowali na całym świecie.
Zagrali też u nas!

osób uczących się, główny zespół
stanowi około 90 osób. Grandioso
to najlepsza młodzieżowa orkiestra dęta w Polsce. Mistrzowie Europy 2016 w konkurencji Parada
Marszowa. Ceniona za granicą,
dzięki sukcesom na Mistrzostwach
Świata, Mistrzostwach Europy,
oraz na festiwalach w Niemczech,
Czechach, Rosji, Białorusi, Rumunii, Francji, Łotwie, Grecji,
Danii, Chinach
Podczas koncertu w Słubicach
sprzedawane były cegiełki na
wsparcie działań koncertowych,
warsztatowych orkiestry oraz zakup
instrumentów.

Orkiestra, której słubiczanie mogli posłuchać w trakcie bezpłatnego koncertu, wcześniej uczestniczyła m.in. w jednej z największych
parad świata - rozpoczęciu Nowego Roku Chińskiego w Hong Kongu.

(beb)

Gościliśmy
partnerów
z Szostki

Fot. Beata Bielecka

Literacko i kulinarnie
w bibliotece...

Przedstawiciele Szostki przyjechali do Słubic na Miejskie Święto Hanzy.

Nikolai Noha, mer Szostki i jego
zastępca Elena Krawczenko oraz
reprezentacja zespołu Szarm przyjechali w połowie lipca do Słubic,
żeby wziąć udział z nami w Miejskim Święcie Hanzy. – Jestem
u was po raz drugi i widzę, że przez
ostatnie cztery lata, jakie minęły od
poprzedniej mojej wizyty, miasto
jeszcze bardziej wypiękniało –
chwalił mer. Był też pod wrażeniem
współpracy z Frankfurtem. – To
niesamowite, że dwa kraje tworzą
jedno miasto – podkreślał. Dodał,
że takie wzorce chciałby przenieść
na pogranicze ukraińsko-rosyjskie,
ale na razie, z powodu trwającego
konfliktu, jest to niemożliwe.
N. Noha spotkał się z przedstawicielami różnych słubickich insty-

tucji i firm, odwiedził też słubicką
cerkiew. - Słubice to prawdziwie
europejskie miasto – podkreślał.
Gdy on nawiązywał nowe kontakty
w Słubicach, młodzież z Szostki
pojechała na wycieczkę do Berlina. Kolejnego dnia grupa wypoczywała na rancho w Drzecinie.
Ciekawy program przygotował
dla nich sołtys Ryszard Świderski.
Mer N. Noha razem z burmistrzem
Tomaszem Ciszewiczem, byli też,
14 lipca, gośćmi audycji na żywo,
nadawanej ze Słubic, w Radiu Zachód. Opowiedzieli m.in. o współpracy obu miast. Szostka jest
miastem partnerskim Słubic od
2008 roku.
(beb)

W czerwcu, w Dziale Regionalnym
słubickiej biblioteki, odbyło się
ostatnie przed wakacjami spotkanie z uczestniczkami Dyskusyjnego Klubu Książki i Kulinarnych
Czwartków. - Na stole pojawiły się
przysmaki samodzielnie przygotowane przez uczestniczki spotkania, między innymi lekkie,
zielone, pełne witamin sałatki,
przepyszny
domowy
pasztet
i ogórki kiszone, a na deser rewelacyjne ciasto marchewkowe oraz
lody z truskawkami z domowego
ogródka - opowiadają pracownice
biblioteki. - Przy tak apetycznym
stole, oddając się degustacji potraw, wspólnie podsumowaliśmy
cykl naszych dotychczasowych
spotkań i zaplanowaliśmy już kolejne działania po wakacjach! Do
zobaczenia we wrześniu z nowymi
kulinarnym pomysłami i ciekawą
literaturą! - dodają.
(beb)

Fot. Archiwum biblioteki

Orkiestra z Radomia zaprezentowała utwory przygotowywane na
odbywający się co 4 lata, Światowy
Konkurs Muzyczny (World Music
Contest) w Kerkrade (Holandia). Jest
pierwszym polskim zespołem, od
ponad 30 lat, który został zakwalifikowany na ten konkurs. Program
koncertu: Szlakiem Brdy - Orlin
Bebenow, The Unknown Journey Phillip Sparke, Krzesany - Wojciech
Kilar, a także marsze i przeboje muzyki rozrywkowej.
Radomska Młodzieżowa Orkiestra Dęta Grandioso powstała
w 1978r. Zespół działa w Młodzieżowym Domu Kultury, skupia młodzież w wieku 8-25 lat. Spośród 160

Fot. Kinga Banaśkiewicz

20 lipca na stadionie Słubickiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji mieszkańcy mieli okazję
posłuchać m.in. znanych utworów muzyki
rozrywkowej w wykonaniu orkiestry Grandioso. Koncert poprzedził przemarsz werblistek. Następnie odbył się też pokaz musztry
paradnej oraz parady marszowej.

To było ostatnie przed wakacjami spotkanie w bibliotece, ale uczestniczki Dyskusyjnego
Klubu Książki i Kulinarnych Czwartków, zadeklarowały, że we wrześniu wracają.

W mieście przybyło kamer
Miejski system monitoringu został rozbudowany o trzy kolejne kamery. Jedna z nich umieszczona została przy
wejściu na deptak prowadzący do granicy i obejmuje swoim zasięgiem fragment ul. Jedności Robotniczej, a także
Mickiewicza (okolice Villi Casino i dojście do przychodni lekarskiej). Kolejna kamera zamontowana została na
skrzyżowaniu Narutowicza i alei Niepodległości, a trzecia na zbiegu ulic 1 Maja i Folwarcznej. Obecnie, po zakończeniu inwestycji (wykonawcą jest firma Wizal z Lubniewic), na którą z budżetu gminy przeznaczono 37,5
tys. zł, w mieście mamy już łącznie 14 kamer. Wcześniej monitoring zamontowany był przy moście granicznym,
sklepie Intermarche, hotelu Kaliski, dwóch szkołach: „jedynce” i „dwójce”, urzędzie skarbowym, na deptaku
przy ul. Kochanowskiego, kościele NMP Królowej Polski i miasteczku akademickim przy Piłsudskiego.
(beb)
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Uwaga na barszcz
Sosnowskiego!
Na ulicy Rzepińskiej znów pojawił się problem z barszczem Sosnowskiego, który jest bardzo niebezpieczną rośliną. Dlatego gmina zobowiązała właściciela terenu – Agencję Nieruchomości Rolnych – do
usunięcia toksycznego chwastu.
Barszcz Sosnowskiego jest niebezpieczny szczególnie przy ostrym
słońcu. Wtedy kontakt z sokiem
tej rośliny może prowadzić do
tragicznych w skutkach oparzeń.
Chcąc się przed tym uchronić należy chronić skórę ubierając się
szczelnie, najlepiej w strój z materiałów syntetycznych, wodoodpornych, bo materiały z włókien
naturalnych wchłaniają sok. Przy

kontakcie z rośliną należy też
chronić oczy zakładając gogle lub
okulary.
Gdyby jednak doszło do kontaktu z rośliną należy szybko
i dokładnie umyć skórę wodą z mydłem i unikać słońca przynajmniej
przez 48 godzin. Natomiast gdy sok
dostanie się do oczu, jeszcze przed
wizytą u lekarza należy przemyć
je dokładnie wodą i chronić przed

światłem (nosić okulary z filtrem).
Barszcz Sosnowskiego jest rośliną
wytrzymałą i trudną do zwalczenia, powoduje też degradację
środowiska. Roślina rozmnaża
się wyłącznie za pomocą nasion,
których wytwarza wielkie ilości.
Do Polski trafiła z dawnego ZSRR.
Sprowadzono ją jako paszę dla
zwierząt.
(beb)

Dzieci ze
Słubic wyjadą
na „Wakacje
z Muszkieterami”
Troje dzieci ze Słubic spędzi bezpłatne wakacje w górach dzięki Fundacji Muszkieterów,
która organizuje II edycję programu „Wakacje z Muszkieterami”. W sumie weźmie
w niej udział blisko 1000 dzieci z całej Polski,
w wieku od 8 do 14 lat. W tym roku będą się
bawić na koloniach w Dźwirzynie oraz podhalańskich wsiach: Murzasichle i Sierockie.

Reklama

Podopieczni oprócz zabaw i wypoczynku poznają 8 uniwersalnych
wartości, które pomogą im zbudować pewność siebie i pokonywać
trudności. − Pozornie to bardzo
proste słowa: odwaga, uczynność,
otwartość, wrażliwość, mądrość, sumienność, pracowitość i uczciwość,
ale życie pokazuje, że najprostsze
rzeczy są najtrudniejsze. Jeśli się ich
nie zaszczepi, nie nauczy w młodym
wieku pojawią się problemy, kiedy
zaczniemy wchodzić w dorosłość.
Dlatego uczymy tych wartości
podczas trwania naszej akcji. Jej
motto − To charakter, a nie kapelusz z piórem, czyni z Ciebie Muszkietera! – przypomina, że należy
nieustannie pracować nad swoim
rozwojem. – mówi Sylwia Gruchała,

ambasadorka „Wakacji z Muszkieterami”. „Wakacje z Muszkieterami” to
druga edycja charytatywnej akcji organizowanej przez Fundację Muszkieterów. Honorowy patronat nad
akcją objęła prezydentowa Agata
Kornhauser-Duda, akcję wspiera też
medalistka olimpijska Sylwia Gruchała. Dzięki tej inicjatywie dzieci
z niezamożnych rodzin mają okazję
wyjechać na letni wypoczynek,
często po raz pierwszy w życiu.
W okresie wakacyjnym odbędzie
się aż 9 turnusów kolonijnych.
W Słubicach letnie kolonie finansuje właściciel sklepu Intermarchè,
zaangażowany w charytatywną
działalność organizatora wyjazdów
− Fundacji Muszkieterów.
(beb)

Na te polskoniemieckie
projekty będzie
doﬁnansowanie
STREFA UDANYCH INWESTYCJI

KOSTRZYŃSKO - SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.
ul. Orła Białego 22 ∙ 66-470 Kostrzyn nad Odrą
tel. +48 95 721 98 00 ∙ fax +48 95 752 41 67 ∙ e-mail: info@kssse.pl

www.kssse.pl

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
zaprasza do udziału w konkursie o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży pod hasłem
„Razem w Europie. Jeden cel”. – Czekamy do
20 września 2017 roku na zgłoszenia projektów spotkań młodzieży poświęconych różnorodności, poszanowaniu praw człowieka
i kształtowaniu postawy tolerancji – zachęcają organizatorzy.
Zaproszenie kierują do szkół,
domów kultury, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i placówek
kształcenia. Adresatami jest młodzież w wieku od 12 do 26 lat, w uzasadnionych przypadkach także
młodsza. Do konkursu można zgłaszać koncepcje projektów polsko-niemieckich spotkań młodzieży,
które będą realizowane w 2018 roku.
Zgłoszenia do 20 września 2017
roku na formularzu dostępnym na

stronie internetowej PNWM: www.
pnwm.org/nagroda Najciekawsze
projekty, 10 w kategorii „wymiana
szkolna” i 10 w kategorii „wymiana
pozaszkolna” otrzymają dofinansowanie projektów, a zwycięzcy
nagrodę pieniężną – 3 tys. euro
dla każdego z partnerów projektu.
Więcej informacji na stronie internetowej PNWM lub w biurze w Warszawie, tel. 22 51 88 910.
(beb)
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Zabawa stała się mostem na Odrze!
Dawid Kwiatkowski porwał młodych, Zakopower starszych, a Grzegorz Turnau... dzieci. Najmłodsi bawili się też świetnie
w miasteczku hanzeatyckim, słubiczanie i frankfurtczycy obejrzeli również pokaz sztucznych ogni i podziwiali zespoły
muzyczne z naszych miast partnerskich. Wszystkie te atrakcje były częścią Miejskiego Święta Hanzy, które od 14 do 16
lipca, zgromadziło tysiące ludzi z obu stron Odry.
jawili się: słubiczanka Edyta Kręgiel, dwukrotna laureatka „Szansy
na sukces”, a po niej wyczekiwani
przez młodzież, Dawid Kwiatkowski
i Natalia Schroeder. O północy Odrę
rozświetlił pokaz fajerwerków.
W sobotę można było posłuchać zespołu „Piękni i młodzi”, Kasi Moś, tegorocznej reprezentantki Polski na
Eurowizji. Do Słubic zawitał też Za-

kopower. Sebastian Karpiel Bułecka
wraz z zespołem porwał publiczność
do tańca, podobnie jak występująca
później formacja „Łobuzy”.
Miejskie Święto Hanzy to nie
tylko koncerty, śledzie czy piwo
z beczki. Tuż przy Odrze po raz
kolejny stanęła średniowieczna
osada, dzięki której starsi i młodsi
mieli okazję przenieść się na chwilę

Fot. Anna Panek-Kusz i Tomasz Fedyszyn

Miejskie Święto Hanzy rozpoczęło
się tradycyjnie na moście łączącym
Słubice i Frankfurt. Mieszkańców
przywitali burmistrzowie: Tomasz
Ciszewicz i dr Martin Wilke, którzy
tak jak zwykle częstowali piwem
i bułkami ze śledziami. Towarzyszył im także mer Szostki (partnerskie miasto Słubic) Nikolai Noha.
Wieczorem na głównej scenie po-

w czasie. Hanzeatyckie średniowieczne miasteczko pełne było
stoisk rzemieślniczych, przy których mieszkańcy mogli sami tkać,
piec podpłomyki, lepić garnki
z gliny a nawet spróbować swoich sił
w kaligrafii. Najmłodszych przyciągało wesołe miasteczko pełne dmuchanych zamków czy zjeżdżalni.
Na dzieci czekały także wodne

kule i cymbergaj, Siostry Wajs i ich
Stonoga rozbudzały w maluchach
wyobraźnię, a w świat bajkowych
dźwięków zabrał wszystkich Grzegorz Turnau, który jak się okazało
w swoim repertuarze ma także
utwory dla dzieci skomponowane
do przedstawień teatralnych i telewizyjnych.
Kinga Banaśkiewicz
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Oni biegając pokonują granice
Hannes Hähnel z Frankfurtu, po raz kolejny, zwyciężył w „Biegu bez granic”, zorganizowanym podczas Miejskiego
Święta Hanzy. W pierwszej trójce byli także Felix Ledwig (Frankfurt) oraz Paweł Brajan z Nowej Soli. W najlepszej dziesiątce (9 .miejsce) znalazł się słubiczanin Rafał Borowiak.
„Dwa stadiony, dwa miasta, dwa
kraje – jeden bieg” – tak promowaliśmy imprezę, którą po raz drugi
zorganizowały wspólnie: Słubicki
Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz
Miejski Związek Sportu we Frankfurcie. Na trasę „Biegu bez granic”
wyruszyło, 14 lipca, 349 zawodników
z obu stron Odry (zgłosiło się ponad
400, ale nie wszyscy dotarli). Wśród
nich byli nie tylko mieszkańcy Słubic
i Frankfurtu nad Odrą, ale także biegacze z całego regionu z obu stron
rzeki, wśród nich kilku uchodźców,
którzy mieszkają obecnie we Frankfurcie. Po raz pierwszy długość trasy
wynosiła 1⁄3 dystansu maratonu,
czyli 14,065 km (w ubiegłym roku
było to 10 km). Zawodnicy starto-

wali w 6 kategoriach wiekowych
oraz kategorii open. Początek i koniec trasy zaplanowany był na stadionie miejskim w Słubicach, ale
część trasy wiodła także we Frankfurcie. Poza główną atrakcją, jaką
był bieg, na zawodników czekało coś
jeszcze. Portal Polando.de zaprezentował swoją „maskotkę” – fiata 650.
Odnowionym samochodem pasażerowie także pokonali trasę ponad
14 kilometrów. Po przebyciu całego
dystansu, na wszystkich czekał
koncert radomskiej młodzieżowej
orkiestry dętej Grandioso. Orkiestra
nie tylko zagrała znane utwory, ale
też zaprezentowała pokaz musztry
paradnej oraz parady marszowej.
Kinga Banaśkiewicz
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W tym malarstwie jest action painting

Artystka maluje obrazy, tworzy kolaże i instalacje plastyczne na wolnym
powietrzu przy swojej zielonogórskiej pracowni. Inspiruje ją wszystko,
co wokół niej. Począwszy od przysłowiowej dziury w moście do pięknych
pejzaży. Maluje obrazy w różnych
formatach - na płótnie, kartonie przy
użyciu pędzla, szpachli czy wałków
malarskich. Tworzy obrazy realistyczne i abstrakcje. Używa również
technik drippingu i action painting.
Prowadzi również warsztaty plastyczne dla dzieci i dorosłych. Urodziła się i mieszka w Zielonej Górze.
Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk

Plastycznych. W 2011 roku, po długiej przerwie wróciła do malarstwa.
Maluje od sześciu lat w technikach:
akryl i akwarela. W kwietniu 2014
r. otworzyła w swoim mieście pracownie malarską z małą galerią
autorską. Jest studentką III roku
Uniwersytetu
Zielonogórskiego
(Wydział Artystyczny – kierunek
malarstwo). Stypendystka Rektora
UZ i Klubu Radnych Zielonej Góry
dla najlepszych studentów za I i II rok
studiów. Jest uczestniczką wielu wystaw i plenerów malarskich w Polsce
i Niemczech.
(ap)

Fot. Tomasz Fedyszyn

Pomimo, że Izabela Sak dopiero studiuje
malarstwo jej prace znajdują się w prywatnych zbiorach w Polsce, Francji, Niemczech, Słowenii, Szwecji, Szwajcarii, Holandii i USA. 30 czerwca można je było
podziwiać w Galerii Małej Słubickiego
Miejskiego Ośrodka Kultury.

Malarstwo Izabeli Sak (z prawej) spodobało się wielu osobom. Malarkę powitała w słubickiej galerii Anna Panek-Kusz (druga z prawej).

Reklama

Ten artysta
pięknie kadruje
rzeczywistość
POLSKO-NIEMIECKIE CENTRUM MEDYCZNE

BRANDMED
KONSULTACJE

REHABILITACJA

ZAJĘCIA RUCHOWE

Ortopedia

Fizjoterapia

Joga

Chirurgia

Hydroterapia

Zdrowy kręgosłup

Chirurgia naczyniowa

Fizykoterapia

Gimnastyka osób starszych

Chirurgia urazowa

Terapia manualna

Dermatologia

Masaż leczniczy

Neurologia
Gastroenterologia
Urologia
Kardiologia
Dietetyka
Psychologia

Drenaż limfatyczny
Fala uderzeniowa
Magnetostymulacja

DIAGNOSTYKA
Laboratorium
diagnostyczne
USG
EMG

UMÓW WIZYTĘ: tel. 95 758 26 49 / info@brandmed.eu

www.brandmed.eu / www.facebook.com/centrummedycznebrandmed/

Fot. Tomasz Fedyszyn

II piętro Galeria Prima, ul. Daszyńskiego 1, Słubice

Stepan Grygar uczy na wydziale designu i sztuki Ladislava Sutnara na Uniwersytecie
w Pilznie.

Stepan Grygar, uważany za pioniera
czeskiej fotografii konceptualnej
wystawia swoje prace w Galerii
OKNO Słubickiego Miejskiego
Ośrodka Kultury. Można je tam
oglądać do końca wakacji.
Artysta jest autorem książki
„Sztuka konceptualna a fotografia”.
W swoich realizacjach nie nadużywa
środków wyrazu. Minimalizuje
obraz, porządkuje otoczenie poprzez
odpowiedni kadr, wycinek przestrzeni. Rozgrywa całość stosunkiem form, zestawieniem detalu.
Odpowiednim kadrem precyzyjnie
tnie rzeczywistość, tworząc własne
rozwiązania tematyczno-koncepcyjne. Wiedziony intuicją i doświadczeniem wyłapuje intrygujące go
relacje, które w dobrze dobranym
kadrze budują napięcie, zmieniają
lub budują kontekst znaczeniowy.
Zawęża obraz, ale nie ogranicza jego
oddziaływania, a raczej potęguje

doznania zestawieniem, grą form,
niejednokrotnie dążącą do geometryzacji. Każda fotografia stanowi
zamkniętą całość, będąc jednocześnie częścią większego, precyzyjnie
wyselekcjonowanego zestawu. Duża
część jego realizacji utrzymana jest
w tonacji czarno-białej, choć w ostatnich latach coraz częściej skłania się
również w kierunku fotografii kolorowej. Na wystawie w słubickiej Galerii OKNO można zobaczyć ponad
30 czarno-białych prac.
Stepan Grygar (ur. 1955 w Pradze)
ukończył studia na wydziale fotografii FAMU, gdzie następnie wykładał w latach 1993 – 2014. Obecnie
uczy na wydziale designu i sztuki
Ladislava Sutnara na Uniwersytecie
w Pilznie. Ma w swoim dorobku
wiele indywidualnych i zbiorowych
wystaw tak w Czechach jak i w Europie, i poza nią.
(ap)
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„Polonia” była i w Słubicach,
i we Frankfurcie
Na prawnym brzegu Odry – pierwszy po wojnie hotel w mieście. Na lewym – restauracja z polską kuchnią…
Po obu tych miejscach nie ma już dziś śladu…
Zanim w Słubicach powstał pierwszy
hotel, była tu odlewnia żelaza i kotlarnia rodziny Gutmann. Kompleks zabudowań przy Roßstraße
1 (obecnie ul. Daszyńskiego 1) należał do jednego z najważniejszych
przedsiębiorstw
przedwojennych
Słubic (niem. Dammvorstadt) obok
fabryki jedwabiu, bielniku wosku
rodziny Harttung i fabryki broni
rodziny Collath. Odlewnia została
założona w 1854 r. przez budowniczego maszyn Johanna Herrmana
Guthmanna. Główny budynek
zakładu i mieszkań wznosił się
u zbiegu ul. Mickiewicza (Roßstraße
1), ul. Daszyńskiego (Mittelstraße)
oraz ul. Kościuszki (Blumenstraße).
Nazwisko Guthmann we frankfurckiej książce mieszkaniowej po
raz pierwszy pojawiło się w 1855 r.,
a chodziło o budowniczego maszyn
nazwiskiem Johann Herrman Guthmann (ojciec Alberta i dziadek
Alfreda). W 1863 r. właścicielem fabryki był już syn Herrmana – Albert
Gutmann. W międzyczasie od 1859
r. ujawniła się nowa pisownia rodowego nazwiska (zniknęło „h”).
W 1914 r. Albert Gutmann
zmarł, a interes przejął wnuk Alfred. Współwłaścicielem firmy był

„Gutmann & Söhne”. Walec drogowy z napisem „A. Gutmann,
Frankfurt/O” stoi m.in. w Izbie Pamięci Drogownictwa przy ul. Gorzowskiej 17a w Skwierzynie.

Pierwszy hotel w mieście
Około 1940 r. budynki po odlewni
przy Roßstraße 1 wykupiła Hedwig
Thiede – dotychczasowa właścicielka kina przy Friedrichstraße
8 (obecnie kino Piast przy ul. Jedności Robotniczej 10), po czym wynajmowała tu lokale mieszkalne.
Do 1953 r. część zabudowań dawnej
odlewni od strony ul. Daszyńskiego
wyburzono. Wykorzystanie głównego budynku po dawnym przedsiębiorstwie na cele mieszkalne jako
hotel „Polonia” można szacować
na okres od końca lat 50. XX w. do
pierwszych pięciu lat XXI w.
Urządzony tu po wojnie hotel
Polonia był pierwszym hotelem
w mieście. Na początku 1965 r. rozpoczęto remont kamienicy przy
ul. Daszyńskiego. W lutym 1965 r.
hotel liczył 70 miejsc noclegowych,
jednak w grudniu 1966 r. zakończono prace remontowe w całym

wanym budynkiem po kompleksie
dawnej odlewni jest budynek trafiki
na tyłach galerii (ul. Kościuszki 32).

Rozrywki w Lipskim Ogrodzie

również inż. Georg Gutmann zamieszkały przy Crossener Straße
8 (obecnie ul. 1 Maja 2) – wskazuje
na to książka adresowa z 1933 r.
Firma Gutmanna zaopatrywała
m.in. frankfurcki urząd kanalizacyjny w studzienki ściekowe i pokrywy kanalizacyjne. Do dzisiaj na
wielu ulicach Słubic i Frankfurtu
nad Odrą znajdują się żeliwne pokrywy do studzienek kanalizacyjnych z sygnaturą „A. Gutmann” albo

budynku. Po remoncie hotel „Polonia” mógł jednorazowo pomieścić aż 117 osób w 69 pokojach. Na
parterze powstała także kawiarnia,
zaś w hotelu działał kantor wymiany walut. Pod koniec lat 70. do
frontowej ściany hotelu wykonano
stosowną przybudówkę.
W 2006 r. zabudowania hotelowe wyburzono, zaś na ich miejscu
wzniesiono galerię handlową Prima.
W chwili obecnej jedynym zacho-

Aleja Niepodległości
do remontu!

W 1878 r. na rogu Leipziger Straße
i Großer Müllroser Straße, na wprost
Puschkinstraße we Frankfurcie nad
Odrą wzniesiono nową gospodę,
dawniej pod nazwą „Lipski Ogród”
(niem. Leipziger Garten), a od 1969
r. pod nazwą „Polonia”.
W weekendy odbywały się tutaj
wieczorki taneczne, a w pobliskim
ogródku kolumnowym – koncerty
muzyczne. Pomieszczenia kamienicy były używane dla różnych
celów, m.in. na potrzeby Stowarzyszenia na rzecz Dzielnicy Brzezinka
(niem. Bezirksverein Beresinchen)
z 1891 r. Modernizacja obiektu nastąpiła w styczniu 1941 r., a w głównej
sali wzniesiono podium sceniczne.
Powstał tzw. bar Kakadu, gdzie
mężczyźni mogli napić się piwa,
a kobiety – szampana. W tzw. niebieskim pokoju (niem. Blaues Zimmer)
parzono świeżą kawę, rzecz jasna
była też jadalnia.
Substancja budynku bez większego szwanku przetrwała działania
wojenne i w styczniu 1949 r. organizacja handlowa (prawna forma pań-

stwowego przedsiębiorstwa typowa
dla okresu NRD) zorganizowała
tu lokal pod nazwą Lipski Ogród.
Swego czasu była to największa
gospoda we Frankfurcie nad Odrą,
gdzie można było jeść bez kartek
żywnościowych. To jednak skutkowało wysokimi cenami, na które nie
wszystkich było stać.

Z Polską za pan brat
W II połowie lat 60. XX w. budynek
został przebudowany i 29 marca
1969 r. otwarty pod nową nazwą
„Polonia”, co miało podkreślać sąsiedztwo granicy z Polską i dawać
wyraz bratnich stosunków w ramach tzw. Bloku Wschodniego. Co
ciekawe, w tym niemieckich lokalu
pracowało 11 polskich kucharzy
i 19 kelnerów, mogących obsłużyć
do 120 gości w jednym momencie.
Serwowano przede wszystkich narodową kuchnię polską, a wśród
pracujących przeważali słubiczanie.

Była restauracja, jest hostel
Schyłek Polonii przyniósł okres
zmian ustrojowych i transformacji
gospodarczej w Europie Środkowo-Wschodniej, wskutek czego latem
1991 r. lokal został zamknięty.

W 1992 r. spółka powiernicza sprzedała budynek polskiemu przedsiębiorcy z branży browarniczej, który
planował urządzić tu czterogwiazdkowy hotel. Do realizacji tych planów
niestety nie doszło, a główne wejście
zostało zamurowane. Ostatecznie
kamienicę nabył berliński przedsiębiorca ukraińskiego pochodzenia,
który zamierzał zamienić restaurację w galerię handlową i pokoje
gościnne. W lutym 2012 r. miasto
wydało pozwolenie na prace budowlane. Zgodnie z doniesieniami prasowymi z sierpnia 2014 r. budynek
został przewidziany na przyszłe
miejsce tanich noclegów, czyli hostel
lub schronisko młodzieżowe z 32 pokojami i jednym większym apartamentem. Wzdłuż wszystkich ścian
wyrosły rusztowania firmy Zabel
Gerüstbau GmbH, a 1 września 2014
r. ruszyła rozbiórka starego dachu.
W pierwszej kolejności wyremontowano dach, fasadę od strony Leipziger Straße oraz wymieniono
okna. Dalsze prace objęły już remont wnętrza obiektu. Otwarcie
miało nastąpić we wrześniu 2015 r.,
jednak nie udało się dotrzymać tego
terminu. Wiosną 2017 r. na fasadzie
budynku zawisł nareszcie napis Hostel Polonia.
Roland Semik

Wakacje? Nie dla inwestycji!

Wśród inwestycji drogowych zaplanowanych do realizacji w tym roku znalazła się m.in. przebudowa alei Niepodległości. Mieszkańcy czekają na tę
inwestycję, bo położona przed laty kostka betonowa w wielu miejscach zapadła się tworząc dziury. Kostka zostanie zdjęta, a na ulicę wylane będą trzy
warstwy asfaltu. Gmina ogłosiła już przetarg i szuka wykonawcy. Na tę inwestycję przeznaczymy z budżetu gminy ponad 1,2 mln zł.
(beb)

Czas wakacji wykorzystuje się tradycyjnie w szkołach na remonty. Blisko 100 tys. zł wyda z budżetu gminy Szkoła
Podstawowa nr 3, żeby poprawić bezpieczeństwo i estetykę. Jedną z inwestycji jest budowa panelowego ogrodzenia,
od strony ulicy Sienkiewicza. – Zostanie już nam do zrobienia jedynie przód – mówi dyrektorka szkoły Hanna
Wróbel. Ogrodzenie, które stawia firma Rej z Rzepina, będzie identyczne jak to od strony ulicy Wandy. Kosztować będzie 44 tys. zł. Wykonawca ma termin do końca lipca. W czasie wakacyjnej przerwy w szkole będzie też modernizowana instalacja elektryczna, na co przeznaczamy 35 tys. zł oraz remontowana będzie kuchnia i odnawiana stołówka.
Na tę inwestycję wydamy 20 tys. zł.
(beb)
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Ruszyli śladami rodzinnych historii
- Na początku lipca do Słubic przybyli z daleka nietypowi goście... Dwoje Niemców odwiedziło lapidarium przedwojennych płyt nagrobnych na cmentarzu komunalnym w Słubicach. Szukali źródeł rodzinnych historii, a potem udali się na
wycieczkę po północnej części województwa lubuskiego. A to wszystko dokładnie w jubileusz 65. rocznicy ukończenia
przez nich szkoły średniej w 1952 roku - relacjonuje Roland Semik, społeczny opiekun zabytków w powiecie słubickim,
który towarzyszył Niemcom.
Oto jego relacja:

w okolicy ul. Sportowej i prowadziła
własną fundację w odbudowanym
niedawno Domu Bolfrasa w lewobrzeżnej części Frankfurtu nad Odrą.
Rodzinny grobowiec znajdował się
pod przedostatnim przęsłem cmentarnego muru. Po wojnie większość
rodziny była represjonowana przez
radzieckie i wschodnioniemieckie
służby bezpieczeństwa. Tablica nagrobna z napisem „Harttung 1895”
została zdewastowana w 1966 albo
1967 r.
Brigitta Colath-Gelati mieszka
natomiast w Trezzano pod Mediolanem. Przez kilkadziesiąt lat uczyła
Włochów języka niemieckiego pod
auspicjami Instytutu Goethego.
W willi przy ul. 1 Maja 24 w Słubicach mieszkał jej dziadek Paul ColFot. Roland Semik

Udo Harttung na co dzień mieszka
w Ingolstadt, w Górnej Bawarii, ale
historia wielu pokoleń jego rodziny
sięga przedwojennych Słubic, wówczas Dammvorstadt. Jego ojciec
Constantin Harttung (1890-1983)
był ostatnim właścicielem fabryki
i bielnika pszczelego wosku w okolicach dzisiejszej ul. Konstytucji
3 Maja w Słubicach. To rodzinne
przedsiębiorstwo istniało nieprzerwanie od 1777 r., co czyniło je
najstarszym
przedsiębiorstwem
produkcyjnym w całym mieście.
Firma miała swoje przedsiębiorstwa m.in. we Francji, Szwecji, Finlandii, Danii, Rosji, Austrii, Rumunii,
Grecji, Turcji, Ameryce Północnej
i Argentynie. Rodzina mieszkała

lath oraz dziadek stryjeczny Franz
Collath (1876-1942), właściciel miejscowej fabryki broni myśliwskiej
w miejscu dzisiejszej galerii handlowej przy ul. Kościuszki. Firma
ostatecznie splajtowała, bo odmówiła produkcji broni na potrzeby
Wehrmachtu. Franz Collath zginął
w 1942 r. wskutek nieszczęśliwego
wypadku podczas polowania. Jego
kamień nagrobny całkiem przypadkowo udało się odnaleźć kilka

Klienci sklepu na rowery!
Grupa Muszkieterów w trosce o środowisko i zdrowie Polaków udostępnia klientom sklepu Intermarché w Słubicach wózki Koursavélo.
Są to specjalne kosze zakupowe na kółkach, wyposażone w dwie izotermiczne torby, które można przypiąć do roweru.
– Klienci chętnie przyjeżdżają do naszych sklepów na rowerze, dlatego
żeby ułatwić im codzienne zakupy
i ich transport przygotowaliśmy
wózki Koursavélo (z fr. courses à
vélo – po zakupy na rowerze). Jest
to to rozwiązanie, które wpisuje się
w filozofię naszej firmy, ponieważ
promuje zdrowy styl życia i jest
działaniem na rzecz lokalnych
społeczności i środowiska. Rower
jest idealną alternatywą dla samochodu, szczególnie w trwającym
sezonie letnim, dlatego zachęcamy
klientów do skorzystania z oferty
Intermarché – mówi Eliza Orepiuk-Szymura, dyrektor Komunikacji
i Informacji Grupy Muszkieterów.
Z badania ARC Rynek i Opinia pt.
„Sponsoring Monitor” wynika, że największą popularnością wśród osób
uprawiających sport cieszy się jazda
na rowerze. Blisko co drugi aktywny
fizycznie Polak wsiada na rower. Dyscyplina ta zyskała na popularności
w przeciągu ostatniego roku. W ana-

logicznym okresie w 2015 r. wskazał
go co czwarty z respondentów.
Zasady wypożyczenia wózka
Wózki z dwoma izotermicznymi
torbami są dostępne dla klientów
sklepu Intermarché. Sklep w Słubicach udostępnia 4 wózki. Mogą
one być użytkowane zarówno przez
pieszych, jak i rowerzystów. Korzystanie z wózka jest bezpłatne
i odbywa się w oparciu o umowę
użyczenia za kaucją. Ze względów
bezpieczeństwa jego maksymalne
obciążenie może wynosić 30 kg.
Z przyczepionym wózkiem rowerzysta może przemieszczać się maksymalnie z prędkością 18 km/h.
Wszystkie szczegóły usługi dostępne są w punkcie informacyjnym
sklepu Intermarché w Słubicach: ul.
Kościuszki 21.
Materiał wideo prezentujący
szczegóły korzystania z usługi Koursavélo:
http://muszkieterowie.
pl/intermarche/po-zakupy-na-rowerze-z-intermarche-to-mozliwe/

Działania na rzecz lokalnych społeczności i środowiska są na stałe
wpisane w strategię Grupy Muszkieterów we wszystkich krajach
w których operują sklepy sieci. Są
to konsekwentnie realizowane działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu we Francji,
Belgii, Polsce i Portugalii. Zostały
one zebrane w niedawno opublikowanym raporcie z działań na rzecz
Zrównoważonego Rozwoju Grupy za
2015 rok. Raport kompleksowo opisuje inicjatywy realizowane przez
Muszkieterów oraz projekty i przedsięwzięcia na najbliższe lata. Grupa
planuje m.in. zwiększyć udział
wykorzystania energii ze źródeł
odnawialnych o 25 proc. do 2025 r.
Raport Grupy Muszkieterów w zakresie społecznej odpowiedzialności
biznesu jest dostępny na stronach:
https://intermarche.pl/o-nas/nasze-dzialania oraz http://muszkieterowie.pl/raporty/
Źródło: Grupa Muszkieterów

lat temu w parku tuż za zachodnią
częścią ogrodzenia cmentarza komunalnego w Słubicach. Obecnie
stanowi największy i najcięższy okaz
w kolekcji miejscowego lapidarium,
a Brigitta Collath-Gelati była wczoraj
pierwszą przedstawicielką rodziny
Collath, która po zakończeniu wojny
miała zobaczyć tę cenną pamiątkę
rodzinnej historii.
Co ciekawe, okazją do odwiedzin
Słubic przez oboje Niemców stało

się klasowe spotkanie 65 lat po
ukończeniu frankfurckiego gimnazjum. Urodzeni w 1935 i 1936
r., ukończyli szkołę na rok przed
śmiercią Stalina. Mimo, że los
rzucił ich potem w różne zakątki
Europy, teraz spotkali się w siedemnaście osób i poznawali uroki
najbliższej okolicy, tj. Rzepina,
Torzymia, Łagowa, Sulęcina oraz
Ośna Lubuskiego.
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Burmistrz Słubic, na podstawie art. 6 w związku z art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1023),
zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Słubice na lata 2017-2023.
Na początku września 2016 r. Gmina Słubice, w ramach projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, rozpoczęła procedurę zmierzającą do
opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji, zwanego dalej GPR, w oparciu
o przepisy ustawy o rewitalizacji, która określa zasady oraz tryb przygotowania,
prowadzenia i oceny rewitalizacji.
Choć prace nad projektem GPR zaczęły się już we wrześniu ubiegłego roku, to
wymogi ustawy, o której mowa we wstępie, spowodowały, że projekt przedmiotowego dokumentu jest prezentowany po blisko 11 miesiącach. W trakcie trwania całego projektu Gmina Słubice była bowiem zobowiązana, m.in. do:
• przeprowadzenia kompleksowej diagnozy zjawisk kryzysowych w gminie
w celu zidentyfikowania jej obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji,
przyjmowanych następnie w drodze uchwały Rady Miejskiej w Słubicach;
• opracowania zasad powoływania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, czyli ciała opiniodawczo-doradczego Burmistrza Słubic w sprawach
związanych z rewitalizacją, a następnie przyjęcia ich w drodze uchwały Rady
Miejskiej w Słubicach i przeprowadzenia naboru na członków Komitetu;
• przeprowadzenia licznych form spotkań z mieszkańcami angażujących ich
w pracę nad realizacją projektu, takich jak spotkania informacyjne i konsultacyjne, wywiady, spacery badawcze czy przyjęcia interesantów w Punkcie
Konsultacyjnym.
W celu zapewnienia sprawnego biegu projektu polegającego na opracowaniu
GPR, zarządzeniem Nr 324/2016 Burmistrza Słubic został powołany Zespół ds.
Rewitalizacji, zwany dalej Zespołem, mający za zadanie koordynację prac związanych z opracowaniem, wdrożeniem i monitoringiem programu.
Wszystkie podejmowane dotąd przez Zespół działania doprowadziły, zgodnie
z zapisami ustawy, do podjęcia przez Radę Miejską w Słubicach uchwały Nr
XXXV/287/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu
Rewitalizacji Gminy Słubice na lata 2017 – 2023, z dniem 27 kwietnia 2017 r.
W chwili obecnej projekt jest gotowy, jednak zanim dojdzie do podjęcia uchwały
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Słubice na lata
2017- 2023, z uwagi na istotność opinii społeczeństwa w tym zakresie, Burmistrz Słubic zobowiązany jest poddać projekt uchwały konsultacjom społecznym i zaprosić osoby upoważnione do wzięcia udziału w konsultacjach do składania uwag i wyrażania swoich opinii.
I. UPRAWNIENI DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH:
1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści
nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się
na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni punkcie 1;
3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
6) organy władzy publicznej;
7) podmioty, inne niż wymienione w punkcie 6, realizujące na obszarze wstępnie wyznaczonym jako obszar rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.
II. TERMIN KONSULTACJI:
Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 21 lipca 2017 r. do 21 sierpnia
2017 r.
III. FORMY KONSULTACJI:
1) Zbieranie uwag i opinii w formie papierowej oraz elektronicznej za pomocą
badania ankietowego.
Ankieta jest dostępna od dnia 21 lipca 2017 r. na stronie internetowej gminy
www.slubice.pl w zakładce Gminny Program Rewitalizacji, w Biuletynie Informacji Publicznej, w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Słubicach
oraz w lipcowym wydaniu Gazety Słubickiej.
Wypełnione ankiety można składać:
• drogą elektroniczną na adres - marika.cembrowicz@slubice.pl ,
• w Urzędzie Miejskim w Słubicach,
• w Punkcie Konsultacyjnym w godzinach jego otwarcia,
• pocztą na adres - Urząd Miejski w Słubicach, ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice.
2) Spotkania indywidualne z mieszkańcami i zbieranie uwag w Punkcie Konsultacyjnym.
Punkt Konsultacyjny mieści się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach,
w sali konferencyjnej na II piętrze (s. 233). Czynny w każdą środę w okresie trwania konsultacji (począwszy od dnia 26 lipca 2017 r.) w godzinach 14:00 – 16:00.

26 lipca

ANKIETA

OGŁOSZENIE
konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Słubice na lata 2017-2023

07/2017

konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Słubicach
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Słubice na lata 2017 - 2023
Zgłaszający
wnioski /uwagi imię i nazwisko/
ewentualna nazwa reprezentowanego przez osobę podmiotu

Adres

Nr telefonu

Adres poczty
elektronicznej

Data wypełnienia

WNIOSKI O CHARAKTERZE SZCZEGÓŁOWYM

Lp.

Aktualny zapis w projekcie
uchwały wraz z nr paragrafu,
ustępu, punktu itd.

Sugerowana zmiana
(konkretny sugerowany zapis paragrafu,
ustępu i punktu itd.)

Uzasadnienie

1.

2.

3.

UWAGI O CHARAKTERZE OGÓLNYM
Lp.

Uwagi

Uzasadnienie

1.

2.

3.

Wypełnione ankiety należy składać do 21 sierpnia 2017 r. drogą elektroniczną na adres: marika.cembrowicz@slubice.pl ,
w Urzędzie Miejskim w Słubicach w godzinach urzędowania, w Punkcie Konsultacyjnym w godzinach jego otwarcia, pocztą
na adres - Urząd Miejski w Słubicach, ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do konsultacji projektu uchwały
Rady Miejskiej w Słubicach w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Słubice na lata 2017-2023, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 922).

Podpis osoby zgłaszającej uwagi

3) Wywiady bezpośrednie z mieszkańcami.
Wywiady bezpośrednie z mieszkańcami prowadzone będą na terenie miasta,
dnia 02 sierpnia 2017 r. w godzinach 11:00 – 17:00.
4) Spotkanie z mieszkańcami.
Spotkanie z mieszkańcami odbędzie się w sali Centrum Organizacji Pozarządowych w Słubicach, na ul. Piłsudskiego 3-4 w Słubicach, w dniach 24 lipca 2017 r.
i 16 sierpnia 2017 r. o godz. 17:00 (dotyczy obu terminów).
Uwagi złożone po upływie terminu konsultacji nie będą uwzględniane.
Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem
się do nich.

INFORMACJA
Burmistrz Słubic informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach w dniu 17 lipca 2017r. wywieszono wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do dzierżawy na okres 10 lat:
- Słubice ul. Powstańców Wlkp., części działek 95/53 i 95/57 o powierzchni 963m2 – zieleń izolacyjna.
Wykaz wywieszono dnia 17 lipca 2017r. na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach oraz zamieszczono na
stronie urzędu bip.slubice.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1 Wydział Gospodarowania Nieruchomościami i Architektury lub telefonicznie 095 737 20 51.
Słubice, dn. 18.07.2017r.

gazeta Słubicka
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INFORMACJA

Dyrektor Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na najem garażu, stanowiącego własność Gminy Słubice, położonego w Słubicach przy ulicy
Żeromskiego 18.
1. Dane dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem przetargu:
Lp.

Położenie

Oznaczenie nieruchomości

1.

Słubice,
Część działki 683/59
ul. Żeromskiego 18

Powierzchnia
użytkowa garażu

Cena wywoławcza

Wysokość
wadium

13,13 m2

5,00 zł/m2 miesięcznie
100 zł
(+ 23% VAT)

2. Przetarg odbędzie się w dniu 31 lipca 2017 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach przy Placu Bohaterów 13, w sali konferencyjnej (II piętro).
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu, które należy wpłacić na konto Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Rzepinie Oddział w Słubicach nr 75
8371 0009 0009 5530 2000 0020, z dopiskiem „wadium w przetargu na najem garażu przy ul. Żeromskiego 18”, w takim
terminie, aby najpóźniej w dniu 28 lipca 2017 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie zakładu.
4. Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu. Pozostałym
uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie przelewem na podane konto bankowe, po pisemnej
dyspozycji wpłacającego.
5. Minimalna wysokości postąpienia wynosi 5% ceny wywoławczej tj. 25 groszy (słownie: dwadzieścia pięć groszy).
6. Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221) do ceny osiągniętej
w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23%.
7. Na najemcy będzie ciążył obowiązek podatkowy. W terminie 14 dni od zawarcia umowy należy złożyć informację o obowiązku podatkowym w Urzędzie Miejskim w Słubicach, w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych, w pokoju nr 205.
Informacje dodatkowe:
1. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny zgłosić uczestnictwo w przetargu poprzez przedłożenie w dniu
przetargu do godz. 11:45 dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, a firmy lub spółki dodatkowo wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.
2. Umowa najmu zostanie zawarta na okres do 5 lat.
3. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy najmu.
4. Osoba która wygra przetarg zobowiązana jest uiszczać czynsz najmu począwszy od dnia zawarcia umowy najmu. Umowa najmu zostanie zawarta od dnia 1 sierpnia 2017 r.
5. Dyrektor Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym zastrzega prawo odwołania przetargu z ważnych powodów z podaniem uzasadnionej przyczyny.
6. Oględziny nieruchomości będą możliwe w dniu 24 lipca 2017 r. w godzinach 10:00 – 11:00.
Przetarg ogłoszono dnia 3 lipca 2017 r.

Dyrektor Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na działalność biurową, stanowiącego własność Gminy Słubice, położonego w Słubicach przy ul. Żeromskiego 2.
1. Dane dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem przetargu:
Lp.

Położenie

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia
użytkowa lokalu

Cena wywoławcza

Wysokość
wadium

1.

Słubice,
ul. Żeromskiego 2

Część działki 683/54

76,40 m2

20,00 zł/m2 miesięcznie
(+ 23% VAT)

500 zł

2. Lokal składa się z czterech pomieszczeń biurowych o powierzchni użytkowej 18,10 m2, 13,20 m2, 6,95 m2, 23,00 m2
oraz toalety 11,90 m2 i korytarza 3,25 m2, posiada odrębne wejście do toalety z klatki schodowej oraz przez biuro o pow.
użytkowej 18,10 m2 połączone z biurem o powierzchni 13, 20 m2 posiadające osobne wejście oraz odrębne wejście do
biura o pow. użytkowej 23,00 m2 i 6,95 m2. (załącznik graficzny przedstawiający układ pomieszczeń). Najemca może
dostosować lokal do własnych potrzeb wstawiając drzwi w ściance wykonanej z płyty gk pomiędzy korytarzem o pow.
użytkowej 3,25 m2 a pomieszczeniem 6,95 m2. Instalacja elektryczna wykonana jest na dwa odrębne opomiarowane
obiekty tj. biuro o pow. użytkowej 18,10 m2 i 13,20 m2 oraz biuro o pow. użytkowej 23,00 m2 i 6,9 m2. Łazienka nie posiada podłączonej instalacji elektrycznej. Lokal nie jest wyposażony w instalację grzewczą. Wynajmujący dysponuje opinią
kominiarską nr 41/2017 z dnia 29.06.2017 r. na zainstalowanie kotła C.O. gazowego kondensacyjnego. Obecnie najemca
może zapewnić ogrzewanie lokalu wyłącznie z grzejników elektrycznych nie będących na wyposażeniu lokalu. W budynku funkcjonuje wspólnota mieszkaniowa, w związku z tym prowadzona działalność biurowa nie może być uciążliwa dla
innych osób w budynku. Przyszły najemca nie otrzyma prawa zwrotu poniesionych nakładów na dostosowanie lokalu na
potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej.
3. Przetarg odbędzie się w dniu 31 lipca 2017 r. o godz. 13:30 w siedzibie Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach przy Placu Bohaterów 13, w sali konferencyjnej (II piętro).
4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu, które należy wpłacić na konto Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Rzepinie Oddział w Słubicach nr 75
8371 0009 0009 5530 2000 0020, z dopiskiem „wadium w przetargu na najem lokalu użytkowego przy ul. Żeromskiego
2”, w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 28 lipca 2017 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie zakładu.
5. Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu. Pozostałym
uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie przelewem na podane konto bankowe, po pisemnej
dyspozycji wpłacającego.
6. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 5% ceny wywoławczej tj. 1 zł (słownie: jeden złoty).
7. Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221) do ceny osiągniętej
w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
8. Na najemcy będzie ciążył obowiązek podatkowy. W terminie 14 dni od zawarcia umowy należy złożyć informację o obowiązku podatkowym w Urzędzie Miejskim w Słubicach w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych pokój nr 205.
Informacje dodatkowe:
1. Osoby przystępujące do przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu do godz. 13:00 dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium, a firmy lub spółki dodatkowo wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności
gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.
2. Organizator przetargu nie dopuszcza przeniesienia prawa do zawarcia umowy na inną osobę fizyczną i prawną.
3. Umowa najmu zostanie zawarta na okres do 10 lat.
4. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy najmu.
5. Osoba która wygra przetarg zobowiązana jest uiszczać czynsz najmu począwszy od dnia zawarcia umowy najmu. Umowa najmu będzie mogła być zawarta od dnia 1 sierpnia lub 1 września 2017 r. w zależności od terminu wydania części
lokalu przez byłego najemcę, z tej również przyczyny wynajmujący zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy z terminem późniejszym. Opóźnienie w zawarciu umowy nie powoduje powstania roszczeń po stronie osoby, która przetarg
wygra z zastrzeżeniem, że jeżeli zawarcie umowy nie będzie możliwe do dnia 1 września 2017 r. osoba, która przetarg
wygra ma prawo uchylić się od jej zawarcia a wynajmujący zobowiązany jest do zwrotu wadium w wysokości w jakiej zostało wpłacone na rachunek wynajmującego. Najemcy w stosunku do wynajmującego nie będą przysługiwać roszczenia
w zakresie stanu technicznego budynku.
6. Dyrektor Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym zastrzega prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny.
7. Oględziny nieruchomości będą możliwe w dniu 24 lipca 2017 r. w godzinach 11:30 – 12:30.
Przetarg ogłoszono dnia 4 lipca 2017 r.

Burmistrz Słubic informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach w dniu
17 lipca 2017r. wywieszono wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat, na rzecz
dotychczasowych Dzierżawców:
- Słubice ul. Rysia, działka 949/43 o pow. 19m2 – zabudowany garażem murowanym,
- Słubice ul. Staszica – część działki 276/23 o pow. 15m2 - zabudowany garażem
murowanym,
- Słubice pl. Przyjaźni, część działki 629/77 o pow. 20m2 - zabudowany garażem murowanym,
- Słubice ul. Wojska Polskiego, część działki 449/64 o pow. 25,50m2 – zabudowany garażem murowanym,
- Słubice ul. Paderewskiego, część działki 610/9 o pow. 16m2 – pod zabudowę
garażu murowanego,
- Słubice pl. Przyjaźni, część działki 629/73 o pow. 19m2 – zabudowany garażem
murowanym,
- Słubice ul. Konstytucji 3 Maja, część działki 191/9 o powierzchni 346m2– uprawa warzyw,
- Słubice ul. Kopernika, część działki 427/30 o pow. 69m2 – zieleń izolacyjna,
- Słubice ul. Kopernika, część działki 427/30 o pow. 147m2 – zieleń izolacyjna /
uprawa warzyw,
- Słubice ul. Rysia / ul. Piska, część działki 949/195 o pow. 633m2 – uprawa
warzyw,
- Słubice ul. Konstytucji 3 Maja / ul. Staszica / ul. Jagiełły, część działki 276/23
o pow.20m2 - zabudowany garażem murowanym,
- Słubice ul. Rysia, działka 949/152 o pow. 18m2 – grunt wraz z garażem,
- Słubice ul. Adama Asnyka, obecnie część działki 683/126 (dawniej 683/119)
o pow. 7m2 - zabudowany schodami zewnętrznymi,
- Słubice pl. Przyjaźni, część działki 519/42 o pow. 35,50m2 – poszerzenie wjazdu,
- Słubice ul. Narutowicza, część działki 335/58 o pow. 18m2 – zabudowany budynkami gospodarczymi,
- Słubice ul. Narutowicza, część działki 335/58 o pow. 16m2 – zieleń izolacyjna,
- Słubice ul. Konstytucji 3 Maja / ul. Staszica / ul. Jagiełły, część działki 276/23
o pow. 15m2 - zabudowany garażem murowanym,
- Słubice ul. Rysia, działka 949/67 o pow. 18m2 – grunt wraz z garażem,
- Słubice ul. Wojska Polskiego, część działki 476/37 o pow. 14,50m2 - zabudowany garażem murowanym,
- Słubice ul. Konstytucji 3 Maja / ul. Staszica / ul. Jagiełły, część działki 276/23
o pow. 18m2 – zabudowany garażem murowanym,
- Słubice ul. Rysia, działka 949/55 o pow. 19m2 – teren zabudowany w kompleksie garaży murowanych (rząd IV segment 33),
- Słubice ul. Rysia, działka 949/56 o pow. 19m2 - teren zabudowany w kompleksie garaży murowanych (rząd IV segment 32),
- Słubice ul. Wojska Polskiego, część działki 476/37 o pow. 20,50m2 – zabudowany garażem murowanym,
- Słubice ul. Wojska Polskiego, część działki 476/37 o pow. 16m2 – zabudowany
garażem murowanym,
- Słubice ul. Paderewskiego, część działki 542/58 o pow. 19,40m2 – zabudowany garażem murowanym,
- Słubice ul. Sienkiewicza, część działki 1287/1 o pow. 8,75m2 – zabudowany
budynkiem gospodarczym,
- Słubice ul. Piłsudskiego, część działki 476/28 o pow. 9m2 – zieleń izolacyjna,
- Słubice ul. Wojska Polskiego, część działki 449/64 o pow. 23m2 - zabudowany
garażem murowanym.
Wykaz wywieszono dnia 17 lipca 2017r. na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach oraz zamieszczono na stronie urzędu bip.slubice.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1 - Wydział Gospodarowania Nieruchomościami i Architektury lub telefonicznie 095 737 20 51.
Słubice, dn. 18.05.2017r.

Zakład Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach
z siedzibą w Słubicach Plac Bohaterów 13
przeznacza do sprzedaży piec centralnego ogrzewania ENKA
Piec na paliwo stałe – węgiel, drewno / Piec grzewczy sterowany / Rok produkcji
2009 / Używany – jeden sezon / Moc cieplna – 36 kW / Klasa kotła – 1 / Max
ciśnienie robocze – 0,1 MPa / Piec przeznaczony do ogrzania 300-450 m2 / Pobór mocy 97 W / Masa 430 kg / Piec należy wymontować i odebrać we własnym
zakresie / CENA – 2800 zł brutto
Oferty pisemne z podaniem
danych oferenta oraz proponowanej
ceny
zakupu
nie niższej niż cena podana w ogłoszeniu należy składać do dnia 25 sierpnia 2017 r.
do godziny 1400 na adres: Zakład Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach, Plac
Bohaterów 13, 69-100 Słubice
lub osobiście w sekretariacie
Zakładu Administracji Mieniem
Komunalnym w Słubicach Plac
Bohaterów 13. Przedmiot oferty
można oglądać w każdy wtorek godzinach 10:00 – 11:00 po
uprzednim uzgodnieniu z Kierownikiem Działu Technicznego
– tel. 95 758 40 90
Dyrektor Krzysztof Radkiewicz
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Zbieramy pieniądze
na odbudowę
gorzowskiej katedry

Fot. Beata Bielecka

- W jedności siła – podkreślali burmistrzowie Tomasz Ciszewicz i dr Martin Wilke, prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki i przedstawiciele frankfurckich paraﬁi: Carlos Romo i Beatrix
Forck.

były zdjęcia z pożaru, udostępnione
nam przez „Gazetę Lubuską”.
Robiły wrażenie i pokazywały
rozmiar tragedii. Szacuje się, że na
odbudowę katedry potrzeba będzie

Na telebimie we Frankfurcie można było zobaczyć zdjęcia płonącej katedry.

26 lipca

Ruszyła rekrutacja do Środowiskowego Domu Samopomocy

16 lipca we Frankfurcie, zainaugurowana została zbiórka pieniędzy na
odbudowę gorzowskiej katedry, która ucierpiała w pożarze. W południe zabrzmiały dzwony Kościoła Mariackiego, które można usłyszeć
tylko w wyjątkowych momentach. Prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki ze wzruszeniem wspominał to tragiczne wydarzenie i dziękował
za wsparcie. Władze Frankfurtu przekazały już 10 tys. euro, a paraﬁe
katolicka i ewangelicka otworzyły specjalne konto, na które można
wpłacać pieniądze. Zbiórka trwa też wśród słubiczan.
Frankfurt jest miastem partnerskim
Gorzowa i jak podkreślał nadburmistrz dr Martin Wilke mieszkańcy
miasta solidaryzują się w tym
nieszczęściu z gorzowianami.
– Dziękujemy nie tylko za wsparcie
finansowe, ale też za tę solidarność.
Na tym polega partnerstwo – mówił
prezydent J. Wójcicki podkreślając,
że prawdziwych przyjaciół poznaje
się w biedzie.
Opowiadał też frankfurtczykom,
zebranym przed ratuszem, że 1 lipca
gdy mieszkańcy Gorzowa zaczęli
świętować 760. urodziny miasta
zapaliła się wieża XIII-wiecznej katedry. W pożarze ucierpiała znaczna
część katedry, która jest sercem
Gorzowa i „siostrą” frankfurckiego
Kościoła Mariackiego. – W ciągu
kilku minut stanęła w płomieniach.
Strażacy z Gorzowa, Szczecina, Poznania, narażając życie, gasili ten
pożar, ratując każdy centymetr katedry, co obserwowały tysiące ludzi
na ulicy. Z oczy wielu z nich płynęły
łzy – mówił prezydent, a w tym
czasie na telebimie wyświetlane
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ok. 10 mln zł. Prace rozpoczną się
prawdopodobnie wiosną przyszłego roku. Beatrix Forck z parafii
ewangelickiej i ksiądz Carlos Romo
z parafii katolickiej, zapewniali
prezydenta Wójcickiego, że frankfurtczycy nie zostawią gorzowian
bez pomocy. Na telebimie wyświetlany był numer konta, na które już
można wpłacać pieniądze. Termin
zakończenia zbiórki nie został podany, ale wiadomo, że będzie ona
trwała długi czas.
– My także przyłączamy się do tej
akcji pomocy – podkreślał we Frankfurcie burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz. Wyjaśnił, że chętni słubiczanie
mogą albo wpłacać pieniądze na
konto we Frankfurcie (Evangelische
Kirchengemeinde Frankfurt-Lebus
IBAN: DE 83 1705 5050 1101 5452 55,
BIC:WELADED1LOS), albo bezpośrednio na konto gorzowskiej parafii
katedralnej (25 1020 1954 0000 7102
0069 8399 - w tytule przelewu należy
umieścić dopisek „Katedra”.)

Od 1 września 2017 roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Słubicach będzie
prowadzony przez Stowarzyszenie po PROstu. Pracownię Rozwoju Osobistego
w Słubicach.
Od kilku lat członkowie stowarzyszenia zajmują się działaniami na rzecz osób
z różnymi niepełnosprawnościami, a prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy jest rozszerzeniem ich zadań o ofertę dla dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi.
Już teraz rozpoczęła się rekrutacja nowych uczestników.
Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) jest ośrodkiem dziennego wsparcia dla
osób z zaburzeniami psychicznymi. Jest on przeznaczony dla:
• osób przewlekle psychicznie chorych,
• osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osób z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie
występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne,
• osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które są zaliczane do zaburzeń psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych.
Zadaniem ŚDS jest przede wszystkim podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia uczestników.
Poprzez swoją działalność służy wsparciem społecznym pozwalającym zaspokoić podstawowe potrzeby życiowe uczestników, uczy samodzielności, wiary
we własne możliwości, umożliwia integrację społeczną.
Podstawowym celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest
podnoszenie jakości życia codziennego oraz zapewnienie oparcia społecznego
osobom mającym trudności z kształtowaniem swoich relacji ze środowiskiem.
Uczestnikom ŚDS zapewnia się wielopłaszczyznową rehabilitację dostosowaną
do indywidualnych potrzeb obejmującą:
- trening funkcjonowania w życiu codziennym,
- trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,
- trening umiejętności spędzania wolnego czasu,
- terapię ruchową,
- poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne i pedagogiczne,
- praca socjalna, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
- pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych,
- niezbędną opiekę,
- inne formy postępowania przygotowujące, do uczestnictwa w warsztatach
terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia
- inne potrzebne terapie specjalistyczne
Treningi odbywają się w pracowniach:
• kulinarnej i gospodarstwa domowego
• komputerowo-multimedialnej
• dobrego stylu i zaradności życiowej
• rękodzieła i plastyki
• rehabilitacyjnej i aktywności ruchowej
• pokoju wyciszeń (relaksacji i poradnictwa ).
Nasz nowy Dom będzie zapewniał dwa posiłki dziennie przygotowane przez
uczestników w ramach treningu kulinarnego w pracowni kulinarnej i gospodarstwa domowego.
Ważnym elementem będzie integracja ze środowiskiem - będziemy organizować różne imprezy integracyjne (pikniki, spotkania itp.),wyjścia i wyjazdy (kino,
teatr, hipoterapia itp.).
Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony jest dla 19 osób.
W Środowiskowym Domu Samopomocy zatrudniona będzie nowa kadra: specjaliści z uprawnieniami, doświadczeniem i zaangażowaniem: kierownik, terapeuta zajęciowy, pedagog, pracownik socjalny, psycholog, logopeda, terapeuta
ręki i rehabilitant.
Aby uczestniczyć w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy niezbędne jest skierowanie od lekarza psychiatry lub neurologa oraz złożenie wniosku
w Ośrodku Pomocy Społecznej i decyzja o przyjęciu wystawiana właśnie przez
Ośrodek Pomocy Społecznej.
Serdecznie zapraszamy! Po co siedzieć w domu skoro można uczestniczyć
w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy?
Osoby zainteresowane zaprasza do siebie Stowarzyszenie po PROstu Pracownia Rozwoju Osobistego w Słubicach, którego biuro mieści się przy ul. Sienkiewicza 1. Tam osoby zainteresowane otrzymają wszelkie informacje dotyczące
rekrutacji, warunków przyjęcia a specjaliści pomogą w załatwieniu formalności.
Kontakt telefoniczny do stowarzyszenia: tel. 884 180 989.
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