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- Brawo Słubice i Frankfurt!- chwaliła program Miejskiego Święta 
Hanzy Dorota Kownas, która w miniony weekend bawiła się 
z przyjaciółmi na dorocznym święcie dwumiasta. - Będę chyba 
odpoczywać cały tydzień, bo od piątku niewiele spałam - przyznała 
w sobotnią noc po koncercie zespołu Lemon czekając na występ 
Boysów, który miał się rozpocząć o północy. Mimo późnej pory 
zgromadził tłumy. Fotorelacja z Miejskiego Święta Hanzy  str.8-9

Pod koniec lipca, na 
placu  Sybiraków, stanął, 
ufundowany przez gminę, 
Pomnik Pamięci Zesłanych na 
Sybir i Walczących o Wolną, 
Niepodległą Polskę. Zostanie 
odsłonięty w połowie 
września. Będzie to jedno 
z najważniejszych wydarzeń, 
w ramach gminnych 
obchodów 100-lecia 
odzyskania przez Polskę 
niepodległości.   str. 2

Wszyscy rodzice, którzy 
w procesie rekrutacji ubiegali 
się dla swoich dzieci o miejsca 
w gminnych przedszkolach, 
dostali je. Mamy jeszcze 64 
wolnych miejsc w placówkach 
w Kunowicach, Golicach 
i Świecku, a także w oddziale 
przedszkolnym przy Szkole 
Podstawowej nr 1 w Słubicach. 
Tam jednak jest już wolne 
tylko jedno miejsce. 
  str. 4

Jakub Czak jedzie na młodzieżowe igrzyska!
- Bardzo ucieszyła nas ta wiadomość – komentuje Ryszard Chustecki, prezes Lubusza Słubice, w którym trenuje uta-
lentowany płotkarz, podopieczny Grzegorza Kaczmarka i Jacka Grześkowiaka. Udział w Igrzyskach Olimpijskich w Bue-
-nos Aires, które odbędą się w październiku i zgromadzą najlepszych biegaczy z całego świata do lat 18, to olbrzymi 
sukces słubiczanina.

kiej”) mówił m.in., że jego przygoda 
z  lekkoatletyką zaczęła się już 
w przedszkolu. Chętnie brał udział 
w  zawodach ulicznych i  przeła-
jach i  zwykle zajmował pierwsze 
miejsca. Właśnie wtedy pokochał 
rywalizację. - Ścigałem się nie tylko 
na zawodach, ale również konku-
rowałem z  kolegami na basenie, 
rowerze... Takie współzawodnictwo 
z podwórka przeobraziło się w ,,za-
ciekłość” na zawodach, którą mam 
do dziś – stwierdził.

Pierwszym poważnym osiągnię-
ciem Jakuba było 3. miejsce w  fi -
nale czwartków lekkoatletycznych 
w biegu na 60 m. - Skutkowało to 
tym, że mogłem wystartować na 
stadionie narodowym podczas 
mityngu, na którym był również 
Usain Bolt – wspominał. Pytany 
przed rokiem o  plany na przy-
szłość mówił: - Na pewno start na 
Olimpiadzie. To chyba marzenie 
każdego sportowca. Obecnie myślę 
tylko o  następnym roku, który 
będzie bardzo pracowity i  wiele 
może się wydarzyć. Myślę o  1 
miejscu na Mistrzostwach Polski 
na hali, rekordzie Polski na hali, 
1 miejscu w  Mistrzostwach Polski 
na otwartym stadionie, rekordzie 
Polski na stadionie otwartym, 

medalu na Mistrzostwach Europy 
i byciu blisko podium na Olimpia-
dzie U18 – wyliczał. 

Wiele już osiągnął. Na początku 
roku, podczas mityngu lekkoatle-
tycznego w  Łodzi w  fi nałowym 
biegu na 60 metrów przez płotki 
uzyskał czas 7,97 sekund, ustana-
wiając nowy rekord życiowy oraz 
drugi wynik w  Europie w  kategorii 

U18. W  czerwcu na lekkoatletycz-
nych mistrzostwach w  Warszawie 
wygrał bieg na 110 metrów przez 
płotki z czasem 13,96, ustanawiając 
swój nowy rekord życiowy i  zdoby-
wając bilet na mistrzostwa Europy. 
Od wiosny Kuba jest też w  kadrze 
narodowej. Gratulujemy i trzymamy 
kciuki za kolejne starty!

(beb)

Jakub Czak biega od dziecka. Skakał też w dal, ale ostatecznie serce oddał biegom przez płotki.  
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Już w  listopadzie widzowie słu-
bickiego kina, które mieści się 
w  ośrodku kultury, będą mogli 
oglądać trójwymiarowe fi lmy. - Polski 
Instytut Sztuki Filmowej przyznał 
nam 50 tys. zł dotacji na rozbudowę 
naszego kina- mówi dyrektor Słubic-
kiego Miejskiego Ośrodka Kultury 
Tomasz Pilarski. Podkreśla, że resztę 
potrzebnych pieniędzy (całość ma 
kosztować 123 tys. zł) dołoży gmina. 
W ramach projektu kupiony zostanie 
srebrny, elektrycznie rozwijany ekran 
o wymiarach 800x335 cm i zestaw do 
projekcji 3D. 

Zmieni się też nieco wystrój sali, 
w  której dookoła podestów kino-
wych oraz przy wejściu do kina 
wymieniona zostanie wykładzina. 
Widzowie, którzy będą chcieli po-
czuć magię ruchomych obrazów 
będą mogli zakupić okulary wielo-
krotnego użytku, w  których będą 
oglądać fi lmy w trójwymiarze.

- Dzięki 3D zwiększymy naszą 
ofertę, wiele osób na to czekało. 
Nie będzie potrzeby jeżdżenia do 
Zielonej Góry czy Gorzowa, by 
obejrzeć fi lm w trzech wymiarach. 

 Słubickie kino? 3D!

Animacje, fi lmy akcji czy przyrod-
nicze, dzięki okularom nabiorą 
jeszcze więcej magii – dodaje Piotr 
Korski ze SMOKa. 

Widzowie chwalą te zmiany. 
– Bardzo lubię nasze małe, kame-
ralne kino – mówi Emilia Sasin, 
która szczególnie upodobała sobie 

W ubiegłym roku fi lmy w słubickim kinie, podczas 275 seansów, obejrzało ponad 14 tys. widzów.

seanse w  ramach Kina Konesera. 
Podoba jej się też to, że nowe fi lmy 
można oglądać w  Słubicach zaraz 
po ich premierze. Nie zawsze tak 

było. Słubickie kino zostało uru-
chomione w SMOKu w 2008 roku. 
Wówczas jednak ośrodek kultury 
dysponował tylko analogowym 
projektorem, co powodowało, 
że musiał zamawiać fi lmy na ta-
śmach. W  przypadku niektórych 
produkcji na całą Polskę dostępna 
była jedna lub dwie kopie, więc 
na kinową premierę trzeba było 
czekać nawet dwa miesiące. Dla-
tego w 2014 roku gmina zainwesto-
wała w zakup projektora cyfrowego 
2D i  nowości mamy od tego czasu 
od ręki. Kupiony wówczas projektor 
miał opcję rozbudowy do 3D, dzięki 
czemu teraz trzeba już tylko kupić 
odpowiednią przystawkę umoż-
liwiającą oglądanie fi lmów 3D. 
SMOK cały czas stara się podnosić 
standard kina. W 2015 roku dzięki 
dotacji z Polskiego Instytutu Sztuki 
Filmowej sala kinowa została wy-
posażona w  profesjonalne fotele 
kinowe, wymienione zostały wy-
kładziny na podestach kinowych 
oraz wdrożony został system inter-
netowej sprzedaży biletów. 

(beb)

F
o

t.
 T

o
m

a
sz

 F
e

d
y

sz
y

n
 

– W  tej chwili Kuba mocno trenuje 
i znając jego zacięcie zrobi wszystko, 
żeby jak najlepiej zaprezentować się 
w Argentynie – mówi R. Chustecki. 
Swoją formę płotkarz pokazał już 
w lipcu podczas mistrzostw Europy 
na Węgrzech, gdzie ustanowił swój 
nowy rekord (13.55) w biegu na 110 
metrów. Z  czwartym czasem awan-

sował do fi nału, ale kontuzja wyklu-
czyła go z  walki. - Wiążemy z  nim 
bardzo duże nadzieje, bo z ostatnim 
wynikiem wskoczył do światowej 
czołówki – podkreśla R. Chustecki.

Gdy przed rokiem rozmawia-
liśmy z  Kubą o  jego sportowej 
pasji (wywiad ukazał się we wrze-
śniowym wydaniu „Gazety Słubic-

Hanza? Zobaczcie sami!
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- Wielka radość, że ten pomnik po-
wstał! – cieszy się prezes słubickiego 
koła Związku Sybiraków Eugeniusz 
Jurczenko. Opowiada, że choć teren 
wokół pomnika jest nadal placem 
budowy, już palą się tam znicze i leżą 
kwiaty. – Zaraz po tym, jak stanął 
nowy pomnik spotkałem przy nim 
panią, która kładła tam kwiatki, 
bo jak mówiła jest to dla niej sym-
boliczny grób jej ojca –wspomina 
E. Jurczenko. – Jej rodzina mieszkała 
przed wojną na wsi, 20 km od Brze-
ścia. Ojciec był tam sołtysem. Został 
wywieziony i chociaż przeżył zsyłkę 
zamordowało go UB. Bliscy nigdy się 
nie dowiedzieli, gdzie jest jego grób. 

Sybiraków Archipelag Gułag 
Pomysłodawcami budowy po-
mnika byli właśnie słubiccy Sybi-
racy. Dla wielu z  nich, tak jak dla 
Lucyny Żukowskiej, Sybir jest do 
dziś otwartą raną. Miała niespełna 
trzy latka jak z  rodzicami i  przy-
rodnią siostrą przez blisko miesiąc, 
w bydlęcym wagonie jechała na Sy-
berię. Na Litwie zostawili dużą po-
siadłość z domem, sadem, stawem, 
jeziorem, oborą krytą cynkową 

blachą…W  sumie 95 hektarów 
ziemi. Wystarczyło, żeby Rosjanie 
uznali ich za kołaków, czyli bogaczy. 
Trafi li do małej wioski między Kra-
snojarskiem a  Irkuckiem, jednej 
z  tych leżących w  „archipelagu” 
obozów koncentracyjnych  i obozów 
pracy, nazywanym Archipelagiem 
Gułag od instytucji zarządzającej 
(Gławnoje Uprawlenije Łagierej). 
Rodzice pani Lucyny bardzo ciężko 
tam pracowali, mama, żeby dzieci 
nie głodowały przynosiła wie-
czorem z pracy garść zboża, ukryty 
w  gumiakach, i  robiła im z  tego 
zboża placuszki. Bo chleba, który 
można było dostać tylko na kartki, 
rodzinie nie wystarczało. Nadzieja 
na powrót do Polski pojawiła się 
dopiero po śmierci Stalina. Ojciec 
pani Lucyny bardzo się z  tego cie-
szył, mama, która od dziecka była 
przyzwyczajona do ciężkiej pracy 
i  już się na tej Syberii zadomowiła, 
początkowo nie chciała wracać. 
Znała już tam ludzi, bała się je-
chać w nowe środowisko, zaczynać 
wszystko od początku. – Bo ludzie 
tam byli dobrze. Rosjanie, Niemcy, 
Litwini, sporo różnych narodo-

Na pomniku, który stanął na placu Sybiraków w Słubicach, umieszczono m.in. słowa papieża Jana Pawła II, skierowane do kombatantów, weteranów i Sybiraków, w czerwcu 1997 roku, podczas nabożeństwa w Gorzowie Wlkp.:  

„Dziękuję dzisiaj synom naszego narodu za to, że nie szczędzili ofi ar i wyrzeczeń, broniąc najwyższych wartości: wolności i godności człowieka. 

Niepodległość i pamięć wykute w brązie 
Pod koniec lipca, na placu Sybiraków, stanął, ufundowany przez gminę, Pomnik Pamięci Zesłanych na Sybir i Walczą-
cych o Wolną, Niepodległą Polskę. Zostanie odsłonięty w połowie września. Będzie to jedno z najważniejszych wyda-
rzeń, w ramach gminnych obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Fot. Beata Bielecka 

Lucyna Żukowska od wielu lat działa w słubickim kole Związku Sybiraków.  Pamiątki z dawnych czasów, jak to świadectwo jej taty, są 

dla niej bezcenne. 
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Reklama

wości tam razem żyło. I się ze sobą 
dogadywało. Gdy w 1955 roku wra-
caliśmy do Polski cała wioska nas 
żegnała- wspomina pani Lucyna. 

Cierpienie wpisane 
w życiorysy 
Słubiccy Sybiracy od lat chcieli, żeby 
powstał pomnik pamięci o  tych, 
którzy doświadczyli okrucieństwa 
zsyłek i  tych, którzy oddali życie za 
wolną Polskę. W  2013 roku powo-
łali komitet organizacyjny, ale nie 
udało im się wówczas sfi nalizować 
pomysłu. Wrócili do niego, dwa 
lata później wraz z  grupą miesz-
kańców. Powołali Społeczny Ko-
mitet Budowy Pomnika Zesłańców 
Sybiru i Niepodległości w Słubicach, 
w  którym oprócz nich znaleźli się 
też m.in.  przedstawiciele Stowarzy-
szenia Miłośników Ziemi Słubickiej, 
Polskiego Związku Emerytów i Ren-
cistów czy Związku Nauczycielstwa 
Polskiego. Pomysł budowy pomnika 
poparł burmistrz Tomasz Ciszewicz 
i  radni. – Godne miejsce pamięci 
o  tych, którym zawdzięczamy wol-
ność i  o  tych, którzy tę wolność 
stracili bo byli Polakami, po prostu 

im wszystkim się należy – mówi 
burmistrz. Przewodniczący rady 
miejskiej Mariusz Olejniczak do-
daje, że pomnik jest lekcją historii, 
szczególnie dla młodych ludzi, ale 
też wyrazem szacunku i  hołdu dla 
Polaków, którzy ginęli za ojczyznę.  

4 metry pamięci 
Budowę pomnika sfi nansowała 
gmina przeznaczając na ten cel z bu-
dżetu 220 tys. zł. Pieniądze zbierał 
też społeczny komitet. – Uzbiera-
liśmy 28,5 tys. zł, które, zgodnie z na-
szym regulaminem, przekażemy 
gminie - mówi przewodniczący ko-
mitetu Józef Stupienko.

4-metrowy pomnik, który stanął 
przy placu Sybiraków, przedstawia 
osoby reprezentujące trzy poko-
lenia słubiczan: repatriantów ze 
wschodu Polski, ich dzieci i  wnuki. 
Jest symbolem tułaczki i  niedoli, 
ale też bohaterstwa Polaków wal-
czących o  wolność. Wśród postaci 
wykutych w brązie jest m.in. postać 
kobiety z pokolenia zesłańców, która 
przekazuje kobietom urodzonym 
już w Słubicach, medalion z twarzą 
Chrystusa. Wzorem dla rzeźbiarza 

był medalion, przywieziony do 
Słubic przez pierwszego prezesa 
Związku Sybiraków Romana Golań-
skiego – Jako 6-letni chłopiec zo-
stał wywieziony z rodziną na Sybir. 
Rodzina przed wywózką zabrała 
z domu medalion, który towarzyszył 
jej przez lata zsyłki, a  potem wraz 
z  nimi trafi ł do Słubic – opowiada 
J. Stupienko. 

Autorem pomnika jest poznański 
rzeźbiarz Robert Sobociński, absol-
went tamtejszej Akademii Sztuk 
Pięknych. W  stolicy Wielkopolski 
stworzył m.in. Pomnik Ofi ar Ka-
tynia i  Sybiru, który stoi  w  parku 
przy ul. Fredry, Pomnik Starego 
Marycha przy Półwiejskiej czy ko-
ziołki przy placu Kolegiackim. Jest 
też autorem  Pomnika Polskich Sił 
Zbrojnych w  Birmingham, Fryde-
ryka Chopina w  Manchesterze czy 
pomnika Dantego Alighieri w  Bar-
-Le-Duc we Francji. 

Kalendarium wszystkich wyda-
rzeń organizowanych przez gminę 
Słubice, żeby uczcić 100.rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodle-
głości znajduje się  str. 16.  

(beb)

Poznański artysta zaprosił przed rokiem przedstawicieli gminy do swojej pracowni, żeby pokazać rezultaty pracy nad pomnikiem. 

Wówczas był on wyrzeźbiony w glinie.  

Przewodniczący społecznego komitetu budowy pomnika Józef Stupienko w 2015 roku 

zaprezentował projekt pomnika, który stworzył Robert Sobociński. 

Medalion, który widnieje na pomniku był wzorowany na tym, który towarzyszył na Sy-

berii rodzinie pierwszego prezesa słubickich Sybiraków Romana Golańskiego .  
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Uczniowie 
"trójki" będą 
mieli nową salę 
sportową

Na zlecenie gminy poznańska fi rma Inwe-
stprojekt przygotuje dokumentację tech-
niczną i uzyska pozwolenie na budowę sali 
sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 
w Słubicach. Burmistrz Tomasz Ciszewicz 
podpisał właśnie umowę w tej sprawie. Pro-
jekt ma być gotowy do końca listopada. 

Będzie można zrobić bezpłatną mammografi ę

Muszkieterowie dla Polek 
We wtorek 7 sierpnia w specjalnym mammobusie, który stanie na 
parkingu supermarketu Intermarché przy ul. Kościuszki 21, słubi-
czanki będą miały okazję poddać się badaniom mammografi cznym 
w ramach kolejnej edycji prozdrowotnej kampanii „Muszkieterowie 
dla Polek”. Sieci supermarketów Intermarché i Bricomarché już po raz 
jedenasty organizują mobilny program profi laktyki raka piersi.

Miejsca w przedszkolach? 
Nie było problemu!

 Wszyscy rodzice, którzy w procesie rekrutacji ubiegali się dla swoich 
dzieci o miejsca w gminnych przedszkolach, dostali je. Mamy jeszcze 
64 wolnych miejsc w placówkach w Kunowicach, Golicach i Świec-
ku, a także w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej nr 1 
w Słubicach. Tam jednak jest już wolne tylko jedno miejsce. 

W mieście 
przybędzie 
koszy na śmieci 
i ławek 

Gmina zamówiła 60 estetycznych pojemni-
ków na odpady za kwotę 77 tys. zł. W mieście 
montowane są też nowe ławki. Dwie stanęły 
przy alei Młodzieży Polskiej w miejscu znisz-
czonych siedzisk, pięć na alei Niepodległości, 
trzy będą montowane na drodze prowadzą-
cej do cmentarza i kolejne przy przystankach 
autobusowych. 

Po wakacjach przywitamy w  gmin-
nych placówkach 210 nowo przyję-
tych przedszkolaków. W pierwszym 
etapie rekrutacji komisje, w oparciu 
o  przyjęte kryteria, zdecydowały 
o  przyjęciu do przedszkoli, od-
działów przedszkolnych i  punktów 
przedszkolnych, znajdujących się 
na terenie gminy Słubice, 138 dzieci. 
Ponieważ po pierwszej rekrutacji 
placówki dysponowały jeszcze wol-
nymi miejscami, 28 maja rozpo-
częła się rekrutacja uzupełniająca. 
W  gminnych przedszkolach było 
wtedy wolnych 122 miejsc. Ponad 
połowa została rozdysponowanych 
w  drugim etapie rekrutacji. Nadal 
można skorzystać z  oferty od-
działów i  punktów przedszkolnych 
w sołectwach.

W  Polsce rak piersi jest najczęst-
szym nowotworem złośliwym u ko-
biet, ponieważ stanowi aż 22 proc. 
wszystkich zachorowań. Jak wynika 
z  raportu „Zalecenia dla polityki 
państwa w  zakresie zaawansowa-
nego raka piersi”, który powstał na 
zlecenie Fundacji „Żyjmy Zdrowo”, 
statystycznie każdego dnia u  czter-
dziestu siedmiu kobiet diagnozuje 
się raka piersi. Zgodnie z  progno-
zami w  2025 r. liczba zachorowań 
będzie o połowę wyższa niż kilkana-
ście lat temu.

W odpowiedzi na te niepokojące 
statystyki Grupa Muszkieterów 
już po raz 11. organizuje kampanię 
„Muszkieterowie dla Polek” w  kil-
kudziesięciu miastach w  Polsce. 
Dzięki niej mieszkanki Słubic 
będą mogły skorzystać z  porady 
specjalistów oraz poddać się bez-
płatnemu badaniu mammogra-
fi cznemu. Kobiety, które chciałyby 
skorzystać z badania, mogą zapisać 
się na mammografi ę telefonicznie 
pod numerami: 68  452 77 96 oraz 
68 452 77 17. 

Bezpłatne badania skierowane 
są do pań w wieku 50-69 lat, które 
w  ciągu ostatnich dwóch lat nie 
miały wykonywanej mammografi i. 
Właśnie w tej grupie wiekowej ob-
serwowana jest bowiem największa 
zachorowalność na raka piersi. 
Panie w  pozostałych grupach wie-
kowych, ale które ukończyły 35 

lat, też będą mogły się przebadać 
płacąc 80 zł. 

– Od jedenastu lat staramy się 
uświadamiać Polki, jak ważna jest 
profi laktyka raka piersi, która po-
zwala na wczesne wykrycie cho-
roby i daje dużą szansę na całkowite 
wyleczenie. Dlatego serdecznie 
zapraszamy wszystkie mieszkanki 
Słubic do przybycia do Intermarché 
i  przebadania się – mówi Eliza 
Orepiuk-Szymura, Dyrektor ds. 
Komunikacji i  Informacji Grupy 
Muszkieterów.

Grupa Muszkieterów przy organi-
zacji kampanii ponownie korzysta 
z  fachowej pomocy Niepublicznego 
Specjalistycznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej „Diagnostyk” z  Zielonej 
Góry. 

– Niestety, wciąż wiele Polek 
nie korzysta z  możliwości wyko-
nania bezpłatnych badań. Często 
powodem tego jest obawa przed 
diagnozą i  ewentualnymi konse-
kwencjami choroby. Akcje takie jak 
„Muszkieterowie dla Polek” są dla 
kobiet znakomitą okazją, by pokonać 
ten lęk i zrozumieć, że im później do-
wiedzą się o chorobie, tym mniejsze 
będą miały szanse na wyleczenie – 
mówi Jadwiga Skiruk z ośrodka „Dia-
gnostyk” z Zielonej Góry.

Według danych Ministerstwa 
Zdrowia, rak piersi stanowi około 
20 proc. wszystkich nowotworów 
występujących u kobiet, co oznacza, 

że co 14 Polka choruje na raka piersi 
w ciągu swojego życia. 

Od 2008 r. w  ramach kampanii 
Grupy Muszkieterów przebadało się 
ponad 52 tys. Polek. 

„W jaki sposób dba
Pani o siebie?” 
W  celu zwiększenia świadomości 
znaczenia profi laktyki raka piersi, 
Grupa Muszkieterów przeprowa-
dziła wśród Polek ciekawą sondę, py-
tając panie m.in. o to, w jaki sposób 
dbają o siebie i czy wśród tych metod 
znajdują się też regularne badania. 
Rezultaty akcji wraz z komentarzem 
Beaty Ambroziewicz z  Polskiej Ko-
alicji Pacjentów Onkologicznych, 
można obejrzeć na kanale Grupy 
Muszkieterów na YouTubie.

Akcja „Muszkieterowie dla Polek” 
jest częścią prospołecznej działal-
ności na stałe wpisanej w  strategię 
Grupy Muszkieterów. Opiera się 
ona na założeniu, że znajomość lo-
kalnej społeczności i  ludzi, wśród 
których się żyje i  pracuje, pozwala 
właścicielom sklepów Intermarché 
i  Bricomarché lepiej poznać i  od-
powiadać na potrzeby sąsiadów. 
Oprócz bezpłatnych badań mam-
mografi cznych, Muszkieterowie 
fundują place zabaw dla dzieci, or-
ganizują wraz Polskim Czerwonym 
Krzyżem akcję „Zbieramy Krew dla 
Polski” oraz  wspierają zbiórki pol-
skich Banków Żywności.  (oprac.beb)

Na prośbę mieszkańców, na ulice: 
Narutowicza, Sienkiewicza i  aleję 
Niepodległości wrócą kosze na 
śmieci. Jakiś czas temu zostały 
stamtąd zabrane, bo notorycznie 
do tych koszy wyrzucano śmieci 
z mieszkań. – Mam nadzieję, że nie 
będzie miało to już miejsca, a miesz-
kańcy docenią to, że w  miejsce 
starych koszy postawimy nowe – 
mówi burmistrz Tomasz Ciszewicz. 
Stare betonowe kosze nie pójdą na 
śmietnik, bo podobnie jak te z parku 
przy placu Przyjaźni zostaną wyko-
rzystane na kwietniki.

(beb)

Takie kosze zastąpią betonowe śmietniki. F
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Budynek nowej sali zostanie połą-
czony z  istniejącą zabudową. Sala, 
podzielona kotarą na co najmniej 
dwie części, będzie stwarzała wa-
runki do gry w  koszykówkę, siat-
kówkę, piłkę nożną i  inne gry 
zespołowe. W  budynku będzie 
też magazyn sprzętu sportowego, 
pokój nauczycielki, łazienki dla 
uczniów i  wuefi stów. Za projekt 
sali gmina zapłaci blisko 55 tys. 
zł. Jej budowa ruszy w  2019 roku. 
Dyrektorka SP nr 3 Hanna Wróbel 
nie kryje radości, bo na nową salę 
uczniowie czekają już od dawna. 
Obecna jest już za ciasna, a ponadto 

w "trójce", z powodu likwidacji gim-
nazjów, przybędzie uczniów.  

F
o

t.
 B

ea
ta

 B
ie

le
ck

a
 



5gazeta Słubicka   07/2018   31 lipca

Na łąkach wyrosło Miasteczko Uśmiechu
W sobotę 14 lipca łąki wzdłuż ulicy 
Nadodrzańskiej zamieniły się 
w  Miasteczko Uśmiechu, które za-
chwyciło dzieci. Było tam można 
zajrzeć do wioski hanzeatyckiej, 
obejrzeć warsztat tkacki, a  nawet…
stanowisko kata. Liczne atrakcje 

czekały też dzieci na placu zabaw, 
gdzie odbywały się m.in. walki na 
bezpieczne miecze czy strzelanie 
z kuszy. Na łąkach stanęły też dmu-
chane zamki, można było poskakać 
na euro-bungee, wziąć udział 
w  konkursach i  zabawach sporto-

wych, maratonie fi tness, warszta-
tach tanecznych, wejść do zagrody 
ze zwierzętami, zajrzeć do fotobudki 
czy na stoisko, gdzie promowany był 
zdrowy styl żywienia dzieci. 

W  Miasteczku Uśmiechu nie za-
brakło też muzyki i tańców. Na nad-

odrzańskiej scenie prezentowały się 
m.in. zespoły z  miast partnerskich 
Słubic i Frankfurtu, m.in. chór klar-
necistów z  Heilbronnu, zespoły z: 
Szostki, Witebska, Gorzowa Wlkp. 
Wystąpiła też słubicka Bohema. 
Miasteczko Uśmiechu urozmaiciło 

program Miejskiego Święta Hanzy 
i   zostało dofi nansowane z  Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego i  budżetu państwa w  ramach 
funduszu małych projektów Eurore-
gionu Pro Europa Viadrina.

(beb)
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Unia Europejska
Europäische Union

„Redukować bariery 
— wspólnie wykorzystywać silne strony”

„Barierren reduzieren 
gemeinsame Stärken nutzen”

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Budżet państwa

Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Staatshaushalt der RP 

Euroregion 
PRO EUROPA VIADRINA
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W  ostatnich dwóch latach doszło 
do wielu zmian w  przestrzeni pu-
blicznej, zarówno w skali kraju, jak 
i  na terenie powiatu słubickiego. 
Chodzi o nazwy ulic, jak i miejsca 
pamięci wzniesione w  okresie 
Polski Ludowej. Podstawą do tych 
działań była i  w  niektórych przy-
padkach nadal jest tzw. ustawa 
dekomunizacyjna z  1 kwietnia 
2016 r. o  zakazie propagowania 
komunizmu lub innego ustroju 
totalitarnego przez nazwy jedno-
stek organizacyjnych, jednostek 
pomocniczych gminy, budowli, 
obiektów i  urządzeń użyteczności 
publicznej oraz pomniki.

Zmiany były też już wcześniej. 
Pierwsze w  końcówce lat 40. XX 
wieku, kolejne w  ramach tzw. „od-
wilży październikowej” 1956 r., 
kiedy sami komuniści rezygnowali 
z  niektórych nazw, np. szczególnie 
źle odbieranych społecznie lub 
upamiętniających osoby, które po-
padły w  niełaskę partii. To wtedy 
z  mapy Słubic zniknęły: plac Sta-
lina (obecnie Bohaterów), ul. Armii 
Czerwonej (Jedności Robotniczej), 
ul. Żymierskiego (Kościuszki). Ko-
lejne zmiany odbywały się w czasie 
transformacji polityczno-ustro-
jowej i  na początku lat 90. XX w. 
W  przypadku Słubic był to rok 
1996 r., kiedy uchwałą rady miasta 
zmieniono nazwy 11 ulic. Boha-
terów Stalingradu  zastąpiono Bo-
haterami Warszawy, ulicę Feliksa 
Dzierżyńskiego przemieniono na 
Konstytucji 3 Maja, Włodzimierza 
Lenina  na plac Sybiraków, Marce-
lego Nowotki na ul. Witosa, Wie-
sława Ociepki na Wawrzyniaka, 
gen. Karola Świerczewskiego na 
ul. Piłsudskiego, a gen. Aleksandra 
Zawadzkiego na Krótką. Z  dzisiej-
szego placu Sybiraków zniknęło też 
wówczas popiersie Lenina. 

Dyskusyjny pomnik 
W  Słubicach największa dyskusja 
dotyczyła obecnie pomnika pole-
głych w  czasie II wojny światowej 
na placu Bohaterów. Pierwotnie 
był to pomnik Braterstwa Broni, 
w  domyślne braterstwa Armii 
Czerwonej i  walczącej u  jej boku 
„ludowego” Wojska Polskiego, od-
słonięty w  5. rocznicę Manifestu 
PKWN, tj. 22 lipca 1949 r. Wmuro-
wanie kamienia węgielnego pod 
pomnik odbyło się 6 tygodni wcze-
śniej – 5 czerwca 1949 r. Projek-
tantem został architekt powiatowy 
Mieczysław Krajniak, a wykonawcą 
– Spółdzielnia Sztukatorów przy ul. 
Skarbowej 14 w Poznaniu. Akt erek-
cyjny monumentu odnaleziono 
w  2011 r. przy okazji przenosin 
pomnika z  centralnej części placu 
w kierunku pierzei wschodniej oraz 
obniżenia jego cokołu. Późniejsza 
zmiana nazwy pomnika i  celów, 

które ma upamiętniać, uchroniło 
go przed usunięciem. 21 maja 2018 
r. zastępca prezesa IPN Jan Baster 
wydał postanowienie, zgodnie 
z  którym pomnik spełnia wymogi 
ustawy dekomunizacyjnej i  nie 
podlega usunięciu. Ani samorząd 
lokalny w  Słubicach ani wojewoda 
lubuski nie planują więc usunięcia 
Pomnika poległych w  czasie II 
wojny światowej w  Słubicach, co 
w piśmie z 4 lipca b.r. potwierdziła 
Agnieszka Mróz, kierownik Działu 
Kadr i  Szkolenia w  Biurze Organi-
zacji Kadr Lubuskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego.

Co z 1 Maja i Jedności 
Robotniczej? 
Wielu mieszkańców zastanawiało 
się też, co dalej z  ul. 1 Maja i  ul. 
Jedności Robotniczej, najbardziej 
reprezentacyjną, bo stanowiącą 
deptak prowadzący wprost na most 
graniczny z Niemcami. Ulica 1 Maja 
na pewno pozostaje, bo zgodnie 
z wytycznymi IPN nie łamie ustawy 
dekomunizacyjnej. IPN  nie widzi 
przesłanek, żeby dokonywać 
zmiany tej nazwy ulicy w  oparciu 
o ustawę. Jest to święto państwowe  
obchodzone w Rzeczypospolitej Pol-
skiej. W  okresie międzywojennym 
w  dniu 1 maja niepodległościowi 
socjaliści z  PPS często demonstra-
cyjnie odcinali się od prób przyłą-
czania się komunistów z KPP do ich 
manifestacji pierwszomajowych. 
Dochodziło w  czasie pochodów 
1-majowych w  Warszawie nawet 
do brutalnych starć z  użyciem 
broni pomiędzy demonstrantami 
PPS i KPP (np. w 1928 r.). Tego dnia 
również Kościół Katolicki obchodzi 
wspomnienie Św. Józefa – robot-
nika. Święto istnieje w  kalendarzu 
liturgicznym od 1955 r. Decyzja 
o  pozostawieniu bądź zmianie tej 
nazwy należy do samorządu.  Jeśli 
samorząd ją zmieni nie powinien 
w uchwale powoływać się na normy 
ustawy z 1 kwietnia 2016 r.

A  co z  ulicą Jedności Robotni-
czej? Do przemianowania ul. Armii 
Czerwonej na nieco mniej kontro-
wersyjną ul. Jedności Robotniczej 
doszło pod koniec lat 40. XX w., 
tzn. przy okazji opuszczenia Słubic 
przez Armię Czerwoną i  planów 
przymusowego „zjednoczenia” PPR 
i  PPS. Tytuł „Jedność Robotnicza” 
nosił m.in. jeden z  tygodników 
wydawanych w  Warszawie w  la-
tach 1917–1918. Nazwa ulicy mogła 
też nawiązywać pośrednio do tzw. 
Bloków Jedności Robotniczej, czyli 
list wyborczych w wyborach samo-
rządowych w II połowie lat 20. XX 
w., kiedy to w  wielu miastach pod 
jednym szyldem startowały Komu-
nistyczna Partia Polski, PPS-Lewica, 
czy Komunistyczny Związek Mło-
dzieży Polskiej. 

Jak podchodzono do ulic Jed-
ności Robotniczych w innych mia-
stach naszego kraju? W  grudniu 
1990 r. reprezentacyjny plac Jed-
ności Robotniczej w  Warszawie 
przemianowano na plac Politech-
niki (to tu znajduje się gmach 
główny Politechniki Warszaw-
skiej), 1 stycznia 1991 r. ul. Jedności 
Robotniczej w  Zielonej Górze - na 
ul. Jedności, w  1992 ul. Jedności 
Robotniczej w  Katowicach - na ul. 
Lwowską, a  w  1998 r. ul. Jedności 
Robotniczej w  Gdańsku - na Trakt 
św. Wojciecha. W  Żyrardowie 
podjęto temat zmiany ul. Jedności 
Robotniczej na ul. gen. Emila 
Fieldorfa „Nila”, ale to w  ramach 
obchodów 100-lecia odzyskania 
niepodległości i  bez bezpośred-
niego odwołania do ustawy deko-
munizacyjnej.

Wojewoda pomorski uznał 
ul. Jedności Robotniczej za pod-
legającą dekomunizacji (Choj-
nice, Lębork). I  tak np. uchwałą 
z  21 sierpnia 2017 r. ul. Jedności 
Robotniczej w  Chojnicach prze-
mianowano na ul. Jedności. Ze 
stanowiskiem wojewody pomor-
skiego nie zgadza się... wojewoda 
lubuski Władysław Dajczak, po-
nieważ według służb ul. Jedności 
Robotniczej nie podlega dekomu-
nizacji. I  tak ul. Jedności Robotni-
czej w  Słubicach, mimo że nieco 
trąci myszką i  nie przystaje do 
dzisiejszej epoki, to jako niejed-
noznacznie komunistyczna pozo-
stanie najpewniej niezmieniona.

Czołg w Kunowicach 
musi zniknąć?
W  Kunowicach przy głównej 
drodze wciąż stoi pomnik - czołg 
T-34 ku czci 11 Korpusu Pancer-
nego Armii Czerwonej, którego 
usunięcia domaga się m.in. Mu-
zeum Narodowe w Warszawie, być 
może licząc na darmowe przejęcie 
cennego eksponatu.

Wcześniej w tym samym miejscu 
stało działo samobieżne ISU-
122, jednak też zostało zabrane 
i  obecnie stoi w  Lubuskim Mu-
zeum Wojskowym w  Drzonowie 
koło Zielonej Góry. Według Lu-
buskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w  Gorzowie Wielkopolskim ne-
gocjacje w  sprawie dostosowania 
pomnika do wymogów ustawy 
dekomunizacyjnej wciąż trwają. 
Jednocześnie IPN zwraca uwagę na 
tablicę z  nazwiskami radzieckich 
żołnierzy, mimo że brakuje źródeł 
o  pochowaniu żołnierzy radziec-
kich w tymże miejscu.

To sytuacja podobna jak w przy-
padku tzw. grobu 7 nieznanych 
żołnierzy WP na cmentarzu ko-
munalnym w  Słubicach, gdzie 
prawdopodobnie nie spoczywa ani 
jeden polski żołnierz, a grób ma je-
dynie charakter symboliczny...

Zgodnie ze stanowiskiem IPN 
jak i  Lubuskiego Urzędu Woje-
wódzkiego, wciąż jest szansa na 
zachowanie pomnika czołgu w  Ku-
nowicach po przeprowadzeniu 
pewnych zmian, zwłaszcza zmian 
w  uzasadnieniu, kogo lub co do-
kładnie ma upamiętniać pozosta-
wiony pomnik.

Roland Semik, Społeczny Opiekun 
Zabytków w Powiecie Słubickim 

We wrześniu 2015 r. w województwie lubuskim było nadal 

21 ulic Karola Świerczewskiego, 3 ulice Armii Czerwonej, 2 

ulice Bohaterów Radzieckich i wiele innych. Dekomuniza-

cja przestrzeni publicznej była więc sporym wyzwaniem, 

także dla miejscowości powiatu słubickiego

 Dekomunizacja odbierze nam czołg?
To już pewne. Pomnik poległych w czasie II wojny światowej pozostanie na placu Bohaterów w Słubicach. Od co naj-
mniej dwóch miesięcy jest w tej sprawie zgodne stanowisko zarówno wojewody lubuskiego, Instytutu Pamięci Naro-
dowej  i Gminy Słubice. A co z czołgiem w Kunowicach? 
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Miasta partnerskie świętowały z nami 
Zespół klarnecistów z Heibronnu, grupy Junost i Altanka z białoruskiego Witebska, Dżerelce z ukraińskiej Szostki, Aluzja 
z Gorzowa…podczas Miejskiego Święta Hanzy „ Kolorowy śledź – swawolny kogucik”, w połowie lipca, gościliśmy mło-
dych artystów z miast partnerskich Słubic i Frankfurtu. Ich występy gromadziły tłumy widzów po obu stronach Odry, bo 
przygotowali niezwykle barwne widowiska. Słubice reprezentowała grupa taneczna Bohema. 

Altankę i  Dżerelce mieszkańcy 
dwumiasta i  nasi goście mogli 
już oglądać podczas uroczystego 
otwarcia Miejskiego Święta Hanzy, 
w  piątek 13 lipca, na moście łą-
czącym Słubice i Frankfurt. Stało się 
jasne, że ich występów nie można 
przegapić, bo mimo młodego wieku 
ukraińskie i  białoruskie dzieci za-
chwycili artyzmem.

Dumy nie kryli mer Szostki My-
kola Noha i  jego zastępczyni Olena 
Kravchenko, którzy uczestniczyli 
w Miejskim Święcie Hanzy. Święto-
wali też z nami m.in.: obecny i były 
nadburmistrz Heilbronnu: Harry 
Mergel i Helmut Himmelsbach, bur-
mistrz izraelskiej Kadimy-Zoranu 
Shavit Mass i  wiceprezydent Go-
rzowa Wlkp. Eugeniusz Kurzawski.

Burmistrzom: Tomaszowi Ciszewiczowi i Rene Wilke, podczas otwarcia Miejskiego Święta Hanzy, towarzyszyli 

m.in. artyści z ukraińskiej Szostki.

Naszych gości ze wszystkich miast partnerskich zaprosiliśmy do pamiątkowej fotografi i.   

Zespół Aluzja z Gorzowa Wlkp. w perfekcyjny sposób łączy taniec i teatr.

- Bardzo się cieszymy, że przyjęli-
ście nasze zaproszenie – podkreślali 
burmistrzowie Tomasz Ciszewicz 
i  Rene Wilke podczas spotkania 
w  Collegium Polonicum. Ze strony 
gości usłyszeli dużo ciepłych słów. 
Nadburmistrz Heilbronnu Harry 
Mergel podkreślał, że Słubice-
-Frankfurt urzeczywistniają praw-
dziwą ideę integracji europejskiej, 

współpracując na wielu płaszczy-
znach, co doprowadziło do tego, 
że mogą dziś śmiało mówić, że są 
dwumiastem.

– Jesteście dla wielu wzorem – 
dodał mer Szostki Mykola Noha. 
Natomiast burmistrz Kadimy-Zo-
ranu Shavit Mass dziękował za to, 
że co roku młodzież z Izraela może 
gościć w  dwumieście na obozie 

miast partnerskich. To doskonała 
okazja do integracji i  wymiany 
poglądów młodych ludzi z  kilku 
krajów.

Wizyta przedstawicieli miast part-
nerskich była współfi nansowana 
przez Euroregion Pro Europa Via-
drina.

(beb)

Nasi goście z miast partnerskich także mieli okazje poznać ludowe tańce polskie, które po 

 mistrzowsku wykonała słubicka Bohema.

Zespół Dżerelce z ukraińskiej Szostki składa się z dzieci, ale trudno im odmówić kunsztu. Na święcie Dwumiasta gościliśmy zespół klarnecistów z Heilbronnu, który kilkukrotnie koncertował po obu stronach Odry. 

F
o

t.
 B

ea
ta

 B
ie

le
ck

a
 



8 gazeta Słubicka   07/2018   31 lipca

Świętowaliśmy w dwóch krajach, 
ale w jednym mieście 
- Brawo Słubice i Frankfurt!- chwaliła program Miejskiego Święta Hanzy Dorota Kownas, która bawiła się z przyjaciółmi na 
naszej corocznej imprezie w weekend 13-15 lipca. - Będę chyba odpoczywać cały tydzień, bo od piątku niewiele spałam - 
przyznała w sobotnią noc po koncercie zespołu Lemon czekając na występ Boysów, który miał się rozpocząć o północy. 
Mimo późnej pory zgromadził tłumy. 

óra bawwiiłłaa ssiięę zz pr j iół i

Miejskie Święto Hanzy „Kolorowy 
śledź – Swawolny kogucik” to 
były trzy dni doskonałej zabawy. 
Otworzyli je tradycyjnie, na mo-
ście łączącym Słubice i Frankfurt, 
burmistrzowie Tomasz Ciszewicz 
i Rene Wilke. Gości częstowali jak 
zawsze piwem z frankfurckiego 
browaru i bułkami ze śledziami. Był 
to początek atrakcji, jakie czekały 
na mieszkańców i turystów, którzy 
przyjechali z nami świętować z róż-
nych miejsc na pograniczu. - Jestem 
po raz pierwszy u was na dniach 
Hanzy, ale pewnie nie ostatni, bo po-
doba mi się atmosfera tego święta i 
to, że odbywa się ono jednocześnie w 
dwóch państwach, choć ma się wra-
żenie, że w jednym mieście - mówiła 
mieszkanka Berlina Margarete Den-
zler. Atrakcją piątkowego wieczoru 
w Słubicach były m.in. koncerty: 
słubiczanki Jowity Świtońskiej, 

zespołu Ich Troje i Agnieszki Chy-
lińskiej. O północy niebo nad dwu-
miastem rozświetliły fajerwerki. 
Nie mniej ciekawie było w sobotę. 
Na głównej scenie koncertowała 
Margaret, Lemon i zespół Boys, a 
na małej scenie nad Odrą prezen-
towały się zespoły z miast partner-
skich. Obok stanęło też Miasteczko 
Uśmiechu z mnóstwem atrakcji dla 
dzieci. Tradycyjnie zaprosiliśmy 
też chętnych na „Bieg bez granic”, 
który zgromadził blisko 300 uczest-
ników. Sportowo i rekreacyjnie było 
też na moście łączącym Słubice i 
Frankfurt, gdzie odbył się Turniej 
Miast. Mieszkańcy rywalizowali 
m.in. grając w szachy czy strzelając 
z laserowych pocisków, Nad Odrą 
można też było posłuchać frank-
furckiego radia, które urządziło na 
moście swoje plenerowe studio, a 
także obejrzeć wystawę fotografi i 

„Portrety pogranicza” i wziąć udział 
w sesji zdjęciowej.

Wielu słubiczan zaglądało na 
drugą stronę Odry. Tam też były 
koncerty, m.in. rockowych zespołów 
Spider Murphy Gang i Karat, a w 
niedzielę można było posłuchać 
przebojów muzyki fi lmowej w wy-
konaniu Brandenburskiej Orkie-
stry Państwowej. Wystąpiła ona na 
scenie przed ratuszem i zgromadziła 
tysiące osób z obu miast, które przy-
szły pożegnać Howarda Griffi  thsa, 
który przez 11 lat kierował tą orkie-
strą. Filharmonicy przypomnieli 
ścieżki dźwiękowe m.in. z fi lmów 
o Bondzie, piratach z Karaibów czy 
o doktorze Żywago. Publiczność 
bardzo ciepło pożegnała się z dy-
rygentem, na koniec koncertu czę-
stując go... tradycyjną niemiecką 
kiełbaską. 

(beb)
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Budynek Słubickiego Centrum Organizacji 
Pozarządowych zyska nową elewację
Burmistrz Tomasz Ciszewicz podpisał umowę z fi rmą Kelvin, która przy-
gotuje projekt techniczny i  uzyska pozwolenie na budowę nowej ele-
wacji budynku przy ul. Piłsudskiego 3-4. W ramach tej inwestycji gmina 
chce docieplić ściany zewnętrzne, odtworzyć elewację frontową według 
wskazówek konserwatora zabytków, docieplić strop na poddaszu, bo 
w planach jest też przekształcenie tej części budynku na cele użytkowe. 
Zmodernizowany zostanie również system grzewczy, wymieniona insta-
lacja centralnego ogrzewania i niektóre drzwi zewnętrzne. Na zrealizo-
wanie umowy fi rma Kelvin ma czas do 30 listopada. 

Należący do gminy budynek przy ul. Piłsudskiego (gmina przejęła go 
po sądzie) został udostępniony przez samorząd organizacjom trzeciego 
sektora. Działa tam m.in. Inkubator NGO, odbywają się szkolenia dla 
organizacji pozarządowych, NGO’sy mają tam swoje siedziby, mogą też 
korzystać z sali konferencyjnej i zaplecza kuchennego.

(beb)

Flisacy odwiedzili Słubice 
8 lipca Odrą przypłynęli do Słubic uczestnicy „Herbowego Flisu Od-
rzańsko-Warciańskiego w 100-Lecie Niepodległości i 100-Lecie Ligi 
Morskiej i Rzecznej”. 

Powstanie nie samowity album 
fotografi czny

Słubiczanie sięgnijcie 
po aparaty!

W tym roku przypada setna rocznica od-
zyskania przez Polskę niepodległości, dla 
uczczenia tego wydarzenia portal lubie-
zwiedzac.pl przygotowuje specjalną akcję 
dla miłośników fotografi i. Portal szykuje wy-
danie Wielkiego Albumu Polski – albumu 
wyjątkowego, bo tworzonego przez miesz-
kańców miast i miasteczek. Zachęcamy do 
przesyłania swoich fotografi i i promocji na-
szego miasta. 

Miejskie Święto Hanzy 
ma nowych 
mecenasów kultury

Tegoroczna edycja jest o tyle wyjąt-
kowa, że  odbywa się w ogłoszonym 
przez władze samorządowe woje-
wództw nadodrzańskich „Samo-

rządowym Roku Rzeki Odry 2018”. 
Ciekawostką jest to, że uczestnicy 
fl isu gromadzą fl agi miejscowości, 
które  odwiedzają, żeby także w ten 

Zdjęcia zabytków, kościołów, klima-
tycznych uliczek i ciekawych miejsc, 
tego oczekują wydawcy albumu i za-
chęcają do przesyłania swoich zdjęć 
na portal. - Poprzez nasz album 
chcemy pokazać na fotografi ach 
polskie miasta i miasteczka, ukazać 
zabytki, ciekawostki i  atrakcje tu-
rystyczne, ale chcemy pokazać je 
spojrzeniem mieszkańców, stwo-
rzyć wyjątkowe wydawnictwo pre-
zentujące zdjęcia nadesłane, a  nie 
tworzone na zamówienie przez pro-
fesjonalnych fotografów – mówią 
o  pomyśle organizatorzy. Zachę-
camy mieszkańców do zgłoszenia 
na portal www.lubiezwiedzac.

pl swoich fotografi i i  pokazania 
innym jakie turystyczne atrakcje 
i zabytki posiada nasze miasto i wo-
jewództwo lubuskie. Wszystkie na-
desłane zdjęcia będą dostępne na 
portalu i  będą promować atrakcje 
Lubuskiego, a  najlepsze fotografi e 
zostaną opublikowane w  albumie. 
Zdjęcia można przesyłać do końca 
września, a album ukaże się w dniu 
100 rocznicy odzyskania niepodle-
głości, będzie dostępny na stronie 
portalu i  każdy będzie mógł go po-
brać za darmo na swój komputer 
jako pamiątkę. 

(oprac. beb)

W  weekend 13-15 lipca w  dwumie-
ście Słubice-Frankfurt odbyło się 
jubileuszowe 15. Miejskie Święto 
Hanzy „Bunter Hering - Swawolny 
Kogucik”. Jak na jubileusz przystało, 
program był  wyjątkowo bogaty. 
Wystąpiły gwiazdy polskiej i  nie-
mieckiej piosenki, m.in. Agnieszka 
Chylińska, Lemon, Margaret, ze-
spół Boys, Dante Thomas…To także 
zasługa sponsorów, którzy wsparli 
fi nansowo organizację Miejskiego 
Święta Hanzy. Są to fi rmy: ZUO 
INTERNATIONAL, Kostrzyńsko-
-Słubicka Specjalna Strefa Ekono-
miczna, Invest in the West, Promet 

Cargo, ARPACK, M.B.B. Logistick, 
EWE, Eko-Invest, Eurokop Invest, 
SEC SŁUBICE, słubicki Zakład Usług 
Wodno-Ściekowych , słubickie 
Przedsiębiorstwo Usług Komunal-
nych, Hotel –Restauracja Cargo. Ser-
decznie za tę pomoc dziękujemy! 

Miejskie Święto Hanzy organi-
zują: miasta Słubice i  Frankfurt, 
Słubicki Miejski Ośrodek Kultury, 
Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
frankfurcka spółka miejska Messe 
und Veranstaltungs, a  partnerami 
są: Collegium Polonicum, Fundacja 
na rzecz Collegium Polonicum 
i Hotel Kaliski.           (beb) 

sposób upamiętnić 100-leciea 
odzyskania przez Polskę niepod-
ległości oraz 100-lecie Ligi Mor-
skiej i  Rzecznej. Dlatego podczas 
spotkania z  fl isakami zastępca 
burmistrza Roman Siemiński wrę-
czył im  fl agę z  logo Słubic i   ży-
czył powodzenia na dalszej trasie. 
Dostał natomiast od nich memo-
riał, w  którym uczestnicy fl isu 
wyrazili poparcie dla wszelkich 
inicjatyw dotyczących zagospoda-
rowania rzeki Odry oraz nadzieję, 
że realizacja planowanych działań 
wpłynie pozytywnie na rozwój 
społeczno-gospodarczy naszych 
regionów. 

Flisacy ze Słubic popłynęli do Ko-
strzyna, Gozdowic, Cedyni, Widu-
chowej, Gryfi na, a rejs zakończyli 14 
lipca w Szczecinie. 

(TH)

Uczestnicy fl isu dostali od zastępcy burmistrza Romana Siemińskiego fl agę z logo Słubic.
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GAZ ZIEMNY – ŹRÓDŁO WYGODY
W dobie nowoczesnych technologii, inteligentnych domów, bezobsługowych urządzeń, gaz ziemny jako źródło energii traktowany jest przez 
niektórych jako nieprzystający do współczesnych trendów. Nic bardziej mylnego! Wykorzystanie gazu ziemnego w gospodarstwach domowych 
jest rozwiązaniem ekonomicznym, bezpiecznym i prośrodowiskowym – ale nie tylko. Do obszernego koszyka korzyści spokojnie możemy do-
łożyć kolejną – wygodę.

JEDNO ŹRÓDŁO, WIELE MOŻLIWOŚCI
Gotowanie, podgrzewanie wody i ogrzewanie 
to podstawowe potrzeby w każdym domu. 
Przyłączenie do sieci gazowej i korzystanie 
z gazu ziemnego zaspokaja je wszystkie, a za-
stosowanie odpowiednich urządzeń i wysoka 
automatyzacja procesów pozwalają cieszyć się 
„ciepłem domowego ogniska” w każdym mo-
mencie, niemal na zawołanie.

SAMOOBSŁUGA
Wykorzystanie gazu ziemnego w gospodar-
stwie domowym odbywa się praktycznie bez-
obsługowo. Po przyłączeniu do sieci gazowej , 
zainstalowaniu odpowiednich urządzeń i ich za-
programowaniu cała reszta odbywa się już bez 
naszego udziału.
Nowoczesne kotły pozwalają ustawić tempe-
raturę, czas grzania, moment włączenia i wy-
łączenia, a jeśli chcemy, czujniki temperatury 
wyłączą piec, jeśli jesteśmy gdzieś daleko i nie 
mamy pojęcia, że już przyszła wiosna.
W niektórych przypadkach, w zależności od 
wykorzystywanego urządzenia, możemy tych 

wszystkich ustawień dokonywać zdalnie, przez 
Internet, za pomocą odpowiednich aplikacji.

SAMOWYSTARCZALNOŚĆ, 
OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA I CZASU
Gaz ziemny dostarczany jest do klientów 
siecią gazociągów co powoduje, że rozwią-
zanie takie zwalnia nas z myślenia i ciągłego 
dbania o dostępność i wystarczające jego 
zapasy. Odwrotnie zatem niż w przypadku 
pieców na paliwa stałe czy butli gazowych – 
nie musimy się martwić o stany magazynowe. 
Mamy pewność, że nie zabraknie nam źródła 
ciepła, bo pobierane jest ono automatycznie 
z sieci operatora.
Tym samym odpada nam problem związany 
z magazynowaniem paliwa i posiadaniem spe-
cjalnego, wydzielonego pomieszczenia w bu-
dynku. Dodatkowo współczesne kotły gazowe 
zajmują niewiele miejsca, a ich estetyczne 
zaprojektowanie pozwala instalować je w po-
mieszczeniach o innym przeznaczeniu, np. w ła-
zience, pralni czy w przedpokoju.
Komfort korzystania z gazu ziemnego sprowadza 

się także do jego „niewidoczności”. Chodzi o to, 
że podczas użytkowania nie musimy co chwila 
sprzątać, wyrzucać odpadów i popiołu, tak jak 
dzieje się to w przypadku stosowania pieców na 
paliwa stałe.

BEZPIECZEŃSTWO TO WYGODA
I na koniec – bezpieczeństwo. To właśnie jeden 
z najważniejszych aspektów wygodnych roz-
wiązań. W przypadku użytkowania gazu ziem-
nego nasze zadanie sprowadza się jedynie do 
zapewnienia regularnego serwisu kotła. Dzięki 
temu przez długie lata będziemy korzystać z cał-
kowicie bezpiecznego źródła ciepła.

„Jeśli zamierzają Państwo przejść na gazowe 
ogrzewanie, warto skorzystać z porady u do-
radcy EWE. Nasi pracownicy chętnie zapoznają 
się z Państwa potrzebami, wyliczą oszczędności 
i dokładnie przeprowadzą przez cały proces – od 
sprawdzenia możliwości przyłączenia do sieci 
gazowej EWE do rozpoczęcia dostawy – mówi 
Marek Szymoniak, Dyrektor Działu Dystrybucji 
i Obrotu Sieciowego Gazem EWE.

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

artykuł sponsorowany

EWE: PRZYŁĄCZ SIĘ DO SIECI KORZYŚCI!

Fot. EWE

Fot. EWE
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Biegacze pokonywali granicę już po raz trzeci
„Lauf Ohne Grenzen- Bieg Bez Granic” już na dobre wpisuje się w sportowy kalendarz naszego dwumiasta i Miejskie 
Święto Odry. W piątek 13 lipca na trasę ćwierćmaratonu wyruszyło ze stadionu we Frankfurcie blisko 300 amatorów 
biegania.

Aktywność i relaks dla każdego
Takich widoków na 
naszym moście nie 
było nigdy. Szachi-
ści rozgrywający 
swoje pojedyn-
ki, tancerze break 
dance, strzelanie 
laserowymi poci-
skami…To wszyst-
ko wydarzyło się 
podczas Miejskiego 
Święta Hanzy w ra-
mach .

Strefa Aktywności i  Relaksu po-
wstała w sobotę, 14 lipca, na moście 
łączącym Słubice i  Frankfurt. Przy-
gotował ją Słubicki Ośrodek Sportu 
i  Rekreacji, włączając się w  orga-
nizację święta dwumiasta. Można 
tam było pograć w szachy (piszemy 
o  tym obok), postrzelać z  broni la-
serowej, wziąć udział w  konkursie 
„celne oko”, spróbować swoich sił 
w  minigolfi e, dla najmłodszych, na 
moście, stanął zamek z  kulkami. 
Podczas 6 godzin z  tych wszyst-
kich propozycji skorzystało blisko 

Strzelanie z broni laserowej przyciągnęło tłumy. A może by tak poskakać w zamku z kulkami. Na moście jeszcze tego nigdy nie robiliśmy.
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To był prawdziwy relaks. Nawet leżaki czekały na gości.

500 osób! Każda z  nich otrzymała 
pamiątkowy gadżet z  logo dwu-
miasta Słubice-Frankfurt. - „Turniej 
dwumiasta o  puchar Swawolnego 
kogucika & Kolorowego śledzia” 
zorganizowaliśmy w  partnerstwie 
z  Miejskim Związkiem Sportowym 
z  Frankfurtu – mówi Zbigniew Sa-
wicki, prezes SOSiRu. – Pomysł, żeby 
na moście odbywały się atrakcje 
sportowe okazał się strzałem w dzie-
siątkę i  jest duża szansa, że będzie 
kontynuowany w  kolejnych latach 
– dodaje.          (RT)

„TRANSGRANICZNE WYDARZENIA 
SPORTOWE” W  RAMACH PROJEKTU 
„EUROPEJSKIE MODELOWE MIASTO 
WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ 
FRANKFURT NAD ODRA & SŁUBICE” 
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE 
ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ PRO-
GRAMU WSPÓŁPRACY INTERREG V 
A  BRANDENBURGIA- POLSKA 2014-
2020 W  RAMACH CELU „EUROPEJSKA 
WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA EURO-
PEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU RE-
GIONALNEGO”.

Jak pamiętamy biegi z  dwóch pierw-
szych edycji miały swój początek i metę 
na słubickim stadionie. W  ubiegłym 
roku jako wspólni organizatorzy z Miej-
skim Związkiem Sportowym z  Frank-
furtu, a  także głównym sponsorem 
fi rmą AOK, postanowiliśmy, że dla 
uatrakcyjnienia biegu, a  także poka-
zania prawdziwej współpracy powin-
niśmy rok rocznie zmieniać miejsce 
startu. Tak też się stało i  tegoroczny 
bieg rozpoczął się właśnie na Stadionie 
Przyjaźni po stronie niemieckiej. W te-
gorocznym biegu dystans 1/3 maratonu 
– 14.065km ukończyły 272 osoby. W kla-
syfi kacji open zwycięzcą biegu został 
ubiegłoroczny złoty medalista Hannes 
Hahnel M30 SC Frankfurt (Oder). Pozo-
stałe miejsca na podium zajęli: Robert 
Kiewra i Karol Helak, a najbardziej nie-
lubiane przez sportowców – 4 miejsce 
zajął Ireneusz Najdek – Słubice. Oczy-
wiście oprócz kategorii open wręczono 
nagrody aż w  12 kategoriach wieko-
wych (po 6 u kobiet i mężczyzn). - Trasa 
biegu po polskiej stronie przebiegała 
ulicami: 1 Maja i  Sportową, najkrót-
szymi ulicami prowadzącymi z  mostu 
granicznego na stadion w  Słubicach 
( 6.100m od linii startu). - Niestety, 
mimo precyzyjnego przygotowania 
zabezpieczenia trasy nie ustrzegliśmy 
się kłopotów, za co zawodników prze-
praszamy. W wyniku powstałej sytuacji 
zespół roboczy kolejnej edycji biegu 
wyciągnął już wnioski, żeby taka sy-
tuacja nie powtórzyła się w  roku 2019 
– stwierdził Ryszard Chustecki ze Słu-
bickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

Link do wyników: https://www.da-
vengo.com

 (RT)

 Do biegu wystartował prosto z restauracji pewien kelner z Frankfurtu. Upalny wieczór przerwał deszcz, który spadł w czasie biegu.

Hannes Hahnel z Frankfurtu już po raz trzeci triumfował w kategorii open. W tym uzy-

skał bardzo dużą przewagę.

Ireneusz Najdek był czwarty na mecie i zarazem najlepszym słubiczaninem.
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Kunickie Wianki 
z akcentem sportowym

Nasi golfi ści zgarnęli 
większość nagród

Piłkarski Puchar 
Hanzy dla słubiczan

 Doświadczenie spotkało się 
z młodością. Wynik? Remis!

Podczas fi nału Turnieju Szachowego pomiędzy Słubicami i Frank-
furtem nad Odrą, który odbył się 14 lipca, na moście łączącym nasze 
miasta, naprzeciw siebie stanęli przedstawiciele dwóch pokoleń. Roz-
grywki przy mega szachownicy były pasjonujące. 

Lato w mieście nie oznacza nudy 
Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji również w tym roku zorganizował 
półkolonie w ramach „Akcji Lato”. Warto było, bo w trzech tygodnio-
wych turnusach, od 9 do 27 lipca, wzięło udział prawie 70 dzieciaków.

Po wcześniejszych eliminacjach, 
Słubice i  Frankfurt reprezentowało 
po 3 zawodników. Mieliśmy i bardzo 
doświadczonych zawodników, ale 
również bardzo młodych adeptów 
tego sportu. Dla przykładu Piotr Du-
najewski ze Słubic przekroczył już 
siedemdziesiątkę, a  zawodniczka 
z  Frankfurtu Pauline Pohland nie 
ma jeszcze 15 lat. I oto chodzi.....żeby 
szachy łączyły i pokolenia i narody. 
Graliśmy systemem każdy z każdym 
i  po 8 pojedynkach (niestety Piotr 
Dunajewski ze względów zdrowot-
nych nie rozegrał swojego meczu 
z  Pauliną) stan meczu okazał się 
remisowy 4 do 4. Wszyscy aktorzy 
tego spektaklu na koniec otrzymali 
pamiątkowe statuetki. Dziękujemy 
serdecznie i  gratulujemy szachi-
stom. Już wiadomo, że spotykamy 
się ponownie na moście za rok. 

Słubice: 1. Piotr Dunajewski, 2. Cy-
prian Jurkowski, 3. Mikołaj Krawiec

Frankfurt: 1. Andreas Winkler, 2. 
Max Pohland, 3. Pauline Pohland

(RT)

“TRANSGRANICZNE WYDARZENIA SPORTOWE W RAMACH PROJEKTU  „EUROPEJSKIE MO-
DELOWE MIASTO WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ FRANKFURT NAD ODRA & SŁUBICE”. 
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ PROGRAMU WSPÓŁ-
PRACY INTERREG V A BRANDENBURGIA- POLSKA 2014-2020 W RAMACH CELU “EUROPEJSKA 
WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO”
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Słubiczanin Mikołaj Krawczyk (z lewej) uratował honor meczu remisując w ostatnim po-

jedynku z Andreasem Winklerem, najlepszym graczem z Frankfurtu.

Waldemar Rupiński, Beata Jur-
kowska i  Elżbieta Rupińska trium-
fowali w  turnieju golfowym 
zorganizowanym 7 lipca na słu-
bickim polu „Dębowa Polana”. 

„Dębowa Polana” zyskała kilka 
nowych dołków, co bardzo ucieszyło 
miłośników golfa. Jak podkreślali 
uczestnicy turnieju warto było po-
święcić prawie cały dzień, żeby ko-
lejny raz się sprawdzić. W  turnieju 
z  bardzo dobrej strony pokazali się 
członkowie Słubice Golf Club, którzy 
zgarnęli większość nagród. Jak sami 
mówią wystarczyło kilkanaście od-
wiedzin najpierw w szkółce, a potem 
po zdaniu egzaminu wejście „na 
dołki”, żeby pokochać ten sport. 

Zwycięzcy w poszczególnych kate-
goriach:

Golfowy Turniej Hanzy przyciągnął blisko 30 graczy z Polski i Niemiec

UKS Polonia Słubice wygrała Tur-
niej „Hanza Cup 2018”, który się 
odbył na naszym stadionie w  so-
botę 14 lipca. Wzięło w  nim udział 
5 drużyn młodych piłkarzy. Królem 
strzelców został Mykyta Sychesi 
z  Polonii, najlepszym bramkarzem 
Kamil Grochociński ze Słubickiej 
Akademii Piłkarskiej, a  najlepszym 
zawodnikiem Mateusz Aleksandro-
wicz z Baltici. 

Rywalizowało ze sobą 5 ekip. 
Żaczki pomimo upału i aż czterech 
pojedynków w  systemie „każdy 
z  każdym” pokazali, że piłka 
nożna ma się bardzo dobrze, nie 
tylko w  dużych, ale i  mniejszych 
ośrodkach piłkarskich. Wystarczy 
powiedzieć, że ostatecznym trium-
fatorem została drużyna miejsco-

wych z UKS Polonia Słubice, której 
trenerem jest Łukasz Ryszczuk. 
Jego podopieczni poradzili sobie 
bardzo dobrze w  starciu choćby 
z drużynami ze Świnoujścia, które 
przebywały u  nas na obozie spor-
towym. Turniej ten odbył się w ra-
mach programu Piłkarski Laur, 
którego pomysłodawcą i  realiza-
torem jest Mirosław Wrzesiński 
z  fi rmy Colloseum Marketing 
Sport, a  partnerem w  Słubicach 
jest oczywiście SOSiR.

Klasyfi kacja końcowa turnieju:
1. Polonia Słubice 
2. AP Baltica Świnoujście 
3. Warta Słońsk 
4. AP Baltica II Świnoujście 
5. Słubicka Akademia Piłkarska

(RT)

Nasze żaki, trenowane przez Łukasza Ryszczuka, pokazały klasę.
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kat. 0=18 HCP*
II m-ce - Waldemar Rupiński
kat. 18.1-36 HCP
I m-ce Beata Jurkowska
II m-ce Zbigniew Sawicki
III m-ce January Zawadzki
Kat. 36,1-54,0 HCP
I m-ce Elżbieta Rupińska
II m-ce Tadeusz Netkowski
III m-ce Gabriel Stolarek

*Handicap (dalej HCP) oznacza w  spo-
rcie stworzenie warunków fair play dla 
wszystkich graczy tzn. wyrównania 
szans zwycięstwa. Słabsi gracze dostają 
w  ten sposób lepsze warunki, “fory”. 
Gdyby nie było HCP wygrywaliby zawsze 
ci sami, współzawodnictwo nie istnia-
łoby, a wszelkie turnieje byłyby nudne.

(RT)

Gdy była piękna pogoda dzieci korzy-
stały z  basenu na terenie SOSiRu, kto 
nie umiał pływać uczył się tego pod 
okiem ratowników, gdy pogoda płatała 
fi gla też się nie nudziły…były konkursy, 
występy, wycieczki. Dzieci pod opieką 
niezawodnych panów Czarka Śliwa-
kowskiego i  Mariusza Kalarusa miały 
wiele atrakcji. To wszystko sprawiło, 
że takiej frekwencji podczas „Akcji 
Lato” już dawno nie było. - Dziękujemy 
rodzicom za zaufanie, panom opie-
kunom za wspaniałą robotę i cieszymy 
się, że wszystko odbyło się zdrowo 
i bezpiecznie - podsumował półkolonie 
Ryszard Chustecki z SOSiRu. - Szkoda, 
że to już koniec, można było usłyszeć 
podczas podsumowań i  wręczenia 
specjalnych pamiątkowych dyplomów 
z fotkami poszczególnych uczestników 
turnusów - dodaje.

(RT) Akcja Lato w mieście cieszy się od wielu lat bardzo dużą popularnością.
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7 lipca podczas pięknej, kolorowej, 
smacznej i wesołej imprezy z okazji 
Sobótki w  Kunicach nie mogło za-
braknąć Fundacji Grupy Pomagamy, 
która jak zwykle przygotowała wiele 
atrakcji. 

Kunicka sobótka rozpoczęła się 
wspólnym wymarszem i rzuceniem 
wianków. Zanim rozpoczęły się 
śpiewy i  tańce do akcji wkroczyła 
Fundacja Grupy Pomagamy, której 
członkowie i  wolontariusze zapew-

nili i większym, i przede wszystkim 
mniejszym, niezłą zabawę. Był 
pop-corn, wata cukrowa, koło lo-
terii, czy w  końcu kilka konkursów 
sportowych. Na początek pary 
miały za zadanie rzucać do siebie 
z coraz większej odległości „bomby” 
wodne. Jeśli tylko poszczególne ba-
lony z wodą pękały w rękach jednej 
osoby z  pary, ta odpadała. Hitem 
festynowym była też zabawa limbo. 
Limbo to nic innego jak przecho-

dzenie pod tyczką tak, żeby tylko 
stopy dotykały ziemi. Zabawa po-
chodzi z wysp karaibskich, a  jej wi-
dowiskowy przebieg i  towarzyska 
forma rywalizacji sprawiły, że zy-
skała popularność na całym świecie, 
a  do tego sprawdza się na każdej 
imprezie. Uczestnicy i  zwycięzcy 
kolejnych konkursów oczywiście 
odchodzili z nagrodami rzeczowymi 
w dłoniach, nie wspominając o sze-
rokich uśmiechach.         (RT)
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Portrety z sofy na moście
W ramach inicjatywy lokalnej grupa fotografi czna AKFA, działając przy Galerii Okno Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury, od 
pierwszych dni maja realizowała projekt „Nasz portret”, który pokazał w nietuzinkowy sposób słubickie rodziny ich pasje, zain-
teresowania, wzajemne relacje. Ta ciesząca się ogromnym zainteresowaniem i uznaniem akcja zainspirowała grupę, żeby wyjść 
w plener. I tak podczas Miejskiego Święta Hanzy most ozdobiły 43 portrety słubickich rodzin, a w połowie mostu stanęła sofa. 
Przechodzący przez most mieszkańcy dwumiasta i turyści z radością reagowali na propozycję grupy, żeby usiedli na sofi e i pozo-
wali do zdjęcia. Pełne radości portrety z sofy, na słubicko - frankfurckim moście, były wyświetlane po obu stronach Odry między 
koncertami na telebimach, a dziś niektóre z nich prezentujemy na łamach „Gazety Słubickiej”.

(AKFA)
Fot. AKFA
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Nie odkładaj 
zdrowia na 
wrzesień
CENTRUM MEDYCZNE BRANDMED  

ZAPRASZA! 
 

Słubice ul. Daszyńskiego 1 
II piętro Galerii Prima 
tel. +48 95 758 26 49

Reklama

Reklama

INFORMACJA

W Urzędzie Miejskim w Słubicach na okres 21 dni, wywieszono Zarządzenie Nr 217/2018 Burmistrza Słubic z dnia 10.07.2018 

r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy 

Słubice przeznaczonego do oddania w najem na okres do 3 lat.

Położenie
Nr Księgi wieczystej 
nieruchomości

Nr działki Pow. lokalu Przeznaczenie lokalu Cena wywoławcza

Słubice,  
ul. Żeromskiego 2

GW1S/00014815/2 683/54 35,90 m2 Lokal użytkowy - biuro
3,50 zł/m2 miesięcznie 
(+ 23% VAT)

INFORMACJA

W Urzędzie Miejskim w Słubicach na okres 21 dni, wywieszono Zarządzenie Nr 218/2018 Burmistrza Słubic z dnia 10.07.2018 

r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy 

Słubice przeznaczonego do oddania w najem na okres do 10 lat w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Położenie
Nr Księgi wieczystej 
nieruchomości

Nr działki Pow. lokalu Przeznaczenie lokalu Cena wywoławcza

Słubice,  
ul. Żeromskiego 2

GW1S/00014815/2 683/54 40,50 m2 Działalność handlowa 
lub usługowa.

20,00zł/m2 miesięcznie 
(+ 23% VAT)

Burmistrz Słubic ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 stanowiącego własność Gminy Słubice położonego 

w Słubicach przy ulicy 1 Maja 10 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.

Położenie 
lokalu

Nr ewid. 
Działki

Pow. 
Działki

Pow. Lokalu
Udział w nieruchomości 
wspólnej

Cena wywoławcza 
nieruchomości

Wadium

Słubice
ul. 1 Maja 10/3

715/18
715/21

320 m2 22,86 m2 0,031 37 000 zł 5 000 zł

Przetarg odbędzie się 19 września 2018 r. o godzinie 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. 

Akademickiej nr 1 ( II piętro ).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu, które należy wpłacić na konto urzędu w banku 

Bank Spółdzielczy w Rzepinie, Oddział Słubice nr 37 8371 0009 0009 5514 2000 0060 w takim terminie, aby najpóźniej 

w dniu 14 września 2018 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Miejskiego w Słubicach. 

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na II piętrze Urzędu 

Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1 oraz na stronie bip.slubice.pl i www.slubice.pl/pl/nieruchomosci.

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach – Wydział Gospodarowania 

Nieruchomościami i Architektury, pok. Nr 230 lub telefonicznie pod nr tel. 095 737 20 60 w godz. 8:00 – 16:00 od ponie-

działku do piątku.

Przetarg ogłoszono 25 lipca 2018 r.

Burmistrz Słubic ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1A stanowiącego własność Gminy Słubice położonego 

w Słubicach przy ulicy 1 Maja 23 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.

położenie 
lokalu

nr ewid. 
działki

pow. 
działki

pow. lokalu
pow. pomie-
-szczenia przy-
należnego

udział w nieru-
-chomości 
wspólnej

cena wywoławcza 
nieruchomości

wadium

Słubice
ul. 1 Maja 23/1A

726/22 196 m² 39,80 m² 10,67 m² 0,095 63 000 zł 5 000 zł

Przetarg odbędzie się 19 września 2018 r. o godzinie 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. 

Akademickiej nr 1 ( II piętro ).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu, które należy wpłacić na konto urzędu w banku 

Bank Spółdzielczy w Rzepinie, Oddział Słubice nr 37 8371 0009 0009 5514 2000 0060 w takim terminie, aby najpóźniej 

w dniu 14 września 2018 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Miejskiego w Słubicach. 

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na II piętrze Urzędu 

Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1 oraz na stronie bip.slubice.pl i www.slubice.pl/pl/nieruchomosci.

Dodatkowe informacje można uzyskać b ezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach – Wydział Gospodarowania 

Nieruchomościami i Architektury, pok. Nr 230 lub telefonicznie pod nr tel. 095 737 20 60 w godz. 8:00 – 16:00 od ponie-

działku do piątku.

Przetarg ogłoszono 25 lipca 2018 r.

Burmistrz Słubic ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem stanowiącej własność Gmi-

ny Słubice położonej w Słubicach przy ul. Słowackiego.

Położenie 
nieruchomości

Nr ewid. Działki Powierzchnia działki
Powierzchnia 
zabudowy

Cena wywoławcza 
nieruchomości

Wadium

obręb 1- Słubice 
ul. Słowackiego

629/66 18 m2 18 m2 15 000 zł 2 000 zł

Przetarg odbędzie się 20 września 2018 r. o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. 

Akademickiej nr 1 ( II piętro ).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu, które należy wpłacić na konto urzędu w banku 

Bank Spółdzielczy w Rzepinie, Oddział Słubice nr 37 8371 0009 0009 5514 2000 0060 w takim terminie, aby najpóźniej 

w dniu 17 września 2018 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Miejskiego w Słubicach. 

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na II piętrze Urzędu 

Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1 oraz na stronie bip.slubice.pl i www.slubice.pl/pl/nieruchomosci.

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach – Wydział Gospodarowania 

Nieruchomościami i Architektury, pok. Nr 230 lub telefonicznie pod nr tel. 095 737 20 60 w godz. 8:00 – 16:00 od ponie-

działku do piątku.

Przetarg ogłoszono 25 lipca 2018 r.

Gaz popłynie na północ  Słubic
Polskie Górnictwo Naftowe i  Gazownictwo będzie realizowało dużą in-
westycje na terenie Słubic. Od ulicy Konstytucji 3 Maja, przez Piską, po-
prowadzi sieć, dzięki której w gaz zaopatrywane będą domy w północnej 
części miasta. 

– W związku z tym musimy się liczyć z rozkopaniem chodników, ale 
uspokajam, będą to tylko chwilowe niedogodności – mówi burmistrz 
Tomasz Ciszewicz. Zapowiada też, że po zbudowaniu gazociągu, na ulicy 
Piskiej zostaną, zgodnie z obietnicą, zbudowane nowe chodniki.

(beb)
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Szanowni Państwo!
Trwa rok Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. To doniosłe święto skłania nas niewątpliwie do 
refl eksji, przypominającej, że niepodległość nie jest dana raz na zawsze.  

Dlatego chcielibyśmy przedstawić 
Państwu inicjatywę, która, mamy 
nadzieję, pozwoli nam w  godny 
sposób uhonorować ten wielki jubi-
leusz. W  tym celu wraz z  przedsta-
wicielami wszystkich gmin powiatu 
słubickiego oraz Kościoła, powoła-
liśmy Powiatowy Komitet ds. Ob-
chodów 100-lecia Odzyskania Przez 
Polskę Niepodległości. 

Jego zadaniem jest opracowanie 
kalendarium wydarzeń oraz imprez 
na terenie powiatu słubickiego, które 
byłyby świadectwem wagi, jaką przy-

wiązujemy do właściwego uczczenia 
tego doniosłego święta. 

Naszym zamiarem jest, aby w ob-
chody rocznicy odzyskania niepodle-
głości zaangażowani byli mieszkańcy 
wszystkich gmin leżących w  grani-
cach powiatu słubickiego.           

W każdej z gmin naszego powiatu 
podejmowane są inicjatywy zwią-
zane z obchodami 100. rocznicy nie-
podległości. Tworząc z każdej z nich 
jeden z  elementów większej całości, 
skuteczniej i  z  silniejszą wymową 
zamanifestujemy nasz szacunek 

dla największej wartości narodowej, 
jaką jest niepodległość. Jednocześnie 
wzmocnimy wydźwięk i  wymowę 
każdego z  naszych działań, które 

będą mieć ogromne znaczenie dla 
utrwalenia pięknych kart dziejów na-
szej ojczyzny, jak również niezwykle 
wartościowych i  niezapomnianych 

lekcji historii, kształtujących postawy 
patriotyczne dzieci i młodzieży.

Gmina Słubice 
· Odsłonięcie pomnika Pamięci Zesłańców Sybiru 

i Niepodległości, ufundowanego przez gminę Słu-
bice, który stanął przy placu Sybiraków w Słubicach 
- 17 września 2018 

· Uroczysty koncert muzyki polskiej z okazji jubi-
leuszu 100-lecia odzyskania Niepodległości orga-
nizowany przez Słubicki Miejski Ośrodek Kultury. 
W programie: uwertura do opery Halka Stani-
sława Moniuszki, koncert fortepianowy Ignacego 
Paderewskiego, Te Deum Wojciecha Kilara - 26 
października, godz. 19.00, Collegium Polonicum 
w Słubicach

· Msza Święta za Ojczyznę z udziałem przedstawicieli 
władz samorządowych, organizacji pozarządowych, 
stowarzyszeń i związków kombatanckich - 11 listo-
pada 2018 

·  Słubicki Narodowy Bieg 100-lecia odzyskania Nie-
podległości organizowany przez Słubicki Ośrodek 
Sportu i Rekreacji – jeden ze stu biegów odbywają-
cych się tego dnia w całej Polsce pod wspólną nazwą 
"Od Bałtyku do Tatr". Bieg będzie ostatnią imprezą 
w ramach cyklu "Sportowe Święto Wolności – 
Słubickie Obchody 100-lecia Niepodległości” - 11 
listopada 2018 o godz. 11.11. 

· Cykl spotkań dla dzieci i młodzieży, związanych 
z tematyką 100-lecia odzyskania Niepodległości, 
m.in. lekcje biblioteczne, konkursy literackie, 
plastyczne, prezentacje multimedialne i wystawy 
literatury polskiej – Biblioteka Publiczna Miasta 
i Gminy Słubice

Gmina Rzepin
· Sztafeta Niepodległości – Bieg sztafetowy po trasie 

przebiegającej przez wszystkie gminy Powiatu Słubic-
kiego – listopad 2018.

· Wykład – Skąd jesteśmy? – październik 2018.
· Koncert patriotyczny – MDK Rzepin – listopad 2018.
· II Bieg Św. Huberta po Puszczy Rzepińskiej – Starościn 

– Rzepin – Starościn – 10 km (03.11.2018).
· Obchody Święta Odzyskania Niepodległości – Plac 

Ratuszowy w Rzepinie –11.11.2018.

Gmina Ośno Lubuskie
· Gra miejska: "Ośno wczoraj i dziś" – wrzesień/paź-

dziernik 2018.
· Koncert Finałowy z cyklu "Convallaria" – lipiec/sier-

pień 2018.

Gmina Górzyca
· „Łączy nas historia” impreza plenerowa - Górzyca 

01.09.2018.
· Pełni wdzięczności za dar „NIEPODLEGŁOŚCI” kon-

cert w kościele parafi alnym Matki Łaski Bożej w Gó-
rzycy, połączony z festynem parafi alnym - 11.11.2018.

· Akademia z okazji Święta Niepodległości – 11.11.2018.
· Patriotyczne Spotkania z Poezją – listopad 2018 

 Gmina Cybinka
· Koncert przygotowany przez Ognisko Muzyczne w Cy-

bince – listopad 2018.

Propozycje Kościoła
· Parafi alne odpusty – kościoły pod wezwaniem 

patronów różnych zawodów i formacji dają okazję 
dostrzeżenia wkładu w budowanie Niepodległej 

100. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ
Kalendarz wydarzeń na terenie powiatu słubickiego zaplanowanych od lipca do końca roku 

Ojczyzny przez ludzi konkretnych zawodów i formacji
· 11 listopada 2018 – Uroczysta Msza za Ojczyznę 

Powiat słubicki
· Wspólne sadzenie „Dębów Niepodległości” w gmi-

nach powiatu słubickiego – listopad 2018.
· Uroczystość w Collegium Polonicum – (panel histo-

ryczny, część artystyczna, wystawa prac plastycznych 
i fotografi cznych) – listopad 2018.

· Nabożeństwo ekumeniczne, złożenie kwiatów pod ta-
blicą pamiątkową w kościele – wydarzenie z udziałem 
przedstawicieli władz państwowych i samorządo-
wych, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń 
i związków kombatanckich – 11.11.2018.

· Przedstawienie prezentacji multimedialnej pt. „Szta-
feta pokoleń w drodze do niepodległości. Historia 
jednej rodziny” – wrzesień/listopad 2018.

· Przeprowadzenie sondażu wśród uczniów, nauczy-
cieli, mieszkańców Słubic dotyczącego postaw patrio-
tycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego – wrzesień 
2018.

· Prezentacja spektaklu teatralnego dla młodzieży 
szkolnej i społeczności lokalnej: „Droga do wolności„ 
– przy współpracy SMOK-a –październik/listopad 
2018.

· Literacki konkurs pt. „Wybitni Polacy w trudnych 
czasach” – wrzesień 2018.

· Konkursu piosenki i pieśni patriotycznej. Występ 
laureatów konkursu oraz zespołu Forte na planowanej 
uroczystości powiatowej w Collegium Polonicum – 
wrzesień/listopad 2018.

· Konkurs fotografi czny – „Biało-czerwona fl aga Rzecz-
pospolitej Polskiej w obiektywie” – październik 2018.
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