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Aktywny Kalendarz Adwentowy przybliży mieszkańców Słubic i Frankfurtu do świąt 
Świąteczny bazar z udziałem uczniów szkół muzycznych z obu stron Odry, wspólne wykonywanie z drewna ozdób bożonarodzeniowych, warsztaty 
prezentów, polsko-niemieckie kolędowanie, Preludium Bożonarodzeniowe, a na koniec wspólna pasterka – to tylko niektóre pozycje Aktywnego 
Kalendarza Adwentowego. Imprezy odbywające się od 1 do 24 grudnia, po obu stronach Odry, mają zachęcić mieszkańców Słubic i Frankfurtu nad 
Odrą, żeby poznać dwumiasto z innej perspektywy. W czasie adwentu, każdego dnia instytucje społeczne i kulturalne będą otwierać, niczym okienka 
w czekoladowym kalendarzu dla dzieci, swoje drzwi dla mieszkańców pogranicza.  str. 7

Za nami 13.edycja Europejskiego 
Festiwalu Piosenki Autorskiej 
transVOCALE. Nagrodę trans-
VOCALE dostała w tym roku 
Dominika Barabas (na zdjęciu) 
i duet Simon&Jan. Kolejne odsłony 
festiwalu to były m.in. słubickie 
koncerty Hanny Banaszak, zespołu 
Raz, dwa, trzy, grupy Bibobit i Ani 
Szarmach. Wspomnienia z tego-
rocznego festiwalu w fotorelacji 
Tomka Fedyszyna.  str. 8-9

DO SZKÓŁ POPŁYNĄ MILIONY 
Wizualizery, które pozwalają obejrzeć obraz w formacie 3D, projektory multimedialne, sprzęt do nauki języków obcych, 
setki laptopów i tabletów dla uczniów, komputery z klawiaturą Braille’a dla dzieci niewidomych lub słabowidzących - to 
tylko część wyposażenia, z którego od przyszłego roku szkolnego będą korzystać uczniowie gminnych szkół. W sześciu 
placówkach powstaną laboratoria dydaktyczne, na które gmina wyda 4,5 mln zł. 85 proc. kosztów zwróci jej Bruksela. 

Podczas konferencji prasowej, która 
odbyła się na początku listopada 
w magistracie, o laboratoriach opo-
wiedzieli: burmistrz Tomasz Cisze-
wicz, Aurelia Wolny, dyrektorka 
Gimnazjum nr 1 w Słubicach, Teresa 
Wieczorek, dyrektorka Szkoły Pod-
stawowej w  Golicach i  Aleksandra 
Sanecka-Bugaj, nauczycielka bio-
logii i  chemii z  Gimnazjum nr 2 
w Słubicach.

Jak mówił T. Ciszewicz w  paź-
dzierniku, w  Urzędzie Marszał-
kowskim w Zielonej Górze, została 
podpisana umowa o  dofi nanso-
wanie z funduszy unijnych projektu 
„Gmina Słubice miejscem kształ-
cenia „ku przyszłości” – stworzenie 
innowacyjnej edukacji dostoso-
wanej do potrzeb rynku pracy”. 
W  ramach tego projektu do końca 
sierpnia 2017 roku, gmina stworzy 
w sześciu szkołach: podstawowych 
i  gimnazjach, laboratoria dydak-
tyczne. Powstaną one na bazie 
istniejących pomieszczeń, które 
zostaną zmodernizowane i wyposa-
żone w nowoczesny sprzęt, ułatwia-
jący naukę fi zyki, chemii, przyrody, 
biologii, matematyki, informatyki 
i języków obcych.

- Chcemy uatrakcyjnić sposób na-
uczania, wyposażyć szkoły w sprzęt 

i  pomoce naukowe, które z  jednej 
strony pozwolą kształcić na najwyż-
szym poziomie, z  drugiej rozbudzą 
w  uczniach ciekawość. Laboratoria 
uczynią też nasze placówki atrak-
cyjniejszym miejscem do nauki – 
podkreślał burmistrz. Pytany przez 
dziennikarzy o podobne laboratoria 
w innych miastach, odpowiedział, że 
będą to jedyne takie specjalistyczne 
gabinety w całym województwie. 

Co ważne, zostaną one dostoso-
wane do potrzeb uczniów niepełno-
sprawnych. Dla dzieci  poruszających 
się na wózkach będą odpowiednie 
stoliki, dla uczniów niewidomych 
lub słabowidzących komputery 
z  klawiaturą Braille’a, powiększal-
niki ekranowe, syntezatory mowy.

A. Wolny opowiadała, że 
uczniowie nie mogą się już do-
czekać momentu, gdy lekcje pro-
wadzone będą w  laboratoriach, bo 
to na pewno je uatrakcyjni. W Gim-
nazjum nr 1 laboratoriów będzie 11, 
bo to największa szkoła w  gminie. 
Powstaną tam: 3 laboratoria mate-
matyczne, a także, biologiczne, che-
miczne, fi zyczne i  informatyczne 
oraz 4 laboratoria do nauki języków 
obcych. – Jestem językowcem i będę 
dysponowała takim sprzętem, 
z  jakiego sama korzystałam na 

studiach lub widziałam w profesjo-
nalnych salach do nauki języków 
obcych – cieszyła się dyrektorka 
gimnazjum nr 1, która uczy języka 
niemieckiego. Natomiast A. Sa-
necka-Bugaj z „dwójki” najbardziej 
zadowolona jest z  tego, że już nie-
bawem, uczniowie będą mogli sa-
modzielnie wykonywać wszystkie 
doświadczenia chemiczne, co zde-
cydowanie ułatwi im naukę. - W tej 
chwili mogą jedynie obserwować 
to, co robi nauczyciel - opowiadała. 
W  Gimnazjum nr 2 oprócz labo-
ratorium chemicznego, powstaną 
laboratoria: matematyczne, biolo-
giczne, fi zyczne, a  także do nauki 
języków obcych. W  sumie, wszyst-
kich specjalistycznych gabinetów, 
będzie w tej szkole pięć. 

Po cztery laboratoria powstaną 
w  każdej podstawówce w  gminie, 
oprócz szkoły w Kunowicach, która 
z  powodu braku miejsca nie zdecy-
dowała się uczestniczyć w projekcie. 
Będą to laboratoria: matematyczne, 
przyrodnicze, informatyczne oraz 
do nauki języków obcych. 

Teresa Wieczorek, która jest dy-
rektorką podstawówki w  Golicach 
nie kryła radości, że w  wiejskiej 
szkole będą takie same warunki 
nauki co w  mieście. - Na naszą 

· 32 laboratoria powstaną 
w sześciu szkołach gminnych 

· szkoły wzbogacą się m.in. 
o 157 laptopów, 104 tablety, 

100 komputerów all in one 
i 25 komputerów stacjonarnych

· 3,9 mln zł otrzyma samorząd 
z Regionalnego Programu 

Operacyjnego – Lubuskie 2020 
na ich urządzenie i wyposażenie 

· 272 tys. zł wyniesie koszt urzą-
dzenia na przykład laboratorium 

informatycznego w gimnazjum

· 682 tys. zł wyniesie 
wkład własny gminy  

4,5 MLN NA SZKOLNE LABORATORIA 

Przygotujmy z elfami niezwykłe prezenty!  

szkółkę cztery laboratoria to bardzo 
dużo. Dzieci już nie dają spokoju 
i  pytają, kiedy będą mogły z  nich 
korzystać – opowiadała. Przyznała, 
że gdy tylko dowiedziała się o pro-

Warsztaty mikołajkowe w  galerii 
OKNO Słubickiego Miejskiego 
Ośrodka Kultury mają już swoją 
14-letnią tradycję i  na dobre się 
wpisały w  kalendarz bożonarodze-
niowych inspiracji. Inspiracji na 
oryginalne ozdoby, czy też uroczy 
własnoręcznie wykonany pre-
zent dla bliskiej osoby. Jest to czas, 

który w  kreatywny sposób można 
spędzić z  dzieckiem, znajomymi, 
przyjaciółmi. Na pierwszy warsztat 
z  Anna Panek-Kusz „Obrazki ma-
lowane na szkle” zapraszamy 5 
grudnia o 16.00. Kolejne cztery spo-
tkania odbywać się będą do końca 
tygodnia o  tej samej godzinie. Do-
brymi elfami, które podzielą się 

swoją wiedzą i  umiejętnościami 
będą także: Tomasz Fedyszyn 
(kartki świąteczne – 6.12.), Urszula 
Dobrowolska (stroiki – 7.12.), Ma-
riola Jasiniak, Joanna Kowalska 
(torby na prezenty – 8.12.), Patrycja 
Krzeptowska (malowana szkatułka 
– 9.12.). Galeria zapewnia wszystkie 
materiały. Liczba miejsc jest ograni-

Już rozdzwoniły się telefony do Świętego Mikołaja więc potwierdzamy, że dobre elfy Galerii OKNO, 
które poprowadzą tegoroczne warsztaty, są już gotowe! Będzie można z nimi malować na szkle, 
tworzyć piękne szkatułki, kartki świąteczne, stroiki bożonarodzeniowe i torby na prezenty. 

czona dlatego konieczne są wcze-
śniejsze zgłoszenia. Koszt jednego 
warsztatu dla jednej osoby – 15 zł, 
dziecko + rodzic – 25 zł, karnet dla 
1 osoby na wszystkie warsztaty – 60 
zł. Zapisy: Anna Panek-Kusz, tel. 
95 758 24 39 wew.14 lub 604 588 465, 
mail: galeriaokno@op.pl 

(ap)

jekcie laboratoriów natychmiast 
zgłosiła chęć uczestniczenia w nim. 
– Takiej okazji nie mogliśmy prze-
gapić – mówiła. 

(beb)

Każdego roku z powodu 
zatrucia tlenkiem węgla 
ginie kilkadziesiąt osób. 
Bardzo często nie ma to 
związku z powstaniem 
pożaru, a wynika jedynie 
z niewłaściwej eksploatacji 
budynku i znajdujących się 
w nim urządzeń grzewczych. 
Przypadki zatrucia czadem 
nasilają się w okresie sezonu 
grzewczego. Jak uniknąć 
tragedii?  str. 5
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Chętnych do udziału w warsztatach nigdy 

nie brakuje.
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Mniej azbestu 
w gminie 

Tak uczciliśmy Narodowe Święto Niepodległości 
98. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę gmina Słubice uczciła kilkoma ważnymi wydarzeniami. 9 listo-
pada w kościele pw. Świętego Ducha odbył się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Pawła Piekarczyka i Leszka 
Czajkowskiego, dzień później Narodowe Biegi Niepodległości o Puchar Słubica, a 11 listopada msza święta połączona 
ze złożeniem kwiatów pod tablicą pamiątkową. Uświetnił ją występ grupy Forte z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolni-
czych w Słubicach oraz chóru Konsonans. W uroczystościach wzięły udział m.in. władze gminy i powiatu oraz przed-
stawiciele różnych organizacji społecznych, młodzież ze słubickich szkół oraz harcerze. Tego dnia odbył się także Bie-
gowy Festyn Niepodległości. 

(beb)

To będzie największa inwestycja przeciwpowodziowa

Do Słubic przypłynie 
250 mln zł! 

- W przyszłym roku rozpocznie się u nas dwuletnia inwestycja, 
dzięki której Słubicom już nigdy nie powinna zagrozić Odra – zapo-
wiada burmistrz Tomasz Ciszewicz. Województwo lubuskie podpi-
sało niedawno porozumienie dotyczące warunków fi nansowania 
tego zadania w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej 
w dorzeczu Odry i Wisły”. 

Inwestycja przewiduje moderni-
zację istniejącego już 7 km wału 
przeciwpowodziowego, który zo-
stanie wzmocniony metalowymi 
płytami, tzw. larsenami. Projekt 
zakłada też poszerzenie korony ob-
wałowania, tak by móc zachować 
rosnące tam drzewa. Ponadto bu-
dowany będzie nowy wał okrężny 
o  długości 6 km, który ma zabez-
pieczać miasto przed tzw. cofk ą. 
Będzie otaczał Słubice od pół-
nocnego zachodu zaczynając się 
w okolicy Nowego Lubusza, a koń-

cząc koło Drzecina. Powstaną też 
nowe przepompownie, w  planach 
jest odbudowa Czarnego Kanału 
na długości ponad 4 km. Projekt 
ten będzie realizowany przez mar-
szałka województwa przy pomocy 
i  udziale Lubuskiego Zarządu 
Melioracji i  Urządzeń Wodnych, 
w  którym powołano Dział ds. Re-
alizacji Inwestycji fi nansowanych 
ze środków Banku Światowego. In-
westor ma pozwolenie na budowę, 
a  prace chce rozpocząć wiosną 
2017 roku. W ramach tego samego 

projektu 90 mln zł zostanie wy-
dane też na zabezpieczenie Nowej 
Soli, a  120 mln zł na odcinek Wę-
żyska-Chlebowo. Słubicka inwe-
stycja będzie zatem największa 
w  województwie. Lubuskie na re-
alizację projektu ochrony przeciw-
powodziowej w  latach 2016-2022 
otrzyma łącznie ponad 461 mln 
zł. Będą to pieniądze pochodzące 
m.in. z budżetu państwa, pożyczki 
w Banku Światowym oraz Unii Eu-
ropejskiej (ponad 107 mln zł). 

(beb) 

W  gminie Słubice usunięto i  zuty-
lizowano w  tym roku blisko 85 ton 
wyrobów zawierających niebez-
pieczny dla zdrowia azbest. Było to 
możliwe dzięki fi nansowej pomocy 
Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i  Gospodarki Wodnej 
w  Warszawie oraz Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Usunięty azbest występował 
głównie na budynkach mieszkal-
nych i  gospodarczych. Najpierw 
specjalistyczna fi rma zdjęła go z za-
budowań, a  następnie we właściwy 
sposób zutylizowała. Wszystko to na 
koszt gminy. Jak informuje Antoni 
Chomik ze słubickiego magistratu, 
co roku gmina stara się o  dotacje 
na usunięcie azbestu i  każdego 
roku pozbywa się kilkudziesięciu 
do ponad stu ton azbestu. Dlaczego 
to robi? - Azbest jest substancją 
wysoce szkodliwą, która niszcząco 
wpływa na organizm ludzki – odpo-
wiada A. Chomik. - Pył azbestu bez 
problemów dostaje się do płuc wraz 
z wdychanym powietrzem. Jeśli więc 

w  powietrzu, którym oddychamy 
znajdują się włókna azbestu, to gro-
madzą się one i zalegają w płucach. 
Możliwość pojawienia się choroby 
w organizmie ludzkim zależy od ro-
dzaju azbestu, wymiarów włókien 
zawartych w  powietrzu, ich ilości 
oraz liczby lat przebywania w  za-
nieczyszczonym azbestem środo-
wisku. Włókna małych rozmiarów, 
niewidoczne gołym okiem, wnikają 
głębiej do układu oddechowego. Po-
nadto wyroby azbestowe mogą być 
również przyczyną raka płuc i  mię-
dzybłonniaka opłucnej – dodaje. 

(beb)  

Ze swoim pocztem sztandarowym w mszy uczestniczyli też harcerze. 

(Fot. Bogusław Adamowicz) 

Mszę w kościele pw. Świętego Ducha  poprzedził występ zespołu Forte. (Fot. Bogusław Adamowicz) 

To była już 27.edycja Narodowych Biegów Niepodległości o Puchar Słubic. 

(Fot. Beata Bielecka) 

Najlepsi biegacze odebrali medale i puchary z rąk wi-

ceburmistrza Słubic Romana Siemińskiego i starosty 

Marcina Jabłońskiego. (Fot. Beata Bielecka) 

W biegach, zorganizowanych tradycyjnie przez Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, 

wzięła udział młodzież i przedszkolaki. (Fot. Anna Panek-Kusz)
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Reklama

Bezdomni nie 
muszą marznąć

Gdy temperatura na dworze spada do
-5 stopni, Ośrodek Pomocy Społecznej ofe-
ruje osobom bezdomnym tzw. ogrzewalnię. 
Można tam korzystać ze świetlicy, prysznica 
i dostać bon na darmowy obiad. Gmina fi -
nansuje też chętnym schroniska. 

 Platany i miłorzęby 
ozdobią nasze miasto

Informujemy, że na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Słubicach Nr XX/178/2016 z dnia 2 czerwca 2016 r. od dnia 1 

stycznia 2017 r. Gmina Słubice będzie zobowiązana do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 

których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. To tego typu nieruchomości zalicza się m.in. budynki 

użyteczności publicznej, szkoły, przedszkola, lokale handlowe i gastronomiczne, zakłady usługowe, rzemieślnicze i produk-

cyjne, szpitale, hotele itp.

W związku z powyższym przypominamy, że 30 listopada 2016 r. upływa termin na złożenie deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wzór deklaracji określa uchwała Nr XXI/189/2016 Rady Miejskiej w Słubicach 

z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. De-

klarację należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Słubicach.

Wszelkie informacje dotyczące systemu gospodarowania odpadami w Gminie Słubice dostępne są na stronie internetowej 

www.slub ice.pl

Akcja rewitalizacja! 
Gmina Słubice rozpoczęła prace nad opracowywaniem Gminnego 
Programu Rewitalizacji. Pierwsze spotkanie z mieszkańcami odbę-
dzie się 8 grudnia 2016 r. o 17.00 w sali konferencyjnej Collegium Po-
lonicum. Zachęcamy do udziału, jak również do odwiedzania strony 
internetowej projektu (http://slubice.pl/pl/GmProRew), gdzie na bie-
żąco zamieszczane będą terminy kolejnych spotkań i inne informacje 
dotyczące działań w ramach projektu.

W lutym bieżącego roku Zarząd Wo-
jewództwa Lubuskiego we współ-
pracy z  Ministrem Rozwoju ogłosił 
konkurs dotacji, w  ramach którego 
Gmina Słubice uzyskała dofi nanso-
wanie projektu pn. ”Rewitalizacja 
w  Słubicach – partycypacja i  dzia-
łania przygotowawcze”. Wysokość 
dofi nansowania ze środków Pro-
gramu Operacyjnego Pomoc Tech-
niczna 2014-2020 i budżetu państwa 
wynosi 77 310,00 zł, natomiast całko-
wita wartość projektu to 85 900,00 zł.

Głównym celem projektu jest 
opracowanie Gminnego Programu 
Rewitalizacji mającego stanowić 
narzędzie do prowadzenia rewita-
lizacji obszarów zdegradowanych 
zlokalizowanych na terenie naszej 
gminy. Prace nad programem będą 
przebiegać w  ścisłej konsultacji 
z  mieszkańcami, przedsiębior-
cami lokalnymi, organizacjami 
pozarządowymi i  osobami zainte-
resowanymi tematem rewitalizacji. 
Potrwają do końca sierpnia 2017 r.

 
Czym jest rewitalizacja? 
To szeroki zakres działań na rzecz 
lokalnej społeczności, przestrzeni, 
gospodarki i  środowiska, mający 
na celu poprawę warunków życia 
mieszkańców, realizowany na ob-
szarze zdegradowanym i  wykorzy-
stujący jego potencjał. 

Obszar zdegradowany to taki, 
który znajduje się w  stanie kryzy-
sowym z  powodu występowania 
na nim negatywnych zjawisk spo-
łecznych, w  szczególności bezro-
bocia, przestępczości, niedostatku, 
niskiego kapitału społecznego, 

współwystępujących z  co najmniej 
jednym z  następujących negatyw-
nych zjawisk:
• gospodarczych (niski stopnień 

przedsiębiorczości, słaba kon-
dycja lokalnych przedsiębiorstw),

• środowiskowych (w szczególności 
w  zakresie przekroczenia stan-
dardów jakości środowiska), 

• przestrzenno-funkcjonalnych 
(w  szczególności w  zakresie nie-
wystarczającego wyposażenia 
w infrastrukturę techniczną i spo-
łeczną),

• technicznych (w  szczególności 
w  zakresie złego stanu technicz-
nego obiektów budowlanych, 
w  tym o  przeznaczeniu mieszka-
niowym).
Ideą rewitalizacji jest wyprowa-

dzanie ze stanu kryzysowego ob-
szarów zdegradowanych za pomocą 
kompleksowych działań (powią-
zanych wzajemnie przedsięwzięć 
łączących kwestie społeczne, eko-
nomiczne, przestrzenne, infra-
strukturalne i  środowiskowe oraz 
kulturowe), skoncentrowanych tery-
torialnie i  prowadzonych w  sposób 
zaplanowany oraz zintegrowany 
poprzez Gminny Program Rewita-
lizacji. Działania rewitalizacyjne 
nie polegają jednak, zgodnie z  do-
tychczasowymi przekonaniami, 
wyłącznie na renowacji lub mo-
dernizacji istniejącej zabudowy. 
Podstawą wszystkich działań re-
witalizacyjnych jest odpowiedź na 
problemy społeczne, zaś działania 
w  sferze planistycznej, technicznej, 
środowiskowej lub gospodarczej 
mają stanowić narzędzie do ich 

rozwiązania. Ponadto proces rewi-
talizacji ma nie tylko za zadanie roz-
wiązać lub eliminować wybrane 
zagrożenia i  problemy, jakie wy-
stępują na obszarze gminy, ma też 
pomóc lepiej wykorzystać potencjał 
jej mocnych stron i jej otoczenia.

Razem poszukajmy rozwiązań 
Zależy nam na tym, aby Gminny 
Program Rewitalizacji odpowiadał 
na potrzeby mieszkańców, dlatego 
tak ważnym elementem prac nad 
Gminnym Programem Rewitalizacji 
jest udział społeczeństwa w defi nio-
waniu problemów pojawiających 
się na terenie naszej gminy oraz 
szukaniu pomysłów na ich rozwią-
zywanie. Chcielibyśmy, aby pro-
gram powstał przy zaangażowaniu 
i  wsparciu lokalnej społeczności. 
W  związku z  tym gorąco zapra-
szamy do aktywnego uczestnictwa 
w różnych formach zaplanowanych 
konsultacji społecznych takich 
jak spotkania, badania ankietowe, 
wywiady i  spacery badawcze. Spo-
tkania będą okazją do podzielenia 
się swoimi opiniami, spostrzeże-
niami i  pomysłami dotyczącymi 
działań rewitalizacyjnych i pozwolą 
na wspólne wypracowanie oczeki-
wanych projektów rewitalizacyj-
nych. Razem zadbajmy o wizerunek 
i rozwój naszej gminy. 

(red)

Od kilku dni strażnicy miejscy za-
glądają do altanek ogrodowych, 
pustostanów i  innych miejsc, 
w  których można spotkać osoby 
bezdomne. Straż miejska sza-
cuje, że w  Słubicach przebywają 
na stałe cztery osoby bezdomne. 
Dla takich osób jest nie tylko 
ogrzewalnia. Kto wyrazi zgodę 
może też spędzić zimę w  schro-
nisku, za które zapłaci gmina. 
Dostanie tam nie tylko dach nad 
głową, ale też opiekę specjalistów, 

którzy wiedzą jak pomóc wyjść 
z  bezdomności. Osoby bezdomne 
najczęściej odrzucają jednak tę 
pomoc, bo w  schronisku trzeba 
zachować trzeźwość, a to dla więk-
szości jest problem. Z tego samego 
powodu pusta stała przed laty 
słubicka noclegownia. Dlatego 
została zamknięta, a w jej miejsce 
utworzono tzw. ogrzewalnię. Jest 
czynna od poniedziałku do piątku 
(8.00-10.00 i 15.00- 17.00). 

(beb)

Blisko 60 drzew posadzili niedawno 
pracownicy Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych w  całym mieście. 
Przy alei Niepodległości przybyło 
pięć platanów, przy placu Boha-
terów posadzono dwa miłorzęby, 
ulice Krzywoustego i  Żwirki i  Wi-
gury zdobi 15 robinii akacjowych. 
W mieście posadzone też żywotniki, 

jarzębiny, wiśnie piłkowane i  głogi, 
a na terenie obozu w Świecku - dąb, 
bo ten, który tam rósł, został uszko-
dzony. - Sadzimy drzewa w miejscu 
tych, które trzeba było wyciąć z po-
wodu chorób, albo się nie przyjęły, 
bądź zostały zniszczone - mówi 
prezes PUK Ireneusz Woźniak. 

(beb)

Przy alei Niepodległości posadzono pięć platanów. 
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Od młodych 
możemy się 
uczyć ekologii!

Uczniowie SP nr 3 oraz gimnazjaliści z „dwój-
ki” wywalczyli tytuł „Najbardziej ekologicz-
nej szkoły w gminie Słubice”. 26 paździer-
nika w Collegium Polonicum odbył się fi nał 
kampanii edukacyjno-ekologicznej „Bądź 
Eko-słubiczaninem”, którą od maja prowa-
dziła gmina Słubice. 

Burmistrzowie 
chcą więcej języka 
sąsiada w szkołach

Tomasz Ciszewicz i dr Martin Wilke spotkali się 10 listopada z mini-
strem Martinem Gorholtem, od niedawna odpowiedzialnym w rządzie 
Brandenburgii za kontakty międzynarodowe. Zapowiedzieli, że chcą 
doprowadzić do tego, żeby w szkołach podstawowych były dodatko-
we zajęcia z języka sąsiada, wspierają też powstanie polsko-niemiec-
kiej szkoły. 

Społecznicy pokazali swoją siłę 
Już po raz piąty, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji społecznych z terenu gminy Słubice, spotkali się, 24 paź-
dziernika w Collegium Polonicum, na Słubickim Forum Organizacji Pozarządowych. W czasie spotkania wyróżniono 10 
organizacji, które wystartowały w konkursie „Działaj lokalnie” i zdobyły dofi nansowanie na swoje projekty. 

Minister M. Gorholt odwiedził 
w Słubicach przedszkole Pinokio, do 
którego chodzi też ośmioro niemiec-
kich dzieci. Chętnych byłoby więcej, 
ale jak tłumaczyła dyrektorka pla-
cówki Małgorzata Tomala, barierą 
dla niektórych rodziców zza Odry 
są różne systemy oświatowe, które 
funkcjonują po obu stronach gra-
nicy. W Niemczech żłobki połączone 
są z przedszkolami, co powoduje, że 
dzieci, zanim pójdą do szkoły, mają 
zapewnioną edukację w  jednym 
miejscu. U nas jest to niemożliwe, bo 
osobno funkcjonują żłobki i osobno 
przedszkola.

- Dlatego część rodziców z Frank-
furtu, gdy dowiaduje się, że nie może 
oddać do naszej placówki na przy-
kład rocznego dziecka, rezygnuje 
– mówiła M. Tomala. Komplikacje 
rodzi też odmienny system rekru-
tacji maluchów. W  Polsce odbywa 
się raz w  roku, w  Niemczech ro-
dzic może zgłosić chęć korzystania 
z  przedszkola w  dowolnym mo-
mencie. – Z  tego powodu kilka ro-
dzin niemieckich, które zgłosiły się 
do nas już po rekrutacji, czeka teraz 

na miejsce w przedszkolu dla swoich 
dzieci– opowiadała M. Tomala.

Mimo tych problemów część ro-
dziców decyduje się na to przed-
szkole, bo to nie tylko jedna 
z  najnowocześniejszych placówek 
oświatowych na pograniczu, wy-
budowana kilka lat temu dzięki po-
mocy Brukseli, ale też przedszkole 
z bardzo ciekawą ofertę. Dzieci mają 

tu zajęcia z  języka sąsiada, uczą się 
go też podczas wspólnej zabawy. 
Swoje umiejętności zaprezentowały 
podczas krótkiego występu arty-
stycznego, śpiewając piosenki po 
polsku i niemiecku. 

Burmistrzowie podkreślali, że 
wspierają też pomysł utworzenia 
polsko-niemieckiej szkoły podsta-
wowej, bo właśnie na tym etapie 
transgranicznego kształcenia jest 
luka. Mówili, że w Słubicach i Frank-
furcie mamy już przedszkola, do któ-
rych chodzą dzieci z obu stron Odry 
(takie polsko-niemieckie grupy są 
też we frankfurckim przedszkolu 
Eurokita), mieszane klasy w  gim-
nazjach, polska młodzież ma moż-
liwość zdania niemieckiej matury, 
Collegium Polonicum i  Europejski 
Uniwersytet Viadrina proponuje 
studia w obu językach.

- Brakuje możliwości kształcenia 
we wspólnych klasach na poziomie 
szkoły podstawowej – stwierdzili 
zgodnie T. Ciszewicz i  dr M. Wilke. 
Oba miasta starają się też, żeby w ra-
mach programu Interreg, wpro-
wadzić dodatkowe zajęcia z  języka 
sąsiada w szkołach podstawowych. 

(beb)Tomasz Ciszewicz w rozmowie z ministrem Martinem Gorholtem podkreślał bardzo 

dobrą współpracę z władzami Frankfurtu. 

Rywalizowało ze sobą pięć szkół: 
wszystkie słubickie podstawówki 
i dwa gimnazja. Uczniowie najpierw 
obejrzeli fi lm nakręcony w  ramach 
kampanii, który m.in. przybliża 
nowe zasady segregacji odpadów 
komunalnych. Po obejrzeniu fi lmu, 
drużyny reprezentujące każdą ze 
szkół, musiały odpowiedzieć na 
szereg pytań dotyczących ekologii. 
Najlepiej poradzili sobie uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Gim-
nazjum nr 2. 

Na kampanię „Bądź Eko-słubi-
czaninem” gmina pozyskała 45 
tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska. Fundacja na 
rzecz Collegium Polonicum, której 
samorząd powierzył przeprowa-
dzenie kampanii, zorganizowała 
sześć happeningów w mieście po-
święconych segregacji odpadów, 
spotkania w  szkołach, wspólnie 

z  mieszkańcami, na portalu Słu-
bice24.pl, który był partnerem 
medialnym akcji, tworzona jest 
mapa dzikich wysypisk, którą na 
bieżąco monitoruje Straż Miejska. 
Dzięki temu natychmiast likwido-
wane są dzikie wysypiska, często 
też udaje się namierzyć sprawców. 
W  ramach kampanii do miesz-
kańców trafi ły setki ulotek, które 
uczą jak, według nowych zasad, 
będziemy już wkrótce segregować 
śmieci, rozdano ponadto 200 
zgniatarek do butelek plastiko-
wych. Odbyły się też akcje sprzą-
tania najbardziej zaniedbanych 
miejsc w  mieście. Na stronie in-
ternetowej gminy (www.slubice.
pl) znajduje się zarówno fi lm na-
kręcony w  ramach kampanii jak 
również ulotka na temat nowych 
zasad segregacji odpadów. 

(beb) 

Uczniowie „trójki” wywalczyli tytuł „Najbardziej ekologicznej szkoły w gminie Słubice”

Wśród wyróżnionych były trzy or-
ganizacje z  terenu gminy: Stowarzy-
szenie Przyjaciół Świecka, Fundacja 
Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych 
i  Inicjatywa DL z Kunowic. Pogratu-
lował im burmistrz Słubic Tomasz Ci-
szewicz i prezeska Fundacji na rzecz 
Collegium Polonicum Magdalena 
Tokarska. Marta Stachowska, która 

w Fundacji na rzecz Collegium Polo-
nicum zajmuje się m.in. programem 
„Działaj Lokalnie” opowiedziała o ko-
lejnej edycji konkursu zachęcając do 
udziału w nim. „Działaj Lokalnie” to 
program Polsko-Amerykańskiej Fun-
dacji Wolności, realizowany od 2000 
roku przez Akademię Rozwoju Filan-
tropii w  Polsce. Od 2006 roku Fun-

dacja na rzecz Collegium Polonicum 
bierze w  nim udział, przyznając 
dotacje na obywatelskie projekty. 
Podczas Słubickiego Forum Organi-
zacji Pozarządowych mówiono też 
o  przedsiębiorczości społecznej na 
przykładzie spółki „Dalej Razem” 
z  Zielonej Góry, która jest przedsię-
biorstwem społecznym, stworzonym 

z myślą o osobach z autyzmem oraz 
o Programie Rewitalizacji dla Gminy 
Słubice, który umożliwi zagospoda-
rowanie obszarów zdegradowanych 
przy wykorzystaniu dotacji pocho-
dzących, m.in. z Unii Europejskiej. 

Były też zajęcia praktyczne, 
podczas których dyskutowano 
o  współpracy transgranicznej 

między organizacjami pozarzą-
dowymi z  Frankfurtu nad Odrą 
i  gminy Słubice, Konsultacjach 
Programu Współpracy Gminy Słu-
bice z  organizacjami pozarządo-
wymi w  2017 roku oraz zmianach 
w  przepisach dotyczących organi-
zacji pozarządowych. 

Magdalena Nowak-Stupienko

Dzieci z przedszkola Pinokio uczą się języka sąsiada poprzez zabawę. Efekty zaprezento-

wały śpiewając piosenkę po polsku i niemiecku. 
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Wiosną zakwitną pola nadziei 
W ogrodzie, przyległym do kościoła pw. NMP Królowej Polski, Hospi-
cjum Domowe św. Wincentego a'Paulo, jak co roku, zorganizowało 
jesienią akcję sadzenia żonkili. Wolontariusze posadzili ok. 2 tysięcy 
cebulek kwiatów. Gdy wiosną zakwitną zostaną ścięte, a dzieci rozda-
wać je będą mieszkańcom za dobrowolne datki. Pieniądze, które w ten 
sposób zbiorą zostaną przekazane hospicjum na pomoc chorym.

Kulinarne Czwartki 
w bibliotece słubickiej

3 listopada w bibliotece słubickiej rozpoczął 
działalność klub „Kulinarne Czwartki”. Bo-
haterką spotkania była dynia. Miłośnicy do-
brej kuchni rozmawiali o sposobach przygo-
towania smacznych potraw z dyni. 

Spalanie 
odpadów? 
Niebezpieczne!

Palenie kolorowymi gazetami z dużą ilością 
farby drukarskiej czy starymi meblami nie 
tylko szkodzi zdrowiu, ale też nie daje czę-
sto żadnego efektu grzewczego. Strażnicy 
miejscy, jak co roku, prowadzą akcję profi -
laktyczną informując o skutkach wrzucania 
śmieci do pieców. 

W  sadzeniu uczestniczyły przed-
szkolaki, uczniowie szkół pod-
stawowych, gimnazjalnych 
i  średnich, delegacja uczniów 
z  Technikum Leśnego w  Staro-
ścinie, wychowankowie placówki 
Nasza Chata z  Cybinki, przedsta-
wiciele służb mundurowych, za-
stępca burmistrza Słubic Roman 

Siemiński, przewodniczący rady 
miejskiej Mariusz Olejniczak 
i  kierowniczka biura spraw spo-
łecznych słubickiego magistratu 
Sabina Matkowska. „Pola Nadziei” 
to kampania na rzecz opieki pa-
liatywnej i  hospicyjnej nad ciężko 
chorymi i  ich rodzinami. Jej 
głównym celem jest szerzenie idei 
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działań hospicyjnych oraz uwraż-
liwienie innych na potrzeby osób 
chorych.  Żonkil będący między-
narodowym symbolem nadziei ma 
przypominać o  ludziach cierpią-
cych, oczekujących naszej pomocy 
i  opieki w  trudnym okresie ich 
życia, jakim jest choroba. 

(beb)

Paląc byle czym, wiele osób nie zdaje 
sobie sprawy, że dioksyny i  furany, 
które są produktem ubocznym spa-
lania odpadów, należą do grupy 
związków rakotwórczych. Stężenie 
dioksyn i  furanów w  dymie z  do-
mowych kominów może być tysiąc 
razy wyższe niż w  profesjonalnych 
spalarniach odpadów. Tzw. spa-
lanie niskokominowe powoduje, że 
wszystkie substancje rakotwórcze, 
które się wytwarzają, nie trafi ają 
do atmosfery, ale osiadają w  glebie 
i na nas, przez co nimi oddychamy. 
To może prowadzić do ciężkich za-
chorowań. Z ulotek, które strażnicy 
miejscy wręczają mieszkańcom, 
wynika, że szczególne zagrożenie 
niosą tlenki azotu, dwutlenek siarki, 
tlenek węgla, a także drobny pył za-
wierający związki metali ciężkich 
(zwłaszcza toksycznego ołowiu 

i  kadmu). Dwutlenek siarki po-
woduje u  ludzi trudności w  oddy-
chaniu, a  u  roślin zanik chlorofi lu. 
Natomiast tlenek węgla jest trujący 
dla ludzi i zwierząt: wiąże czerwone 
ciałka krwi, utrudniając transport 
tlenu, oddziałuje też na centralny 
układ nerwowy. Z  kolei pył, od-
kładając się w  glebie, powoduje 
szkodliwe dla zdrowia człowieka 
zanieczyszczenie roślin metalami 
ciężkimi. Straż Miejska ma prawo, 
w  przypadku podejrzenia, że ktoś 
spala odpady, przeprowadzić kon-
trolę, zarówno w prywatnym miesz-
kaniu jak i  fi rmie. W  przypadku 
fi rm, może to zrobić przez całą 
dobę, a w pozostałych przypadkach 
między 6.00 a  22.00. Warto wie-
dzieć, że z a spalanie odpadów w do-
mach grożą kary. 

(beb)

Panie najpierw wspólnie gotowały, a potem degustowały przygotowane potrawy. 

Klubowiczki wspólnie ugotowały 
zupę z  dyni wg przepisu Kazimiery 
Staniak. Rozmawiały też o  walo-
rach odżywczych dyni i  wymie-
niały się przepisami na dania z  jej 
udziałem. Dynia jest doskonałym 
źródłem witamin, świetnie smakuje 
w  potrawach słodkich, pikantnych 
i  wytrawnych, a  marynowana jest 
doskonałym dodatkiem do mięs. 

Kolejne kulinarne spotkanie 
odbędzie się 1 grudnia o  16.00, 
w  oddziale dla dorosłych biblioteki 
słubickiej. Tematem będzie „Śledź 
w roli głównej”. 

Spotkania są otwarte dla wszyst-
kich miłośników smacznej, domowej 
kuchni. Serdeczne zapraszamy! 

Zespół biblioteki miejskiej 
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Uwaga na czad!
Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwane-
go czadem, ginie kilkadziesiąt osób. Bardzo często nie ma to związku 
z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji 
budynku i znajdujących się w nim urządzeń grzewczych. Przypadki 
zatrucia czadem nasilają się w okresie sezonu grzewczego. 

Dlatego pamiętajmy:

 • Nie zaklejajmy nigdy okienek wen-
tylacyjnych ! Sprawdzajmy regu-
larnie, czy nie są czymś zatkane.

• Nie zapominajmy o wymaganych 
przeglądach instalacji kominowej 
i gazowej.

• Nie majstrujemy przy samocho-
dzie z zapalonym silnikiem w za-
mkniętym garażu!

• W  razie jakichkolwiek podejrzeń 
dotyczących wadliwego działania 
piecyków, pieców, kuchenek oraz 
instalacji kominowych i wentyla-
cyjnych wzywajmy natychmiast 
specjalistę i  nie korzystajmy do 
czasu jego przybycia z wadliwego 
urządzenia.

• Kupujmy czujniki czadu - ta nie-
wielka inwestycja nie tylko może 
uratować życie nam i naszym bli-
skim, ale daje też wielki komfort 
psychiczny i poczucie bezpieczeń-
stwa.

• Nie lekceważmy pierwszych 
objawów zatrucia czadem - za-
wrotów głowy, nudności. W razie 
podejrzeń przystąpmy natych-
miast do wietrzenia mieszkania 
i wzywania pomocy.

• Zainteresujmy się zimą losem 
sąsiadów - zwłaszcza starszych. 
Często zapukanie do drzwi we 
właściwym momencie może ura-
tować życie. 

Źródło: Komenda Powiatowa 
Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach 

Żonkile sadziły m.in. gimnazjalistki. Szkoły w każdym roku 

włączają sie w tę akcję. Ma ona uwrażliwić innych na potrzeby 

osób chorych.

Do akcji włączyli sie też: proboszcz Tomasz Partyka (od lewej), 

przewodniczący rady miejskiej Mariusz Olejniczak, zastępca bur-

mistrza Roman Siemiński i Sabina Matkowska z magistratu.
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„Kraina Lodu” 
opanowała bibliotekę

Ziemniaczane ludki 
opanowały przedszkole 

9 listopada w przedszkolu nr 2 „Pinokio” zorganizowano Dzień Ziem-
niaczanego Ludka. Połączony został z tematyką inicjatywy lokalnej, 
realizowanej w przedszkolu, pod nazwą „Zwierzęta lubuskich lasów”.

Muszkieterowie zebrali 
w Słubicach 18 litrów krwi!

Sfora ze Słubic 
w rajdowej czołówce 

W końcówce września słubicka drużyna 
reprezentująca Stowarzyszenie Emerytów 
i Rencistów Policyjnych wzięła udział w Kar-
paczu w XXIV Ogólnopolskim Rajdzie Gór-
skim Służb Mundurowych Resortu Spraw 
Wewnętrznych. Impreza zgromadziła ok. 
360 osób z całej Polski, a 30 drużyn przystą-
piło do rywalizacji. 

Teatr dla dzieci? 
SMOK zaprasza!

W niedzielę 27 listopada o 16.00 w Słubickim 
Miejskim Ośrodku Kultury odbędzie się pre-
miera w języku polskim spektaklu dla dzieci 
„Ubogi król”, który wystawi frankfurcki Th e-
ater des Lachens. 

W  październiku bibliotekę miejską 
ponownie odwiedzili aktorzy Te-
atru Fantazja z Krakowa. Tym razem 

Dzień wcześniej przedszkole odwiedził rzeź-
biarz Lech Bęben wraz z  córką, którzy opowie-
dzieli dzieciom jakie zwierzęta można spotkać 
w naszych lasach i pokazali rzeźby kilku z nich. 
Przedszkolaki otrzymały małe szablony lisa, 
zająca i  jeża, które pięknie rano pomalowały 
farbami, a po południu wraz z całymi rodzinami 
mogły „wyrzeźbić” je w  ziemniakach.  Ale nie 
były to tylko jeże, lisy i  zające. Wszyscy puścili 
wodze fantazji i  powstały naprawdę wspaniałe 
zwierzaki – kolorowe, dziwne, śmieszne – po 
prostu bajkowe.

 Dla utrudzonych pracą przygotowaliśmy 
chleb ze smalcem i kiszone ogórki, które cieszą 
się niezmiennie ogromnym powodzeniem. 

Dorota Kotuła

przedstawili bajkę oparta na fa-
bule kinowego hitu Walta Disneya 
„Kraina Lodu”. Słubickie przedszko-

laki, a także uczniowie ze Słubic, Ku-
nowic, Górzycy i  Ośna Lubuskiego, 
byli zachwyceni. Wspólnie z  Kri-
stoff em, Anną, Elsą i  bałwankiem 
Olafem dzieci śpiewały piosenki, 
tańczyły i  pomagały w  rozwiązy-
waniu śmiesznych zadań. Barwna 
scenografi a, muzyka, efekty spe-
cjalne oraz wspaniała gra aktorów 
z  pewnością pobudziły ich wy-
obraźnię i  pomogły przenieść się 
do magicznej zimowej krainy. Na 
koniec przedstawienia maluchy 
wspólnie z  aktorami zaśpiewały 
piosenkę, która przypomina, że 
rodzinna więź i  miłość są w  życiu 
najważniejsze, a  potem mogły 
się sfotografować z  bałwankiem 
Olafem. Przedstawienie obejrzało 
w sumie ok. 400 dzieci. 

Źródło: Zespół biblioteki 
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Grupa Muszkieterów podsumowała 
realizowaną wspólnie z  Polskim 
Czerwonym Krzyżem IX edycję naj-
większej w  Polsce kampanii pro-
mującej honorowe krwiodawstwo 
„Zbieramy krew dla Polski”. W tym 
roku jesienią, w  ramach akcji, 
mieszkańcy 191 miejscowości oddali 
łącznie 1877 litrów krwi. W samym 
tylko województwie lubuskim ze-
brano jej 154 litry. Wśród liderów są: 
Nowa Sól (22 litry od 49 dawców), 
Słubice (na akcję odpowiedziało 40 
dawców) oraz Zielona Góra (14,8 li-
trów krwi od 33 dawców). 

Przetoczenie krwi jest często je-
dyną możliwością, aby uratować 
czyjeś życie, jednak często przed 
podjęciem decyzji o  takie formie 
pomocy powstrzymuje nas strach. 
Grupa Muszkieterów, we współ-
pracy z  Polskim Czerwonym 
Krzyżem organizuje kampanię 

„Zbieramy Krew dla Polski” by prze-
łamać lęk Polaków i  przekonać ich 
do idei honorowego krwiodawstwa.

– Jako partner akcji chcemy bu-
dować świadomość tego, że nie ma 
chyba prostszej formy ratowania 
życia innych niż oddawanie krwi. 
To naprawdę niewielki gest, który 
może uratować zdrowie, drugiego 
człowieka, dlatego tak bardzo cieszy 
nas rosnące zainteresowanie naszą 
akcją i jej imponujące wyniki. Tylko 
w  tegorocznej zbiórce dołączyło do 
nas blisko 4200 dawców w tym 344 
w  województwie lubuskim. Bardzo 
dziękujemy im za udział w kampanii 
– mówi Eliza Orepiuk- Szymura, Kie-
rownik Dyrekcji Komunikacji i  In-
formacji Grupy Muszkieterów.

Od początku maja do końca 
września specjalne ambulansy Re-
gionalnych Centrów Krwiodaw-
stwa i  Krwiolecznictwa czekały na 

dawców na parkingach przed wy-
branymi marketami Intermarché 
i Bricomarché w całej Polsce. W wo-
jewództwie lubuskim odbyły się 34 
akcje promujące honorowe krwio-
dawstwo – 20 połączonych było 
z poborem krwi.

Wśród miast, które wzięły udział 
w kampanii znalazły się natomiast: 
Drezdenko, Gorzów Wielkopolski, 
Gubin, Kostrzyn nad Odrą, Lubsko, 
Międzyrzecz, Nowa Sól, Skwierzyna, 
Słubice, Strzelce Krajeńskie, Sule-
chów, Sulęcin, Szprotawa, Świebo-
dzin, Wschowa, Zbąszynek, Zielona 
Góra, Żary. Akcjom towarzyszyły 
m.in. liczne konkursy, nauka pierw-
szej pomocy oraz pokazy straży po-
żarnej i ratownictwa medycznego.

Patronat Honorowy nad ogólno-
polską kampanią objęło Narodowe 
Centrum Krwi. 

Źródło: Grupa Muszkieterów

W  spektaklu na podstawie sztuki 
„Wół i osioł” (Ox und Esel ) Norberta 
Ebla, wystąpią: Arkadiusz Porada 
(jest też reżyserem) i  Justyna Scha-
bowska, scenografi ę stworzył Michał 
Wyszkowski, a muzykę Robert Jurčo. 

„Ubogi Król” to bożonarodzeniowa 
opowieść i  uwspółcześniona wersja 
pastorałki w niepowtarzalny sposób 
przybliżająca widzowi historię na-
rodzin małego Jezuska. To historia 
niepokornego i  nieco gburowatego 
odludka – Woła, który w  wigilijny 
wieczór niedaleko swojego kartono-
wego królestwa znajduje porzucone 
niemowlę. Początkowo Wół, wio-
dący do tej pory trudny i  samotny 
żywot, również odrzuca małego 
przybysza. Nie umie i nawet nie stara 
się pomóc dziecku. Jest jednak coś, 
co nie daje mu spokoju, coś jakby 
sumienie, jakby głęboko schowany 
czuły fragment jego osobowości, 
który niczym alter-ego ujawnia się 
w  postaci Osła – niespodziewanego 
towarzysza Woła, lalki powstałej ze 
starych szmat i rękawic. Wół i Osioł, 

dwie strony tej samej osobowości, 
każdy na swój sposób stara się pora-
dzić sobie z  zaistniałą sytuacją. Ich 
konfrontacja to czasami prawdziwa 
mieszanka wybuchowa. Łagodzi ją 
i uzupełnia snuta przez Osła historia 
o narodzeniu Pańskim. I tak począt-
kowo przekorny i  nieporadny Wół 
przyjmuje w  końcu na siebie rolę 
opiekuna. Zaczyna bowiem uświada-
miać sobie, jak bardzo to nieustannie 
kwilące i nieporadne dziecko jest mu 
potrzebne. Potrzebne, by stać się lep-
szym, by zdjąć z siebie «wolą» skórę, 
w  którą niczym w  pancerz oblekło 
go życie. Potrzebne, by umieć znów 
czynić dobro.

Spektakl powstał w kooprodukcji 
Theater des Lachens, Wydziału 
Sztuki Lalkarskiej w  Białymstoku 
AT przy wsparciu Urzędu Miej-
skiego w Słubicach oraz Słubickiego 
Miejskiego Ośrodka Kultury. Bilety: 
15 zł (dziecko), 20 zł (os. dorosła), 
60 zł (bilet rodzinny) do nabycia 
w SMOK. 

(beb)
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Polegała ona na tym, że każda 
drużyna miała m.in. do przejścia 
w  górach trzy trasy, po około 20 
km dziennie. Trzeba też się było 
wykazać umiejętnościami strze-
lania do tarczy z  pneumatycznej 
broni długiej i krótkiej oraz z łuku, 
a  także rzutkami w  darta. Spraw-
dzano również stan wiedzy o  te-
renie, na którym odbywał się rajd, 
należało ułożyć i  zaśpiewać pio-
senkę rajdową i  zrobić własno-
ręcznie proporczyk drużyny. Do 
rywalizacji przystąpiła m.in. „Sfora 
Słubice” w  składzie: Zygmunt 

Magniewski- kierownik drużyny, 
Teresa Magniewska, Krystyna i Ry-
szard Baczyńscy, Maria i  Marian 
Bergandy, Maria i  Hubert Kosiccy. 
W  ogólnej punktacji słubiczanie 
zajęli piąte miejsce i  zostali uho-
norowani pucharem Prezydenta 
Federacji Służb Mundurowych 
Rzeczpospolitej Polskiej. Z kolei pu-
char ufundowany przez burmistrza 
Słubic Tomasza Ciszewicza, który 
zabrali ze sobą, powędrował do dru-
żyny „Mazowsze” z Warszawy. 

Relację przygotowali: 
Krystyna i Ryszard Baczyńscy 

Słubicka drużyna, ubrana w koszulki z logo Dwumiasta Słubice-Frankfurt,  zajęła piąte 

miejsce na 30 startujących.
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Dorośli świetnie bawili się razem z dziećmi.
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Aktywny Kalendarz Adwentowy 
przybliży nas do świąt 

Świąteczny bazar z udziałem uczniów szkół muzycznych z obu stron Odry, wspólne wykonywanie z drewna ozdób 
bożonarodzeniowych, warsztaty prezentów, polsko-niemieckie kolędowanie, koncert klezmerski podczas wizyty we 
frankfurckiej Gminie Żydowskiej, Preludium Bożonarodzeniowe, a na koniec wspólna pasterka – to tylko niektóre po-
zycje Aktywnego Kalendarza Adwentowego. 

LEBENDIGER ADVENTSKALENDER 
AKTYWNY KALENDARZ ADWENTOWY

FRANKFURT (ODER) - S UBICE

Collegium Polocium, du a aula, ul. K ciuszki 1
18:30 Frankfurcka orkiestra Fanfarengarde  zademonstruje swoje 
z ci muzyczne, w tym koncert fanfary oraz wyst p ma oretek.

Lebenshilfe Frankfurt (Oder) e.V., Hansastraße 3
15:00-19:00 wi teczny bazar z udz em uczniów polsko-niemieckich 
szk  muzycznych i animatorów, pokaz ogni wraz z bie .

Bahnsozialwerk / Grupa Terenowa z Frankfurtu nad Odr ,                       
Posener Hof 2 (za parkingiem)
14:00-17:00 175 lat kolei  we Frankfurcie nad Odr  – dzie  otwartego 
okienka bo onarodzeniowego wraz z w em i spojrzeniem zza kulis. 

Arle gGmbH i WOWI GmbH, Karl-Marx-Straße 11
15:00-17:00 Podró do wiata bajek: czytanie bajek nadodrz ch autorów w j zyku 
polskim i niemieckim, w tym sesja zd iowa naw zuj ca do bajki „Rumpelsztyk“. 

Collegium Polonicum, ul. K ciuszki 1, sala 18
18:00 Prelekcja na temat przyrody w polskiej i niemieckiej tradycji zor-
ganizowana przez organizacje dz j ce na rzecz ochrony przyrody, tj.  
„Funda iupla Inicjatyw Przyrodniczych” i LPV Mi lere Oder e.V.

verbuendungshaus orst, Forststraße 4
19:00 Wybierzcie si P stwo w mik jki w podró zasie – zapraszamy na 

Klub M zie owy „CHILLERstreet“, Platz der Begegnung 3
14:00-18:00 Oczarujemy naszych g ci polsko-niemieckimi tradycjami i 
wi tecznymi  pysz ciami oraz cikiem dla fanów pieczenia i majsterkowania. 

Konzerthalle „C. Ph. E. Bach“, Lebuser Mauerstraße 4
18:00-20:15 Oratorium na Bo e Narodzenie: Chór Wielki Akademii ewu zapre-
zentuje si  publicznie i przeprowadzi rund  rozmów na temat projetków w 2017 r.

bbw Bildungszentrum Ostbrandenburg  GmbH, Potsdamer Straße 1-2
9:00-12:00 Warsztaty plastyczne: wspólne wykonanie ozdób bo onarodzeniowych z 
drewna, które b dzie mo na zabra ze  do domu. Instrukcje po polsku i niemiecku.

MehrGenera enHaus MIKADO, Franz-Mehring-Straße 20
15:00-16:00 Bo e Narodzenie dla rodzin w MIKADO, przedstawienie teatral-

Stowarzyszenie „po PROstu“, ul. ego 9L
17:00 Filcowe cuda, obrazki z tkanin i  warsztaty wykonywania prezentów 
dla wszystkich – wiek, , czy umiej ci plastyczne nie maj  znaczenia.

Studierendenmeile, Große Scharrnstraße 8 (Medienkomplex)
16:00-18:00 Studierendenmeile zaprasza na przytulne e z pon-
czem oraz na wspólne ewanie mi dzynarodowych pie  wi tecznych.
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Collegium Polonicum, ul. K ciuszki 1
15:30-18:30 Magiczny wiat r worzonych bombek. Ozdoby robione 

Parter budynku biblioteki Collegium Polonicum, ul. K ciuszki 1
18:00-19:30 Stowarzyszenie „My Life – historia opowiedziana” zaprasza 
na dwuj zyczne spotkanie autorskie z opowie c  bo onarodzeniow . 

Gmina ydowska Frankfurtu nad Odr  Halbe Stadt 30
12:00-16:00 Dzie  otwartych drzwi: oprowadzenie w j zyku polskim i 
niemieckim. Zapraszamy na otwarcie wystawy „Sprawiedliwi wiata“ i 
na koncert muzyki klezmerskiej ze  „Rozinchen”.

Eltern-Kind-Zentrum Nord & Grundbildungszentrum der VHS, Bergstraße 174
15:00-18:00 Warsztaty plastyczne po polsku i niemiecku. W celu 
upami tnienia minionego roku tworzy b dziemy ramki do obrazków 
oraz albumy do zd tkaniny.

Collegium Polonicum, ul. K ciuszki 1 (du a aula)
18:00 cki Miejski O rodek Kultury SMOK zaprasza na Preludium 
Bo onarodzeniowe – koncert z udz em lokalnych wykonawców.

Katolicka Para a w. Krzy a, Franz-Mehring-Straße 4
10:30-13:00 P e pe e gier: gry klasyczne i nowe. Dla wzmoc-
nienia proponujemy zup i wi teczne wypieki z c ego wiata.

Uniwersytet Europejski Viadrina, Galerie HG, Große Scharrnstraße 59
17:00 Podró zasie: 25 lat i 500 zd historii Viadriny - okazja do 
wspomnie  odkrycia i miechu.

Ewangelicki Dom Seniora „Siegfried Ringhandt“, Seelower Kehre 3
15:00-17:30 Bo onarodzeniowy polsko - niemiecki bazar; warsztaty 
plastyczne przy kawie i cie cie.

Marktplatz Frankfurt (Oder) 
18:00 Chóry z Dwumiasta ewa b  znane polsko - niemieckie 
kol dy. Wspólne ewanie mile widziane!

K c  Ewangelicki Frankfurt Nad Odr -Lebus, Gertraudenplatz 6
17:00-18:00 Oprowadzenie po k ciele w. Gertrudy, pokaz skarbów 
sztuki i koncert polsko - niemieckiej wi tecznej muzyki organowej.

Museum Viadrina, Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Straße 11
14:00 W nastrój wi teczny, w muzeum Viadrina, wprawi nas wystawa 
bo onarodzeniowa pn. „Zima w szkle: e ne kule.“

Kosciól  p.w. Ducha wi tego, ul. Wojska Polskiego 140 
22:00 Para a Rzymsko-Katolicka zaprasza wszystkich mieszk ców 
naszego Dwumiasta na w  pasterk .

© Klaus Köstel

2016
Medienpartner/Patronat medialny:

Aktywny Kalendarz Adwentowy 
już po raz ósmy zachęca miesz-
kańców Słubic i  Frankfurtu nad 
Odrą, żeby poznać dwumiasto 
z  innej perspektywy. Od 1 do 24 
grudnia, każdego dnia insty-
tucje społeczne i  kulturalne będą 
otwierać, niczym okienka w  cze-
koladkowym kalendarzu adwen-
towym dla dzieci, swoje drzwi dla 
mieszkańców pogranicza. Spo-
tkania te pozwolą jeszcze moc-
niej przeżyć okres oczekiwania 
na Boże Narodzenie. Propozycje 
spędzenia wspólnie tego wyjątko-
wego czasu są najróżniejsze i  co 
ważne skierowane do różnych 
grup wiekowych. Można zabrać 
dzieci w  podróż do świata bajek, 
podczas której poznają utwory 
nadodrzańskich autorów w języku 
polskim i  niemieckim, albo na 
warsztaty, gdzie z  pomocą doro-
słych będą tworzyć anioły i  inne 

cuda z fi lcu i tkanin. Starszych sto-
warzyszenie „My Life” zaprasza na 
dwujęzyczne spotkanie autorskie 
z  opowieścią bożonarodzeniową, 

a  Gmina Żydowska m.in. na wy-
stawę „Sprawiedliwi Świata”. Słu-
biczanie czekają już z  pewnością 
na Preludium Bożonarodzeniowe, 

który tradycyjnie przygotowuje 
Słubicki Miejskie Ośrodek Kultury. 
Ten koncert z  udziałem lokalnych 
wykonawców będzie w  sobotę 17 

grudnia w  Collegium Polonicum. 
Muzyczny wieczór czeka nas też 
22 grudnia w  kościele Św. Ger-
trudy we Frankfurcie, w  którym 
będzie można posłuchać koncertu 
świątecznej muzyki organowej. 
Wstęp na wszystkie imprezy jest 
bezpłatny. Proj ekt jest współfi nan-
sowany przez Federalne Minister-
stwo ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet 
i  Młodzieży w  ramach ogólno-
niemieckiego programu „Demo-
kratie leben!”. Organizatorami są: 
Quartiersmanagement Frankfurt 
(Oder), Urząd Miejski w Słubicach, 
stowarzyszenie intertreff  e.V, Woh-
nungswirtschaft Frankfurt (Oder) 
GmbH, Duszpasterstwo Akade-
mickie „Parakletos” w  Słubicach, 
Rada Samorządu Studenckiego 
(AStA) Uniwersytetu Europej-
skiego Viadrina we Frankfurcie 
nad Odrą. 

(beb)

Preludium Bożonarodzeniowe z udziałem lokalnych artystów ponownie wprowadzi nas w wyjątkowy świąteczny nastrój. 
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Festiwal t ransVOCALE? Ale się działo!
Za nami 13.edycja Europejskiego Festiwalu Piosenki Autorskiej transVOCALE. Piosenki autorskie i muzyka świata, 
które są cechą szczególną tego festiwalu, i tym razem porwały publiczność po obu stronach Odry. Nagrody 
tegorocznego transVOCALE powędrowały, w pierwszym dniu imprezy (10 listopada), do Dominiki Barabas i duetu 
Simon&Jan. Kolejne odsłony festiwalu to były m.in. słubickie koncerty Hanny Banaszak, zespołu Raz, dwa, trzy, które 
odbyły się w auli Collegium Polonicum, a także występy klubowe: zespołu Bibobit i Ani Szarmach. Wspomnienia 
z tegorocznego festiwalu w fotorelacji Tomka Fedyszyna.

Festiwal otworzył m.in. burmistrz Tomasz Ciszewicz. Dominika Barabas zdobyła nagrodę tegorocznego festiwalu. 

Słubicki raper Abel zaśpiewał razem z Hanną Banaszak. Symbolem transVOCALE jest rzeźba ptaka.

Publiczność, zgromadzona na koncercie inauguracyjnym, bawiła się świetnie. 
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Słubicki Miejski Ośrodek Kultury składa serdeczne podziękowania sponsorom 13. edycji Europejskiego Festiwalu Piosenki Autorskiej transVOCALE 

H. Banaszak spotkała się po koncercie z fanami. Energetyczny koncert grupy Bibobit zakończył drugi wieczór festiwalu.

Na koncercie Raz, dwa, trzy sala pękała w szwach. Adam Nowak z zespołu Raz, dwa, trzy zachwycił publiczność. 

Duet Simon&Jan, który także zdobył nagrodę festiwalu, bawił żartobliwymi tekstami, zachwycał 

harmonią głosów i gitar.  

Ania Szarmach dała klimatyczny koncert w SMOKu.
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Brydżyści… oni to mają tęgie głowy 
16 października Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji był gospodarzem XVI Mistrzostw Województwa w Brydżu Sportowym 
dla Pracowników Oświaty, które były również kolejną odsłoną GRAND PRIX Lubuskiego Związku Brydża Sportowego. 

Sportowe barwy niepodległości
Słubice po raz kolejny również na sportowo uczciły Narodowe Święto Niepodległości. Odbyły się dwie imprezy biegowe, 
w których łącznie wzięło udział ok. 700 uczestników.

27. NARODOWE ULICZNE BIEGI 
NIEPODLEGŁOŚCI O PUCHAR 
SŁUBIC SŁUBICE 10.11.2016 r.

Biegi Przedszkolaków 
o Puchar Ks. Kanonika 
Józefa Zadwornego:

Bieg nr 1 – K – dziewczęta rocznik 
2011 i mł. – 300m (5 lat i młodsze)
1. Ada Pomocka PS4
Bieg nr 2 – M – chłopcy rocznika 
2011 i mł.– 300m (5 lat i młodsze)
1. Sebastian Olech PS4
Bieg nr 3 – K- dzieci– dziewczęta rocz-
nika 2009 – 2010 – 400m (6-7 lat)
1. Maja Cieślak SP1 S-ce
Bieg nr 4 – M – dzieci – chłopcy rocz-
nika 2009 – 2010 – 400m (6-7 lat) 
1. Jakub Krawczyk 
Bieg nr 5 – K – dzieci – dziewczęta 
rocznika 2007 – 2008 – 400m (8-9 lat)
1. Melania Urbaniak SP 1
Bieg nr 6 – M – dzieci – chłopcy rocz-
nika 2007 – 2008 – 400m (8-9 lat)
1. Damian Miklaszewski SP2
Bieg nr 7 – K – dziewczęta młodsze 
2005 – 2006 – 400m (10-11 lat)

1. Agnieszka Nowak Postomia Su-
lęcin Kołczyn
Bieg nr 8 – M – chłopcy młodsi 2005 
– 2006 – 700m (10-11 lat) 
1. Dawid Klukiewicz- Okpala SP2
Bieg nr 9 – M – dziewczęta starsze 
2003 – 2004 – 700m (12-13 lat)
1. Paulina Woźniak GIM2
Bieg nr 10 – M – chłopcy starsi 2003 
– 2004 – 700m (12-13 lat)
1. Mateusz Lindner GIM2
Bieg nr 11 – K – młodziczki 2001 – 
2002 – 1400m (14-15 lat)
1. Gabriela Góra Postomia Sulęcin 
Kołczyn
Bieg nr 12 – M – młodzicy 2001 – 
2002 – 1400m (14-15 lat)
1. Maksymilian Pazda GIM1
Bieg nr 13 – K – juniorki młodsze 
1999 – 2000 – 1400m (16-17 lat)
1. Dominika Szkuda ZSE-R
Bieg nr 14 – M – juniorzy młodsi 
1999 – 2000 – 2100m (16-17 lat)
1. Paweł Turbak Postomia Sulęcin 
Kołczyn
Bieg nr 15 – K – juniorki 1997 – 1998 
– 2100m (18-19 lat)
1. Klaudia Czarniecka ZSE-R

Bieg nr 16 – M – juniorzy 1997 – 1998 
– 2100m (18-19 lat) 
1. Igor Kurkowski ZSE-R

BIEG 11.11.2016
KAT OPEN
1. Paweł Dziedzic Cybinka
1. Marta Mydłowska Gorzów WLKP

KOBIETY
Kat do 29 lat
1. Adriana Maniukiewicz Gorzów
30-39
1. Joanna Karska Gorzów
40-49
1. Dorota Hubko Słubice
50-60
1. Danuta Zielińska Zielona Góra

MĘŻCZYŹNI
Kat do 29 lat
1. Tomasz Osowski Dębno
30-39
1. Paweł Karski Gorzów
40-49
1. Grzegorz Ulanowski Słubice
50-60
1. Józef Wydra Cychry

W czwartek 10 listopada już po raz 
27. dzieci i młodzież walczyły o Pu-
char Słubic. Tradycyjnie już swoje 
biegowe zmagania rozpoczęły 
przedszkolaki, a  następnie kolejne 
roczniki dzieci i młodzieży szkolnej. 
Jako, że świętowaliśmy 11 listopada 
to właśnie pierwsza jedenastka tuż 
za metą otrzymywała pamiątkowy 
medal. Dodatkowo pierwsze trójki 
już na scenie i  podium otrzymy-
wały z  rąk gości honorowych pu-
chary i  nagrody rzeczowe. Dzień 
później już po raz trzeci mieszkańcy 
Słubic, a  także biegacze z  innych 
miejscowości wzięli udział w  Fe-
stynie Biegowym, czyli biegu na ok. 
5 km, ulicami Słubic. Meta znajdy-
wała się na stadionie. Rywalizacja 
przebiegała w 5 kategoriach biego-
wych osobno dla kobiet i mężczyzn 
oraz dodatkowo można było wy-
startować na rowerze czy rolkach. 
Na mecie na wszystkich czekały 
medale, a  najlepsze trójki uhono-

rowano pięknymi pucharami. Na 
koniec nie zabrakło też emocji w lo-
sowaniu nagród rzeczowych wśród 
wszystkich uczestników. Obie im-

prezy były dofi nansowane przez 
burmistrza Słubic z budżetu Gminy 
Słubice 2016. 

(rt)

W  zawodach wzięło udział 42 za-
wodników z  całego województwa, 
którzy rywalizowali w  turnieju „na 
maxy” ,grając systemem „każdy 
z każdym”.

Wyniki
OPEN: 1. Ryszard Sakowicz, Tomasz 
Bartnicki / 2. Krzysztof Hajkowski, 
Jacek Rybacki / 3. Andrzej Jele-
niewski, Andrzej Choniawko.

Kategoria pracowników oświaty: 
1. Ryszard Sakowicz, Tomasz Bart-
nicki / 2. Krzysztof Hajkowski, 
Jacek Rybacki / 3. Łucja Frącko-
wiak-Iwanicka, Stanisław Iwanicki

Wyróżnienia indywidualne:
„Najlepsza słubiczanka”- Agnieszka 
Ziomek / „Najlepsza para mixtowa”- 
Krystyna Lindner, Ryszard Boberski

Głównym organizatorem im-
prezy był Zarząd Oddziału ZNP 
w Słubicach. Nad częścią sportowo- 
organizacyjną czuwał jak zwykle 
Sławomir Drewalski, a  ofi cjalnego 
otwarcia mistrzostw dokonali: bur-
mistrz Słubic Tomasz Ciszewicz, 
który objął imprezę swoim patro-
natem oraz Weronika Bursztyno-
wicz, prezes Zarządu Oddziału ZNP 
w Słubicach. 

(rt)
W zawodach, pod patronatem burmistrza Słubic, wzięli udział brydżyści z całego województwa, którzy zjechali do Słubic w po-

łowie października.
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Wśród dzieci nigdy nie brakuje chętnych do udziału w biegu. 

W drugim dniu biegów na starcie stanęli dorośli. 
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Najlepszym biegaczom gratulowali: Małgorzata Krzyżan, wiceburmistrz Roman Simiński 

i Ryszard Chustecki z SOSiRu.
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Mają oko!
Na strzelnicy pneumatycznej Uczniowskie-
go Strzeleckiego Klubu Sportowego przy 
Zespole Szkół Technicznych w Słubicach od-
były się XI indywidualne zawody strzeleckie 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Piłkarze z UKS Polonia 
Słubice wezmą udział 
w prestiżowym turnieju 

Zasieki na Polando 
SuperCross 2016

Koszmar wulkanizatora, płot, zasieki, słoma, pojemnik z wodą... 
między innymi takie przeszkody mieli do pokonania uczestnicy 
Polando SuperCross 2016. Oprócz konkurencji dla dorosłych odbył się 
też festyn biegowy dla dzieci.

Złota Małgosia Krzyżan!
Małgorzata Krzyżan pojechała do dalekiej Australii jako faworytka za-
wodów w rzucie dyskiem i nie zawiodła. Do mistrzostwa świata w swo-
jej ukochanej dyscyplinie dorzuciła jeszcze brąz w pchnięciu kulą.
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O  spełnieniu marzenia związa-
nego z  wyjazdem do Australii na 
Mistrzostwa Świata Weteranów 
Lekkiej atletyki słubiczanki Mał-
gorzaty Krzyżan już pisaliśmy. Pa-
miętamy, że dzięki zaangażowaniu 
bardzo wielu ludzi udało się zebrać 
wystarczające środki fi nansowe na 
ten wyjazd. Dziś dzięki temu mo-
żemy się cieszyć z  dwóch medali, 
w tym tego najważniejszego złotego 
w rzucie dyskiem. Dokładnie 1 listo-
pada w  Perth M. Krzyżan zdeklaso-
wała swoje rywalki rzucając 43,52 
m co jest nowym rekordem Polski! 
Kolejna Niemka i Amerykanka rzu-
ciły odpowiednio ok. 6 i  11 metrów 
bliżej. Dwa dni później słubiczanka 
wystartowała dodatkowo i  na luzie 
w pchnięciu kulą. Okazało się, że jest 
w tak wspaniałej formie, że zdobyła 
swój drugi medal, tym razem koloru 
brązowego. – Udziałowi w  Mistrzo-
stwach Świata podporządkowałam 
ostatnie 1,5 roku. Tylko ja i  mój 
wspaniały trener Oleg Pachol oraz 

najbliżsi znajomi widzieli, ile pracy 
w to wkładam. Nie mogłam zawieźć 
swoich cudownych kibiców i  spon-
sorów, którzy we mnie uwierzyli. 
Dziękuję im wszystkim serdecznie 
i  dedykuję swoje medale - powie-

działa nasza sportsmenka. Warto 
dodać, że pani Gosia od początku 
swojej już bardzo długiej kariery 
sportowej reprezentowała nasze 
miasto i klub LKS Lubusz Słubice. 

(rt)

Po ubiegłorocznym sukcesie biegu 
z  przeszkodami, którego organiza-
torem, w ramach projektu zdrowot-
nego, był Słubicki Ośrodek Sportu 
i  Rekreacji, imprezę postanowiło 
kontynuować stowarzyszenie FSL- 
Aktywni dla Powiatu. Nie byłoby 
to możliwe, gdyby nie wsparcie fi -
nansowe ze strony Gminy Słubice, 
a  także sponsora - fi rmy Polando, 
która promuje polskich przedsię-
biorców po drugiej stronie Odry. 
Impreza odbyła się w  końcówce 
września, a  rozpoczęły ją biegi 
dzieci. Wzięła w  nich udział ponad 
setka maluchów, którzy ścigali się 
w 5 kategoriach wiekowych. Emocji 
zwłaszcza wśród rodziców było co 
nie miara. Po dzieciach odbył się 
bieg główny dla dorosłych na ok. 4,5 
km. Uczestnicy mieli do pokonania 3 
rundy, na których były usytuowane 
przeszkody. Dla kibiców i  samych 

startujących najbardziej widowi-
skowy i  pełen wyzwań był, znajdu-
jący się przed samą metą, pojemnik 
z  wodą. Zwycięzcom gratulowali 
m.in. szef portalu Polando Artur Ka-
siubowski i  mistrzyni świata wete-
ranów w rzucie dyskiem Małgorzata 

Krzyżan. To z ich rąk uczestnicy ode-
brali piękne medale i dyplomy, a zwy-
cięskie trójki - puchary. Tradycyjnie 
już na koniec rozlosowano również 
atrakcyjne nagrody rzeczowe wśród 
wszystkich dorosłych. 

(rt)

Najlepsze panie w kategorii do 40 lat.

Jedną z przeszkód były zasieki.

Dzieciaki miały do pokonania trasę w formie serpentyny.

Do rywalizacji przystąpiło 28 za-
wodników: nauczycieli słubickich 
przedszkoli, podstawówek, gimna-
zjów oraz szkół ponadgimnazjal-
nych. Osobno rywalizowały panie 
i  osobno panowie. W  tym roku 
wyjątkowo zawody zdominowali 
nauczyciele Zespołu Szkół Technicz-
nych, natomiast w rywalizacji kobiet 
miała miejsce niespotykana w  11- 
letniej historii zawodów sytuacja. 
Ponieważ w  rundzie podstawowej 
dwie panie miały identyczny wynik, 
konieczna była dogrywka. Wygrała 
ją Iwona Grabowska z Zespołu Szkół 
Licealnych w  Słubicach, druga była 
Agnieszka Araszewska ze Specjal-
nego Ośrodka Szkolno – Wycho-
wawczego, trzecia – Magdalena 
Górecka z  Zespołu Szkół Technicz-

nych, a kolejne miejsca zajęły: Beata 
Kurcka, Beata Berezowska i  Iwona 
Idkowiak (wszystkie panie z  Ze-
społu Szkół Technicznych). Wśród 
mężczyzn triumfował Zbigniew 
Drozdowski (Gimnazjum nr 1), drugi 
był Janusz Sikorski ( Zespół Szkół 
Technicznych), trzeci – Roman Szy-
dłak z  tej samej szkoły. Pozostałe 
miejsca zajęli: Paweł Gołębiowski, 
Krzysztof Jaworski, Stanisław Wo-
ronowicz- wszyscy z  Zespołu Szkół 
Technicznych. Zawody sędziowali: 
Jerzy Wieczorek i  Janusz Sikorski. 
Imprezę zorganizowały: Zarząd Od-
działu ZNP przy współudziale USKS 
MUSZKIET, Zarząd Rejonowy LOK 
oraz Zespół Szkół Technicznych 
w Słubicach. 

(rt)

Słubicka drużyna, jako jedna 
z czterech zespołów w Polsce, zagra 
w Niemczech w turnieju EWE CUP. 
Jego organizatorem jest działa-
jąca także w  Polsce fi rma EWE, 
która jest dostawcą gazu do wielu 
domów. 10 listopada przedstawi-

ciel tej fi rmy wręczył słubickim 
piłkarzom kompletne stroje, 
w  których wystąpią w  turnieju. 
Trenerom i  zawodnikom pogratu-
lował m.in. zastępca burmistrza 
Słubic Roman Siemiński. 

(beb)

F
o

t.
 B

ea
ta

 B
ie

le
ck

a
  

Pamiątkowe zdjęcie na zakończenie zawodów.
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Piotr Dmuchowski i Łukasz Ryszczuk nie kryli dumy, że ich podopieczni zagrają w EWE CUP. 
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Takie pogranicze to już historia
Dział regionalny biblioteki miejskiej w Słubicach to kopalnia wiedzy na temat regionu. Znajdziemy tu między inny-
mi osobiste wspomnienia mieszkańców z obu stron Odry, które przybliżają historię pogranicza. Zawarte są choćby 
w książce „Świat wspomnień - historia moja i twoja. Miasta nasze”, która została wydana blisko 10 lat temu. 

Spotkanie autorskie z jej bohaterami 
miało miejsce 5 marca 2008 r. w sie-
dzibie biblioteki, a  uczestniczyli 
w  nim m.in. Eva-Maria Duhamel, 
Henryk Rączkowski, dr Jürgen 
Schade, Józefa Widera oraz Gisela 
Wiele. Prezentowana wówczas 
książka to zbiór opowieści o życiu na 
pograniczu. Przypominamy dwóch 
bohaterów tej publikacji: Henryka 
Rączkowskiego i  Eckarda Reißa, 
także po to, żeby rozbudzić cieka-
wość czytelników i  zachęcić ich, 
żeby sięgnęli do tej książki. 

Od nienawiści do pojednania 
Nieżyjący już Henryk Rączkowski 
to człowiek legenda. Studiował fi -
lozofi ę u  Leszka Kołakowskiego, 
a  potem religioznawstwo, był 
felczerem, ofi cerem marynarki 
wojennej, pływał łodziami podwod-
nymi... Przez dziesiątki lat aktywnie 
brał udział w  życiu społecznym 
miasta, czego zwieńczeniem stała 
się Polsko-Niemiecka Akademia 
Seniorów, działająca przy Collegium 
Polonicum w  Słubicach - jedyna 
tego typu uczelnia w Europie, którą 
współtworzył w 2000 roku. Cieszył 
się szacunkiem po obu stronach 
Odry, co potwierdzają przyznane 
mu liczne nagrody za działalność na 
rzecz zbliżenia Polaków i Niemców. 

W  jego wspomnieniach znaleźć 
można nie tylko echa wojennych 
i  powojennych przeżyć, ale też 
obserwacje życia na pograniczu. 
Dotyczą m.in. czasów, gdy we frank-
furckiej fabryce półprzewodników, 
w  czasach NRD, pracowało wielu 
słubiczan. Dowoziły ich do pracy 

specjalne autobusy. Polacy pracu-
jący wówczas w  Niemczech byli 
z  reguły nieco lepiej sytuowani od 
pozostałych, a  po wprowadzeniu 
w Polsce kartek na żywność handlo-
wali nimi, bo za granicą mogli kupić 
to, czego u nas nie było. 

Wiele osób się dziwiło, jak on, 
z  tak traumatycznymi wspomnie-
niami, mógł współtworzyć Polsko-
-Niemiecką Akademię Seniorów. 
Miał 13 lat gdy po łapance w  1944 
roku Niemcy zabili mu ojca, brata 
i  siostrę. Matka zaginęła, przez co 
trafi ł do sierocińca. Gdy w latach 50. 
do Nowej Huty przyjechała delegacji 
z NRD, na widok Niemców krzyknął, 
że jak świat światem, Niemiec nie 
będzie Polakowi bratem. Potem 
jednak nauczył się niemieckiego, 
żeby jak opowiadał, poznać język 
wroga i  zaczął zgłębiać literaturę 
niemiecką. Gdy zamieszkał w  Słu-
bicach czuł potrzebę poznania ludzi 
żyjących po drugiej stronie granicy. 
Mówił, że wtedy dopiero zrozumiał, 
że wojna miała swoje ofi ary po obu 
stronach. 

Przyjaźnił się z wieloma Niemcami 
i  starał do końca budować mosty 
przez Odrę, zwłaszcza wśród poko-
lenia swoich rówieśników, tak jak on 
dotkniętych tragedią II wojny świa-
towej. Zmarł po długiej chorobie 6 li-
stopada 2013 r. w wieku 82 lat. 

Badacz historii Słubic 
Ciekawość sąsiadów i  tego, jak po 
wojnie rozwinęło się dawne prawo-
brzeżne przedmieście Frankfurtu 
– Dammvorstadt, miał też w  sobie 
Eckard Reiß, urodzony w 1942 r. we 

Frankfurcie nad Odrą. Po wojnie 
jego marzeniem było odwiedzić Słu-
bice, ale nie było to proste. W końcu 
udało się to dzięki zawodowym 
kontaktom w połowie lat 60. Za na-
mową kolegów z Urzędu Łączności, 
w  którym pracował, zadzwonił do 
Słubic do jednego z  pracowników 
miejscowej telekomunikacji. Oka-
zało się, że pochodził on z Górnego 
Śląska, znał niemiecki i był w Słubi-
cach kierownikiem miejscowej tele-
komunikacji. 

Tydzień później w swojej skrzynce 
Eckard Reiß znalazł zaproszenie dla 

siebie i swojej wówczas narzeczonej 
Heidrun. Uważali to za coś niezwy-
kłego, ślad życia z  „innego świata”, 
o  którym raczej mało mówiono 
i  pisano. Na komendzie policji lu-
dowej (niem. Volkspolizei) kazano 
im wypełnić formularze - wnioski 
o  wyjazd, międzynarodowe prawo 
jazdy oraz zakupić na auto naklejkę 
„D”. Granicę państwową planowali 
bowiem przekroczyć Wartburgiem 
teściowej...

17 listopada 1965 r., w  ewange-
lickie święto pokuty (niem. Buß- 
und Bettag), a  Pan Eckard i  jego 

narzeczona ruszyli w  kierunku 
mostu w  Świecku zaopatrzeni wy-
łącznie w  pożyczoną mapę miasta 
z... 1937 r., tak dla lepszej orientacji 
w terenie. Jakie było ich zdziwienie, 
kiedy wschodnioniemieccy celnicy 
dokładnie przeszukali auto i skonfi -
skowali mapę jako nieuwzględnia-
jącą aktualne granice państwowe.

Udało się przynajmniej wymienić 
walutę po kursie 4,78 zł za jedną 
markę. Na czerwonej setce był por-
tret hutnika, a  na niebieskiej dwu-
dziestce – portret kobiety.

Przy okazji swojej wizyty w Słubi-
cach, z  ukrycia wbrew ofi cjalnemu 
zakazowi, Panu Eckardowi udało 
się sfi lmować różne zakątki Słubic, 
m.in. ul. 1  Maja, stadion przy ul. 
Sportowej, cmentarze komunalny 
i żydowski, ul. Wojska Polskiego czy 
ul. Kopernika. Niektóre z  archiwal-
nych ujęć do dziś możemy oglądać 
pod linkiem: https://www.youtube.
com/watch?v=kw1lpD019mY

Tak zrodziła się jego pasja do ba-
dania przedwojennej historii Słubic, 
zwieńczona polsko-niemiecką mo-
nografi ą pt. „Makom tow  - dobre 
miejsce. Cmentarz żydowski Frank-
furt nad Odrą/ Słubice” z 2012 r.

Artykuł powstał na podstawie frag-
mentów książki „Świat wspomnień 
- historia moja i twoja. Miasta nasze”, 
oprac. Joanna Pyrgiel, tłum. Grzegorz 
Załoga, wyd. Grapus, Słubice 2007, 
s. 11-13, 18-19, 36-40 oraz zbiorów 
Archiwum Losów Ludzkich, prowa-
dzonym przy Collegium Polonicum 
w  Słubicach przez stowarzyszenie My 
Life – erzählte Zeitgeschichte e.V. 

Roland Semik, beb

Dzięki pasji 
kamienice pięknieją 

W trakcie odbywającego się niedawno w Kielcach VI Forum i Salo-
nu Utrzymania Nieruchomości – Lokum Expo, słubicka fi rma Lutycz 
Nieruchomości otrzymała prestiżową na rynku zarządców nierucho-
mości nagrodę „Lider Rynku Nieruchomości - Zarządca Roku 2016”. 
Została wybrana, jako jedna z dwóch fi rm z terenu całej Polski w ka-
tegorii „Małe Firmy” - zatrudniające do 10 osób. 

Jury brało pod uwagę m.in. wartość dokonanych 
przez zarządcę inwestycji, ich stopień złożoności, 
ilość wspólnot mieszkaniowych pozostających w  ad-
ministrowaniu, a  nawet wykorzystanie technik te-
leinformatycznych w  kontaktach z  mieszkańcami. 
Podkreślano, że słubicka fi rma ze szczególną troską 
dba o  zachowanie szczegółów architektonicznych 
w  budynkach cennych pod względem historycznym. 
Niektóre przez lata popadały w ruinę. Pasją B. Lutycza 
stało się przywracanie im dawnego blasku. Żeby od-
tworzyć stan pierwotny nierzadko słubiczanin szuka 
starych zdjęć, a  potem z  konserwatorem zabytków 
ustala każdy szczegół. Gdy kilka lat temu przepro-
wadzał renowację kamienicy na rogu Mickiewicza 
i  Jedności Robotniczej jeździł do konserwatora z  ka-
wałkiem starego tynku, żeby dobrać kolor elewacji naj-
bardziej zbliżony do tego, jaki kamienica miała przed 
wojną. Innym razem ręcznie odlewano jedyną zacho-
waną kolumnę na budynku, żeby móc odtworzyć po-
zostałe siedem. Ta troska o detale powoduje, że wiele 
budynków w mieście wygląda teraz pięknie.  (beb)

Pasją Bartosza Lutycza stało się przywracanie słubickim kamie-

nicom dawnego blasku. Kamienica przy deptaku na ul. Jedności 

Robotniczej po remoncie.  
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Henryk Rączkowski, twórca Polsko-Niemieckiej Akademii Seniorów, to postać nie-

zmiernie ważna dla polsko-niemieckiego pojednania. 
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 Kluczyliśmy po labiryncie sztuki
W niedzielę 30 października zakończył się w Słubicach i Frankfurcie nad Odrą trzydniowy Festiwal Nowej Sztuki lAbi-
RynT. Publiczność miała okazję obejrzeć ponad 30 wystaw, wziąć udział w warsztatach i wykładach oraz spotkaniach 
z twórcami. Sztukę prezentowali artyści z 11 krajów, w dziesięciu miejscach po obu stronach Odry. 

Uroczystego otwarcia festiwalu 
dokonali w  Słubickim Miejskim 
Ośrodku Kultury kuratorzy fe-
stiwalu: prof. Jerzy Olek, Anna 
Panek-Kusz i  Michael Kurzwelly, 
a  także burmistrz Słubic Tomasz 
Ciszewicz i  dyrektor SMOKa To-

masz Pilarski. Tegoroczne hasło 
festiwalu brzmiało „ Modyfi kacje 
i reinterpretacje”, a artyści odnosili 
się w  swoich pracach do tego, co 
już kiedyś zaistniało. Coraz popu-
larniejsze staje się dzisiaj podejmo-
wanie dialogu z  innymi twórcami, 

dziełami sztuki, z poglądami i kie-
runkami w  sztuce, jednocześnie 
nadając artystycznym wypowie-
dziom inny kontekst. Jak mówi A. 
Panek-Kusz twórcy nie powielają 
dzieł istniejących, lecz robią swoje 
warianty tego, co w sztuce już było. 

W  czasie tegorocznej, siódmej 
już edycji festiwalu w  Słubicach, 
można było podziwiać artystyczne 
poszukiwania twórców z 11 krajów. 
Byli wśród nich także słubiczanie. 
A. Panek-Kusz pokazała w  Forum 
Kleista we Frankfurcie wystawę 

„Tarot, nie tarot”, Adam Czerneńko 
w  SMOKu prezentował fotografi e 
z  cyklu „ Podobieństwo przypad-
kowe”, a Tomasz Fedyszyn pokazał 
w  Dolinie Uradu „Kamufl aż”. Po-
niżej fotorelacja z festiwalu. 

(beb)

Fot. Tomasz Fedyszyn
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Reklama

Opowiedzą o odnawialnych 
źródłach energii 

W środę 14 grudnia o 17.00 w Słubickim Miej-
skim Ośrodku Kultury (sala kinowa) fi rma 

PITERN organizuje spotkanie dla mieszkań-
ców, które poświęcone będzie odnawialnym 

źródłom energii. Mowa będzie m.in. o foto-
woltaice i pompach ciepła, także o możliwo-
ściach dofi nansowania tego typu rozwiązań.

Burmistrz Słubic ogłasza

przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Słubice 

Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego:

lp. położenie numer 

działki

powierzchnia  nr księgi wieczystej cena wywoławcza

nieruchomości

wadium minimalne

postąpienie

1 os. Krasińskiego 1/38 0,1971 ha GW1S/00010972/2 38.000,00 zł 4.000,00 zł 380,00 zł

Działka nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich. 

Działka jest wolna od długów i ciężarów.

Przeznaczenie działki: w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słubice działka po-

łożona w obrębie ewid. 1 miasta Słubice, oznaczona nr ewid. 1/38, zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym symbolem 

„MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 stycznia 2017 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Miejskiego w Słubicach 

przy ul. Akademickiej 1. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miej-

skiego w Słubicach prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Rzepinie nr 37 8371 0009 0009 5514 2000 0060 w takim ter-

minie, aby najpóźniej w dniu 5 stycznia 2017 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie urzędu. 

Organizator przetargu dopuszcza nabycie nieruchomości na współwłasność.

Organizator przetargu nie dopuszcza przeniesienia prawa do zawarcia umowy na inną osobę fizyczną lub prawną. 

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w siedzibie urzędu dzień przed wyzna-

czonym terminem przetargu.

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

Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1 oraz na stronach: bip.slubice.pl i www.slubice.pl. 

Ogłoszony przetarg może zostać odwołany z uzasadnionych przyczyn.

Dodatkowe informacje odnośnie ogłoszonego przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach w Wy-

dziale Gospodarowania Nieruchomościami i Architektury, pok. nr 219 na II piętrze, telefonicznie pod. nr tel. 095 737 20 49 

od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1600 lub drogą elektroniczną beata.nowakowska@slubice.pl.

Przetarg ogłoszono dnia 7 listopada 2016 r.

INFORMACJA

Burmistrz Słubic informuje, że dnia 14 listopada 2016r. podjęte zostało zarzą-

dzenie nr 348/2016 w  sprawie zasad wynajmowania nieruchomości grunto-

wych stanowiących zasób Gminy Słubice z przeznaczeniem na punkty groma-

dzenia odpadów oraz ustalenia stawki czynszu za najem.

Miejscem wywieszenia i publikacji pełnej treści zarządzenia jest tablica ogło-

szeń przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1 oraz 

strona internetowa 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. 14.11.2016r. 

INFORMACJA

Burmistrz Słubic informuje, że w sie-

dzibie Urzędu Miejskiego w  Słubi-

cach w dniu 3 listopada 2016r. wy-

wieszono wykazy nieruchomości 

gruntowych, stanowiących zasób 

Gminy Słubice, przeznaczonych do 

dzierżawy na okres do 3 lat:

- Słubice ul. Staszica, część działki 

276/23 o pow. 15m2 – posadowienie 

garażu blaszanego,

- Słubice ul. Żwirki i  Wigury, część 

działki 542/56 o pow. 15,50m2 – za-

budowany garażem blaszanym,

- Słubice ul. Staszica, część działki 

276/23 o pow. 12m2 – zabudowany 

wiatą,

- Słubice ul. Staszica, część działki 

276/23 o pow. 25m2 – zieleń izola-

cyjna (ogródek przydomowy).

Wykazy wywieszono dnia 3 listopa-

da 2016r. na okres 21 dni w siedzibie 

Urzędu Miejskiego w Słubicach oraz 

zamieszczono na stronie urzędu bip.

slubice.pl.

Dodatkowe informacje można uzy-

skać bezpośrednio w siedzibie Urzę-

du Miejskiego w  Słubicach przy ul. 

Akademickiej 1 - Wydział Gospodaro-

wania Nieruchomościami i Architek-

tury lub telefonicznie 095 737 20 51. 

Słubice, dn. 07.11.2016r. 

INFORMACJA

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

3 listopada 2016r. wywieszono wykazy nieruchomości gruntowych, stanowią-

cych zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do dzierżawy na czas nieokreślony:

- Słubice ul. Rysia, działka 949/29 o pow. 20m2 – zabudowany garażem muro-

wanym,

- Słubice ul. Kanałowa / ul. Konstytucji 3 Maja, działka 1031/57 o pow. 24m2 – 

zabudowany garażem murowanym,

- Słubice pl. Wolności, działka 621/77 o pow. 20m2 – zabudowany garażem mu-

rowanym (rząd I segment 7).

Wykazy wywieszono dnia 3 listopada 2016r. 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 Miejskie-

go w Słubicach przy ul. Akademickiej 1 - Wydział Gospodarowania Nieruchomo-

ściami i Architektury lub telefonicznie 095 737 20 51. 

Słubice, dn. 07.11.2016r. 

Reklama w Gazecie Słubickiej

gazeta@smok.slubice.pl
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TŁUMACZENIA I DORADZTWO IZABELA FECHNER

Dyskretnie, szybko i profesjonalnie. ZAPRASZAMY!

Tel. 0048 95 717 0043  •  Kom. 0048 609 419 595  •  

Kom. 0048 665 516 433

www.doradztwo-kostrzyn.pl
e-mail: info@doradztwo-kostrzyn.pl

Ul. A. Mickiewicza 2b
66-470 Kostrzyn nad Odrą

•  Tłumaczenia przysięgłe i zwykłe z języka niemieckiego,  

angielskiego i rosyjskiego

•  Pomoc w zatrudnieniu w UE
•  Zasiłek rodzinny (Kindergeld) w UE

•  Doradztwo dla firm i osób fizycznych
•  Przewóz indywidualny osób i przewóz specjalistyczny zwłok z 

zagranicy
•  Pośrednictwo gospodarcze w Polsce i za granicą
•  Kompleksowa organizacja podróży służbowych dla firm

CENY KONKURENCYJNE!

Reklama

Reklama

INFORMACJA
W Urzędzie Miejskim w Słubicach w dniu 04.11. 2016 r. na okres 21 dni, wywieszono Zarządzenie Nr 339/2016 Burmistrza 

Słubic z dnia 03.11 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń gospodarczych stanowiących zasób Gminy Słubice, 

przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat: 

Lp. Położenie (miejscowość, ulica) Nr Księgi wieczystej 

nieruchomości

Nr działki Pow. lokalu [m2] Przeznaczenie lokalu

1.
Słubice,

ul. Reja 6
GW1S/00005072/5 621/90 4,59

Pomieszczenie 

gospodarcze

2.
Słubice,

ul. Paderewskiego 26
GW1S/0002762/9 542/56 4,77

Pomieszczenie 

gospodarcze

INFORMACJA
W Urzędzie Miejskim w Słubicach w dniu 04.11. 2016 r. na okres 21 dni, wywieszono Zarządzenie Nr 340/2016 Burmistrza 

Słubic z dnia 03.11 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń gospodarczych i lokalu użytkowego stanowiących 

zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do oddania w najem tym samym stronom na okres do 3 lat: 

Lp. Położenie (miejscowość, ulica) Nr Księgi wieczystej 

nieruchomości

Nr działki Pow. lokalu [m2] Przeznaczenie 

lokalu

1.
Słubice,

ul. Żeromskiego 11
GW1S/00001535/1 1258/9 4,32

Pomieszczenie 

gospodarcze

2.
Słubice,

ul. Żeromskiego 16
GW1S/00001535/1 683/15 4,07

Pomieszczenie 

gospodarcze

3.
Słubice,

ul. Konstytucji 3 Maja 74
GW1S/00001809/3  343/6 67,24 Lokal użytkowy

INFORMACJA

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

21 października 2016r. wywieszono wykazy nieruchomości gruntowych, stano-

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

- Słubice ul. Jagiełły, część działki 276/23 o pow. 50m2 – zieleń izolacyjna (ogró-

dek przydomowy),

- Słubice ul. Wojska Polskiego, część działki 61/24 o pow. 10m2 – miejsce parkingowe,

- Słubice ul. Żwirki i Wigury, część działki 542/56 o pow. 10m2 – miejsce parkingowe,

- Słubice pl. Przyjaźni, część działki 629/75 o pow. 19m2 – zabudowany garażem 

murowanym,

- Słubice ul. Staszica, część działki 276/23 o pow. 59m2 – zieleń izolacyjna (ogró-

dek przydomowy).

Wykazy wywieszono dnia 21 października 2016r. na okres 21 dni w  siedzibie 

Urzędu Miejskiego w Słubicach oraz zamieszczono na stronie urzędu bip.slu-

bice.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskie-

go w Słubicach przy ul. Akademickiej 1 - Wydział Gospodarowania Nieruchomo-

ściami i Architektury lub telefonicznie 095 737 20 51. 

Słubice, dn. 25.10.2016r. 

INFORMACJA

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

9 listopada 2016r. wywieszono wykaz nieruchomości gruntowych, stanowią-

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

- Słubice ul. Staszica, część działki 276/23 o  pow. 6m2 – zabudowany wiatą 

drewnianą,

- Słubice ul. Staszica, część działki 276/23 o pow. 97m2 – zieleń izolacyjna (ogró-

dek przydomowy),

- Słubice ul. Rysia, część działki 949/126 o pow. 19m2 – zabudowany garażem 

murowanym,

- Słubice ul. Staszica, część działki 276/23 o pow. 54m2 – zieleń izolacyjna (ogró-

dek przydomowy),

- Słubice ul. Narutowicza, część działki 335/58 o pow. 176m2 – uprawa warzyw.

Wykazy wywieszono dnia 3 listopada 2016r. 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 Miejskie-

go w Słubicach przy ul. Akademickiej 1 - Wydział Gospodarowania Nieruchomo-

ściami i Architektury lub telefonicznie 095 737 20 51. 

Słubice, dn. 14.11.2016r. 

INFORMACJA

W  siedzibie Urzędu Miejskiego w  Słubicach wywieszony został wykaz lokalu 

mieszkalnego stanowiącego współwłasność Gminy Słubice przeznaczonego do 

sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy:

położenie działka nr

ul. Sienkiewicza 22/7 600/18

Wykazy wywieszono w dniu 15 listopada 2016 r. na okres 21 dni tj. do dnia 6 

grudnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach.

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

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

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze 

zm.), tj. przez osoby, którym/które:

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

rębnych przepisów; 

- są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa 

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

wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

STREFA UDANYCH INWESTYCJI

www.kssse.pl

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
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Kino SMOK zaprasza
szczegóły i bilety na www.smok.slubice.pl

Zapraszamy:
Plac Wolnoœci 17 

69-100 S³ubice 
Tel. 0 95 758 21 26 / 0 95 718 60 83
e-mail: biuro@dentalartslubice.pl

 www.dentalartslubice.pl

oraz na nasz profil Facebook’owy:
DentalArt Stomatologia S³ubice

Reklama

USŁUGI POGRZEBOWE

s.c.

Dariusz Orłowski 
tel. 602 370 562 (24h) /  668 030 562

Cmentarz Komunalny
ul. Sportowa 2, 69-100 Słubice


