
Za ok. 5 lat zabraknie wolnych kwater na cmentarzu komu-
nalnym w Słubicach. Z tego powodu chcemy poznać opinie 
mieszkańców na temat rozważanych przez gminę możli-
wości rozwiązania tego problemu. Jednym z pomysłów jest 
powiększenie cmentarza o fragment sąsiadującego z nim 
parku. 1 lutego rozpoczęliśmy konsultacje społeczne, które 
potrwają do 29 lutego.  str. 2

Wiemy już, kto trafi ł na kartki charyta-
tywnego kalendarza Miastoczuli 2016. 
Nominowanych było 26 osób, zwycię-
ską 12 wybrała kapituła składająca się 
z Miastoczułych, którzy w poprzednich 
dwóch latach zyskali to miano.  str. 5

- Cieszę się, że nasza akcja spotkała 
się z przychylnością mieszkańców 
– mówi Piotr Zalisz z klubu 
Prowincja. Od kilku tygodni osoby 
głodne dostają tam za darmo talerz 
gorącej zupy.  str. 3
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- Dlaczego gmina zdecydowała się 
na budowę dworca?
- Zgodnie z  przepisami, od 2017 
roku gmina będzie odpowiedzialna 
za transport publiczny. To do zadań 
własnych gminy należy budowa, 
przebudowa lub remont przy-
stanków komunikacyjnych oraz 
dworców lub innych budynków słu-
żących pasażerom. 
- Jak będzie wyglądał przyszły dwo-
rzec?
- Na półhektarowym terenie koło 
urzędu miejskiego, jedynym, który 
był naszą własnością i nadawał się 
na tego typu inwestycję, stanął już 
m.in. nieduży budynek. Będzie się 
w  nim mieściła przede wszystkim 
poczekalnia dla podróżnych, to-
aleta, kasa biletowa. Z  tego wiele 
osób najbardziej się cieszy, bo w tej 
chwili nie ma w Słubicach dworca, 
z  zapleczem dla pasażerów, co po-
woduje, że m.in. młodzież dojeż-
dżająca do szkół w Słubicach i wiele 
innych osób, podczas deszczu 
moknie, a  zimą czeka na autobus 
marznąc. Na naszym dworcu będą 
mieli nie tylko gdzie poczekać na 
autobus, ale zbudujemy też zada-

szone perony, powstanie parking 
na ok. 20 samochodów, z  wydzie-
lonym miejscem dla osób niepełno-
sprawnych, budowany jest właśnie 
plac manewrowy dla autobusów 
fi rm przewozowych ze Słubic, Zie-
lonej Góry czy Myśliborza, które ob-
sługują komunikację autobusową 
na naszym terenie. Na dworcu swój 
przystanek będzie też miał trans-
graniczny autobus 983, który jeździ 
między Słubicami i  Frankfurtem. 
Od wielu lat słyszałam krytykę, że 

w XXI wieku, przygraniczne miasto, 
które odwiedza sporo turystów, nie 
ma dworca autobusowego. Chcemy 
to zmienić. Cieszę się, że radni byli 
za budową dworca. Wspólnie pod-
jęliśmy decyzję o  tej inwestycji, na 
którą z  budżetu musieliśmy prze-
znaczyć ok. 1,8 mln zł. W kwietniu 
dworzec będzie gotowy. 
- Niektórzy mieszkańcy pytają, 
czy nie byłoby taniej dla gminy 
postawić budynek dla pasażerów 
na istniejącym przystanku fi rmy 

Transhand przy ul. Chopina?
- Tego nie wolno nam było zrobić, bo 
gmina nie może inwestować na te-
renie, którego nie jest właścicielem. 
- Gmina namawiała Transhand do 
wspólnej budowy dworca, ale osta-
tecznie nie udało się porozumieć. 
Dlaczego?
- Nie udało się, bo tego typu inwe-
stycja w  żaden sposób prywatnej 
fi rmie się nie zwróci. Nie zwróci się 
też oczywiście gminie, ale tak jak 
poprawiamy warunki np. w  przed-
szkolach, szkołach czy żłobku i  ro-
bimy to dla mieszkańców, tak samo 
podeszliśmy do tego tematu. 
- Na jakich warunkach Transhand 
i  inni przewoźnicy po wybudo-
waniu dworca będą z niego korzy-
stać?
- Po zakończeniu inwestycji w drodze 
przetargu wybierzemy administra-
tora tego obiektu. Zgodnie z  ustawą 
o  transporcie publicznym za zatrzy-
manie się na dworcu gmina może 
pobierać opłatę nie wyższą niż 1 zł, 
a za postój na przystanku 50 groszy. 
Ponieważ są to tak małe kwoty wiele 
samorządów rezygnuje z  pobierania 
tych opłat, bo więcej z  tym pro-

blemów niż korzyści. Nie zdecydowa-
liśmy jeszcze jak będzie u nas. 
- Niektórzy krytykują lokalizację 
dworca. Czy była brana pod uwagę 
inna?
- Nie, bo gmina nie dysponowała 
inną działką, którą mogłaby prze-
znaczyć na budowę dworca. Tę, koło 
urzędu, odzyskaliśmy od uniwersy-
tetu poznańskiego i  uznaliśmy, że 
sąsiedztwo wielu urzędów i  insty-
tucji, do których przyjeżdża dużo 
osób spoza Słubic, choćby sądu, 
prokuratury, magistratu, starostwa, 
ogólniaka, gdzie też uczy się sporo 
mieszkańców sąsiednich miejsco-
wości, którzy do szkoły dojeżdżają 
autobusem, przemawia za tą lokali-
zacją. Zresztą, co warte podkreślenia, 
zanim zaczęliśmy budowę dworca 
nie mieliśmy żadnych negatywnych 
sygnałów co do tej lokalizacji, a o na-
szych planach informowaliśmy dużo 
wcześniej w  wielu lokalnych me-
diach. To m.in. z  tych mediów do-
wiadywaliśmy się, że mieszkańcy się 
cieszą, że chcemy budować dworzec. 
- Dziękuję. 

Rozmawiała
Beata Bielecka 

Wiosną  będzie tu dworzec autobusowy
- Od przyszłego roku gmina będzie musiała być organizatorem publicznego transportu i stąd m.in. decyzja o budowie 
dworca autobusowego – mówi w rozmowie z „Gazetą Słubicką” burmistrz Tomasz Ciszewicz. – Ponadto zależało nam, 
żeby nasi mieszkańcy i osoby odwiedzające Słubice, które korzystają z transportu publicznego, nie musiały już czekać 
na autobus pod chmurką, co szczególnie przy brzydkiej pogodzie lub zimą jest bardzo uciążliwe. 

Słubice oczami mieszkańców. 
Weź udział w konkursie fotografi cznym!

Pasjonaci fotografi i potrafi ą często dostrzec w otaczającej ich rze-
czywistości rzeczy niezwykłe, które innym często umykają. Przez 
obiektyw patrzy się wnikliwiej, z większą ciekawością szczegółu. 
Mamy nadzieje, że takie niezwykłe będą zdjęcia mieszkańców, 
których chcemy zachęcić do udziału w konkursie fotografi cz-
nym. Wykorzystamy je m.in. do albumów promujących nasze 
miasto, które trafi ają niekiedy w bardzo odległe zakątki świata. 
Szczegóły na plakacie  str. 12

Więcej kamer 
w Gimnazjum nr 2. 
Jest bezpieczniej! 

W  szkole rozbudowano system monitoringu. W  styczniu w  pla-
cówce zamontowano 4 dodatkowe kamery wewnętrzne i  jedną na 
zewnątrz. Kamery w  środku szkoły rozmieszczono  na korytarzach 
na piętrze budynku i  korytarzu przy wejściu do gimnazjum, nato-
miast zewnętrzna została skierowana na miejsce, gdzie uczniowie 
zostawiają swoje rowery. - Ta inwestycja z  pewnością wpłynie na 
poprawę bezpieczeństwa zarówno uczniów i  osób przebywających 
na terenie szkoły, jak i mienia szkoły – podkreśla Jolanta Skręty, dy-
rektor Zespołu Administracyjnego Oświaty. Rozbudowa systemu 
monitoringu kosztowała gminę 8 tys. zł. 

(beb)

Kto został w domu w czasie ferii nie musiał się nudzić...
Fotorelacja str. 9-10
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OPIEKUNKI 
OSÓB STARSZYCH 

W NIEMCZECH
Wymagany j. niem. komunikatywny

legalnie do 1500 euro/mies.

tel. 535 340 311 tel. 730 340 005
tel. 533 848 005

Coraz mniej miejsca na cmentarzu. 
Co zrobić? Rozpoczęliśmy konsultacje społeczne!

Szacujemy, że za ok. pięć lat zabraknie wolnych kwater na cmentarzu komunalnym w Słubicach. Z tego powodu chce-
my poznać opinię mieszkańców na temat rozważanych przez gminę możliwości rozwiązania tego problemu. Na po-
czątku lutego rozpoczęliśmy konsultacje społeczne (potrwają do 29 lutego), podczas których zapytamy mieszkańców 
czy należy powiększyć cmentarz o część sąsiedniego parku czy może chować w przyszłości zmarłych na wiejskich 
cmentarzach komunalnych? Interesuje nas też, co mieszkańcy sądzą na temat alternatywnych form pochówku, na 
przykład w formie kolumbarium, gdzie można by składać urny z prochami zmarłych. 

Obecnie nasz cmentarz zajmuje 
powierzchnię 6,5 ha, ale wolnej 
przestrzeni jest już tylko 0,25 ha. 
Szacujemy, że to wystarczy na 720 
grobów, bo rocznie w  Słubicach 
umiera średnio 150 osób (dane za 
lata 2009-2014). Gdyby wszyscy 
zmarli zostali pochowani na tym 
wolnym jeszcze terenie, za ok. pięć 
lat na cmentarzu nie mielibyśmy 
kwater. W dodatku z danych Głów-
nego Urzędu Statystycznego wy-
nika, że społeczeństwo Słubic się 
starzeje ( liczba osób w  przedziale 
wiekowym 65-79 lat w  roku 2005 
wynosiła 8 %, zaś w roku 2011 - 8,6 
%, a  osób w  wieku powyżej 80 lat 
w  roku 2005 było 1,4 %, a  w  roku 
2011 już 2,2 %). Z roku na rok pro-
blem może być więc coraz większy.

Mamy kilka rozwiązań 

Dlatego gmina myśli m.in. o  po-
większeniu cmentarza. Dyspo-
nujemy odpowiednim terenem, 
o powierzchni ok. 3 ha, który sąsia-
duje ze wschodnim krańcem naszej 
nekropolii. Z  wyliczeń wynika, że 
gdybyśmy przeznaczyli ten teren 
na nowe kwatery zyskalibyśmy 
ok. 7 tys. miejsc. Zakładając, że 
wszystkie pochówki byłyby do-
konywane właśnie tam, teren ten 
wystarczyłby na ok. 45 lat. Przy-
puszczalnie okres ten byłby jeszcze 
dłuższy, bo część osób ma już zare-
zerwowane miejsca na obecnym 
cmentarzu. Powiększenie nekro-
polii wiąże się wprawdzie z koniecz-
nością wycinki drzew i wylesieniem 
tego terenu, ale robilibyśmy to suk-

cesywnie, w zależności od potrzeb. 
Problem braku miejsca mogłoby 
też zmniejszyć chowanie zmar-
łych na cmentarzach komunal-
nych w  sołectwach, stosowanie na 
szerszą skalę pochówku zwłok pię-
trowo w grobach ziemnych lub mu-
rowanych, wprowadzenie zakazu 
rezerwacji miejsc oraz budowa ko-
lumbarium, gdzie trafi ałyby urny 
z prochami zmarłych.

Taki pochówek jest tańszy 

Zastanawiamy się też nad budową 
kolumbarium. Takie miejsca są 
w  Polsce coraz bardziej popu-
larne. Wynika to właśnie z  tego, 
że na cmentarzach brakuje wol-
nych terenów. Ale nie tylko. Prze-
chowywanie urn jest po prostu 
łatwiejsze i  tańsze niż utrzymanie 
nagrobków. Co ważne, na terenie 
województwa lubuskiego funkcjo-
nuje kilka spalarni zwłok (w  Go-
rzowie Wlkp., Zielonej Górze, 
Skwierzynie i  Nowej Soli). Ko-
ściół katolicki zachęca wpraw-
dzie do tradycyjnych sposobów 
pochówku, ale nie zabrania też 
kremacji uznając, że można ją 
pogodzić z  wiarą chrześcijańską 
i formami pobożności związanymi 
z  okazywaniem szacunku wobec 
ciała zmarłego. Uznaje kremację 
także z  powodu trudności z  pozy-
skiwaniem terenów na cmentarze. 
Z badań opinii publicznej wynika, 
że coraz więcej Polaków akceptuje 
kremację jako alternatywną formę 
grzebania ludzkiego ciała. Gdy 
w  2010 roku TNS OBOP zapytało 

Polaków o kremację okazało się, że 
akceptuje ją 59 % badanych, pod-
czas, gdy w roku 2002 było to 44 %, 
a 1997 roku tylko 37 %.

Gdzie cmentarz? 
Takie są przepisy 

Z  uwagi na wysoki poziom wód 
gruntowych, w  Słubicach nie 
mamy odpowiednich terenów na 
cmentarz, poza tym, gdzie znaj-
duje się obecna nekropolia. Inna 
lokalizacja nie spełniłaby wy-
mogów prawnych. Teren cmen-
tarza powinien znajdować się na 
wzniesieniu, na terenach niezale-
wowych, posiadać ukształtowanie 
umożliwiające łatwy spływ wód 
deszczowych, a  zwierciadło wody 
gruntowej powinno znajdować 
się na głębokości nie wyższej niż 
2,5 m poniżej powierzchni terenu. 
Z  badań podłoża gruntu wynika, 
że zwierciadło wód gruntowych 
(swobodne) występuje na terenie 
Słubic na głębokościach 2,10-2,60 
m. W  pobliżu ul. Wałowej oraz jej 
zbiegu z ulicą Kopernika i Chopina 
zwierciadło wód gruntowych swo-
bodne odnotowano na głębokości 
2,00-2,40 m, na placu Wolności 
na głębokości 2,3 m, na odcinku 
ul. Żwirki i Wigury i Sienkiewicza 
na głębokości 2,80 m, a  u  zbiegu 
ulic Chopina i  Żwirki i  Wigury na 
głębokości 1,80 m. Co ważne są to 
stany wód niższe od stanów śred-
nich o  kilkadziesiąt centymetrów 
ponieważ badania wykonywane 
były po prawie bezśnieżnej zimie 
oraz w  okresie po suszy i  długo 

utrzymujących się bardzo niskich 
stanach Odry. W  innych okresach 
stany zwierciadła wód gruntowych 
mogą być o  kilkadziesiąt centy-
metrów wyższe, nie mówiąc już 
o  okresach powodziowych. Ko-
rzystne warunki gruntowo-wodne 
ma teren przyległy do obecnego 
cmentarza, dlatego właśnie o  te 
grunty chcielibyśmy powiększyć 
nekropolię. Zgodę na to wyraził 
już sanepid w oparciu o wykonana 
przez gminę dokumentację.

Termin konsultacji: od 19 
stycznia 2016 r. do 29 lutego 2016 r.

Formy konsultacji: ankieta do-
stępna na stronach: www.bip.slu-
bice.pl, www.slubice.pl. Ankiety 
można wrzucać, od 1 lutego, do 
urn: w urzędzie miejskim, Fundacji 
na rzecz Collegium Polonicum, 
SMOKu, OPS, bibliotece miejskiej, 
siedzibie organizacji pozarządo-
wych, ZAMK, PUK, ZUWŚ, kościo-
łach na terenie Słubic, świetlicach 

wiejskich (ankiety są też dostępne 
w  wymienionych miejscach). 
Planujemy też spacer badawczy, 
żeby pokazać mieszkańcom teren, 
o  który można by powiększyć 
cmentarz i  wysłuchać opinii na 
ten temat. Spacer przygotowuje 
Fundacja na rzecz Collegium Polo-
nicum, we współpracy z  Urzędem 
Miejskim w  Słubicach. Udział 
w  spacerze może wziąć każdy. 
Jednak ze względów organizacyj-
nych prosimy o  wcześniejsze po-
twierdzenie udziału. Chętni mogą 
zgłosić się na spacer pod numerem 
telefonu 61 82 96 791 lub adresem e-
-mail: sekretariat@fundacjacp.org, 
najpóźniej do 12 lutego.

Zapraszamy 13 lutego o  12.00 
(zbiórka przy bramie cmentarza). 
Będzie też debata z  udziałem 
mieszkańców - 19 lutego o  17.00 
w  Słubickim Miejskim Ośrodku 
Kultury. 

(beb)

ANKIETA 

konsultacji społecznych dotyczących cmentarza komunalnego

Prosimy o wypełnienie ankiety. Państwa opinie będą pomocne w podjęciu de-

cyzji dotyczących cmentarza komunalnego w Słubicach. Udzielając odpowiedzi 

stawiamy znak „X” w kratce z wybranym wariantem odpowiedzi. Ankieta jest 

anonimowa. 

1. Czy z tego powodu, że na cmentarzu komunalnym w Słubicach wkrótce za-

braknie miejsca na tradycyjne pochówki ziemne jesteś za:

 

 powiększeniem obecnej powierzchni cmentarza komunalnego o część tere-

nu przylegającego parku 

 

 wykonywaniem pochówków na terenach gminnych cmentarzy komunalnych 

poza Słubicami (w Lisowie, Golicach, Rybocicach i Starych Biskupicach)

2.  Czy dopuszczasz na terenie cmentarza komunalnego w Słubicach możliwość wy-

konywania alternatywnych form pochówku, np. w formie kolumbarium – budowli, 

w której można składować urny z prochami zmarłych?

 

tak

  

nie

Dziękujemy za wzięcie udziału w badaniu ankietowym. 



3gazeta Słubicka   2/2016   10 lutego

ul. Piska 13;  69-100 S³ubice
tel. +48 95 718 3000

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

- ortodoncja
- protetyka
- endodoncja (mikroskop)
- rentgenodiagnostyka
- znieczulenie The Wand
- znieczulenie podtlenkiem azotu (gaz rozweselaj¹cy)

BEZP£ATNE 
KOSZTORYSY DO 

AOK 
I INNYCH KAS
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W Prowincji zachęcają: 
- Kup zupę głodnemu!

- Cieszę się, że nasza akcja spotkała się z przychylnością mieszkań-
ców – mówi Piotr Zalisz z klubu Prowincja. Od kilku tygodni osoby 
głodne dostają tam za darmo talerz gorącej zupy. 

 Pacjenci nominowali do nagrody Anioł 
Medycyny lekarkę ze słubickiego szpitala 

Maria Uryasz-Wichlińska, która pracuje na oddziale pediatrycznym słubickiego szpitala znalazła się wśród siedmiu lubu-
szan nominowanych przez pacjentów do prestiżowej nagrody Anioły Farmacji i Anioły Medycyny. Wśród nominowanych 
jest też Krzysztof Kurkiewicz, farmaceuta z Ośna Lubuskiego. Do konkursu zgłoszono ponad 12 tys. osób z całej Polski. 

Taką informację otrzymaliśmy od 
warszawskiej Fundacji Anioły Far-
macji i  Anioły Medycyny, która or-
ganizuje ten konkurs. - Do tytułów 
osoby nominowane zgłosili pacjenci, 
którzy w ten sposób wyrażają swoją 
wdzięczność za fachową opiekę i po-
święcony im czas – informuje biuro 
prasowe fundacji, które przekazało 
nam nazwiska wszystkich nomi-

nowanych lubuszan. Są wśród nich 
lekarze: Emanuel Pietrzak, specja-
lista medycyny rodzinnej z Sulęcina, 
Jacek Potęga, urolog ze szpitala woj-
skowego w Żaganiu i Maria Uryasz-
-Wichlińska, pediatra ze szpitala 
powiatowego w  Słubicach, oraz 
farmaceuci: Władysława Cyrońska 
ze Skwierzyny, Maria Sobieraj z Mię-
dzyrzecza, Małgorzata Wysoczańska 

z Sulechowa i Krzysztof Kurkiewicz 
z Ośna Lubuskiego. 

W  obu kategoriach łącznie no-
minowano 100 lekarzy i  100 far-
maceutów z  całej Polski. Ogólna 
liczba zgłoszonych kandydatów do 
nagrody wynosiła ponad 12 tysięcy. 
Spośród nominowanych Kapituła 
Honorowa Nagrody wybierze lau-
reatów. Przewodniczącym Kapituły 

jest Prezes Honorowy Polskiego To-
warzystwa Lekarskiego prof. dr hab. 
n. med. Jerzy Woy-Wojciechowski. 
Podczas wręczania nagród w  po-
przedniej edycji zwracał on uwagę, 
że „Pacjenci zgłaszają osoby, które są 
nie tylko profesjonalnymi farmaceu-
tami i lekarzami, ale mają coś więcej 
– wielkie serce, dzięki któremu mo-
żemy ich nazwać aniołami”.

Nazwiska laureatów tej prestiżowej 
nagrody zostały podane 10 lutego  
podczas uroczystej gali w Filharmonii 
Narodowej (w momencie zamknięcia 
„GS” jeszcze ich nie znaliśmy).

Organizatorem nagrody jest 
Fundacja Anioły Farmacji i  Anioły 
Medycyny. Więcej informacji na 
stronie: www.fundacja-anioly.org. 

(beb)

- W  ramach akcji „Zawieś zupę” 
klienci naszej restauracji mogą 
kupić zupę osobie głodnej, która 
nie ma pieniędzy na posiłek. 
Otrzymany paragon wieszają 
na specjalnie przygotowanej do 
tego tablicy, z  której potrzebu-
jący mogą taki paragon odpiąć 
i  otrzymać talerz zupy – opo-
wiada pomysłodawca akcji P. 
Zalisz. Cieszy się, bo wiele osób 
zaangażowało się w  tę akcję i  na 
tablicy cały czas wiszą paragony. 
Nie brakuje też osób potrzebu-
jących, które chętnie korzystają 
z tej formy pomocy. P. Zalisz opo-
wiada, że nawet gdyby się tak 
zdarzyło, że w  danym momencie 
na tablicy nie byłoby żadnego pa-
ragonu, a w Prowincji pojawiłaby 
się osoba głodna, bez problemu 
dostanie talerz zupy. 20 stycznia, 
w  pierwszym dniu akcji, od razu 
znalazły się osoby, którym po-
mysł Prowincji się spodobał. Na 
tablicy zawisły wtedy pierwsze 
paragony. P. Zalisz namawia 
słubiczan do tego, żeby przeka-
zywali osobom potrzebującym 
informację o  tej akcji. Zapewnia, 

- Cieszę się, że jest wielu ludzi, którzy chcą pomóc innym – mówi Piotr Zalisz, pomysło-

dawca akcji „Zawieś zupę”.  
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że z  restauracji nikt nie wyjdzie 
głodny. Przyznaje też, że do tej 
akcji zainspirowały go podobne 
tego typu działania w  Polsce. - 
Jakiś czas temu zwróciła moją 

uwagę akcja z kawą, która została 
bardzo dobrze przyjęta. Pomy-
ślałem wtedy, że warto by coś dla 
innych zrobić u nas – opowiada. 

(beb)

Nie przegapcie 
tych ulotek!
Kilkanaście tysięcy ulotek, które 
mają ułatwić pasażerom ko-
rzystanie z  transgranicznego 
autobusu 983 (linię obsługuje 
niemiecki przewoźnik), trafi  lada 
dzień m.in. do skrzynek pocz-
towych słubiczan. - Mieliśmy 
wiele zapytań od mieszkańców 
gminy, jak kupuje się bilety w au-
tobusie, dlatego wspólnie  z VBB, 
Związkiem Komunikacyjnym 
Berlin-Brandenburgia, zależało 
nam na wydaniu tych ulotek  
– wyjaśnia Anna Ginter ze słu-
bickiego magistratu, zajmująca 
się współpracą zagraniczną. 
Dodaje, że w  niemieckich au-
tobusach pojawiły się nowe au-
tomaty, które nie mają jeszcze 
oprogramowania w  języku 
polskim i  niektórzy mogą mieć 
kłopot z kupnem biletu. W ulot-
kach, oprócz podpowiedzi jak 
kupić odpowiedni bilet są też 
informacje o  taryfach i  roz-
kład jazdy autobusu 983 wraz 
z  mapką.   Autobus 983 od 2012 
roku kursuje między Słubicami 
i  Frankfurtem i  jest to pierwsze 
tego typu połączenie na pogra-
niczu polsko-niemieckim zaini-
cjowane przez samorządy.   

(beb)

- Te ulotki ułatwią korzystanie 

z autobusu 983 – mówi Anna Ginter.  
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KOLEJNY KROK W ROZWOJU 
TRANSGRANICZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 
Dzięki zaangażowaniu przedstawicieli sek-

tora medycznego z  Polski oraz Niemiec po-
wstało pierwsze Polsko-Niemieckie Centrum 
Medyczne Brandmed. Centrum przygotowało 
swoje usługi dla mieszkańców pogranicza 
polsko-niemieckiego.

Od wejścia w  życie w  2011 roku dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i  Rady w  sprawie 
stosowania praw pacjentów w transgranicznej 
opiece zdrowotnej, przedstawiciele sektora 
medycznego obydwu krajów prowadzili liczne 
działania mające na celu umożliwianie pa-
cjentom korzystanie ze świadczeń medycznych 
w miejscu ich przebywania niezależnie od kraju, 
w którym są ubezpieczeni. Odpowiedzią na tę 
potrzebę jest powstałe w  Słubicach Centrum 
Medyczne Brandmed. 

Jego utworzenie poprzedzały liczne konfe-
rencję, podczas których lekarze oraz przed-
stawiciele jednostek medycznych z  Polski 
i  Niemiec wymieniali się doświadczeniami 
oraz dyskutowali na temat trudności zwią-
zanych z opieką zdrowotną na terenie pogra-
nicza. – Wielokrotnie spotykałam ludzi, którzy 
jako mieszkańcy Polski ubezpieczeni w Niem-
czech mają utrudniony dostęp do opieki 
zdrowotnej. Posiadanie niemieckiego ubez-
pieczenia z  jednej strony jest atutem, gdyż 
ma się dostęp do usług na wyższym poziome, 
ale równocześnie stanowi wielką trudność dla 
osób nie mówiących płynnie po niemiecku – 
tłumaczy Joanna Józefi ak dyrektor Centrum 
Medycznego Brandmed – Dlatego zdecydo-
waliśmy się powołać ośrodek, który umożliwi 
takim osobom korzystanie ze świadczeń na 
najwyższym poziomie w  ojczystym języku. 
W  chwili obecnej Brandmed świadczy swoje 

usługi w  języku polskim oraz niemieckim dla 
pacjentów zarówno prywatnych jak i ubezpie-
czonych w Niemczech.

Liczne wydarzenia, które zostały zrealizo-
wane w toku opracowywania koncepcji Brand-
medu doprowadziły do  stworzenia szerokiej 
sieci współpracy. Wśród partnerów Centrum 
widnieją szpitale m.in. Unfallkrankenhause 
w Berlinie, Klinikum Frankfurt (Oder), organi-
zacje pozarządowe – m.in. Fundacja Medycyna 
bez granic, Verein für deutsch-polnische Zu-
sammenarbeit im Gesundheitswesen (z niem. 
niemiecko-polskie stowarzyszenie na rzecz 
współpracy w  obszarze opieki zdrowotnej), 
którego działania objęte są patronatem ho-
norowym pani Gesine Schwan – polityk, 
działaczki społecznej, byłej pełnomocnik 

rządu niemieckiego do spraw Polski, dwu-
krotnie startującej w wyborach prezydenckich 
w Niemczech. 

Centrum oferuje konsultacje u  lekarzy spe-
cjalistów z  wielu dziedzin oraz rehabilitantów 
posiadających doświadczenie zdobyte w Polsce 
i  za granicą. Głównym obszarem działalności 
ośrodka jest rehabilitacja - Brandmed stawia 
sobie za cel kompleksową opiekę o  najwyż-
szym standardzie. Cel ten realizowany jest po-
przez codzienny kontakt lekarzy specjalistów 
ortopedów, chirurgów, internistów oraz innych 
specjalizacji z  kadrą rehabilitacyjną. – Przez 
kilkanaście lat mojej działalności fi zjotera-
peutycznej w  Niemczech poznałem specyfi kę 
tamtejszego systemu. We współpracy z  kole-
żankami i kolegami przygotowaliśmy komplek-

sową ofertę zindywidualizowanych świadczeń 
rehabilitacyjnych – mówi Dariusz Suchorab, 
fi zjoterapeuta, wieloletni właściciel praktyki 
fi zjoterapeutycznej w  Wupertal w  Nadrenni 
Północnej-Westfalii.

Osoby korzystające z  usług oferowanych 
w  ośrodku mają możliwość skorzystać z  naj-
nowocześniejszego sprzętu diagnostycznego 
oraz terapeutycznego do fi zyko-, kinezy-, oraz 
hydro- terapii używanego do rehabilitacji zawo-
dowych sportowców. Natomiast umiejętności 
fi zjoterapeutów w  zakresie bardzo cienionej 
w Europie Zachodniej terapii manualnej, są na 
poziomie międzynarodowym udokumento-
wane licznymi certyfi katami.

Obok konsultacji medycznych, dietetycznych 
oraz działalności fi zjoterapeutycznej na terenie 
kliniki organizowane są zajęcia ogólnorozwo-
jowe, począwszy od indywidualnych zajęć pro-
wadzonych przez rehabilitantów – trenerów 
poprzez grupowe zajęcia jogi, czy też zdrowego 
kręgosłupa (tzw. niemiecka szkoła kręgo-
słupa), aż do zajęć muzykoterapeutycznych.

Centrum mieści się na terenie galerii han-
dlowej Prima w  Słubicach, zaledwie 50 me-
trów od mostu łączącego Niemcy oraz Polskę. 
Brandmed ściśle współpracuje z  laboratorium 
IMD Labor Oderland we Frankfrucie, które 
umożliwia pacjentom dostęp do badań dia-
gnostycznych. Dodatkowo na terenie Centrum 
znajduje się sklep medyczny niemieckiego do-
stawcy Seeger, a  także gabinet dietetyka ofe-
rującego swoje usługi w językach polskim oraz 
niemieckim zarówno dla dorosłych jak i dzieci. 
Połączenie różnorodnych specjalizacji oraz 
usług tworzy synergię umożliwiającą komplek-
sowe podejście do pacjentów.

KONSUTLACJE MEDYCZNE
ORTOPEDIA  NEUROLOGIA  NEUROCHIRURGIA  CHIRURGIA OGÓLNA

CHIRURGIA NACZYNIOWA  PSYCHIATRIA  PSYCHOLOGIA  MEDYCYNA WEWNĘTRZNA  UROLOGIA

REHABILITACJA
FIZJOTERAPIA  HYDROTERAPIA  FIZYKOTERAPIA  TERAPIA MANUALNA

MASAŻ  DRENAŻ LIMFATYCZNY

ZAJĘCIA RUCHOWE
ZDROWY KRĘGOSŁUP  JOGA  BRZUCH - UDA – POŚLADKI

POLSKO-NIEMIECKIE 
CENTRUM MEDYCZNE BRANDMED

Galeria Prima, ul. Daszyńskiego 1, 69-100 Słubice 
+ 48 95 7582649

+ 49 335 28002370
info@brandmed.eu
www.brandmed.eu

TWÓJ PARTNER W DRODZE DO ZDROWIA

Instytut Diagnostyki Medycznej Oderland

www.imd-oderland.de/pl
SKLEP MEDYCZNY

www.seeger-gesundheit.de

www.poradnia-dietetyczna.net

Reklama

UMÓW WIZYTĘ
+48 95 758 26 49

rejestracja@brandmed.eu
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- Jesteście wyjątkowymi ludźmi 
– mówił burmistrz Tomasz Ci-
szewicz do osób, które znalazły 
się w  kalendarzu Miastoczuli 
2016. Na jego kartki trafi li: radny 
i  trener wielu biegaczy Piotr Kie-
drowicz, zmarła w  ub. roku nie-
zapomniana Bogumiła Flieger ze 
słubickiego oddziału Towarzy-
stwa Walki z  Kalectwem, pedagog 
Iwona Chruścińska, działający 
charytatywnie Ryszard Potorski, 
nauczycielka i  społeczniczka Bar-
bara Druć, siostra Krystyna Ko-
szut z  parafi i pw. NMP Królowej 
Polski, raper Abel, muzyk Piotr 
Tamborski, Hospicjum św. Win-
centego a’ Paulo, Aleksandra Kołek 
i  Grupa Pomagamy, społeczniczka 
Olga Cichowicz, Agata Ilcewicz- 

Kryger i  Marek Kryger związani 
ze słubickim hufcem ZHP. Zdjęcia 
zrobiły Anna Gibała-Łazdowska 
i Elżbieta Tomczak. 

Podczas wernisażu, który 
odbył się w  Słubickim Miejskim 
Ośrodku Kultury, można było 
kupić kalendarz, z  którego dochód 
zostanie przekazany na rzecz Ho-
spicjum św. Wincentego a’ Paulo. 
- Podjęliśmy taką decyzję, bo to 
właśnie Hospicjum uzyskało naj-
większą ilość głosów podczas wy-
boru tegorocznych Miastoczułych 
– mówi Ł. Kozłowski. Opowiada, 
że Miastoczułych mógł zgłosić 
każdy. - W sumie było 26 nominacji, 
a  później kapituła, która składała 
się z  Miastoczułych z  poprzednich 
dwóch lat, głosowała przyznając od 

Miastoczuła siostra zakonna i raper. Kto jeszcze? 
- Miastoczułym można być na wiele sposobów, co pokazuje nasz kalendarz, w którym jest i siostra zakonna i raper – 
mówi Łukasz Kozłowski, pomysłodawca charytatywnego kalendarza Miastoczuli 2016, który wydało stowarzyszenie 
FSL Aktywni dla Powiatu. 18 stycznia odbył się wernisaż, podczas którego można było spotkać bohaterów kalendarza. 

1 do 12 punktów. – Na tej podstawie 
powstała lista tegorocznych Mia-
stoczułych – opowiada pomysło-
dawca kalendarza. 

Na wernisaż przyszło sporo osób, 
co sprawiło, że w mgnieniu oka ro-
zeszły się tegoroczne kalendarze, za 
które płaciło się wrzucając datki na 
rzecz Hospicjum św. Wincentego a’ 
Paulo do puszek. – Wydaliśmy 50 
egzemplarzy kalendarza i będziemy 
go dodrukowywać, bo wiele osób 
nie zdążyło go kupić – zapowiada 
Ł. Kozłowski. Dochód ze sprzedaży 
kolejnych kalendarzy także zasili 
konto hospicjum. 

Prezentację Miastoczułych uświet-
niły występy Edyty Kręgiel, Piotra 
Tamborskiego, Jacka Fałdyny i Abla. 

(beb) 
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Uczyły się pomagać
 Jak skutecznie pomóc drugiemu człowiekowi dotrzeć do jego we-
wnętrznej motywacji, niezbędnej, żeby zmienić swoje życie na lepsze? 
– temu poświęcone było dwudniowe szkolenie dla osób związanych 
zawodowo z oświatą i pomocą społeczną, zorganizowane w gminie. 

We Frankfurcie 
nasza młodzież 

może zdobyć 
zawód 

Niemcy szukają chętnych, którzy najpierw 
przez kilka miesięcy będą się chcieli uczyć ich 
języka, a potem będą się u nich szkolić w za-
wodzie mechatronik lub mechanik przemy-
słowy. Przez cały czas nauki Polacy będą do-
stawać co miesiąc ponad 800 euro wsparcia. 

bbw Bildungszentrum Ostbran-
denburg GmbH we Frankfurcie nad 
(Odrą) oraz Zakład Doskonalenia 
Zawodowego w  Zielonej Górze po-
szukują młodych osób chętnych do 
nauki zawodu i języka w Niemczech 
w  ramach projektu „EDUTECH”. 
Nauka odbywa się w  popularnym 
w  Niemczech systemie dualnym, co 
oznacza, że główna część kształcenia 
odbywa się bezpośrednio w  przed-
siębiorstwie. Dzięki temu uczestnicy 
projektu nie tylko zdobędą kwali-
fi kacje w  zawodzie mechatronika 
lub mechanika przemysłowego, ale 
również praktyczne doświadczenie 
zawodowe. Po zdaniu egzaminu koń-
cowego uczniowie mają duże szanse 
na podjęcie regularnej pracy w  do-
tychczasowym zakładzie kształcenia. 

Przebieg projektu 

W projekcie przewidziano 11 miejsc 
dla kandydatów z  Polski. Osoby, 
które się zgłoszą do połowy lutego 
i  pomyślnie przejdą weryfi kację, 
rozpoczną zaraz po tym intensywny 
czteromiesięczny bezpłatny kurs ję-
zyka niemieckiego w  ZDZ w  Nowej 
Soli (około 600 godzin). Kurs za-
kończony będzie egzaminem B1. 
Zdanie egzaminu jest warunkiem 
uczestnictwa w  drugiej fazie pro-
jektu, czyli w 6-tygodniowych prak-
tykach w przyszłym zakładzie pracy. 
Praktyki mają na celu zapoznanie 
się z  miejscem pracy i  nauki oraz 
sprawdzenie, czy przyszły uczeń 
i  pracodawca do siebie pasują. Po 
podpisaniu umowy uczestnicy 
rozpoczną 3,5 letnie kształcenie 
w  przedsiębiorstwie. Miejscem 
pracy i nauki jest Frankfurt nad Odrą 
i okolice w promieniu około 40 km. 

Wsparcie dla uczestników 
projektu 

Oprócz bezpłatnego kursu języka 
niemieckiego w  Polsce, uczest-

nikom zapewnione zostanie sze-
rokie wsparcie podczas pobytu 
w  Niemczech w  zakresie opieki 
pedagogicznej (szkolenia z  kom-
petencji miękkich oraz korepetycje 
językowe i  merytoryczne przez 
cały okres kształcenia zawodo-
wego) i  organizacyjnej (pomoc 
w szukaniu mieszkania i kwestiach 
administracyjnych). Program prze-
widuje wsparcie fi nansowe dla 
uczestników projektu w wysokości 
818 EUR netto miesięcznie od mo-
mentu rozpoczęcia praktyk do za-
kończenia kształcenia oraz ryczałty 
na pokrycie kosztów: podróży na 
praktyki - 200 EUR, przeprowadzki 
w  momencie rozpoczęcia nauki - 
500 EUR oraz podróży do domu 
podczas kształcenia zawodowego - 
200 EUR na semestr. 

Kryteria uczestnictwa 
w projekcie 

Chętni do udziału w  projekcie 
muszą mieć między 18 a  27 lat, 
posiadać obywatelstwo UE lub 
EOG oraz świadectwo ukończenia 
szkoły, nie wyższe niż licencjat. 
Od kandydatów oczekujemy goto-
wości do intensywnej nauki języka 
niemieckiego oraz do przepro-
wadzki do Niemiec w  lipcu 2016. 
Osoby zainteresowane uczestnic-
twem w  projekcie prosimy o  prze-
słanie CV, listu motywacyjnego, 
kopii świadectwa szkolnego oraz 
dowodu osobistego na adres ma-
ilowy projekty@zdz.zgora.pl. naj-
później do 10.02.2016. 

Celem programu jest zwalczanie 
bezrobocia wśród młodych osób 
w  Europie. KONTAKT: Sebastian 
Bortnik Zakład Doskonalenia Zawo-
dowego w  Zielonej Górze ul. Stary 
Rynek 17, Zielona Góra (pokój nr 
3, III piętro) Tel. 068 329 59 09 lub 
068 329 59 11 email: projekty@zdz.
zgora.pl 

Źródło: bbw Frankfurt nad Odrą 

 - W  szkoleniu „Wprowadzenie do 
dialogu motywującego”, które było 
połączeniem wykładu i  warsz-
tatów (odbyło się 19 i  20 stycznia 
w  urzędzie miejskim) uczestniczyli 
nauczyciele, pedagodzy, przedsta-
wicieli pomocy społecznej i  sądu 
– relacjonuje Sabina Matkowska, 
kierowniczka Biura Spraw Spo-
łecznych słubickiego magistratu. 
- W  trakcie zajęć uczestnicy brali 
udział w  wielu ćwiczeniach mają-
cych na celu poznanie ducha dialogu 
motywacyjnego i  wypróbowywali 
nowe umiejętności – dodaje. Opo-
wiada też, że Dialog Motywujący jest 
skuteczną formą prowadzenia roz-
mowy zarówno w  pracy z  dziećmi, 
młodzieżą jak i  w  pracy z  osobami 
dorosłymi. - Dlatego kolejne grupy 
osób chcących podnosić swoją 
wiedzę i umiejętności będą uczestni-
czyły w szkoleniach, które będziemy 
organizować w  przyszłości – zapo-
wiedziała S. Matkowska. Zajęcia 
poprowadziła Magda Dolska – Topór 
- trener Dialogu Motywującego, 
członek MINT (Motivational Inte-
rviewing Network of Trainers), Cer-
tyfi kowany Terapeuta Motywujący 
Polskiego Towarzystwa Terapii Mo-
tywującej, psychodietetyk. Prowadzi 
ona warsztaty oraz szkolenia dla 
szkół, klubów fi tness, poradni die-
tetycznych i  psychodietetycznych. 
- Poszukując nowych metod pracy 
z  osobami w  kryzysie napotkałam 
trenerkę, która „zaraziła mnie” du-
chem dialogu motywacyjnego, po-
nieważ w  niezwykle przekonujący 

sposób przedstawiła tą metodę jako 
skuteczne oddziaływania na dzieci, 
młodzież i  osoby dorosłe w  celu 
konstruktywnego i  długotrwałego 
dokonywania zmian w swoim życiu 
– opowiadała M. Dolska-Topór. - 
Bardzo ważne jest to że metoda ta 
zwiększa osobistą motywację i  za-
angażowanie ludzi przez wydoby-
wanie i  wzmacnianie jej własnych 
powodów do zmiany w  atmosferze 
troski i akceptacji. Dlatego mam na-
dzieję, że uczestnicy szkolenia będą 
mogli w swojej pracy zastosować tą 

metodę, dzięki której korzyści będą 
odczuwać podopieczni poprzez 
wprowadzanie konstruktywnych 
zmian w  swoim życiu. A  przez to 
również uczestnicy szkolenia będą 
odczuwać satysfakcję ze swojej 
pracy – dodała. Tej metodzie przy-
świeca myśl Goethego- „ Jeśli trak-
tujesz osobę zgodnie z tym, kim ona 
jest, pozostanie ona tym kim jest, ale 
jeśli ją potraktujesz jako taką, jaką 
mogłaby być, to stanie się tym, kim 
może być”. 

(beb)

Złote Gody z medalami 
od prezydenta  

25 par małżonków z  terenu naszej gminy przed półwieczem przy-
sięgało sobie miłość, wierność i  uczciwość małżeńską. Jest to nie-
zwykły przykład wytrwałości, wzajemnego zrozumienia oraz wzór 
mądrego życia dla młodych pokoleń. Burmistrz Tomasz Ciszewicz 
zaprasza pary obchodzące Złote Gody na uroczyste spotkanie, które 
odbędzie się 4 marca 2016 r. o 14.00 w sali kameralnej Słubickiego 
Miejskiego Ośrodka Kultury. W  imieniu Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej Burmistrz Słubic wręczy jubilatom Medale Za Długo-
letnie Pożycie Małżeńskie.  

(red)

Sprawdźcie ważność 
dowodów osobistych! 

Ponad tysiąc mieszkańców naszej gminy nie zgłosiło się do urzędu 
miejskiego, żeby wymienić dowody osobiste, mimo, że minęła, nie-
którym osobom już bardzo dawno, data ważności tych dokumen-
tów. Tymczasem za brak ważnego dowodu można zapłacić nawet 5 
tys. zł grzywny. Informujemy też, że bezprawne jest posługiwanie się 
dowodami osobistymi, które zostały zgłoszone jako utracone. To też 
może mieć poważne konsekwencje prawne. 

Z  danych, którymi dysponuje słu-
bicki magistrat wynika, że nie-
którym mieszkańcom ważność 
dowodu skończyła się pięć lat temu 
i do dziś nie zgłosili się po jego wy-
mianę. - W  2011 roku takich przy-
padków było 82 , w kolejnych latach 
liczba ta rosła – mówi Danuta Pia-
skowska zajmująca się w  gminie 
sprawami związanymi z  dowodami 
osobistymi. Dodaje, że w  ubiegłym 
roku liczba ta sięgnęła 405! Często 
osoby, które nie mają ważnego do-
wodu osobistego nie zdają sobie 
sprawy, że mogą za to sporo zapłacić. 
Według przepisów ustawy o  dowo-
dach osobistych, za brak ważnego 
dokumentu tożsamości grozi kara 
ograniczenia wolności lub grzywny 
nawet w  wysokości 5 tys. zł. Po-
nadto brak ważnego dowodu może 

stworzyć problemy przy załatwianiu 
wielu spraw urzędowych. Bez niego 
nie wolno też przekraczać granic. 

Dowody osobiste wystawiane są 
na 10 lat. Trzeba więc pamiętać, że 
dokument może się przedawnić. 
Przypominamy, że nowy dowód oso-
bisty trzeba wyrobić również w przy-
padku utraty poprzedniego, np. 
w  wyniku kradzieży dokumentów. 
Wystawienie dowodu jest bezpłatne, 
ale warto pamiętać, że formalności 
mogą potrwać nawet do miesiąca. 

Lubuski Urząd Wojewódzki 
zwrócił się do nas z prośba o upo-
wszechnienie informacji o  kon-
sekwencjach posługiwania się 
dowodami osobistymi, które zo-
stały zgłoszone jako utracone, 
a  potem odnalezione. Ma sygnały, 
że takie przypadki mają miejsce. 

- Tymczasem dowodów osobisty 
zgłoszony jako utracony jest nie-
odwracalnie unieważniany w  Re-
jestrze Dowodów Osobistych, poza 
tym informacja o utracie i unieważ-
nieniu dowodu jest niezwłocznie 
przekazywana do Systemu Infor-
macyjnego Schengen, a  także wy-
kazu unieważnionych dowodów 
osobistych – informuje dyrektor 
wydziału spraw obywatelskich 
i  cudzoziemców Paweł Klimczak. 
– Posługiwanie się dowodem oso-
bistym zgłoszonym jako utracony 
może więc powodować negatywne 
konsekwencje dla jego posiadacza 
podczas przekraczania granic lub 
dokonywania czynności prawnych 
na podstawie tego dokumentu 
– podkreśla. 

(beb)

Fot. Beata Bielecka 
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Sześć kamer ma 
oko na świetlicę 
w Kunowicach 

Słubiczanie i frankfurtczycy
razem weszli w nowy rok 

Około 90 radnych, pracowników samorządowych i przedstawicieli jed-
nostek zajmujących się współpracą pomiędzy Słubicami i Frankfurtem 
gościło 14 stycznia w Collegium Polonicum na noworocznym spotkaniu, 
które zorganizowało Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji.  10 tys. zł przeznaczyła rada sołecka 

w  Kunowicach na zakup monito-
ringu, który został właśnie zain-
stalowany na terenie sąsiadującym 
ze świetlicą. Kamery mają podgląd 
nie tylko na sam budynek świetlicy, 
ale też sąsiedni plac, na którym 
niedawno mieszkańcy zbudowali 
centrum rekreacyjne z  altankami 
i  grillami, a  w  przyszłości ma tam 
też powstać plac zabaw dla dzieci. 
– Dotychczas wydaliśmy na zago-
spodarowanie tego terenu 26 tys. 
zł i  nie pozwolimy, żeby wandale 
zniszczyli nam to miejsce – mówi 
sołtys Kunowic Mariusz Horosz-

kiewicz. Przyznaje, że niestety już 
widać, że nie wszyscy szanują to, co 
zostało zrobione. Liczy, że monito-
ring będzie skutecznym hamulcem 
dla wandali. Kamery obserwują 
teren w  dzień i  w  nocy. Kupiony 
przez radę sołecką sprzęt pozwala 
podłączyć do niego 8 kamer i praw-
dopodobnie w  przyszłym roku 
kolejna pojawi się też wewnątrz 
budynku świetlicy. Jak podkreśla 
burmistrz Tomasz Ciszewicz gmina 
planuje zainstalować monitoring 
we wszystkich swoich świetlicach 
wiejskich. 

(beb) 

Dyskutowano o  najistotniejszych 
wspólnych celach obu miast w  za-
kresie infrastruktury, turystyki 
i  edukacji. Burmistrzowie Słubic 
i  Frankfurtu: Tomasz Ciszewicz 
i  Martin Wilke podkreślili też, że 
nadal walczą o  przywrócenie po-
łączenia kolejowego Frankfurt/
Słubice/Poznań, które jest ważne 

do pogłębiania współpracy polsko-
-niemieckiej. Był też czas na in-
dywidualne rozmowy, a  nawet…
tańce. Ponieważ program spotkania 
nawiązywał do polskich tradycji 
karnawałowych ciekawy program 
przygotowała słubicka grupa Bo-
hema. Co więcej, zaprosiła do po-
loneza część zaproszonych gości. 

Styczniowe spotkania radnych, pra-
cowników samorządowych i  osób 
zajmujących się współpracą trans-
graniczną stały się już tradycją. Od-
bywają się po obu stronach Odry 
i są zawsze dobrą okazją do rozmów 
o  kierunkach rozwoju Słubic 
i Frankfurtu. 

(beb)

Weź pożyczkę w Providencie i wybierz jedną z atrakcyjnych nagród 
– wideorejestrator lub aparat fotograficzny. Uchwyć wspaniałe chwile 
podczas zimowego wypoczynku. 

Pamiętaj: zachowaj gazetę i przekaż ją Doradcy wraz z wpisanym swoim numerem telefonu.

Zima z nagrodami

Zadzwoń!

Koszt połączenia wg taryfy operatora
600 400 313
Provident Polska S.A. www.provident.pl

wpisz swój numer telefonu

zaznacz którą nagrodę wybierasz *

Promocja trwa do 29 lutego 2016 r. Szczegóły promocji zostały określone w regulaminie dostępnym w siedzibie Provident Polska S.A., oddziałach, u Doradcy Klienta oraz na www.provident.pl. Promocja tylko dla Nowych Klientów, którzy w czasie Promocji zawrą umowę 
pożyczki w Pakiecie Elastycznym spłacaną w tygodniowych lub miesięcznych ratach o całkowitej kwocie pożyczki wynoszącej co najmniej 500 zł. Nagrodą jest wideorejestrator lub aparat fotografi czny w zależności od wyboru klienta. Warunkiem otrzymania nagrody jest 
przeprowadzenie rozmowy telefonicznej z infolinią Provident Polska S.A, złożenie wniosku o pożyczkę, okazanie Doradcy Klienta reklamy prasowej z zaznaczoną nagrodą, zawarcie umowy pożyczki i nie odstąpienie od umowy w terminie w niej przewidzianym.
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Reklama

INFORMACJA

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

2 lutego 2016r. wywieszono zarządzenie nr 21/2016 w sprawie ustalenia stawek 

czynszów za dzierżawę gruntów stanowiących zasób Gminy Słubice.

Zarządzenie podlega wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach, 

a informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości poprzez 

ogłoszenie w prasie lokalnej, poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń przed 

siedzibą Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej bip.slubice.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miej-

skiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1 - Wydział Gospodarowania Nierucho-

mościami i Architektury lub telefonicznie 095 737 20  51. 

Słubice, dn. 04.02.2016 r. 

INFORMACJA

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

2 lutego 2016r. wywieszono wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących 

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

- Słubice ul. Staszica, część działki 278/10 o pow. 10m2 – miejsce parkingowe.

Wykaz wywieszono dnia 2 lutego 2016r. na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miej-

skiego w Słubicach oraz zamieszczono na stronie urzędu bip.slubice.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miej-

skiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1 - Wydział Gospodarowania Nierucho-

mościami i Architektury lub telefonicznie 095 737 20  51. 

Słubice, dn. 04.02.2016r. 
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Kto został w domu w czasie 
ferii nie musiał się nudzić 

Darmowe lodowisko, zabawy w teatr, warsztaty fotografi czne w ośrodku kultury, spotkania w bibliotece, ogniska 
z pieczeniem kiełbasek, zajęcia cyrkowe, bale przebierańców… W czasie ferii wiele się działo zarówno w szkołach, które 
na ten czas zamieniły się w miejsce zabaw i kreatywnych spotkań , jak i w gminnych placówkach. Na zagospodarowa-
nie czasu wolnego dzieciom, które nigdzie nie wyjechały na ferie, gmina przeznaczyła 85 tys. zł. Najwięcej – 64 tys. zł, 
samorząd przekazał Słubickiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji, który udostępnił dzieciom, przez cały czas ferii, kryte 
lodowisko. Mogły nie tylko jeździć do woli, ale też wypożyczyć za darmo łyżwy i kaski. Lodowisko cieszyło się ogrom-
nym powodzeniem. 

(beb)
 Fot. Archiwum gminy 
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Burmistrz Słubic ogłasza

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych 

niezabudowanych stanowiących własność Gminy Słubice położonych w obrę-

bie 3 m. Słubice na terenie osiedla „Zielone Wzgórza”.

Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nie-

ograniczonego:

lp. położenie
numer 

działki
powierzchnia

cena wywoławcza

nieruchomości netto
wadium

1 ul. Wschodnia 500/16 0,3086 ha 81.000,00 zł 9.000,00 zł

2 ul. Wschodnia 500/17 0,2959 ha 78.000,00 zł 8.000,00 zł

3 ul. Wschodnia 500/24 0,2443 ha 65.000,00 zł 7.000,00 zł

Poprzedni przetarg na sprzedaż w/w działek przeprowadzono w dniu 1 grudnia 

2015 r.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek 

VAT w stawce 23%.Księga wieczysta – Nr GW1S/00011601/8. Nieruchomości są 

wolne od wszelkich długów ciężarów i hipotek i nie są obciążone żadnymi ogra-

niczonymi prawami rzeczowymi. 

Przeznaczenie działek: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania prze-

strzennego osiedla „Zielone Wzgórza” w  Słubicach uchwalonym uchwałą nr 

III/24/98 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 22 grudnia 1998 r., opublikowaną 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego nr 8/99, poz. 45 z dnia 10 

marca 1999 r. wyżej wymienione działki znajdują się w granicach terenu ozna-

czonego symbolem – M1 o zapisie „tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego”.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 lutego 2016 r. o godz. 11:00 w sali konferencyj-

nej (II piętro) Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w  pieniądzu wadium 

wraz z  podaniem w  tytule przelewu lub wpłaty kogo dotyczy wadium oraz 

wskazaniem numeru działki, za którą uiszczono wadium. Wadium należy wpła-

cić na konto Urzędu Miejskiego w Słubicach prowadzone przez Bank Spółdziel-

czy w Rzepinie nr 37 8371 0009 0009 5514 2000 0060 w takim terminie, aby 

najpóźniej w dniu 19 lutego 2016 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie 

urzędu. 

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie 

na tablicy ogłoszeń na II piętrze Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akade-

mickiej 1 oraz na stronie bip.slubice.pl i www.slubice.pl. Informację o publikacji 

ogłoszenia o przetargu zamieszczono w Gazecie Wyborczej oraz Gazecie Słu-

bickiej. Ogłoszony przetarg może zostać odwołany z uzasadnionych przyczyn.

Dodatkowe informacje odnośnie ogłoszonego przetargu można uzyskać w sie-

dzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach w Wydziale Gospodarowania Nierucho-

mościami i Architektury, pok. nr 219 na II piętrze, telefonicznie pod. nr tel. 095 

737 20 49 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 lub drogą elektronicz-

ną beata.nowakowska@slubice.pl.

Przetarg ogłoszono dnia 19 stycznia 2016 r.

Reklama

LZS podsumował 
sportowy rok

W restauracji Hubertus w Słońsku odbył się niedawno wojewódzki 
bal zrzeszenia LZS, podczas którego podsumowano plebiscyt za ubie-
gły rok. Mieliśmy w nim wiele słubickich akcentów.

Polonia już gra
Piłkarze I zespołu Polonii Słubice ostro przy-
gotowują się do rundy wiosennej gorzow-
skiej klasy okręgowej. Za nimi pierwszy 
sparing.

Szczypiornistki 
z „Jedynki” ostro grają

Piłkarki ręczne UKS Jedynka, pod koniec stycznia, wzięły udział 
w turnieju w Gubinie, w którym spotkały się po 3 ekipy reprezentują-
ce szkoły podstawowe i gimnazja. Kilka naszych zawodniczek miało 
szczególne powody do radości. 

Wśród zawodniczek ze szkół podsta-
wowych najlepszą bramkarką została 
Hanna Puchalska, a  najlepszymi 
w  swoich zespołach okrzyknięto 
Martę Wroniewicz (gimnazja) i  Pa-
trycję Mizerską (szkoły podstawowe). 

UKS Jedynka Słubice ostro trenuje 
i bierze udział w turniejach w Polsce 
i  Niemczech. Tym razem pod-
opieczne Jerzego Grabowskiego za-
grały w  bardzo silnie obstawionym 
turnieju w  Gubinie. Po 6 meczach 
w  obu grupach młodszy zespół ze 
szkoły podstawowej zajął drugą 
lokatę, a  gimnazjalistki niestety 
trzecią ponosząc dwie porażki. 

Mimo, że w  naszym zespole 
zabrakło kilku zawodniczek ze 
starszego składu cieszy w kilku mo-
mentach bardzo dobra postawa i gra 
na równi ze swoimi bardziej utytu-
łowanymi koleżankami z Lubina.  

(rt)
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Nasze zawodniczki z obu grup wiekowych coraz częściej biorą udział w ogólnopol-

skich rozgrywkach.

Plebiscyt LZS ma już swoją markę 
i  ponad 5-letnią tradycję. Organi-
zatorem plebiscytu i  balu jest od 
początku jego istnienia Mirosław 
Wrzesiński z fi rmy Colloseum Mar-
keting Sport, a  także Jan Graliński, 
prezes Lubuskiego Zrzeszenia LZS. 
Od bieżącego roku zmieniono za-
sady plebiscytu, w  ramach którego 
po raz pierwszy wybierano najlep-
szego działacza, drużynę, sportowca, 
trenera i  imprezę roku. Zanim 
jednak wręczono nagrody dla naj-
lepszych trójek w  tych kategoriach, 
doceniono osoby, które działają 
od lat w  środowisku LZS. Nagrodę 
specjalną otrzymał Andrzej Marty-
niak z MKS Polonia Słubice, a także 
Józef Szymański- trener LKS POM 
Strzelce Krajeńskie. Sportowcem 

Roku została Sofi a Ennaoui- LKS 
LUBUSZ SŁUBICE, która wygrywa 
z  najlepszymi polskimi seniorkami 
w biegach na 800, 1500 i 3000 me-
trów. Sofi a Ennaoui twierdzi, że już 
jest gotowa na walkę ze światową 
czołówką. Jej trener Wojciech Szy-
maniak tym razem zajął drugie 
miejsce. Nagrody w ich imieniu ode-
brał Ryszard Chustecki, wiceprezes 
Lubusza. Spośród działaczy również 
drugą lokatę kapituła przyznała 
Robertowi Tomczakowi, prezesowi 
stowarzyszenie FSL- Aktywni dla 
Powiatu. Podczas balu odbyła się 
licytacja pamiątek sportowych, a do-
chód z tej licytacji zostanie przezna-
czony dla wychowanków placówki 
„Nasza Chata” w Cybince. 

(rt)
Andrzej Martyniak (w środku) odebrał 

w Słońsku nagrodę specjalną.

Przypominamy, że podopieczni tre-
nera Andrzeja Wypycha po rundzie 
jesiennej zajmują trzecią pozycję 
w tabeli tracąc do lidera z Górzycy 
siedem punktów. Jednak w  tej 
chwili nikt ze sztabu działaczy i tre-
nerów nie myśli o awansie, a raczej 
o  jak najlepszym przygotowaniu 
się do rundy wiosennej. Za nami 
pierwszy tegoroczny sparing, który 
odbył się w ostatni dzień stycznia. 
Polonia Słubice przegrała w  nim 
z  wyżej notowaną, bo 4-ligową 
Stalą Sulęcin 2:3. W zespole Polonii 
wystąpiło 7 wychowanków klubu, 

juniorów młodszych. Sparing ro-
zegrany był na innych zasadach 
(3 x 30 min.), a poszczególne części 
zakończyły się odpowiednio wyni-
kami 0:0, 2:0, 2:3. Trener Wypych 
dał pograć wszystkim obecnym 
zawodnikom, spośród których 
z bardzo dobrej strony pokazali się 
prawie wszyscy młodzi i  bardzo 
młodzi wychowankowie klubu. Ko-
lejne sparing już niebawem. Jeszcze 
w  lutym nasi piłkarze zagrają ze 
Spartakiem Deszczno i  Spójnią 
Ośno.  

(rt)

Nasi piłkarze mają za sobą pierwsze rozgrywki w tym roku.
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Burmistrz Słubic ogłasza

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

Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego:

lp. położenie
numer

działki
powierzchnia

cena wywoławcza

nieruchomości netto
wadium

1
ul. Kochanowskiego

Wrocławska
1402 0,0859 ha 240.000,00 zł 24.000,00 zł

Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w stawce 23%.Księga wieczysta – nr 

GW1S/00016351/5. 

Nieruchomość jest wolna od wszelkich długów i hipotek. Nieruchomość jest obciążona umową dzierżawy. Umowa zawarta 

jest na okres od dnia 14 października 2015 r. do dnia 13 października 2018 r. Przedmiotem umowy dzierżawy jest część 

gruntu o nr ew. działki 1402 z przeznaczeniem na ustawienie reklamy o wymiarach do 5 m². 

Przeznaczenie działki: nieruchomość gruntowa znajduje się na obszarze, dla którego miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego stracił ważność. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

i Gminy Słubice uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Słubicach nr LIV/430/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r. działka o nr ew. 

1402 zlokalizowana przy ul. Kościuszki i Wrocławskiej, obręb ewidencyjny nr 1 miasta Słubice, położona jest na obszarze 

oznaczonym symbolem „MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej”.

Dla działek o nr ew. 699/18 i 699/26 (po połączeniu działki o nr ew. 1402) została wydana decyzja Burmistrza Słubic nr 57/14 

o warunkach zabudowy z dnia 29 lipca 2014 r. ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie parkingu 

dla samochodów osobowych na terenie działek ewid. nr 699/18 i 699/26 położonych przy ul. Wrocławskiej obręb ewid. 1 

miasta Słubice. Przetarg odbędzie się w dniu 1 marca 2016 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 wraz z podaniem w tytule przelewu lub wpłaty kogo 

dotyczy wadium oraz wskazaniem numeru działki. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Słubicach prowadzo-

ne przez Bank Spółdzielczy w Rzepinie nr 37 8371 0009 0009 5514 2000 0060 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 25 lutego 

2016 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie urzędu. 

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. Informację o publikacji ogło-

szenia o przetargu zamieszczono w Gazecie Wyborczej i w Gazecie Słubickiej. 

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. 8:00 – 16:00 lub drogą elektroniczną beata.nowakowska@slubice.pl.

Przetarg ogłoszono dnia 19 stycznia 2016 r.

To był naprawdę 
aktywny 
kalendarz

2,5 tys. gości wzięło udział w „Aktywnym Ka-
lendarzu Adwentowym” Frankfurtu nad Odrą 
i Słubic. Największe zainteresowanie wzbu-
dziło nasze Preludium Bożonarodzeniowe.

Przełamywanie granic jest głównym 
tematem „Aktywnego Kalendarza 
Adwentowego” Frankfurtu nad 
Odrą i Słubic, który w grudniu ubie-
głego roku po raz siódmy otworzył 
swoje okienka. Blisko 2500 gości 
w różnym wieku wzięło udział w 24 
wydarzeniach po obu stronach 
Odry. Podczas różnych imprez bożo-
narodzeniowych instytucje kultury, 
stowarzyszenia, inicjatywy i  przed-
siębiorstwa dwumiasta Frankfurt 
(Oder)-Słubice zaprezentowały 
siebie i swoją pracę oraz dały miesz-
kańcom możliwość spotkania i wza-
jemnego poznania się. 

W  tym roku przy tej okazji prze-
łamano nie tylko granice między 
krajami i  pokoleniami: wyznawcy 
różnych religii spotkali się podczas 
13. okienka w  „Cafe International” 
Katolickiej Parafi i Świętego Krzyża 
i  degustowali smakołyki z  różnych 
stron świata. W ramach dziewiątego 
okienka w  klubie młodzieżowym 
„CHILLERstreet” w  dzielnicy Neu-
beresinschen dzieci, również nie-
pełnosprawne, m.in. ze świetlicy 
położonej w  północnej części 
Frankfurtu, wspólnie gotowały i po-
znawały kuchnie różnych krajów. 
Podczas wernisażu w  Słubickim 
Miejskim Ośrodku Kultury SMOK 
artysta Sławomir Tobis oraz jego 
goście sami wyznaczyli granice jako 
część interaktywnej wystawy. 

– Szczególne zainteresowanie 
wśród mieszkańców dwumiasta 
wzbudziło 19. okienko - Preludium 
Bożonarodzeniowe Słubickiego 
Miejskiego Ośrodka Kultury, które 

odbyło się w Collegium Polonicum 
i  na które z  obu miast przybyło 
około 800 mieszkańców. To wyda-
rzenie „Aktywnego Kalendarza Ad-
wentowego” odwiedziła największa 
liczba gości – powiedziała nam 
Iwona Karaban z Urzędu Miejskiego 
w Słubicach. 

Prawie połowa okienek, a  mia-
nowicie 11, otworzyła się w  tym 
roku po polskiej stronie Odry. 
Było to wynikiem parytetowego 
składu zespołu organizatorów. – 
Po raz pierwszy przy całościowej 
organizacji imprez zaangażowana 
była taka sama liczba placówek 
po stronie polskiej i niemieckiej –- 
podkreśla Jenny Friede z  Quartier-
smanagement Frankfurt (Oder). 

Ponadto dzięki ponownej współ-
pracy z  jednym z  seminariów Uni-
wersytetu Europejskiego Viadrina 
informacje prasowe ukazywały się 
konsekwentnie w  obu językach, 
a  podczas poszczególnych imprez 
zawsze obecni byli tłumacze. – Dla 
nas jako organizatorów była to 
ogromna pomoc; z  kolei studenci 
mieli okazję wykorzystać w praktyce 
nabytą wiedzę i sami zobaczyć, ile się 
nauczyli. To pogłębiło żywe związki 
między uniwersytetem a  dwumia-
stem – podsumowała Ulrike Polley 
z  Uniwersytetu Europejskiego Via-
drina we Frankfurcie nad Odrą. 
Projekt jest współfi nansowany przez 
Federalne Ministerstwo ds. Rodziny, 
Seniorów, Kobiet i  Młodzieży w  ra-
mach ogólnoniemieckiego pro-
gramu „Demokratie leben!”. 

(red)

INFORMACJA

W siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach wywieszone zostały wykazy lokali 

mieszkalnych stanowiących własność Gminy Słubice przeznaczonych do sprze-

daży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców:

 

położenie działka nr

ul. Kopernika 48/5 426/4

ul. 1 Maja 29/3 726/60

ul. Paderewskiego 29/9 542/23

ul. Plac Wolności 4c/11 621/16

ul. 1 Maja 2/11 708/1

ul. 1 Maja 2/6 708/1

ul. Wojska Polskiego 10/1 449/3

ul. Kanałowa 7/6 343/21

ul. Staszica 7/4  278/7

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

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

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

sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 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.

Słubice, 04 luty 2016 r.

Hala dla strażaków!
Za nami zmagania w 5. Noworocznym Turnieju Piłki Nożnej Halowej dla 
Firm i Instytucji w randze Otwartych Mistrzostw Powiatu Słubickiego. 

A-klasa tenisa stołowego
Jesienią ubiegłego roku reaktywowano w Słubicach drużynę ligową 
tenisa stołowego, który w naszym mieście miał bardzo bogatą histo-
rię. Wszystko wskazuje na to, że drużyna FSL- Aktywnych dla Po-
wiatu awansuje do V ligi. 

Do sukcesów i  poziomu sprzed lat 
oczywiście trudno będzie dorównać 
jednak cieszy fakt, że amatorzy te-
nisa stołowego postanowili rozpo-
cząć swą ligową przygodę. Wszystko 
zaczęło się od najniższej klasy roz-
grywkowej, czyli A- klasy. W sezonie 
jesienno- wiosennym odbywa się 
sześć tzw. rzutów w  formie tur-
niejów, po których 4-osobowe dru-
żyny zbierają punkty na swoje konto. 
Ekipa FSL- Aktywnych dla Powiatu 
bardzo dobrze wypadła podczas IV 
rzutu, który odbył się 17 stycznia 

w  Górkach Noteckich. - Wreszcie 
mogliśmy wystąpić w  pełnym 
4-osobowym składzie i przyniosło to 
dużą ilość punktów. Drugie miejsce 
zajął Bartosz Tomków, trzecie Jakub 
Dziwosz, czwarte Robert Tom-
czak, szóste Waldemar Borkowski. 
- Nie ma co ukrywać, że w A klasie 
zazwyczaj grają głębokie rezerwy 
poszczególnych klubów jednak 
zdarza sie, że wystawiani są też za-
wodnicy na co dzień grający w wyż-
szych ligach - relacjonuje Robert 
Tomczak, kapitan drużyny i  prezes 

stowarzyszenia. Słubiczanie tym 
występem umocnili się na fotelu 
lidera rozgrywek i  nie powinno już 
nic się wydarzyć co miałoby ten stan 
rzeczy zmienić. Przed nimi jeszcze 
2 rzuty w  kwietniu i  maju, przy 
czym ten ostatni będzie w Słubicach 
i  raczej spokojnie mogą szykować 
się do gry w  V lidze. Tam będą już 
mecze i rewanże. W Górkach Notec-
kich słubiczanie zdobyli łącznie 61 
punktów, co daje im pierwszą lokatę 
w ogólnej tabeli.  

(red)

Mecze rozegrano 8 stycznia, w Gim-
nazjum nr 1. W  grupie A  z  kom-
pletem zwycięstw zameldowała się 
ekipa straży pożarnej, a jako drudzy 
do półfi nału awansowali piłkarze Fo-
liarexu. Grupę B z 7 pkt wygrał team 
Bukowski Ubezpieczenia przed Ar-
kadasz Kebab. Półfi nały („na krzyż”) 
były bardzo zacięte. Strażacy poko-
nali Arkadaszów 1-0, a  Bukowski 
Ubezpieczenia dopiero po 5 seriach 
karnych musieli uznać wyższość 
Foliarexu. W  wielkim fi nale spo-
tkały się zatem ekipy straży pożarnej 
i  Foliarexu. W  regulaminowym 
czasie 10 minut padł bezbramkowy 
remis, a  w  karnych lepiej poradzili 
sobie strażacy i  to oni zostali te-
gorocznymi mistrzami. Nie mniej 
ciekawie było w meczu o „brąz”. 1-1 
i  ponownie karne, w  których klasę 

w bramce pokazał Paweł „Sokół” So-
kołowski i dzięki niemu to Arkadasz 
Kebab zdobył III miejsce. 

Podczas ceremonii zakoń-
czenia turnieju statuetki wręczono 
wszystkim drużynom, a  także 
osobom wyróżnionym w  rozgryw-
kach. Najlepszym zawodnikiem 
wybrano Kamila Krzeptowskiego 
z  Arkadasz Kebab, najlepszym 

bramkarzem Henryka Paulinę z Za-
kładu Usług Wodno-Ściekowych, 
natomiast królem strzelców został 
Marcin Adamczewski ze straży 
pożarnej. Tradycyjnie już imprezę 
wsparł Związek Nauczycielstwa Pol-
skiego, który ufundował piłkę dla 
Marty Szymańskiej- Ptak, jedynej 
kobiety, która zagrała w turnieju.  

(rt)
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Dzięki dokumentom F.W.G. 
Sachsego wiemy, że mieszkańcy 
prawobrzeża brali udział w  na-
bożeństwach po drugiej stronie 
mostu na terenie dawnego klasz-
toru franciszkanów, który dzisiaj 
pełni rolę hali koncertowej.

Historyczny kościół św. Mikołaja, 
który znamy obecnie pod nazwą 
Kościół Pokoju, jest najstarszym 
kościołem całego Frankfurtu nad 
Odrą, wzmiankowany już w  1226 
r., czyli jeszcze przed samą lokacją 
miasta. Po reformacji przez długi 
czas był nieużywany. Później służył 
m.in. jako areszt, lazaret dla cho-
rych na dżumę, a  nawet teatr. Od 
1846 r. po przeprowadzce gminy 
ewangelickiej do dawnego klasz-
toru franciszkanów mówiono już 
o  reformowanym kościele św. 
Mikołaja, a  od 1 kwietnia 1929 r. 
funkcjonuje obecna nazwa Kościół 
Pokoju w  nawiązaniu do pokoju 
wewnątrz kościoła chrześcijań-
skiego. 

Kościół na 
prawobrzeżu Odry?

Przez wiele lat sądzono, że w  Dam-
mvorstadt nie było żadnego ko-
ścioła. Jednak fakty temu przeczą. 
W  jednym z  dokumentów Beck-
mann wspomina, że w  1682 r. 
w Dammvorstadt wzniesiono prosty 
budynek do udzielania chrztów, 
zaślubin czy wygłaszania mów po-
grzebowych. Jeszcze wcześniej, bo 
od 1577 r. na prawym brzegu Odry 
wznosiła się kaplica cmentarna przy 
pierwszym cmentarzu Dammvor-
stadt, czyli w  miejscu dzisiejszego 
osiedla Słowiańskiego. Wydaje się 
jednak mało prawdopodobne, żeby 
w  tego typu kaplicy cmentarnej 
udzielano także sakramentów 
chrztów czy ślubów.

Budynek, w  którym udziela się 
chrztów czy zaślubin, nazywa się 
zwyczajowo kościołem lub kaplica, 

więc i  budynek wzmiankow any 
przez Beckmanna można spokojnie 
nazwać pierwszym kościołem na 
terenie dzisiejszych Słubic.

Opisu dokładnej lokalizacji nie-
stety nie ma, ale m.in. na podstawie 
niedatowanej grafi ki Brauna i  Ho-
genberga można wywnioskować, 
że były to okolice dzisiejszej al. 
Młodzieży Polskiej, mniej więcej   
w  miejscu przejścia dla pieszych 
naprzeciwko wejścia do banku 
PKO BP. Do tej pory znane są cztery 
archiwalne grafi ki ukazujące ten 
obiekt   - prosty, jednonawowy ze 
stosunkowo niską wieżą zwień-
czoną krzyżem.

W 2001 r. student Europejskiego 
Uniwersytetu Viadrina Thomas Ja-
eger ujawnił w swojej pracy dyplo-
mowej istnienie planu miasta z 29 

października 1767 r., na którym 
obok fabryki jedwabiu i działającej 
od 1601 r. gospody „Złoty lew” 
widać m.in. napis „Die Kirche”, 
czyli kościół. Na rysunku z  1785 
r. kościół przedwojennych Słubic 
jest jeszcze widoczny, ale np. na 
mapie miasta  z  1882 r. już go nie 
ma. Co ciekawe, wspomniany ry-
sunek ukazuje przechyloną wieżę 
kościelną, co może nawiązywać do 
całkowitego zniszczenia obiektu 
podczas wielkiej powodzi rozto-
powej wiosną 1785 r.

Całe przedmieście Dammvor-
stadt należało do ewangelickiej 
gminy św. Mikołaja. Na pod-
stawie książki adresowej z  lat 
1940-1941 można odtworzyć na-
zwiska 10  ostatnich kościelnych, 
których zdecydowana większość 

w  liczbie 8 osób  mieszkała na 
prawobrzeżu. Księgi adresowe 
mieszkańców  z  początków 1945 r. 
niestety w dużej mierze spłonęły... 
W  2012 r. w  archiwum miejskim 
we Frankfurcie odnalazł się jednak 
jedyny dokument, w którym wspo-
mina się prawobrzeżny kościół, 
a  dokładnie sprzedaż materiałów 
budowlanych ze zniszczonego po-
wodzią tegoż obiektu!

W  połowie XIX w. rozpoczęto 
rozważania nad budową kościoła 
w  centrum Roßmarkt, czyli placu 
Przyjaźni. 9 maja 1905 r. magistrat 
podjął uchwałę, że nowy kościół 
powstanie na prawobrzeżu. Plany 
budowlane zostały jednak porzu-
cone wraz z  wybuchem I  wojny 
światowej.

Pierwsza polska msza

Kolejna kościelna placówka mie-
ściła się w  nieistniejącym już bu-
dynku przy An der Seidenfabrik 
11, obecnie ul. Mickiewicza 10. 
Chodzi o dom wspólnotowy (Geme-
inschaftshaus) ewangelickiej  kra-
jowej wspólnoty kościelnej (LKG), 
otwarty uroczyście 30 kwietnia 
1899 r. Pierwszymi mieszkańcami 
byli rentier Wolbruch jako właści-
ciel oraz misjonarz Heydorn jako 
pierwszy kaznodzieja. W  budynku 
odbywały się zebrania młodzie-
żowej wspólnoty wyznaniowej 
Entschiedenes Christentum oraz or-
ganizacji abstynenckiej Niebieski 
Krzyż. Już po 3 latach od chwili 
otwarcia obiektu był on za mały na 
potrzeby wiernych, więc rozbudo-
wano go w  kierunku północnym. 
Ostatnią ewangelicką Mszę Św. 
odprawiono tu 31 grudnia 1944 r. 
Ostatnia kościelna posługa na te-
renie Dammvorstadt miała miejsce 
25 stycznia 1945 r.

Budynek był miejscem pierw-
szych powojennych mszy świętych 
dla napływowej ludności polskiej. 
Msze odprawiał ks. Maximilian 
Loboda, niemiecki kapłan kato-
licki  władający również językiem 

polskim (urodził się w  okolicach 
Bydgoszczy). 2 maja 1945 r. około 
18.00 do Słubic dotarli pierwsi na-
pływowi  Polacy, 24 cywili oraz 28 
uzbrojonych milicjantów. Przybyli 
tu pieszo... z  Kowalowa. Pierwszą 
polską Mszę Św. w  Słubicach ks. 
Loboda odprawił 24 czerwca 1945 r.

Miejsce modlitwy 
w... pralni chemicznej?

Kolejne miejsce modlitwy w przed-
wojennych Słubicach to budynek 
dzisiejszej pralni chemicznej przy 
ul. Wojska Polskiego 4 (wówczas 
Sonnenburger Str. 4). Został wznie-
siony około 1925 r. przez braci Le-
isering dla wspólnoty wyznaniowej 
tzw. braci plymuckich - wspólnoty 
rodem w Wielkiej Brytanii odrzuca-
jącej ideę kościołów państwowych 
i  organizacji kościelnej. Później 
okazało się, że budynek jest zbyt 
duży jak na potrzeby wspólnoty 
i jego część wynajęto miastu na or-
ganizację przedszkola, istniejącego 
tu aż do 1945 r. (w okresie III Rzeszy 
pod auspicjami nazistowskiej orga-
nizacji NSV). W mowie codziennej 
mieszkańcy  określali ten  budynek 
mianem „Bethaus”, czyli po prostu 
dom modlitwy. Ostatnimi niemiec-
kimi właścicielami byli przedsię-
biorcy Adolf i  Rudolf Leisering, 
zamieszkali przy Leissower Str. 3-4, 
obecnie ul. Chrobrego 3-4. Witryna 
frontowa budynku to już efekt 
przebudowy z 1965 r.

Tu ewangelicy, tam katolicy  

Pod adresem Neuer Markt 10a 
(obecnie puste miejsce nieopodal 
OPS) wznosił się kolejny dom zrze-
szenia ewangelików (Evangelisches 
Vereinshaus), otwarty w  święto 
reformacji 31 października 1900 
r., później wykorzystywany przez 
różne stowarzyszenia. Od 17 
stycznia 1901 r. mieściła się tu 
stacja diakonis Frauenhilfe. Na po-
czątku XX w. plac (wówczas Boha-
terów i  Wolności traktowany jako 
jedność) zyskał nową numerację, 
tym samym dom zrzeszenia ewan-
gelików zyskał numer 30. W 1926 r. 
prowadzenie przedszkola przejęła 
gmina ewangelicka św. Mikołaja.

Jeśli chodzi o kościół katolicki, to 
dysponował on jedynie domem Ka-
tholisches  Stift  przy dzisiejszej ul. 
Wojska Polskiego 150, przy skrzy-
żowaniu z  ul. Chrobrego. Umowę 
kupna nieruchomości z 3 kwietnia 
1919 r. podpisała dotychczasowa 
właścicielka wdowa P. Wirth oraz 
mistrz rzeźnictwa Rudolf Schulz, 
zamieszkały przy Crossener Str. 26 
b, obecnie ul. 1 Maja. Z biegiem lat 
teren został wykupiony przez są-
siadów, a dokładnie fabrykanta ma-
szyn rolniczych Adolfa Leiseringa...

Artykuł powstał m.in. w  oparciu 
o  teksty Eckarda Reißa „Kirche im 
Frankfurter Stadtteil Dammvorstadt 
und in Slubice” (Historischer Verein 
zu Frankfurt (Oder), zeszyt 1/2002, 
s. 22-30) oraz Joachima Schneidera 
„Kirchenbau im Nordwesten der 
Dammvorstadt” (Crossener Heimat-
grüße 4/1993).   

Roland Semik

Gdzie się modlili mieszkańcy dzisiejszych Słubic?
Mało kto wie, że pierwsza wzmianka na temat życia duszpasterskiego na terenie dzisiejszych Słubic pochodzi już z 1551 
r., a dotyczy gminy ewangelickiej na prawobrzeżnym przedmieściu Dammvorstadt, nazywanym jeszcze wówczas te-
renem „za mostem”. Było to więc 20 lat po pierwszej ewangelickiej Mszy Św. w całym Frankfurcie, odprawionej w listo-
padzie 1531 r. przez pastora Lüdecke ze Szczecina.

Tak wyglądały Słubice w latach 60. 
Dzięki Archiwum Miejskiemu we Frankfurcie w Internecie możemy 
obejrzeć fragmenty fi lmu „ Słubice 1965-1969 w ujęciach Eckarda Re-
ißa”. Film został zaprezentowany 26 stycznia we frankfurckim Archi-
wum Miejskim podczas spotkania członków Towarzystwa Historycz-
nego we Frankfurcie nad Odrą i mieszkańców obu miast. 

– Mieliśmy możliwość obejrzeć 
unikalny fi lm dokumentalny au-
torstwa Eckarda Reißa, ukazujący 
oblicze Słubic i  Frankfurtu nad 
Odrą okresu II połowy lat 60-tych. 
Jakoś nagrania nie jest może naj-
lepsza, ale warto pamiętać, że ze 
względu na bliskość granicy a także 
obecność wojska i  służb bezpie-
czeństwa prywatne ujęcia Słubic 
mogły wówczas powstać wyłącznie 
z ukrycia – opowiada Roland Semik 
z  Towarzystwa Historycznego, 
który był obecny na tym spotkaniu. 
Opowiada, że ponad 20-minu-
towy niemy fi lm dokumentalny 
został zapisany przez Eckarda 

Reißa na 8-milimetrowej taśmie, 
a  następnie zdygitalizowany przez 
Archiwum Miejskie. - Na ten rok 
zaplanowano kolejną cyfryzację 
materiału, tym razem w  wersji 
HD, w  rozdzielczości co najmniej 
1280 na 720 pikseli. Obie wersje 
będą do wglądu w sali udostępnień 
Archiwum Miejskiego we Frank-
furcie nad Odrą – dodaje R. Semik, 
który jest społecznym opiekunem 
zabytków w  powiecie słubickim. 
On też zmontował najważniejsze 
fragmenty fi lmu dotyczące Słubic, 
które wrzucił do Internetu- link: 
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=kw1lpD019mY

Film ten pozwoli cofnąć się w czasie 
i  zobaczyć jak wyglądała kiedyś 
m.in.: ul. 1 Maja, ul. Kościuszki, 
cmentarz żydowski (z  muro-
wanym parkanem, macewami 
i  ruinami neoromańskiego domu 
przedpogrzebowego), stadion, 
cmentarz komunalny z  ponie-
mieckimi tablicami we wnękach 
kamiennego muru, ul. Sportowa, 
Dzierżyńskiego (obecnie ul. Konstytucji 
3 Maja), Wojska Polskiego, Chopina, 
Kopernika czy pusta przestrzeń nie-
opodal mostu, gdzie teraz wznoszą 
się budynki Collegium Polonicum 
oraz biblioteki miejskiej. 

(beb) 

To w tym budynku, przy dzisiejszej ul. Mickiewicza, po wojnie odprawiano pierwsze msze dla Polaków. 
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Selfi e 
z przekąską

Grupa fotografi czna 
AKFA na ptakoliczeniu

Ciemnia od podszewki

 

To są bardzo 
klimatyczne zdjęcia 

W Galerii Małej Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury do końca lutego 
można oglądać wystawę fotografi czną  autorstwa Doroty Łajło z Rzepina. 

31 stycznia, w  ramach Zimowego 
Ptakoliczenia – akcji organizo-
wanej przez Ogólnopolskie Towa-
rzystwo Ochrony Ptaków w  Parku 
Narodowym Ujście Warty, mi-
łośnicy ptaków, a  także wszyscy 
zainteresowani ptasimi zwycza-
jami, mogli wziąć udział w  spa-
cerze z  przewodnikiem na terenie 
Parku Narodowego. Tym razem 
na udział zdecydowała się część 
słubickiej grupy Amatorskiej Ko-
mórki Fotografi i Artystycznej AKFA 
działającej przy Galerii OKNO.
Spacer pomimo uporczywego 
wiatru był bardzo  inspirujący. 
Uczestnicy wypatrzyli polujące bie-
liki, kanię rudą, myszołowy, sójki, 
gile, kilka stad gęgaw czy kwiczoły, 
które z  ciekawością przyglądały się 
wędrującej grupie. 

Aneta Szcześniewicz
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Uczestnicy spaceru przeszli 10 km, ale widoki ptaków zrekompensowały im trud wędrówki.  

To temat konkursu fotografi cznego 
zorganizowanego przez Samorząd 
Uczniowski SP 3 Słubice.  Zada-
niem uczniów było przygotowanie  
zdrowej przekąski i  wykonanie 
selfi e  z ulubioną, zdrową  potrawą. 
Celem konkursu było pobudzenie 
kreatywności dzieci do wyszuki-
wania zdrowych smakołyków, które 
mogą zastąpić słodycze. Dodatkowo 
uczniowie samorządu częstowali 
w  czasie przerw owocami i  zbo-
żowymi ciasteczkami.  Laureatką 
konkursu „Selfi e z  przekąską” zo-

stała Klaudia Grzesik z kl. IV a, która 
w  nagrodę uczestniczyła w  warsz-
tatach fotografi cznych w  Galerii 
OKNO w 11 stycznia 2016 roku. Dla 
Klaudi i była to ciekawa przygoda, 
która otworzyła jej drzwi do nowej 
dziedziny sztuki jaką jest fotografi a. 
Konkurs fotografi czny  to jedno  
z  wielu działań organizowanych 
w  szkole na temat  zdrowego stylu 
życia prowadzonych przez Zespól 
Promocji Zdrowia.  

Iwona Chruscińska 
opiekun Samorządu Uczniowskiego

”Przygoda z  fotografi ą – animacje 
plastyczno-fotografi czne” pod tym 
hasłem w  czasie ferii w  Galerii 

OKNO zorganizowaliśmy warsz-
taty dla dzieci w  wieku 9-16 lat. 
Zabraliśmy uczestników w  prze-

szłość, uświadamiając i  pokazując 
jak jeszcze całkiem niedawno po-
wstawał obraz fotografi czny na 
materiale światłoczułym.  Podczas 
zajęć młodzież poczuła magię 
fotografi i tradycyjnej, specyfi kę 
pracy w  ciemności jedynie przy 
niewielkim czerwonym świetle, do-
świadczyła magii ujawniania się ob-
razu w procesie wywoływania. Nie 
było łatwo, ale ekscytująco i z suk-
cesami. Uczestnicy stworzyli wspa-
niałe obrazy w technice luksografi i, 
fotogramów, robili odbitki z  nega-
tywów, które następnie kreatywnie 
przetwarzali. W  tym krótkim, ale 
intensywnie spędzonym czasie 
opanowali wiedzę i  praktyczne 
umiejętności, gdyż sami zajmowali 
się rozstawianiem sprzętu, roz-
rabianiem odczynników fotogra-
fi cznych i  zapamiętywali fachowe 
słownictwo.  Na koniec wszyscy 
śpiewająco zdali egzamin i  otrzy-
mali zasłużone dyplomy. 

(ap)
Uczestnicy warsztatów, które prowadziła Anna Panek-Kusz, poznali stare metody ob-

róbki zdjęć.  
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Prezentowany cykl „Drzewo ła-
weczka” jest odpowiedzią na we-
wnętrzną potrzebę poszukiwania 
nowych obrazów rzeczywistości. 
Jest jednocześnie apoteozą piękna 
jakie może kryć w  sobie czło-
wiek w  swej nieskrywanej lek-
kości i  szczerości. Człowiek jest 
zespolony z  otoczeniem, przyrodą, 
a  w  szczególności z  ulubionym 
przez autorkę motywem jakim 
są drzewa. Jednak w  całym   cyklu 
motyw dziewczyny odkrywa naj-
istotniejszą rolę. Tytuł  „Drzewo ła-
weczka” jest  jedynie uproszczonym 
skrótem myślowym autora. Dorota 

Łajło jest pedagogiem, podróż-
niczką, która szczególnie interesuje 
się Afryką. Podróżowała m.in.  po 
Namibii, Angoli, Zimbabwe, Kenii 
i  Etiopii, a  także po wielu krajach 
Europy. Pisze artykuły i  reportaże 
z  podróży. Pasjonuje się też foto-
grafi ą reportażową i  portretem 
reporterskim. Jest autorka wielu 
fotografi cznych wystaw na terenie 
całego kraju, laureatką nagrody 
głównej wystawy FotoGlob na X 
Ogólnopolskich Spotkaniach Po-
dróżników, Żeglarzy i  Alpinistów 
KOLOSY w Gdyni w 2008. 

(ap)

Klaudia Grzesik w nagrodę uczestniczyła w warsztatach fotografi cznych w Galerii Okno. 
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Tabela celów 

l.p. Cel strategiczny Cele szczegółowe Cele operacyjne ( działania)

1.

Konkurencyjna infra-
struktura techniczna 
wspierająca innowacyjną 
gospodarkę

1.1. Zapewnienie mieszkańcom dostępu do 
zintegrowanej infrastruktury komunikacyjnej

1.1.1. Poprawa systemu komunikacyjnego pomiędzy miastem a terenami wiejskimi w tym budowa i modernizacja dróg i szlaków rowero-
wych w gminie
1.1.2.Wyprowadzenie ruchu tranzytowego poprzez wsparcie budowy obwodnic Słubic, Kunowic, Drzecina
1.1.3. Wspieranie działań w zakresie rozwoju publicznego transportu zbiorowego, w tym komunikacji miejskiej oraz budowa i modernizacja 
infrastruktury transportu publicznego

1.2. Unowocześnienie infrastruktury gminnej 
gwarancją poprawy jakości życia jej miesz-
kańców

1.2.1.Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów oświatowych i społecznych
1.2.2.Likwidacja barier architektonicznych w przestrzeni publicznej 
1.2.3. Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego w Gminie Słubice
1.2.4.Uatrakcyjnienie parków i skwerów miejskich poprzez modernizację i rozbudowę
1.2.5.Budowa, przebudowa i rozbudowa komunalnego i socjalnego zasobu mieszkaniowego

1.3. Zintegrowanie działań na rzecz ochrony 
środowiska naturalnego gminy 

1.3.1. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie budowy infrastruktury związanej z odnawialnymi źródłami energii
1.3.2. Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej
1.3.3. Stworzenie systemu ekologicznego oświetlenia
1.3.4.Podejmowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz edukacji ekologicznej, w tym na rzecz segregacji odpadów
1.3.5.Budowa miejsc gromadzenia odpadów przy zabudowie wielorodzinnej
1.3.6. Kontynuowanie programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest
1.3.7.Wspieranie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectw Gminy Słubice
1.3.8. Przygotowanie koncepcji odprowadzenia wód opadowych z terenu miasta Słubice
1.3.9. Podejmowanie działań na rzecz wspierania komunikacji ekologicznej np. wprowadzenie czystej floty

1.4 Infrastruktura sportowo-rekreacyjna 
wzmacniająca potencjał turystyczny

1.4.1.Modernizacja i rozbudowa gminnych obiektów sportowych, w tym budowa hali widowiskowo sportowej przy SP 2
1.4.2.Przygotowanie koncepcji budowy basenu
1.4.3.Stworzenie w parkach miejskich warunków dla uprawiania indywidualnej i zorganizowanej aktywności fizycznej
1.4.4.Utworzenie i oznakowanie osi rekreacyjno – sportowej miasta Słubice
1.4.5.Rozwój infrastruktury turystycznej w tym budowa wieży Kleista
1.4.6.Budowa infrastruktury transportu rzecznego w tym zagospodarowanie basenu portowego –MARINA SŁUBICE

2.
Zrównoważony rozwój 
przestrzenny gminy

2.1. Kształtowanie i utrzymanie ładu prze-
strzennego

2.1.1.Podejmowanie aktów prawnych w zakresie planowania przestrzennego i ochrony krajobrazu
2.1.2.Udział w opracowywaniu wspólnych dokumentów planistycznych z Frankfurtem nad Odrą
2.1.3.Rozszerzenie zakresu systemu informacji przestrzennej Gminy Słubice

2.2.Ożywienie problemowych obszarów 
gminy

2.2.1.Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji
2.2.2.Opracowanie koncepcji zagospodarowania dla wyznaczonych obszarów problemowych

2.3. Uporządkowanie przebiegu granic i wła-
sności gruntów

2.3.1. Przeprowadzenie podziałów i łączenia nieruchomości w celu uregulowania granic własności gruntów
2.3.2.Zbywanie i nabywanie nieruchomości w celu uregulowania stanów prawych 

3.

Stworzenie wizerunku 
gminy atrakcyjnej, otwartej, 
przyjaznej dla mieszkań-
ców i gości, uwzględniają-
cego aspekt transgraniczny 

3.1.Uwolnienie potencjału turystycznego 
gminy

3.1.1. Stworzenie produktów turystycznych
3.1.2.Wspieranie oddolnych inicjatyw w dziedzinie turystyki
3.1.3 Współpraca ze środowiskiem lokalnym w zakresie upowszechniania turystyki zakupowej, prospołecznej i sportowej, agroturystyki
3.1.4.Podejmowanie działań w zakresie rozwoju turystyki transgranicznej

3.2. Marka Słubice-Frankfurt(Oder) bez gra-
nic instrumentem identyfikacji wewnętrznej 
wśród lokalnej społeczności i symbolem 
atrakcyjności gminy

3.2.1. Implementacja marki na poziomie administracji
3.2.2. Implementacja marki wśród społeczności lokalnej

3.3. Komunikacja społeczna narzędziem 
budowania dobrego wizerunku gminy

3.3.1 Wykorzystywanie innowacyjnych mediów społecznościowych w celu promocji działań gminy (np. spoty reklamowe, podstrony) na 
poziomie lokalnym i regionalnym
3.3.2. Podejmowanie działań sprzyjających integracji środowiska lokalnego (mieszkańcy, przedsiębiorcy, NGO-sy)

4.

Zapewnienie każdemu 
mieszkańcowi gminy 
dostępu do nowoczesnych 
usług edukacyjnych dosto-
sowanych do jego potrzeb

4.1. Wysokie kompetencje kadry oświaty 
niezbędne w nowoczesnej edukacji

4.1.1.Wspieranie rozwoju kompetencji zarządczych kadry kierowniczej oświaty
4.1.2.Doskonalenie nauczycieli w zakresie stosowania TIK w edukacji oraz nauczania poprzez metody aktywnego i praktycznego uczenia 
się
4.1.3.Rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie rozpoznawania
i zaspokajania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych każdego ucznia, w tym również ucznia wymagającego kształcenia 
specjalnego

4.2. Programy rozwojowe realizowane przez 
szkoły i przedszkola ukierunkowane na roz-
wijanie u uczniów postaw niezbędnych dla 
funkcjonowania we współczesnym świecie

4.2.1.Realizowanie przedsięwzięć rozwijających umiejętności wykorzystania przez ucznia i nauczyciela TIK w procesie edukacyjnym
4.2.2.Realizowanie przedsięwzięć zwiększających kompetencje uczniów w zakresie matematyki, informatyki, nauk przyrodniczych i języ-
ków obcych
4.2.3.Realizowanie przedsięwzięć w zakresie przygotowania dzieci i młodzieży do wyboru drogi dalszego kształcenia oraz potrzeb rynku 
pracy
4.2.4.Realizowanie przedsięwzięć zaspokajających potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów

4.3. Stworzenie warunków dla realizacji 
nowoczesnej i bezpiecznej edukacji

4.3.1.Optymalizacja sieci szkolnej i przedszkolnej 
4.3.2.Unowocześnienie infrastruktury oświatowej, w tym stworzenie pracowni przedmiotowych
4.3.3.Doposażenie jednostek oświatowych w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne
4.3.4.Stworzenie warunków do pełnego wykorzystania TIK w edukacji (internet, oprogramowanie, sprzęt)
4.3.5. Zintegrowanie działań na rzecz zapewnienia pełnego bezpieczeństwa w jednostkach oświatowych

5.
Gmina miejscem rozwoju 
społecznego

5.1. Aktywizacja i integracja społeczności 
lokalnej na rzecz zapobiegania wykluczeniu

5.1.1.Wspieranie realizacji działań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej organizowanych przez specjalistów, organizacje pozarzą-
dowe w oparciu o potencjał miast bliźniaczych
5.1.2. Realizacja oraz wsparcie programów i projektów z zakresu rewitalizacji społecznej
5.1.3.Wspieranie rozwoju kompetencji społeczności lokalnej z zakresu przeciwdziałania niepokojącym zjawiskom społecznym

5.2. Kształtowanie prospołecznych i proz-
drowotnych zachowań mieszkańców gminy

5.2.1. Wspieranie rozwoju kompetencji osób zajmujących się profilaktyką
5.2.2. Opracowanie i realizacja programów i projektów służących profilaktyce i ochronie zdrowia
5.2.3.Wpieranie inicjatyw służących rozwojowi wolontariatu oraz aktywizacji społecznej zwłaszcza wśród dzieci, młodzieży oraz osób 
w podeszłym wieku
5.2.4.Rozwijanie form współpracy z różnymi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz profilaktyki i ochrony zdrowia

Tworzymy strategię rozwoju gminy. 
Wyraź swoją opinię! 

Burmistrz Tomasz Ciszewicz zachęca mieszkańców gminy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących
celów, jakie znalazły się w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Słubice na lata 2016 – 2023. 

Ponieważ trwają prace nad opraco-
waniem tego dokumentu 3 lutego 
2016 roku rozpoczęliśmy konsul-
tacje społeczne, których celem jest 
poznanie opinii mieszkańców na 
temat proponowanych kierunków 
rozwoju gminy. 

Strategia jest dokumentem, który 
ma wskazać te kierunki po to, żeby 
zapewnić gminie stały i  zrówno-
ważony rozwój. Jej głównym celem 
jest odpowiedź na pytanie, jakie 
działania powinny zostać podjęte, 
aby gmina mogła sprawnie funkcjo-
nować i  się rozwijać, jednocześnie 

dbając o  poprawę warunków życia 
mieszkańców.

Strategia stanowi też podstawę 
do pozyskiwania funduszy Unii Eu-
ropejskiej w nowej perspektywie fi -
nansowania 2014-2024. 

Ponieważ tworzy platformę 
współdziałania mieszkańców, or-
ganizacji pozarządowych, przed-
siębiorców i  władz gminy przy jej 
tworzeniu bardzo ważne są propo-
zycje Państwa i uwagi mające na celu 
wypracowanie wspólnej przyszłości 
odpowiadającej potrzebom miesz-
kańców. 

Termin konsultacji: od 3 lutego do 
29 lutego 2016 r.

Forma konsultacji: Uwagi i propo-
zycje można zgłaszać na formularzu 
dostępnym na stronach bip.slubice.
pl i www.slubice.pl oraz w Biurze Ob-
sługi Interesanta Urzędu Miejskiego 
w Słubicach przy ul. Akademickiej 1, 
od poniedziałku do piątku, od 8.00 
do 16.00. Tam też należy składać 
wypełnione formularze. Formularze 
można również przesłać drogą elek-
troniczną na adres: beata.bielecka@
slubice.pl. W  ramach konsultacji 
zapraszamy również mieszkańców 

gminy na otwarte spotkanie, pod-
czas którego zaprezentujemy plany 
gminy w  zakresie gospodarki, tu-
rystyki, kultury, sportu, rozwoju 
przestrzennego, edukacji, rozwoju 
społecznego, bezpieczeństwa i  roz-
woju społeczeństwa cyfrowego. 
Odbędzie się ono w środę 24 lutego 
o  17.00 w  sali konferencyjnej na 
I  piętrze Słubickiego Miejskiego 
Ośrodka Kultury. 

 Załączniki:
• cele strategiczne, szczegółowe 

i  operacyjne określone w  pro-
jekcie Strategii Rozwoju Gminy 

Słubice na lata 2016 – 2023
• formularz konsultacyjny 
• harmonogram konsultacji spo-

łecznych z  mieszkańcami gminy 
Słubice dotyczących celów określo-
nych w projekcie Strategii Rozwoju 
Gminy Słubice na lata 2016 – 2023

• Zarządzenie Nr 24/2016 Burmi-
strza Słubic z dnia 3 lutego 2016 r.  
w  sprawie przeprowadzenia kon-
sultacji społecznych z  mieszkań-
cami gminy Słubice dotyczących 
celów określonych w  projekcie 
Strategii Rozwoju Gminy Słubice 
na lata 2016 – 2023
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FORMULARZ KONSULTACYJNY

dotyczący celów strategicznych, szczegółowych i operacyjnych określonych w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Słubice 

na lata 2016–2023

Prosimy o wypełnienie formularza. Państwa uwagi i propozycje zostaną rozważone przy obieraniu kierunku, w jakim powin-

na zmierzać gmina, aby zapewnić sobie stały i zrównoważony rozwój.

1. ZGŁASZAJĄCY:

imię i nazwisko lub nazwa organizacji

e-mail

tel./faks

podpis 

2. UWAGI:

lp.
cel 

(proszę wskazać liczbę porządkową celu, do 

którego zostaną wniesione uwagi)

treść uwagi propozycja zmian uzasadnienie

1

2

3

3. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEZ GMINĘ INNYCH CELÓW I  DZIAŁAŃ NIE WYMIENIONYCH W  PROJEKCIE 

STRATEGII WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Prosimy o złożenie wypełnionego formularza w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul.  Akade-

mickiej  1 od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 16.00 lub przesłanie na adres: beata.bielecka@slubice.pl. Dziękujemy za 

wzięcie udziału w badaniu ankietowym. 

Zarządzenie Nr 24/2016

Burmistrza Słubic z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsulta-

cji społecznych z mieszkańcami gminy Słubice dotyczących celów określonych 

w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Słubice na lata 2016 – 2023

Na podstawie art. 5 a ust. 1 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) oraz § 10 ust. 

2 uchwały Nr III/21/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 stycznia 2015 r. 

w sprawie określenia zasad i  trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 

z mieszkańcami gminy Słubice zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zarządzam przeprowadzenie na terenie gminy Słubice konsultacji społecz-

nych z mieszkańcami gminy dotyczących celów strategicznych, szczegółowych 

i operacyjnych określonych w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Słubice na lata 

2015 – 2023.

2. Celem konsultacji będzie:

1) poinformowanie mieszkańców o trwających pracach nad stworzeniem pro-

jektu Strategii Rozwoju Gminy Słubice na lata 2016 - 2023, 

2) poznanie opinii mieszkańców na temat planowanych działań i kierunków roz-

woju gminy,

3) przyjmowanie uwag i propozycji mieszkańców w zakresie celów określonych 

w projekcie strategii.

§ 2. Konsultacje społeczne polegać będą na:

1) przeprowadzeniu społecznej akcji informacyjnej poprzez zamieszczenie in-

formacji o konsultacjach w  lokalnych mediach oraz na stronach interneto-

wych wskazanych w harmonogramie konsultacji,

2) umożliwieniu mieszkańcom gminy Słubice wyrażenia opinii w zakresie obję-

tym konsultacjami w formie formularza udostępnionego w miejscach okre-

ślonych w harmonogramie konsultacji społecznych dotyczących celów okre-

ślonych w projekcie strategii,

3) zorganizowaniu spotkań eksperckich z grupami docelowymi (w tym z dyrek-

torami jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmi-

na Słubice, przedstawicielami organizacji pozarządowych i innymi), 

4) przeprowadzeniu spotkania otwartego z mieszkańcami gminy.

§ 3. Czas trwania konsultacji społecznych ustalam na okres od 3 lutego 2016 r. 

do  29 lutego 2016 r. 

§ 4. Przeprowadzenie konsultacji powierzam zespołowi ds. przeprowadzenia 

konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Słubice powołanemu Zarządze-

niem nr 4/2016 Kierownika Urzędu Miejskiego w Słubicach z dnia 14 stycznia 

2016 r. 

§ 5. Zespół odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji społecznych przed-

łoży Burmistrzowi Słubic w terminie miesiąca od daty zakończenia prac spra-

wozdanie zawierające przebieg i wyniki konsultacji. 

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam naczelnikowi Wydziału Gospodarowa-

nia Nieruchomościami i Architektury. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

5.3.Stworzenie warunków dla nowoczesnej 
infrastruktury społecznej oraz realizacji 
indywidualnych ścieżek w ramach pomocy 
społecznej

5.3.1.Doposażenie jednostek systemu pomocy społecznej w nowoczesny sprzęt i wyposażenie
5.3.2.Podniesienie kompetencji osób realizujących zadania pomocy społecznej

6.

Kultura jako narzędzie 
budowania tożsamości 
lokalnej 

6.1. Budowanie społeczności świadomych 
odbiorców oferty kulturalnej

6.1.1 Stworzenie usystematyzowanej oferty edukacji kulturalnej dla dzieci i młodzieży 
6.1.2 Stworzenie zrównoważonej oferty wydarzeń misyjnych
6.1.3 Dofinansowanie systematycznego dostępu do kultury wysokiej
6.1.4 Stworzenie systemu wsparcia dla indywidualności lokalnego środowiska artystycznego 

6.2 Zapewnienie szerokiemu gronu 
odbiorców dostępu do atrakcyjnej oferty 
rozrywkowej

6.2.1 Wprowadzenie finansowania umożliwiającego planowanie „sezonu artystycznego”
6.2.2 Stworzenie formatu atrakcyjnej oferty rozrywkowej
6.2.3 Zintegrowana z działaniem 6.1.2 i 6.2.2 długofalowa promocja oferty kulturalnej

7.

Bezpieczeństwo miesz-
kańców gwarancją rozwoju 
społecznego i gospodar-
czego gminy

7.1 Stworzenie optymalnych warunków dla 
rozwoju i funkcjonowania Ochotniczych 
Straży Pożarnych

7.1.1 Doskonalenie oraz utrzymanie wysokiego poziomu wyszkolenia członków jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej
7.1.2 Osiągnięcie normatywu wyposażenia w sprzęt, urządzenia oraz pojazdy dla OSP 
7.1.3 Zmodernizowanie remiz OSP
7.1.4 Włączenie OSP w Golicach do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego
7.1.5 Powołanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych jako zaplecza kadr dla Ochotniczej Straży Pożarnej
7.1.6 Utrzymanie i rozwijanie współpracy transgranicznej ukierunkowanej w zakresie informowania, ostrzegania, alarmowania oraz współ-
działania podczas prowadzenia działań ratowniczych

7.2. Stworzenie dobrze funkcjonującego 
systemu wspierania obrony cywilnej

7.2.1 Doskonalenie oraz utrzymanie wysokiego poziomu wyszkolenia członków formacji Obrony Cywilnej, Gminnego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego, służb ratowniczych 
7.2.2 Zmodernizowanie oraz normatywne wyposażanie magazynu Obrony Cywilnej oraz doposażenie gminnego magazynu przeciwpowo-
dziowego
7.2.3 Zmodernizowanie systemu łączności radiowej oraz gminnego systemu alarmowania i powiadamiania ludności

8.

Sport i rekreacja istotnym 
elementem rozwoju spo-
łecznego gminy

8.1 Budowanie społeczności świadomej 
potrzeby aktywności fizycznej

8.1.1 Stworzenie usystematyzowanej oferty sportowo- rekreacyjnej dostosowanej do potrzeb mieszkańców
8.1.2 Wspieranie realizacji programów promujących sport i rekreację jako element zdrowego stylu życia
8.1.3 Wspieranie realizacji kampanii edukacyjno- społecznych skierowanych do dzieci i młodzieży promujących właściwe postawy prozdro-
wotne
8.1.4 Wspieranie programów edukacyjnych kształtujących kulturę odbioru widowiska sportowego i zachowania fair play
8.1.5.Wspierania sportu i rekreacji transgranicznej poprzez zacieśnianie współpracy z partnerami niemieckimi
8.1.6. Stworzenie sprawnego systemu promującego ofertę sportowo- rekreacyjną w gminie

8.2 Zintegrowana infrastruktura rekreacyj-
no−sportowa dla potrzeb mieszkańców

8.2.1. Stworzenie systemu zarządzania obiektami sportowo- rekreacyjnymi gminy, w tym optymalizacja wykorzystania istniejącej bazy 
sportowo− −rekreacyjnej 
8.2.2. Określenie zasad udostępnienia oraz korzystania z infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców

8.3 Rozwijanie sportu młodzieżowego i kwa-
lifikowanego

8.3.1. Wprowadzenie systemu finansowania szkolenia kwalifikowanego w zakresie dyscyplin wiodących- piłka ręczna, piłka nożna, lekko-
atletyka
8.3.2 Wspieranie realizacji działań mających na celu wyszukiwanie i rozwijanie uzdolnień sportowych dzieci i młodzieży
8.3.3 Stworzenie systemu wspierania i nagradzania sportowców i trenerów lokalnych
8.3.4 Opracowanie zasad dofinansowywania organizacji dużych wydarzeń sportowych

9.
Budowa i rozwój społe-
czeństwa cyfrowego

9.1. Promocja zrównoważonej i innowacyjnej 
administracji

9.1.1.Wprowadzenie zarządzania procesowego w oparciu o technologię informatyczną
9.1.2.Zwiększenie poziomu informatyzacji w jednostkach organizacyjnych gminy podporządkowanych skutecznemu obiegowi dokumen-
tów
9.1.3.Zwiększenie dostępności zakresu usług administracyjnych świadczonych drogą elektroniczną
9.1.4.Wprowadzenie zintegrowanego elektronicznego systemu śledzenia postępu realizacji sprawy

9.2. Zwiększenie kompetencji informacyj-
nych społeczeństwa

9.2.1 Zwiększenie informacji dotyczących elementów procesów świadczonych przez jednostki organizacyjne gminy usług
9.2.2.Zwiększenie udziału informacji w postaci cyfrowej w procedurach administracyjnych, w tym ich użyteczności i dostępności dla osób 
niepełnosprawnych
9.2.3.Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie korzystania z technologii informatycznych
9.2.4.Wprowadzenie działań promocyjnych zachęcających do korzystania z dostępnych systemów informacji o usługach

9.3. Tworzenie warunków do budowy oto-
czenia cyfrowego

9.3.1.Zintensyfikowanie działań zmierzających do powstania ogólnodostępnych miejsc dostępu do internetu
9.3.2.Promowanie korzystania z e – usług, zwłaszcza wśród osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym
9.3.3.Tworzenie zintegrowanych ofert usług świadczonych przez administrację i inne jednostki
9.3.4.Zintegrowanie możliwości korzystania z e – usług i innych informacji cyfrowych z zakresu oferty usług administracyjnych przez 
telefony komórkowe i inne urządzenia mobilne
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Reklama

Reklama

668 030 562 (24h)
od 12 lutego w kinie SMOK / www.smok.slubice.pl

Od 4 marca 
w kinie SMOK


