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Dzięki tej akcji przebadanych 
zostanie 600 dzieci!
8 marca rusza akcja „Zaopiekuj 
się z nami swoimi ząbkami 
2017”, dzięki której przedszko-
laki oraz uczniowie wszystkich 
gminnych szkół skorzystają 
z bezpłatnych konsultacji 
stomatologów, a 40 dzieci 
z kompleksowego leczenia.  Or-
ganizatorami są: gmina Słubice, 
Stomatologia –Słubice oraz 
fi rmy 3M ESPE i Colgate. 
  str. 2

Rośnie nam liczba mieszkańców

Z danych Urzędu Stanu Cywilnego 
w Słubicach wynika, że na koniec 
2016 roku nasza gmina liczyła 20 175 
mieszkańców.

W słubickiej bibliotece można 
obejrzeć pływający model 
pancernika Bismarcka 
zbudowany z 40 tysięcy zapałek! 
Budowniczym statku jest młody 
modelarz z Drzecina Grzegorz 
Trzmielewski .   str. 3

Nie pamiętasz terminu wywozu śmieci? Zajrzyj na www.slubice.pl 

Na stronie internetowej gminy Słubice można znaleźć harmonogramy wywozów odpadów, 
które obowiązują w całej gminie. Są tam zarówno informacje o tym, kiedy Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych zabiera odpady segregowane jak również zmieszane oraz tzw. gabaryty. 
To w wyznaczone dni trzeba wystawiać te śmieci.     str. 6

Poznajcie miastoczułych! 
Gabriela Ceranowicz, ksiądz Józef Zadworny, Adam Poholski, Małgorzata Krzyżan, Marcin Kiedrowicz, Tomasz Fedyszyn, 
Marta Szymańska-Ptak, Radosław Wiłkojć, Rafał Ratajczak, Piotr Dmuchowski, Elżbieta Stranz-Kołosowska i Robert 
Stranz oraz Natalia i Karol Duerowie – to ich zdjęcia trafi ły do tegorocznego charytatywnego kalendarza Miastoczuli 
2017. Wernisaż odbył się w Klubie Prowincja 18 stycznia. To już czwarta edycja tego kalendarza. 

Łukasz Kozłowski ze stowarzyszenia 
FSL-Aktywni dla Powiatu, który 
przed kilkoma laty wpadł na po-
mysł, żeby prezentować miastoczu-
łych słubiczan, podkreśla, że ludzi 
trafi ających na karty kalendarza 
łączy pasja i  praca na rzecz miesz-
kańców. - Życie każdego miasta to 
suma działania jednostek. Chodzi 
o  to, żeby te jednostki zachęcić do 
wspólnej pracy, bo razem można 
więcej - podkreśla. Miastoczuli to 
ludzi, którym chce się chcieć. Ich cel 
to  zarazić innych swoją pozytywną 
energią. I pomóc, bo cały dochód ze 
sprzedaży kalendarza idzie na cele 
charytatywne. Tym razem zostanie 
przekazany na wsparcie jednej 
z  akcji Fundacji Grupy Pomagamy. 
Zdaniem burmistrza Tomasza Cisze-
wicza, który wziął udział w  werni-
sażu kalendarza, dobrze, że promuje 
się osoby, które angażują się w życie 
miasta. 

Miesiące mają twarze 

Wśród tych osób jest m.in. położna 
Gabriela Ceranowicz i ksiądz Józef 
Zadworny, budowniczy słubickiego 
kościoła pw. Św. Ducha. – Ksiądz 
Józef, który praktycznie prawie całe 
swoje kapłańskie życie poświęcił 
Słubicom i  od zera wybudował 
nasz kościół, ze łzami w  oczach 
mówił o  tym, że warto robić coś 
dla innych i nie przestawać walczyć 
o drugą osobę – wspomina Robert 
Tomczak, szef stowarzyszenia FSL-
-Aktywni dla Powiatu. I  opowiada 
o kolejnych miastoczułych. - W tej 
edycji mieliśmy również dwa duety 
małżeńskie. Pierwszy to: Elżbieta 
Stranz- Kołosowska i Robert Stranz 
(Listopad), którzy w  Świecku zna-
leźli swoje miejsce na ziemi i orga-
nizują tam piękne akcje dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. Druga para 
to: Natalia i Karol Duerowie (Wrze-
sień). Oni z kolei kochają przyrodę 
i ekologię i wszystko co jest z  tym 
związane – mówi i dodaje, że prak-
tycznie o  każdym z  miastoczułych 

można napisać książkę. Lutową 
kartkę z kalendarza ilustruje zdjęcie 
Piotra Dmuchowskiego, który od 
wielu lat jest trenerem UKS Polonia 
Słubice,  Marzec ma twarz Marcina 
Kiedrowicza z  portalu Słubice.24.
pl, Kwiecień – Tomasza Fedyszyna, 
artysty związanego z galerią OKNO 
w  Słubickim Miejskim Ośrodku 
Kultury,  Maj- Adama Poholskiego, 
który działa na rzecz osób niepeł-
nosprawnych. Czerwiec to Marta 
Szymańska- Ptak ze słubickiej 

telewizji HTS, na lipcowej kartce 
jest fotografi a trenera boksu Ra-
dosława Wiłkojcia, na sierpniowej 
- Małgorzaty Krzyżan, naszej złotej 
medalistki mistrzostw świata 
weteranów w  rzucie dyskiem. 
Październik należy do  Rafała 
Ratajczaka, producenta muzycz-
nego, który podczas wernisażu dał 
próbkę swojego talentu. 

Miastoczułych, podobnie jak w la-
tach ubiegłych, fotografowały Ewa 
Rydzewski i Elżbieta Tomczak. Obie, 

podobnie jak Piotr Gołdyn i Przemy-
sław Wiktor z  fi rm, które wsparły 
wydanie kalendarzy i  wielkich po-
sterów, otrzymały, w ramach podzię-
kowania, specjalne statuetki. 

Kalendarze są do kupienia  

Miastoczułych zgłaszali sami 
mieszkańcy, a wyboru dokonywała 
kapituła składająca się z osób, które 
zyskały to miano w  poprzednich 
latach. Tegoroczny Kalendarz Mia-

stoczuli2017 wydano w 100 egzem-
plarzach. Około połowa znalazła 
nabywców podczas wernisażu. 
– Kto chciałby kupić ten wyjątkowy 
kalendarz, a jednocześnie wesprzeć 
naszą akcję charytatywną, może to 
jeszcze zrobić – zachęca R. Tomczak 
i  podaje numer telefonu do siebie, 
pod który można dzwonić w  tej 
sprawie: 601 641 504. Zdjęcia, które 
trafi ły do kalendarza prezentujemy 
na stronach 8-9.  

(beb)
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Do tytułu Miastoczuli 2017 słubiczanie nominowali 20 mieszkańców gminy. Spośród nich 36-osobowa kapituła wybrała tych, których zdjęcia trafi ły do kalendarza. 
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Dzięki tej akcji 
przebadanych 
zostanie 600 dzieci!

8 marca rusza akcja „ Zaopiekuj się z nami 
swoimi ząbkami 2017”, dzięki której przed-
szkolaki oraz uczniowie wszystkich gmin-
nych szkół skorzystają z konsultacji sto-
matologów, a 40 dzieci z kompleksowego 
leczenia.  Organizatorami są: gmina Słu-
bice, Stomatologia –Słubice oraz fi rmy 3M 
ESPE i Colgate. 

Jak dbać o zęby?
Narysuj, namaluj, pokaż! 

„Zdrowe zęby –piękny uśmiech” – to tytuł 
konkursu plastycznego, który gmina orga-
nizuje wspólnie z partnerami: Stomatolo-
gią- Słubice i fi rmami 3M ESPE oraz Colgate. 
Jest to element akcji profi laktycznej, o której 
piszemy obok.

Słubice wyróżnione 
na mapie sztuki!

Branżowe czasopismo artluk podsumowało 2016 rok i wytypowało 
20 najciekawszych instytucji sztuki współczesnej oraz 20 najciekaw-
szych wystaw ubiegłego roku. Galeria OKNO, która działa w Słubickim 
Miejskim Ośrodku Kultury, znalazła się na wysokiej 11. pozycji w kraju, 
natomiast jej „dziecko” -  Festiwal Nowej Sztuki „lAbiRynT” na 9. 

Ten program ma pomóc zapobiegać uzależnieniom 

Mocarz wkracza 
do naszych szkół!

Koncertem Gabriela Fleszara „Wolności oddać nie umiem”, połączo-
nym z prelekcją na temat uzależnień, 25 stycznia w auli Collegium 
Polonicum, gmina Słubice zainaugurowała kampanię profi laktycz-
ną „Mocarz”. Jej adresatami jest młodzież ze słubickich gimnazjów. 
Wkrótce rozpoczną się zajęcia dla uczniów, nauczycieli oraz rodzi-
ców na temat katastrofalnych skutków używania substancji psy-
choaktywnych. 

- Koszty działań profi laktycznych, 
108 tys. zł biorą na siebie partnerzy 
naszej akcji, czyli fi rmy Stomato-
logia –Słubice,  3M ESPE oraz Col-
gate, natomiast gmina wykłada 30 
tys. zł na kompleksowe leczenie 40 
dzieci, u  których dentyści zdiagno-
zują największe zaniedbania – mówi 
burmistrz Tomasz Ciszewicz. 

Jak wyjaśnia Bohdan Starzyński ze 
Stomatologii – Słubice profi laktyką 
i  opieką stomatologiczną zostanie 
objętych łącznie 600 dzieci z przed-
szkoli, szkół podstawowych i gimna-
zjów. Dentyści będą sprawdzać stan 
uzębienia dzieci i w ankietach, które 
dzieci przekażą rodzicom, zazna-
czać jakie leczenie należy podjąć.  
Zostanie przeprowadzony przegląd 
stomatologiczny, ortodontyczny, 
dzieci będą uczone jak dbać o  jamę 
ustną. Będą też miały lakowane 
zęby, w  planach jest fl uoryzacja,  
część maluszków będzie miała im-
pregnowane zęby specjalnym azo-
tanem srebra, który usuwa bakterie. 

Spośród wszystkich przebada-
nych dzieci zostanie wybranych 40, 
które będą za darmo dalej leczone.  
Akcja potrwa do 31 marca. Tego 
dnia  o  14.00 w  SMOKu odbędzie 

się fi nał, w  czasie którego przed-
stawione zostaną wyniki akcji. Na-
grodzone też zostaną dzieci, które 
zwyciężą w  konkursie plastycznym 
dotyczącym profi laktyki jamy ustnej 
„Zdrowe zęby – piękny uśmiech”. 

Będą też wykłady na temat pro-
fi laktyki chorób jamy ustnej, które 
wygłoszą przedstawiciele fi rm 
wspierających akcję. 

Patroni medialni akcji: Gazeta 
Słubicka, telewizja HTS i portal Słu-
bice24.pl  

(beb) 

Do udziału w  konkursie zachę-
camy przedszkolaki oraz uczniów 
szkół podstawowych i  gimnazjów 
z  terenu gminy Słubice. Prace pla-
styczne zgłoszone do konkursu 
mogą być wykonane dowolną tech-
niką.  Mogą być narysowane, na-
malowane, wyklejone przy użyciu 
plasteliny, kolorowego papieru, 
krepy, produktów spożywczych 
(np. ryżu), uformowane z modeliny, 
wykonane z  kasztanów, żołędzi, 
zapałek, guzików itp. Prace należy 
podpisać (imię i  nazwisko, nazwa 
placówki oświatowej, w przypadku 
młodszych dzieci – nazwisko opie-
kuna). Na prace czekamy do 10 
marca 2017 r. w  Urzędzie Miej-
skim w  Słubicach (biuro rzecznika 
prasowego – pokój nr 131). Każdy 
uczestnik może wykonać dowolną 
liczbę prac konkursowych. Oceny 
prac dokona jury, w którym znajdą 

się m.in. przedstawiciele organi-
zatorów akcji oraz patronów me-
dialnych. W  konkursie przyznane 
zostaną trzy nagrody główne 
(przedszkola, szkoły podstawowe 
i gimnazja) oraz 20 nagród dla osób, 
które zostaną wyróżnione. Nagrody 
zostaną wręczone 31 marca podczas 
fi nału akcji w  Słubickim Miejskim 
Ośrodku Kultury.   

(beb)

W  koncercie i  spotkaniu z  G. Fle-
szarem wzięli udział gimnazja-
liści z  „jedynki” oraz uczniowie 
klas szóstych z  gminnych podsta-
wówek. Idol nastolatków nie tylko 
przypomniał im swoje piosenki, 
ale też motywował młodych ludzi 
do trzeźwego życia z  perspektywy 

człowieka, który nigdy nie był uza-
leżniony. Swoja osobą uświadamiał, 
że warto kierować się w życiu funda-
mentalnymi wartościami opartymi 
na tradycji i  rodzinie. Swoim przy-
kładem pokazywał, że warto mądrze 
wybierać życiowe, dalekosiężne 
cele i  wytrwale do nich dążyć nie 

poddając się chwilowym trendom 
czy presji innych ludzi. Opowiadał 
o  uzależnieniach, skupiając się nie 
tylko na alkoholu, ale omawiając 
trudności związane z  życiem osoby 
uzależnionej od dopalaczy, papie-
rosów czy Internetu. 

(sm )

Festiwal Nowej Sztuki „lAbiRynT”, 
Słubice/Frankfurt [O], którego 
kuratorami są: Anna  Panek-Kusz, 
Jerzy Olek i  Michael Kurz-
welly,  w  ubiegłym roku pokazał 

różnorodność postaw artystycz-
nych w  wielu pokazach w  dwóch 
sąsiednich miastach. - Imponujące 
przedsięwzięcie! Warto popierać 
inicjatywy, które są organizowane 

poza dużymi ośrodkami artystycz-
nymi – podkreślali twórcy ran-
kingu. 

A.Panek-Kusz nie kryje dumy. 
– Oceniane były wydarzenia ar-
tystyczne realizowane w  całym 
kraju   – podkreśla.  Ucieszyła ją też 
informacja, że prowadzona przez 
nią Galeria OKNO, uznana została 
jako jedna z  najciekawszych in-
stytucji sztuki współczesnej pod 
względem programu w 2016 roku. 
Twórcami rankingu jest wydawca 
czasopisma artluk - Stowarzy-
szenie Kulturalne ARTES, które  
powstało z  inicjatywy artystów 
reprezentujących różne dziedziny 
(malarstwo, grafi kę, fi lm, muzykę) 
i teoretyków  sztuki. ARTES stawia 
sobie za cel propagowanie sztuki 
współczesnej, pomaganie młodym 
twórcom i  promowanie sztuki 
polskiej za granicą. Rozmowa 
z A. Panek-Kusz str. 12  

(beb)

 W czasie ubiegłorocznego lAbiRynTu publiczność miała okazję obejrzeć ponad 30 wystaw, wziąć udział w warsztatach i wykładach oraz 

spotkaniach z twórcami. 

Sztukę podczas festiwalu prezentowali artyści z 11 krajów, w dziesięciu miejscach po obu 

stronach Odry.
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Reklama

Ale to były ferie!
- Byłam prezenterką w telewizji!- mówi 12-letnia Weronika Witow-
ska ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Słubicach. Wizyta w słubickim HTS 
była jedną z atrakcji, które nauczyciele „trójki” przygotowali dla swo-
ich uczniów w czasie ferii zimowych. 

Statek z zapałek zacumował w bibliotece!

Weronice, podczas wizyty w lokalnej 
telewizji, podobało się to, że mogła 
zobaczyć studio od kuchni, poroz-
mawiać z  dziennikarką i  obejrzeć 
pomieszczenie do montażu mate-
riałów. – Ale najbardziej emocjonu-
jący był moment, kiedy przypięto mi 
mikrofon i  stanęłam przed kamerą 
– wspomina. Podczas nagrania opo-
wiadała o tym, co dzieje się w czasie 
ferii w jej szkole. 

W  telewizji była z  nią też Wero-
nika Łopusiewicz z kl. VIc. – Ale to 
było stresujące – przyznaje. – Moim 
zadaniem było przeczytanie tekstu. 
Normalnie czytam bardzo płynnie, 
ale tym razem z nerwów się myliłam 
i  trzeba było robić powtórki. To 
uświadomiło mi, jak trudno wystę-
puje się na żywo. To jednak nie znie-
chęciło mnie, żeby w  przyszłości 
zostać dziennikarką. Marzę o tym od 
dziecka – mówi. 

Z  oferty szkoły podczas ferii sko-
rzystała też Dominika Fiuk z  IIId. 
– Byliśmy między innymi na lodo-
wisku i bardzo mi się tam podobało 
– wspomina. Darmowy wstęp na lo-
dowisko, wszystkim przedszkolakom 
i  uczniom, zafundowała gmina, po-
dobnie jak w ubiegłym roku. 

W  czasie ferii atrakcji było 
dużo więcej. Mai Wachowskiej 

z  IIId najbardziej podobał się „Bal 
u  króla”, podczas którego wystą-
piła w pięknym wianku. – Sami ro-
biliśmy sobie kostiumy na ten bal 
– opowiada. – Ja z fi oletowej, grana-
towej i  pomarańczowej bibuły zro-

występujące w  Odrze, ale też ga-
tunki egzotyczne i …zielony legwan. 
– Jest tam też duży taras widokowy, 
z  którego można oglądać Słubice 
i Frankfurt – wspomina. 
9-letnia Laura Ohler była pod wra-

się kiedyś tego nauczyć, bo w  ten 
sposób można komuś uratować 
życie – mówi Laura. Zapamiętała 
też słowa Adriana Strepa z  OSP, że 
w chwili zagrożenia można wezwać 
pomoc dzwoniąc pod numer 112. 

Jedną z  osób prowadzących 
w  czasie ferii zajęcia z  uczniami 
była pedagog Iwona Chruścińska. 
Swoich podopiecznych zabrała 
m.in. na warsztaty cyrkowe. – 
Wzięło w  nich udział ponad 30 
dzieci i  bardzo ucieszyło mnie to, 
że niektórzy z  uczniów stali się na-
uczycielami. Bez ich pomocy nie 
dałabym sama rady pracować z  tak 
dużą grupą – mówi i dziękuje swoim 
pomocnikom.  

- Pierwszy raz trzymałam w rękach 
pojki – cieszy się Maja Wachowska. 
Pojki to piłeczki zawieszone na łań-
cuszkach, którymi można machać. 
Używa się ich na przykład do zabawy 
ze sztucznymi ogniami. – Nie było to 
łatwe, bo piłki stale uderzały mnie 
w  głowę. Chciałam się jednak na-
uczyć, więc próbowałam. Na końcu 

wzięłam udział w przedstawieniu – 
wspomina dziewczynka. 

- A ja nauczyłam się uczyć innych 
– mówi Weronika Łopusiewicz, 
która była jedną z  pomocnic Iwony 
Chruścińskiej. – Fajne uczucie, że 
komuś można pomóc. Nauczyłam 
trzy osoby rozkręcać talerzyk. Po-
czątkowo im nie szło i  trochę się 
zniechęciły, ale namawiałam, żeby 
się nie poddawały, bo mi za pierw-
szym razem też nie wychodziło. Wy-
trwali i  to sprawiło mi satysfakcję 
– podkreśla Weronika. 

Zajęcia  w  „trójce” odbywały się 
przez całe ferie. Wzięło w  niech 
udział ok. 60 dzieci i  ośmiu opie-
kunów. W  programie były także 
zajęcia sportowe i warsztaty dzien-
nikarskie w  Gazecie Słubickiej, 
które poprowadziła Beata Bie-
lecka. Artykuł ten powstał właśnie 
podczas tych warsztatów. Auto-
rami jest zespół redakcyjny skła-
dający się z osób wypowiadających 
się w artykule. 

Mieszkaniec Drzecina swój pierwszy 
statek zbudował mając 6 lat. Był 
to prosty stateczek z  desek, który, 
jak twierdzi Grzegorz, mało przy-
pominał prawdziwy statek, ale 
unosił się na wodzie. Do konstru-
owania statków powrócił dwa lata 
temu. Pomysł, aby zająć się tworze-
niem statków z  zapałek wziął się, 
jak twierdzi młody konstruktor, 
z  nudów. Pierwszym modelem był 
żaglowiec, następnie powstał most. 
Do zbudowania jednego modelu po-
trzebuje ok. 7000 zapałek.

Tak Grzegorz opowiada o  pracy 
nad prezentowanym modelem Bi-
smarcka: Jest to pierwszy w  Polsce 
model okrętu, który pływa. Został 
wykonany z  40 tysięcy zapałek, 
a praca nad nim trwała 4 miesiące. Bi-
smarck jest jedyny w swoim rodzaju, 
gdyż posiada obracane elementy na 
pokładzie, takie jak dźwigi i  działa. 
Podczas budowy średnio zużywałem 
500 zapałek tygodniowo, ale były też 
takie dni, że wyrabiałem tygodniową 
normę w  1 dzień! Model był już kil-
kakrotnie wodowany i  znakomicie 

spisuje się na wodzie! Dlatego też 
postanowiłem, że będę zabierał go na 
różne zawody modeli pływających. 
Obecnie pracuję już nad kolejnym 
statkiem, będzie to model włoskiego 
pancernika „Vittorio Veneto”.

Model pływającego pancernika 
Bismarcka prezentowany jest w od-
dziale dla dorosłych słubickiej bi-
blioteki! Zapraszamy! Jest to kolejna 
prezentacja z cyklu „Młodzi Zdolni”, 
która promuje utalentowanych mło-
dych ( i nie tylko!) ludzi. 

Źródło: Biblioteka miejska

W słubickiej bibliotece można obejrzeć pływający model pancernika 
Bismarcka zbudowany z 40 tysięcy zapałek! Budowniczym statku 
jest młody modelarz z Drzecina Grzegorz Trzmielewski, który na co 
dzień uczy się w Zespole Szkół Budowlanych w Gorzowie. 

Grzegorz Trzmielewski przyznaje, że trzeba mieć wiele cierpliwości, żeby stawiać bu-

dowle z zapałek.  
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Uczniowie wspólnie przygotowali artykuł o feriach. 

W czasie warsztatów dziennikarskich w magistracie dzieci zobaczyły m.in. jak powstaje 

Gazeta Słubicka. 

biłam właśnie wianek – mówi.  
Dzieci odwiedziły też m.in. Colle-

gium Polonicum. Konrad Witowski 
z  II d był już tam wcześniej, ale nie 
wiedział, że w budynku uczelni stoją 
m.in. akwaria, w  których żyją ryby 

żeniem spotkania z  ratownikami 
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Słu-
bicach, którzy pokazywali dzieciom, 
w  jaki sposób udziela się pierwszej 
pomocy. – Sama nie umiałabym 
jeszcze tego zrobić, ale chciałabym 
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WOŚP znów 
u nas zagrała

- To jest dla mnie sentymentalna podróż – 
wyznała 27 stycznia, podczas wizyty w słu-
bickiej Straży Miejskiej, Agnieszka Kra-
jewska. To ona 15 stycznia, w czasie fi nału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wy-
licytowała voucher na patrol ze strażnikami. 
Okazało się, że przed 20 laty pracowała w SM 
i chciała zobaczyć, jak dziś ona funkcjonuje. 

- Praca w Straży Miejskiej była moją 
pierwszą pracą i trwała 4 lata – mó-
wiła słubiczanka, która obecnie pra-
cuje w  agencji celnej. Gdy podczas 
licytacji na rzecz WOŚP pojawił się 
voucher na patrol ze Strażą Miejską, 
pomyślała, że fajnie będzie wes-
przeć Orkiestrę i jednocześnie odbyć 
taką trochę sentymentalną podróż 
w  czasie. O  tym, jak dziś wygląda 
praca strażników opowiedział jej ko-
mendant Wiesław Zackiewicz.

Pokazał m.in. jak działa system 
monitoringu miasta, zaprezen-
tował też broń do usypiania nie-
bezpiecznych zwierząt, którą 
magistrat kupił strażnikom. 

– Dotychczas używaliśmy jej raz, 
gdy trzeba było uśpić na moment 
agresywną krowę, której przez 
trzy dni nie można było zapędzić 
z łąki nad Odrą do zagrody – wspo-
minał komendant. Dodał jednak, 
że w  przeszłości, gdy strażnicy 
nie dysponowali jeszcze tego typu 
bronią zdarzały się przypadki, gdy 
w  mieście trzeba było wyłapać 
agresywne psy i  był z  tym duży 
problem.

A. Krajewską interesowało też, czy 
strażnicy nadal noszą broń gazową. 
Za jej czasów tak było. – Były to nie-
spokojne czasy, w  Słubicach mie-
liśmy wtedy grupy cudzoziemców 
z  Bułgarii czy Rosji, którzy prowa-

dzili u  nas różne, ciemne interesy 
– wspominała. Dziś w  mieście jest 
dużo spokojniej i jak mówił komen-
dant strażnicy mają na wyposażeniu 
jedynie ręczne miotacze gazu.

W. Zackiewicz podkreślał, że 
praca strażników ma dziś nieco 
inny charakter. Angażują się oni 
m.in. w  różnego rodzaju akcje pro-
fi laktyczne związane z  ochroną 
środowiska. – Byliśmy drugą strażą 
miejską w  Polsce, która zajęła się 
kontrolą spalania odpadów. Mamy 
uprawnienia, które pozwalają nam 
wejść nawet do mieszkania prywat-
nego – opowiadał. Co roku strażnicy 
nie tylko sprawdzają, czym palą 
mieszkańcy, ale przede wszystkim 
uświadamiają ich, jak niebezpieczne 
dla zdrowia jest spalanie śmieci. 
Straż prowadzi też akcje znakowania 
rowerów, przy okazji których wręcza 
rowerzystom odblaski. – Kierowca 
widzi rowerzystę bez odblasków 
z  odległości 30 metrów, natomiast 
osobę, która ma odblaski ze 150 me-
trów – uzasadniał potrzebę noszenia 
odblasków. Opowiedział też o walce 
z  dzikimi wysypiskami śmieci, 
współpracy ze schroniskiem dla 
psów w Ługach Górzyckich, pokazał 
sztandar gminy, który przy różnych 
okazjach prezentują właśnie straż-
nicy miejscy. 

(beb)

Agnieszka Krajewska dostała na pamiątkę, od komendanta Wiesława Zackiewicza, ma-

skotkę Straży Miejskiej.   

Zbadaj piersi. To może 
uratować życie!

Od 1 do 3 marca 2017 r. na placu Bohaterów w Słubicach przepro-
wadzane będą bezpłatne badania mammografi czne dla kobiet 
w wieku od 50 do 69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie mia-
ły wykonywanych tego typu badań. Panie, które nie będą spełniały 
tych warunków będą mogły skorzystać z badań płatnych (80 zł). 

Zapisy na badania prowadzone są 
pod numerami telefonów: 68 452 
77 96, 68 452 77 17, 605 596 655 oraz 
605 598 077 (od 8.00 do 16.00: pn.-
-pt.). Badanie można wykonać bez 
żadnego przygotowania. Najle-
piej zgłosić się w  dwuczęściowym 
ubraniu, tak, by łatwo można było 
rozebrać się do pasa. W  tym dniu 
nie powinno się używać dezodo-
rantu, talku, balsamu ani kremu 
w  okolicy górnej połowy ciała. 

Podczas badania pierś układana 
jest na małej podstawce i  doci-
skana plastikową płytką od góry 
oraz z  boku, co pozwala uzyskać 
dwa obrazy. Ucisk ten trwa zale-
dwie kilka sekund.

Dlaczego warto robić 
mammografi ę?
Mammografi a może wykryć 
zmiany od 2 do 4 lat wcześniej, 
zanim staną się one jawne kli-

nicznie. Naturalny przebieg raka 
sutka jest zwykle bardzo długi i dla-
tego uważa się, że rak piersi jest 
chorobą przewlekłą. Poczynając 
od pierwszej komórki, która uległa 
przemianie złośliwej, w  większości 
przypadków guz osiąga średnicę 1 
cm w ciągu 7 - 8 lat. Stała kontrola 
piersi daje ogromną szansę wy-
krycia wczesnych zmian i  zastoso-
wania leczenia.

(beb) 

Chcą uczcić żołnierzy wyklętych 
1 marca o  12.00, na placu Sybiraków, Społeczny Komitet Budowy Po-
mnika organizuje uroczyste spotkanie z  okazji Narodowego Dnia Pa-
mięci „Żołnierzy Wyklętych”. – W programie m.in. modlitwa w intencji 
żołnierzy, apel pamięci i  zapalenie zniczy – zapowiada  Michał Sobo-
ciński, jeden z organizatorów. 

(beb)
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Pierwszy tomik 
wierszy Emilki Kusz

W piątkowe popo-
łudnie 27 stycznia 
2017 r. odbyło się 
wyjątkowe spo-
tkanie autorskie! 

W  Bibliotece Publicznej Miasta 
i  Gminy w  Słubicach gościliśmy 
9-letnią Emilkę Kusz, która za-
prezentowała swój pierwszy, ale 
jakże wyjątkowy tomik wierszy pt. 
„Wiersze, wierszyki”. 

Były wiersze, fotografi e, zapro-
szeni goście i... niezwykła atmos-
fera. Niespodzianką dla Emilki była 
recytacja jej najnowszych wierszy 
przez grupę teatralną „Drewniane 
pudełko zwane wyobraźnią” działa-
jącą pod kierunkiem Barbary Druć. 
Na koniec spotkania były kwiatki 
dla poetki, autografy i  pamiątkowe 
zdjęcia.

Zapraszamy do obejrzenia wy-
stawy fotografi i z  Emilką w  roli 
głównej oraz rozkładówek z  jej to-
miku przedstawiających wiersze, 
kolorowanki, zagadki oraz ilu-
stracje autorstwa Tomasza Fedy-
szyna. Wystawę można obejrzeć 
w  Oddziale dla Dzieci słubickiej 
biblioteki. Spotkanie i wystawa zo-
stała zrealizowana w ramach inicja-
tywy „Młodzi zdolni”. 

Źródło: Biblioteka miejska

Emilka pisze wiersze od kilku lat.  

Podczas spotkania autorskiego Emilce towarzyszyli rodzice i młodsza siostra Iga.  
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Teraz łatwo znaleźć groby
Powstała elektroniczna baza 
grobów, które znajdują się na terenie 
wszystkich cmentarzy komunal-
nych w  naszej gminie. Za pomocą 
Internetu, po wpisaniu nazwiska 
zmarłej osoby, można bardzo szybko 
odnaleźć jej grób. 

W  końcówce 2016 roku pracow-
nicy gminy przeprowadzili inwen-
taryzację cmentarza komunalnego 
w Słubicach oraz cmentarzy: w Go-

licach, Rybocicach, Lisowie i  Sta-
rych Biskupicach. Wykonano m.in. 
pomiary geodezyjne, opracowano 
mapy cmentarzy, dokonano spisu 
inwentaryzacyjnego 7991 pochowa-
nych osób i wykonano 10 933 zdjęć 
grobów i nagrobków. Zwieńczeniem 
przeprowadzonych prac było stwo-
rzenie elektronicznej bazy grobów, 
adaptacja programu do interaktyw-
nego administrowania cmentarzem 

oraz opracowanie strony i wyszuki-
warki internetowej osób pochowa-
nych „GROBONET”. Adres strony 
internetowej: http://slubice.artlo-
okgallery.com Internetowy System 
Wyszukiwania Osób Pochowanych 
GROBONET (dostępny jest również 
pod adresem głównym) : http://slu-
bice.artlookgallery.com/grobonet/
start.php 

(beb) 
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Policja zachęca: Poznaj 
swojego dzielnicowego!

Krzysztof Szyszko, Maciej Andrzejewski, Edyta Pąk i Krzysztof Pawlu-
czuk – to z nimi można się kontaktować gdy potrzebujemy pomocy 
dzielnicowego. 

Strażacy przestrzegają. Wiele  pożarów w kominach
Skutki pożaru sadzy mogą być bardzo poważne. W grę wchodzi czyjeś życie, bezpieczeństwo i często gromadzony 
przez wiele lat majątek, dlatego nie warto lekceważyć obowiązku przeglądu i czyszczenia przewodów kominowych. 
Strażacy ostrzegają: Od 1 grudnia 2016 roku do 23 stycznia 2017 roku w woj. lubuskim doszło do około 250 pożarów 
sadzy w kominach. 

1. Od palenisk opalanych paliwem 
stałym – co najmniej raz na 3 
miesiące

2. Od palenisk opalanych paliwem 
płynnym i gazowym – co najmniej 
raz na 6 miesięcy

3. W  obiektach lub ich częściach 
usuwa się zanieczyszczenia z prze-
wodów wentylacyjnych co naj-
mniej raz w  roku, jeżeli większa 
częstotliwość nie wynika z  wa-
runków użytkowych.

Czynności, o  których mowa po-
wyżej, wykonują osoby posiadające 
kwalifi kacje kominiarskie.

Co zrobić, gdy zapali się sadza 
w kominie?
Gdy zapali się sadza w  kominie 
należy niezwłocznie wezwać Straż 
Pożarną, dzwoniąc pod numer 
998 lub 112. Należy wygasić ogień 
w  piecu lub kominku oraz za-
mknąć dopływ powietrza do tych 

Strażacy przypominają o  obowiąz-
kach, których nie można lekce-
ważyć:

W  obiektach lub ich częściach, 
w których odbywa się proces spalania 
paliwa stałego, ciekłego lub gazo-
wego, istnieje prawny obowiązek na-
łożony na właścicieli lub zarządców 
obiektów związany z  profi lak-
tycznym usuwaniem zanieczyszczeń 
z  przewodów dymowych i  spalino-
wych w następujących okresach:

Niezwykłe fotografi e 
w słubickiej bibliotece

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia 
wystawy fotografi i uczestników warsz-
tatów odbywających się w Galerii OKNO 
Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kul-
tury w Słubicach. Fotografi e posłużyły 
do zilustrowania kalendarza Galerii OKNO 
na 2017 rok. Premiera kalendarza odbyła się 
podczas wernisażu 13 stycznia 2017 roku. 

Na dwunastu stronicach tegorocznej 
edycji kalendarza można oglądać 
zdjęcia czarno-białe i kolorowe, na-
wiązujące do abstrakcji i geometrii. 
Zdjęcia są nieobrabiane w  progra-
mach grafi cznych, stworzone przy 
użyciu nowoczesnych technologii 
projekcji obrazu na różne podłoża, 
struktury i  siebie nawzajem. W  ka-
lendarzu zamieszczono jedynie 12 fo-

 DZIELNICOWY 
- Rejon Służbowy nr 1
ml.asp. Krzysztof Szyszko

tel. 95 759 28 43
tel. kom. 690 106 194
e-mail: krzysztof.szyszko@
go.policja.gov.pl
Słubice – ulice: Akademicka, 
Bohaterów Warszawy, 
Bratkowa, Chopina, Chro-
brego, Gołębia, Grzybowa, 
Jastrzębia, Klonowa, Konwa-
liowa, Kopernika, Kukułcza, 
Kwiatowa, Liliowa, Makowa, 
Mieszka I, Nadodrzańska, 
Ogrodowa, Osiedle Kra-
sińskiego, Piłsudskiego, 
Piska, Plac Przyjaźni, Prosta, 
Różana, Sadowa, Seelowska, 
Sowia, Szczecińska, Sza-

marzewskiego, Tulipanowa, Wałowa, Wawrzyniaka, 
Wojska Polskiego, Żurawia.

DZIELNICOWY 
- Rejon Służbowy nr 4
asp.  Krzysztof Pawluczuk

tel. 95 759 28 42 
tel. kom. 519 534 892
e-mail: krzysztof.pawlu-
czuk@go.policja.gov.pl
SOŁECTWA:
Drzecin, Golice, Kunice, Ku-
nowice, Lisów, Nowy Lubusz, 
Nowe, Biskupice, Pławidło, 
Rybocice, Stare Biskupice, 
Świecko.

DZIELNICOWY 
- Rejon Służbowy nr 3
asp.sztab. Edyta Pąk 

tel. 95 759 28 40 
tel. kom. 519 534 508
e-mail: edyta.pak@go.po-
licja.gov.pl
Słubice – ulice:
Aleja Niepodległości, 
Batorego, Drzymały, Jagiel-
lończyka, Jagiełły, Kanałowa, 
Kazimierza Wielkiego, 
Kilińskiego, Kochanow-
skiego, Konstytucji 3-go Maja, 
Krucza, Królowej Jadwigi, 
Krótka, Krzywoustego, Lisia, 
Łokietka, Narutowicza, Nocz-
nickiego, Paderewskiego, 
Podchorążych, Poniatow-
skiego, Plac Bohaterów, Plac 

Jana Pawła, Plac Wolności, Reja, Rysia, Sienkiewicza, 
Sobieskiego, Sokola, Staszica, Strzelecka, Wandy, 
Wilcza, Witosa, Wodna, Zygmunta Starego, Żwirki 
i Wigury.DZIELNICOWY 

- Rejon Służbowy nr 2 
mł.asp. Maciej Andrzejewski

tel. 95 759 28 26
tel. kom. 519 534 510
e-mail: maciej.andrze-
jewski@go.policja.gov.pl
Słubice – ulice: Aleja 
Młodzieży Polskiej, Asnyka, 
Borówkowa, Brzozowa, 
Bukowa, Daszyńskiego, Dą-
brówki, Folwarczna, Jedności 
Robotniczej, Konopnickiej, 
Kościuszki, Kupiecka, Letnia, 
1-go Maja, Malinowa, Miro-
sławskiego, Mickiewicza, 
Obozowa, Osiedle Przemy-
słowe, Osiedle Słowiańskie, 
Plac Frankfurcki, Plac 
Sybiraków, Południowa, 

Poziomkowa, Przedwiośnia, Północna, Powstańców 
Wlkp., Rzepińska, Słowackiego, Słowiańska, Sosnowa, 
Sportowa, Szosa Rzepińska, Transportowa, Widokowa, 
Wiosenna, Wrocławska, Wschodnia, Zachodnia, 
Zimowa, Żeromskiego.

urządzeń. Kategorycznie zabro-
nione jest wlewanie do palącego 
się komina wody, gdyż grozi to jego 
rozerwaniem.

Jak poznać, że doszło 
do zapalenia sadzy 
w naszym domu?
Objawy pożaru sadzy w  kominie to 
między innymi bardzo głośny szum 
spowodowany gwałtowną reakcją 
spalania w przewodzie kominowym. 

Oprócz tego z komina wydostają się 
płomienie, iskry oraz gęsty ciemny 
dym. Wysoka temperatura podczas 
pożaru sadzy doprowadza często do 
rozszczelnienia komina, co w  kon-
sekwencji może spowodować roz-
przestrzenienie się ognia na cały 
budynek. Pęknięty komin stwarza 
także niebezpieczeństwo zatrucia 
tlenkiem węgla i dymem. 

ŹRÓDŁO: Komenda Powiatowa 
Straży Pożarnej w Słubicach

tografi i, jednak na wystawie można 
obejrzeć około 40 prac. Pomysło-
dawczynią kalendarza i prowadzącą 
warsztaty fotografi czne była Anna 
Panek-Kusz – kurator Galerii OKNO. 
Wystawę można oglądać w  holu 
głównym oraz na pierwszym piętrze 
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 
w Słubicach.  
Źródło: Biblioteka miejska w Słubicach
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Duży sukces naszych 
małych piłkarzy 

Wprawdzie zawodnicy z UKS Polonia Słubice nie wygrali turnieju EWE 
Winter CUP, który został rozegrany 22 stycznia w Bestensee, ale pod-
opieczni Piotra Dmuchowskiego i Łukasza Ryszczuka mają powody 
do radości, bo walczyli ambitnie i doszli do półfi nału. 

Turniej EWE Winter CUP ma swoją 
13- letnią tradycję i  organizowany 
jest dla młodych piłkarzy (9-10 lat), 
którzy pokazując swoje piłkarskie 
umiejętności walczą o  atrakcyjną 
nagrodę. Do turnieju zostało za-
kwalifi kowane 16 drużyn. W  tym 
roku, po raz pierwszy w  rozgryw-
kach brały udział 4 drużyny z Polski: 
MKS Orzeł Międzyrzecz, UKS Po-
lonia Słubice, Ilanka Rzepin oraz 
Bosko Sulęcin. Wszystkie z drużyn 
polskich przeszły do ćwierćfi nału, 
w  którym przyszło im zmierzyć 
się ze sobą. Słubiczanie do ćwierć-
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Sukcesy słubiczan na 
mistrzostwach Polski 

- Podczas Halowych Mistrzostw Polski juniorów i juniorów młodszych 
w Toruniu nasi zawodnicy: Antoni Plichta i Jakub Czak zdobyli meda-
le. Pierwszy – złoto, drugi – brąz – informuje Ryszard Chustecki z LKS 
Lubusz Słubice. 

Znamy zwycięzców plebiscytu na 
sportowca 2016 roku

Małgorzata 
Krzyżan trzecia!

28 stycznia w Zajeździe „Hubertus” w Słoń-
sku odbyła się gala będąca podsumowa-
niem VII Plebiscytu na sportowca i trenera 
roku 2016 Województwa Lubuskiego Zrze-
szenia LZS.

Sportowcem roku 2016 został Oskar 
Stachnik, a  trenerem - Zygmunt 
Szwarc. Obaj reprezentują klub 
sportowy ULKS „Uczniak” Szpro-
tawa. Zwycięzca plebiscytu to wi-
cemistrz świata juniorów w  rzucie 
dyskiem, a Z. Szwarc to jego trener. 
Drugie miejsce wśród zawodników 
zdobył wicemistrz Europy i piąty za-
wodnik mistrzostw świata w boksie 
Kamil Off man z  BKS „Orkan” Go-
rzów Wielkopolski, a  trzecie -  słu-
biczanka Małgorzata Krzyżan LKS 
„Lubusz” Słubice – mistrzyni świata 
w  rzucie dyskiem w  kategorii ma-
sters. Działacze LZS docenili także 
Jakuba Czaka, który plebiscycie zajął 
szóste miejsce. 

Plebiscyt od początku organizo-
wany jest przez Radę Wojewódzką 
Zrzeszenia LZS w  Gorzowie Wlkp. 
i  agencję „Colloseum Marketing 

Sport”. Podczas balu w  Słońsku 
wręczono też medale 70-lecia LZS, 
które otrzymali: Andrzej Szczesny 
– wiceprezes Lubuskiego Związku 
LA, Janusz Krzyśków – wójt gminy 
Słońsk oraz Dariusz Matkowski- 
prezes fi rmy Matador ze Słońska.  
Wręczono również dwie nagrody 
specjalne za całokształt działal-
ności na rzecz Zrzeszenia Ludowe 
Zespoły Sportowe. Dostali je: dr 
Ryszard Kulczycki – prezes Lubu-
skiego Związku Tenisa Stołowego 
i Józef Szymański – trener i działacz 
kolarskiego klubu POM Strzelce 
Krajeńskie. Podczas balu przepro-
wadzono kilka licytacji sportowych 
pamiątek. Zebrano blisko 2 tys. 
zł, które zostaną przeznaczone na 
sprzęt sportowy dla placówki wie-
lofunkcyjnej „Nasza chata”. 

(rt)

Małgorzata Krzyżan zapewniła sobie wysoką lokatę w plebiscycie dzięki sukcesom pod-

czas mistrzostw świata w Australii.
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Antoni Plichta, którego trenuje 
Krzysztof  Wesołek, wywalczył  
złoto w biegu na 60 metrów wśród 
juniorów  młodszych, uzyskując 
czas 6.99. Jakub Czak w  biegu na 
60 metrów przez płotki był trzeci 
z czasem 8.15, który jest jego nowym  
rekordem życiowym. Warto pod-
kreślić, że podopieczny Jacka Grześ-
kowiaka startował z  zawodnikami , 
którzy są starci od niego o rok. 

- Barwy naszego klubu repre-
zentowali także Piotr Żak - w skoku 
o tyczce był piąty, ale pobił swój re-
kord życiowy oraz Anna Butkiewicz, 
która w biegu na 60 m,  z czasem 8.12 
zajęła 5. miejsce w fi nale B, a w osta-
tecznej klasyfi kacji była 13. W elimi-
nacjach uzyskała czas 8.08, co jest 
jej najlepszym wynikiem w karierze 
– podkreśla R. Chustecki. 

Mistrzostwa w Toruniu odbyły się 
od 11 do 13 lutego 2017 r.  

(beb)

fi nału przeszli  po 3 wygranych 
meczach w  grupie z  wynikami 
: 5:0, 1:0, 7:0 i  spotkali się na 
boisku z  Ilanką Rzepin. Ten mecz 
też wygrali i  w  półfi nale spotkali 
się z  Orłem Międzyrzecz. Walka 
była bardzo zacięta i  o  wyniku 
spotkania decydowały rzuty karne. 
W  nich lepsi okazali się chłopcy 
z  Międzyrzecza. O  tym, jaki był to 
silny rywal niech świadczy to, że 
w  fi nale MKS Orzeł Międzyrzecz 
wygrał 2:1 z SpG Markendorf/Mül-
lrose . Drużyna z Międzyrzecza jako 
nagrodę otrzymała od EWE vo-

ucher na wypełniony niespodzian-
kami  weekend w Strausbergu. 

Podczas całego dnia rozgrywek 
EWE zorganizowało dla dzieci szereg 
dodatkowych atrakcji m. in. pamiąt-
kowe zdjęcia drużyny, na ściance 
gwiazd EWE- utrwalone na koszul-
kach, spotkanie i  autografy od byłej 
gwiazdy Bundesligi i Werder Bremen- 
Ailton, symulatory gry, występy grup 
tanecznych i  akrobatycznych oraz 
wiele innych. W  maju odbędzie się 
fi nał EWE Cup, w  którym wezmą 
udział również 4 drużyny z Polski.  

(beb)

ZUS upraszcza język
Większość z nas, czytając urzędowy 
dokument ma problem ze zrozu-
mieniem jego treści. Wszystko przez 
urzędową terminologię i  skompli-
kowany styl. Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych postanowił to zmienić 
i  uprościć język. Także formularze 
będą prostsze, będą miały mniej 
stron i rubryk. 

Specjalnie powołany w ZUS zespół 
przeanalizował jakość języka używa-
nego w  kontaktach z  klientami. We 
współpracy z ekspertami z Pracowni 
Prostej Polszczyzny Uniwersytetu 
Wrocławskiego opracowano uni-
wersalne zasady komunikacji, do 
których stosować się będą wszyscy 
pracownicy ZUS. Zgodnie z nowymi 
zasadami pisma nie mogą zawierać 
skomplikowanych określeń, zdania 
powinny być krótkie i  proste, prze-
pisy przedstawione w  sposób zrozu-
miały, najlepiej ”własnymi słowami”. 

Pracy jest więc dużo, ale najważ-
niejszy jest efekt – zadowolony klient. 
Pierwsze zmiany można zauważyć 
w  konstrukcji formularzy obowią-
zujących w  ZUS – podzielono je na 
jasne i  czytelne sekcje, zmniejszono 
liczbę stron, zredukowano ilość wy-
maganych do wpisania danych, do-
dano prostą instrukcję wypełniania 
formularzy. Na bazie 60 dotychcza-
sowych wniosków utworzono 40 
nowych, tym samym ułatwiając wła-
ściwy wybór klientom ZUS. Badania 
opinii publicznej prowadzone przez 
fi rmę Millward Brown wskazują, 
że wprowadzane przez ZUS zmiany 
zyskują aprobatę klientów. W  bada-
niach doceniono w  szczególności 
nową grafi kę, redukcję liczby infor-
macji do wypełnienia, proste ko-
munikaty i  zrozumiały język, jakim 
operują nowe wnioski. 

 Źródło: ZUS Zielona Góra 
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 Mali piłkarze zagrają też w fi nale turnieju EWE Cup.

Antoni Plichta wrócił do Słubic ze złotym medalem. 
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W kamizelkach 
bezpieczniej!

20 uczniów Szkoły Podstawowej nr 2, wspól-
nie ze swoimi nauczycielkami: Angeliką Chu-
stecką i Haliną Gacką, odwiedziły 9 lutego 
magistrat, gdzie spotkały się z komendantem 
Straży Miejskiej Wiesławem Zackiewiczem. 

Szef miejskich strażników opo-
wiedział dzieciom m.in. o tym, jak 
zachować się w  kontakcie z  agre-
sywnym psem, przećwiczył z nimi 
zasady bezpieczeństwa, dzieci 
obejrzały też fi lm na ten temat. 
W  prezencie dostały kamizelki 
odblaskowe, zabrały również do 

domu ulotki na temat obowiązków 
właścicieli psów i  zasad utrzy-
mania zwierząt. Wielką frajdą, 
szczególnie dla chłopców, była 
przejażdżka samochodem, którym 
strażnicy na co dzień patrolują 
teren gminy. 

(beb)

Uczniowie dostali od straży miejskiej kamizelki odblaskowe, dzięki którym będą lepiej 

widoczni o zmroku. 
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Szczypiorniak potrafi  integrować 
Sekcja piłki ręcznej UKS Jedynka Słubice  była organizatorem noworocznego turnieju integracyjnego. 22 stycznia na 
boisku w Gimnazjum nr 1 spotkały się zawodniczki tego klubu, ich rodzice i znajomi. Rywalizowali na wesoło!
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Głównym celem imprezy była po-
pularyzacja gry w  piłkę ręczną oraz 
dobra zabawa. W  sportowe szranki 
stanęło 6 drużyn. Oprócz czterech 
ekip składających się z  zawodni-
czek, do boju ruszyły dwie drużyny 
składające się z  rodziców, sympa-
tyków piłki ręcznej, a  także spon-
sorów klubu. W  tej drużynie grał 
m.in. zastępca burmistrza Roman 
Siemiński i  przedstawiciele fi rmy 
Erka Trans. Nie liczył się wynik, 
choć  ambicji i  zaangażowania nie 
można było nikomu odmówić. Osta-
tecznie zwycięzcą turnieju zostały 
Młodziczki z UKS Jedynka, które wy-
grały wszystkie swoje mecze.  
Wyniki:
Handball Lovers - Młodziczki 6:10
Szczypiorki - Piątaczki 3:12
Handball Lovers - Mamuśki i  Ta-
tuśki 10:2
Szczypiorki - Szóstaczki 2:5
Młodziczki - Mamuśki i Tatuśki 15:6
Piątaczki - Szóstaczki 14:15 

(rt)

MTB wraca do Słubic
Maraton MTB po sześciu latach, z Cybinki wraca do Słubic. Jego organi-
zatorem jest stowarzyszenie FSL- Aktywni dla Powiatu. Zapraszamy 
8 kwietnia zarówno dorosłych jak i dzieci, bo oczywiście tradycyjnie 
już obok wyścigów mega i mini odbędzie się wielki festyn rowerowy 
dla najmłodszych. 

W poprzednich maratonach chętnych nie brakowało. W tym roku organizatorzy liczą na udział ok. 500 osób. 
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- Do maratonu już coraz mniej czasu, 
bo ponownie chcielibyśmy dać moż-
liwość kolarzom rozpocząć sezon 
podczas naszej imprezy. Liczymy 
na udział zarówno dorosłych jak 
i  dzieci w  sile ponad 500 osób- za-
chęca Krzysztof Murdza, dyrektor 
sportowy maratonu. Zawody dla 
dorosłych w  tym roku odbędą się 
na dwóch dystansach: mega- 39 km 
i  mini- 13 km Jak zwykle w  ramach 
imprezy odbędą się Mistrzostwa 
Polski w maratonie MTB Branży TSL 
(Transport-Spedycja-Logistyka) oraz 
Otwarte Mistrzostwa Województwa 
Lubuskiego Służb Mundurowych. 
Będzie też Mini Festyn Rowerowy dla 

najmłodszych od 2 do 12 roku życia 
(6 kategorii wiekowych z podziałem 
na dziewczynki i chłopców plus kate-
goria rowerki biegowe dla najmłod-
szych). Start dzieci jest bezpłatny, 
wszyscy dostaną medale i  dyplomy 
uczestnictwa, najlepsze trójki dodat-
kowo puchary i nagrody, a na koniec 
wśród uczestników, rozlosowane zo-
staną atrakcyjne nagrody rzeczowe. 
Warto zatem wybrać się całymi ro-
dzinami i wziąć udział w zmaganiach 
rowerowych, także amatorsko, tym 
bardziej, że organizatorzy wraz ze 
sponsorami zadbali o cenne nagrody 
fi nansowe i  rzeczowe oraz bardzo 
bogaty pakiet startowy, zawiera-

jący m.in. okolicznościowy gadżet, 
baton, napój, ubezpieczenie NW, 
posiłek regeneracyjny po wyścigu, 
bufet na trasie i  na mecie wyścigu, 
pamiątkowy numer startowy, pełne 
zabezpieczenie medyczne, chipowy 
pomiar czasu oraz możliwość wzięcia 
udziału w  losowaniu niezwykle 
atrakcyjnych nagród dodatkowych. 

Już dziś zapraszamy na stronę: 
www.fslaktywni.pl do zapoznania 
się z  regulaminem i  rejestracji on-
-line do zawodów. Jesteśmy także 
na Facebooku, gdzie prezentujemy 
najświeższe i najnowsze informacje 
dotyczące tegorocznych zawodów. 

 (rt)
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To ich zdjęcia trafi ły do 
Od czterech lat słubiczanie wybierają osoby, które zasługują na miano miastoczułych. Ich zdjęcia trafi ają do kalendarza, z którego 

Trener, nauczyciel, dla wielu młodych piłkarzy autorytet. Piotr Dmuchowski przyznaje, że jego pasją jest praca. 

Uważa, że chcąc osiągnąć sukces trzeba się najpierw zakochać w ciężkiej pracy. 

Natalia i Karol Duerowie stworzyli Dziuplę Inicjatyw Przyrodniczych. Dzielą się z innymi swoimi pasjami 

i bardzo ich cieszy, że wokół nich jest wielu ludzi, dla których przyroda i ochrona środowiska są tak ważne jak 

dla nich. 

Gabriela Ceranowicz pomogła przyjść na świat wielu słubiczanom. Z naszym miastem związana jest od 13 lat. 

Kocha to, co robi, a jej podopieczni kochają ją.   

Jednym z marzeń Marcina Kiedrowicza, który od wielu lat prowadzi portal Słubice24.pl, jest to, żeby jego ro-

dzinne miasto nie straciło swojej szansy.

- Babcia zawsze mi powtarzała, że więcej jest szczęścia w dawaniu niż w braniu - mówi ksiądz Józef Zadworny.  

W tym dawaniu zawsze widział największy sens życia. 

Małgorzata Krzyżan, na co dzień policjantka, ma na swoim koncie wiele sportowych sukcesów. Kocha sport 

i swoją pasją zaraża młodych. 
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charytatywnego kalendarza
dochód przeznaczany jest na cele charytatywne. Poniżej prezentujemy tych, których zdjęcia ilustrują kalendarz Miastoczuli 2017.  

Marta Szymańska-Ptak uwielbia ludzi, którym chce się chcieć. Dlatego bliscy sercu są jej wszyscy, którym 

chce się chcieć działać tak jak ona, choćby w grupie Pomagamy.  

- To jest nagroda za pracę dla ludzi – tak Adam Poholski skomentował fakt, że trafi ł do kalendarza Miastoczułych 

2017. Dla ludzi, szczególnie niepełnosprawnych potrafi  zrobić wiele, żeby poczuli się choć trochę szczęśliwsi.   

-Jest tylko jedna droga. W górę – mawia Radosław Wiłkojć, trener boksu, który swoją pasją zaraził wielu mło-

dych słubiczan. 

- To ważne, gdy twoja twórczość może się okazać czymś wyjątkowym dla kogoś innego – mówi Rafał Rataj-

czak, producent muzyki, który ma na swoim koncie m.in. dwie złote płyty. 

Elżbieta Stranz-Kołosowska i Robert Stranz mają wspólne pasje i motto: - Chwytaj dzień. Udział w kalendarzu 

to dla nich, jeszcze wyżej zawieszona  poprzeczka w tym, co dają innym.  

Dziel się szczęściem – to motto Tomasza Fedyszyna, który wierzy, że każdy ma w sobie coś dobrego i wartego 

naśladowania. To, co sam ma najlepsze, pokazuje innym. 
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INFORMACJA

W Urzędzie Miejskim w Słubicach na okres 21 dni, wywieszono Zarządzenie Nr 23/2017 Burmistrza Słubic z dnia 31.01.2017 

r. w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń gospodarczych stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do od-

dania w najem na okres do 3 lat, w oparciu o pisemne wnioski zainteresowanych:

Lp. Położenie 

(miejscowość, ulica)

Nr Księgi wieczystej 

nieruchomości

Nr działki Pow. lokalu 

[m2]

Przeznaczenie lokalu

1.
Słubice,

ul. Paderewskiego 33
GW1S/00027621/9 542/54 5,78

Pomieszczenie 

gospodarcze

2.
Słubice,

ul. Słowiańska 10
GW1S/00005161/6 619/49 4,95

Pomieszczenie 

gospodarcze

3.
Słubice,

ul. Kościuszki 4
GW1S/00005206/4 715/23 4,06

Pomieszczenie 

gospodarcze

4.
Słubice,

ul. Sienkiewicza 1
GW1S/00013847/8 1287/1 7,27

Pomieszczenie 

gospodarcze

5.
Słubice,

ul. Sienkiewicza 1
GW1S/00013847/8 1287/1 6,83

Pomieszczenie 

gospodarcze

Historia parafi i NMP Królowej Polski w Słubicach 

Filharmonia... na starej szafi e 
Z okazji 70. rocznicy pierwszej misji świętej w Słubicach warto pokusić się o sporządzenie rzetelnego przy czynku do hi-
storii tej najstarszej słubickiej parafi i. Erygowana 16 lutego 1948 r., od początku prowadzona jest przez Księży Misjonarzy 
ze Zgromadzenia Misji św. Wincentego à Paulo w Krakowie.

Kroniki parafi alne oraz monografi a 
„Słubice 1945-1995” pod redakcją 
prof. Marii Rutowskiej zawierają 
w tym względzie pewne nieścisłości, 
a błędy nierzadko powielane są póź-
niej w  szkolnych wypracowaniach. 
Stąd zaistniała potrzeba spisania tej 
historii na nowo…

Geneza parafi i
Po ewakuacji niemieckiej ludności 
z  tych terenów, na początku 1945 
r. oraz po dotarciu tu Armii Czer-
wonej w  kwietniu 1945 r., do nowo 
powstałych Słubic zaczęła napływać 
ludność polska z  najrozmaitszych 

regionów. Byli to w  szczególności 
przesiedleńcy  z  dawnych Kresów 
Wschodnich oraz z  Wielkopolski, 
Mazowsza, Lubelszczyzny i  Śląska, 
a  także osoby powracające z  robót 
przymusowych na terenie III Rzeszy. 
2 maja 1945 r. około 18.00 do Słubic 
dotarli pierwsi napływowi Polacy:  
24 cywili oraz 28 uzbrojonych mili-
cjantów. Przybyli tu pieszo... z Kowa-
lowa. Pierwsi mieszkańcy widząc, że 
nie ma tutaj kościoła, uporządkowali 
dużą salę tzw. ewangelickiego domu 
wspólnoty przy ul. Mickiewicza 10 
(niem. Gemeinschaftshaus, An der 
Seidenfabrik 11). Prace adaptacyjne 
nadzorował burmistrz miasta a  za-
razem kierownik miejscowej szkoły 
powszechnej Józef Mager (1902-
1955), zaś powstałą w  ten sposób 
kaplicę poświęcił ks. Maximilian 
Loboda (1909-1980), kapłan katolic-
kiej parafi i pw. Świętego Krzyża we 
Frankfurcie nad Odrą. Władał on 
zarówno językiem niemieckim jak 
i polskim, a ze względu na pozytywne 
usposobienie zjednał sobie szybko 
zaufanie słubiczan. Przez pierwsze 
miesiące po zakończeniu wojny to 
właśnie Maximilian Loboda spra-
wował opiekę duszpasterską nad ka-
tolickimi mieszkańcami Frankfurtu 
nad Odrą i  Słubic. Począwszy od 24 
czerwca 1945 r. co kilka czy kilkana-
ście dni, przechodził tymczasowym 
mostem na Odrze, wzniesionym na 
wysokości późniejszej przychodni 
przy ul. Mickiewicza i  udzielał sa-
kramentów: chrztu, spowiedzi, 
ślubów i  namaszczenia chorych. 
Prowadził też pierwsze uroczystości 
pogrzebowe dla ludności polskiej, 
która na swoje potrzeby zaczęła wy-
korzystywać poniemiecki cmentarz 
(niem. Dammvorstadt-Friedhof), po-

wstały w  1814 r. na tzw. Wzgórzach 
Żydowskich i  służący słubiczanom 
do dzisiaj. Radzieccy wojskowi ad-
ministrujący mostem na Odrze coraz 
mniej przychylnie patrzyli na ka-
płana, który regularnie gościł wśród 
ludności polskiej. Dlatego Józef 
Mager zabiegał, żeby do  Słubic przy-
słać na stałe polskiego duszpasterza. 

Pierwszy proboszcz
13 listopada 1945 r., przyjechał tu 
młody i  energiczny ks. Edmund 
Łowiński ze Zgromadzenia Księży 
Misjonarzy św. Wincentego a  Paulo 
w  Krakowie. 2 grudnia 1945 r., 

w  pierwszą niedzielę adwentu, roz-
poczęł y się regularne nabożeństwa 
w kaplicy przy dzisiejszej ul. Mickie-
wicza, która szybko okazała się za 
ciasna na potrzeby wciąż rosnącej 
liczby ludności. Później służyła m.in. 
jako dom kultury a  kres obiektu 
przyniosła jego rozbiórka w  2005 r. 
Na miejsce nowego domu modlitwy 
szybko upatrzono obszerną salę 
dawnego domu strzeleckiego (niem. 
Schützenhaus), prowadzonego do 
1945 r. przez Bractwo Kurkowe we 
Frankfurcie nad Odrą a  położonego 
przy ul. 1 Maja 31. Dom wzniesiony 
w 1775 r. wraz z dobudowanymi póź-
niej pomieszczeniami postanowiono 
odrestaurować i  przeznaczyć na 
kościół oraz plebanię. Dzięki wieży 
wzniesionej w 1912 r. obiekt w dużym 
stopniu przypominał już kościół. 
Wcześniej podczas I wojny światowej 
służył m.in. jako lazaret wojskowy, 
nieco później wizytował go Adolf Hi-
tler, a pod koniec II wojny światowej 
przed obiektem wyrosły zapory prze-
ciwpancerne.

16 grudnia 1945 r. ks. proboszcz 
E. Łowiński wystąpił z  pismem do 
Prezydium Miejskiej Rady Naro-
dowej w Słubicach, żeby na potrzeby 
parafi i przekazano Zgromadzeniu 
Misjonarzy budynek przy ul. 1 Maja 
31. Zgodę podpisał przewodniczący 
MRN J. Mager, wybrany na tę funkcję 
8 grudnia 1945 r.

Z  wielkim zapałem i  wysiłkiem 
przystąpiono do uporządkowania 
przyszłego kościoła. Przy ofi ar-
ności lokalnego społeczeństwa 
i  przychylności części miejscowych 
władz budynek został odnowiony 
i  dostosowany do sprawowania li-
turgii. Ołtarz z  drzewa sosnowego 
według projektu inż. Władysława 

Drewsa wykonano w  Fabryce Mebli 
w  Świebodzinie, lożę dostosowano 
na potrzeby chóru z  fi lharmonią, 
a  na szczycie wieży zamontowano 
krzyż. Do czasu zainstalowania or-
ganów organista Juliusz Górecki 
grał na zdobycznej fi lharmonii, 
umieszczonej na przewróconej 
szafi e, bo w  ten sposób fi lharmonia 
była lepiej widoczna. W  niedzielę 3 
listopada 1946 r. budynek  poświęcił 
uroczyście administrator apostolski 
w  Gorzowie Wielkopolskim. ks. Ed-
mund Nowicki. W ołtarzu głównym 
umieszczono obraz Matki Boskiej 
Częstochowskiej - kopię obrazu ja-
snogórskiego wykonaną przez p. 
Witczaka oraz dwa kolejne wizerunki 
autorstwa mieszkańca Słubic Idziego 
Dębnickiego: obrazy św. Wincentego 
à Paulo (1581-1660, założyciela Zgro-
madzenia Księży Misjonarzy) i św. Ka-
tarzyny Labouré (1806-1876, siostry 
miłosierdzia, kanonizowanej w  1947 
r.). Ponadto w kościele umieszczono 
obraz Serca Pana Jezusa, a  na wieży 
dzwon, który według relacji Stefana 
Chmielewskiego, przywieziony tu 
z  poewangelickiego kościoła w  Li-
sowie.

Powołanie Rady Parafi alnej 
i poświęcenie kościoła
15 stycznia 1946 r. do Słubic przy-
były siostry miłosierdzia ze Zgroma-
dzenia Misjonarzy św. Wincentego 
à Paulo, które pomagały księżom. 
W kwietniu 1946 r. ofi cjalnie nie było 
jeszcze samej parafi i, ale powstała już 
pierwsza 5-osobowa rada parafi alna 
w składzie: Józef Mager (przewodni-
czący), Edward Bąk, Stefan Chmie-
lewski, Józef Karasek oraz Piotr 
Marganiec.

22 kwietnia 1946 r. poświęcony zo-
stał pierwszy kościół fi lialny pw. św. 
Józefa w Rybocicach. Kolejny kościół 
fi lialny w Biskupicach Starych został 
ofi arowany parafi i dopiero w 1959 r. 
przez Urząd do Spraw Wyznań, a ko-
ściół fi lialny w Lisowie w 1961 r. 

30 maja 1946 r. do Słubic przybył 
kolejny kapłan, ks. Alfons Michalski. 
3 listopada 1946 r. nastąpiło ofi cjalne 
poświęcenie kościoła, a kazanie pod-
czas pontyfi kalnej sumy wygłosił 
kanclerz kurii gorzowskiej ks. Jan 
Zaręba. Przy okazji zorganizowano 
pierwszą po wojnie uroczystość 
bierzmowania na ziemi słubickiej 

dla 510 osób z najbliższej okolicy. 16 
lutego 1948 r. dekretem Kurii Admi-
nistracji Apostolskiej w  Gorzowie 
Wielkopolskim została erygowana 
parafi a NMP Królowej Polski w  Słu-
bicach. Pierwszym proboszczem zo-
stał ks. Edmund Łowiński. Funkcję 
proboszcza parafi i pw. NMP Kró-
lowej Polski w Słubicach obejmowali 
potem kolejno: ks. Józef Włodarczyk 
(1948-1958), ks. Tadeusz Schweichler 
(1958-1961), ks. Joachim Kowalski 
(1961-1971), ks. Antoni Tyszka (1971 
- 1975), ks. Stanisław Matuszewski 
(1975-1981), ks. Marian Pawlos (1981-
1987), ks. Czesław Surówka (1987-
1989), ks. Edward Batko (1989-1992), 
ks. Aleksander Bandura (1992-1998), 
ks. Adam Kaganek (1998-2004), ks. 
Andrzej Gerej (2004-2013) i  ks. To-
masz Partyka (od 2013 r.).

W październiku 1948 r. J. Mager mu-
siał całkowicie opuścić szeregi PPS. 
Znalazł się w  gronie 45 osób, które 
pod pretekstem „wrogiej działalności 
przeciwko klasie pracującej” zostały 
usunięte z partii. Oprócz niego byli to 
m.in. Stefan Chmielewski, Kazimierz 
Durak oraz Stanisław Olszowski. Dla-
czego tak bezpardonowo złamano 
karierę publiczną człowieka mocno 
zasłużonego dla Słubic? Na pewno 
nie wszyscy przychylnie odbierali ak-
tywność Magera w radzie parafi alnej.  
3 maja 1957 r. słubiczanie złożyli tzw. 
śluby jasnogórskie, czyli odmówili 
ofi cjalną modlitwę w formie ślubów 
złożonych Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski, a napisanych przez 
prymasa Stefana Wyszyńskiego 
podczas uwięzienia w  klasztorze 
sióstr nazaretanek w  Komańczy. 
We wrześniu 1961 r. z  Bydgoszczy 
do Słubic przybył nowy proboszcz 
ks. Joachim Kowalski, który. do-
konał znaczących zmian wnętrza 
kościoła. Podjęte w latach 60. prace 
remontowe kontynuował kolejny 
proboszcz ks. Antoni Tyszka, któ-
rego staraniami zakupione zostały 
m.in. nowe organy. W  pomieszcze-
niach parterowych, będących drugą 
siedzibą zamkniętej 13 lipca 1962 r. 
ochronki „Caritas”, powstały miesz-
kania dla księży.

Nowa diecezja gorzowska 
Spory przełom w  dotychczasowej 
administracji kościelnej przyniosła 
bulla papieża Pawła VI pt. „Episco-

parum Poloniae”, która ustanowiła 6 
nowych diecezji na ziemiach zachod-
nich, m.in. diecezję gorzowską, a  jej 
pierwszym biskupem został ks. Wil-
helm Pluta (1910-1986).

3 maja 1981 r., tj. podczas tzw. 
festiwalu „Solidarności” a  krótko 
przed stanem wojennym na placu 
Bohaterów w  Słubicach została od-
prawiona uroczysta Msza Święta, 
podczas której to po raz pierwszy od 
kilkudziesięciu lat połączono ob-
chody kościelne ku czci NMP Kró-
lowej Polski z  zakazanym świętem 
Konstytucji 3 Maja. W  związku z ro-
snącą liczbą ludności na ziemi słu-
bickiej zdecydowano się na okrojenie 
słubickiej parafi i na rzecz przyszłej 
parafi i pw. Ducha Świętego w Słubi-
cach, erygowanej ostatecznie w  nie-
dzielę 2 października 1988 r. 

Na przełomie lutego i marca 2010 
r. dokonano konserwacji krzyża mi-
syjnego, stojącego na co dzień przed 
wejściem do kościoła. Przy kościele 
powstała organizacja pożytku pu-
blicznego Hospicjum Domowe św. 
Wincentego a à Paulo w Słubicach.

W  2013 r. do kościoła wprowa-
dzono relikwie s. Faustyny Kowal-
skiej i  Ojca Świętego Jana Pawła II, 
co upamiętnia tablica zawieszona 
w maju 2013 r. na fasadzie kościoła.   

Roland Semik

Kościół, który powstał na bazie domu strzelca, może pomieścić ok. 3 tys. osób.  W jego 

wnętrzach stanęły dwa rzędy ławek, wykonane w 1947 r. Do tego czasu wierni musieli 

przynosić ze sobą krzesła z pobliskich ogródków działkowych.

Katolicki ksiądz z Frankfurtu nad Odrą 

Maximilian Loboda pierwszą Mszę Świętą 

na terenie powojennych Słubic odprawił 

w niedzielę 24 czerwca, pierwszego ślubu 

udzielił 19 sierpnia 1945 r. Janowi Maćko-

wiakowi i Stanisławie Bugier.
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Z.I.M.A. w słubickiej 
bibliotece!

ZI.M.A. – Zimowe Inspiracje Młodych Artystów to tegoroczne hasło zi-
mowych ferii, w których licznie uczestniczyły dzieci ze Słubic i nie tylko.

To było kolejne 
smaczne 
spotkanie 

Kulinarne Czwartki w bibliotece miejskiej to 
okazja, żeby poznać nowe przepisy i wspól-
nie coś przyrządzić. Na lutowym spotkaniu 
królowały sałatki. Różnorodność kompozy-
cyjna oraz łatwość ich przyrządzania spra-
wia, że każdy może znaleźć coś dla siebie. 

W  programie znalazło się wiele 
ciekawych atrakcji, m.in. zajęcia 
plastyczne, podczas których dzieci 
mogły wykonać zimowe drzewa me-
todą kirigami oraz miasto nocą.  

Bardzo ciekawe zajęcia odbyły 
się z  udziałem Grzegorza Trzmie-
lewskiego - modelarza, który 
wprowadził dzieci w  tajniki swojej 
pasji budowania statków z  za-
pałek. W trakcie zajęć plastycznych 
Grzegorz pomagał uczestnikom 
w projektowaniu i szkicowaniu róż-
nych modeli statków, które dzieci 
następnie wyklejały zapałkami. 
Uczestnicy mieli wielką satysfakcję 
ze spotkania, podczas którego otrzy-
mali również autografy na papiero-
wych statkach.  

Podczas ferii do biblioteki za-
witał Teatr EDU-ARTIS z  Krakowa 
ze wspaniałym, interaktywnym 
spektaklem dla dzieci pt. „Witajcie 
w  naszej bajce”. Mottem prze-
wodnim spektaklu było zachęcenie 
do czytania, pokazując jak można 
ciekawie spędzić czas z książką. Wi-
downia bawiła się doskonale, wy-
pełniając salę gromkim śmiechem. 
W  tym dniu odwiedziły nas dzieci 
ze słubickich przedszkoli, szkół 
oraz mieszkańcy miasta.

Wielką frajdą dla dzieci było 
„odkrycie na nowo” gier planszo-
wych. Gry sprawnościowe, manu-
alne i logiczne sprawiły wszystkim 
ogromną radość i  dały dużo satys-
fakcji podczas rywalizacji ze sobą 
oraz rozwiązywania szeregu zadań. 
Cieszymy się bardzo, że gry plan-
szowe stają się atrakcyjną formą 
zajęć nie tylko dla dzieci, ale rów-
nież ich rodziców, co można było 
zauważyć podczas naszych spotkań. 

Na zajęciach nie zapomnieliśmy 
o  książkach, które były wspólnie 
czytane oraz licznie wypożyczane. 
Po Zimowych Inspiracjach Młodych 
Artystów, i nie tylko, pozostały miłe 
wspomnienia, pamiątkowe zdjęcia 
oraz wspaniałe prace plastyczne, 
które można oglądać w  oddziale 

dla dzieci słubickiej biblioteki. 
Cieszymy się, że kolejne ferie w bi-
bliotece dały dużo radości młodym 
uczestnikom. 

Ferie przeprowadzone zostały 
w  ramach „Małej Akademii Sztuk 
Przepięknych”. 

Tekst i foto:  Biblioteka miejska 

Były pyszne sałatki m.in. z buraka, 
awokado, ananasa i sałaty z dodat-
kiem migdałów oraz słonecznika; 
sałatka z  makaronu ryżowego 
i świeżego ogórka; z marchwi z do-
datkiem prażonego słonecznika; 
warzywne sałatki urozmaicone 
ryżem, tuńczykiem czy kiełkami 
fasoli. Sekretem sałatek są nie tylko 
ich składniki, ale i przyprawy, które 
w indywidualny sposób podkreślają 
i  uszlachetniają nawet najprostszą 

sałatkę. Na spotkaniu klubowiczki 
dzieliły się właśnie takimi sekre-
tami. Rodzinna atmosfera panująca 
na naszym spotkaniu zachęcała 
do wymieniania się kulinarnymi 
pomysłami. Kolejne spotkanie Ku-
linarnych Czwartków odbędzie się 
2 marca o 16.00 w oddziale dla do-
rosłych. Tematem spotkania będzie 
„Szarlotka Krysi w  roli głównej”. 
Serdecznie zapraszamy!  

 Źródło: Biblioteka miejska

Leszek Możdżer zagra na Dniach Muzyki nad Odrą
10 marca o 19.00, w Collegium Polonicum, zagra Leszek Możdżer. Solowy recital pianisty z polską muzyką fi lmową bę-
dzie jednym z kulminacyjnych wydarzeń Festiwalu Dni Muzyki nad Odrą. Artysta interpretować będzie głównie kom-
pozycje Krzysztofa Komedy, ale także inne fi lmowe tematy muzyczne. Koncert będzie także zwieńczeniem i komenta-
rzem do seansów w Kinie SMOK 4 i 5 marca (m.in. „Nieustraszeni łowcy wampirów” czy ”Pianista”) . 

Solowy debiut Możdżera w  mo-
nachijskiej wytwórni ACT, płyta 
„Komeda” z  roku 2011, to hołd zło-
żony polskiemu wyjątkowemu 
artyście, Krzysztofowi Komedzie, 
który nie tylko był uznanym pia-
nistą jazzowym i  kompozytorem, 
ale również znany jest ze ścieżek 
dźwiękowych do większości fi lmów 
w  reżyserii Romana Polańskiego. 
Krzysztof Komeda zmarł w  1969 
roku w wieku zaledwie 38 lat. 

Leszek Możdżer uważany jest za 
jedno z największych odkryć wśród 
polskich muzyków jazzowych. Jego 
koncertom zawsze towarzyszy ma-
giczna atmosfera, co bardzo szybko 
sprawiło, że jego nazwisko stało 
się szeroko rozpoznawalne wśród 
fanów jazzu nie tylko w  Polsce, 
ale również poza nią. W  latach 
1994, 2008 oraz ponownie w  roku 
2010 Możdżer wygrywa w  plebi-
scycie polskiego Jazz Forum na 

najlepszego pianistę roku. Moż-
dżer stworzył swój własny, rozpo-
znawalny styl, którym wypełnia 
luki pomiędzy muzyką klasyczną 
a  jazzem oraz korzysta ze swojego 
doświadczenia jako wykonawcy 
muzyki fi lmowej dla 20th Century 
Fox, czym dowodzi, że jest wiernym 
i empatycznym tłumaczem muzyki 
Krzysztofa Komedy. Nieważne czy 
odsłania romantyczne i  duchowe 
pokrewieństwo w  utworze Ballad 
For Bernt lub swoją ciemną stronę 
w  Rosemary’s Baby (najbardziej 
znanym utworze muzyki fi lmowej 
Komedy) czy też kiedy rozkoszuje 
się niekonwencjonalnym rytmem 
i harmonią jazzową w Crazy Girl, ar-
cydzieło stworzone przez Możdżera 
znacznie przekracza jakiekolwiek 
ramy czy stereotypowy sposób my-
ślenia – czytamy w opisie do płyty.  

Źródło: Słubicki Miejski 
Ośrodek Kultury

Specjalnie dla Państwa dokonaliśmy 
subiektywnego wyboru wydarzeń 
szczególnie godnych uwagi.

9 marca 2017, 19:30, 
Filharmonia we Frankfurcie nad Odrą

Muzyka Narodowa
S. Moniuszko - Uwertura z opery Halka, 

F. Chopin - Koncert fortepianowy e-

-moll, A. Dworzak - IX Symfonia e-moll 

„Z nowego świata”

12 marca 2017, 19:30, 
Filharmonia we Frankfurcie nad Odrą

Koncert finałowy
C.M. Weber - Uwertura z opery „Wolny 

strzelec”, H. Wieniawski - koncert 

skrzypcowy nr 2 d-moll, A. Dworzak - 

VIII Symfonia G-dur

Bilety na wszystkie wydarzenia dostęp-

ne są w kasie Słubickiego Miejskiego 

Ośrodka Kultury
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Ta galeria jest oknem na sztukę 
Rozmowa z Anną Panek-Kusz, kuratorką galerii OKNO, która działa w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury i współor-
ganizatorką Festiwalu Nowej Sztuki lAbiRynT. 

- Branżowe czasopismo artluk 
uznało, że w ubiegłym roku galeria 
OKNO była jedną z  20 najciekaw-
szych instytucji sztuki współcze-
snej w  Polsce (znalazła się na 11. 
miejscu), a  lAbiRynT zajął 9. po-
zycję wśród 20 najciekawszych wy-
staw ubiegłego roku. Gratulacje!
- Dziękuję. Galerię prowadzę od 15 
lat i  już na początku wytyczyłam 
sobie program wystawienniczy, 
który konsekwentnie realizuję, 
kładąc jednocześnie duży nacisk na 
edukację artystyczną, plastyczną, 
ogólną wiedzę o sztuce, zarówno tej 
dawnej, jak też współczesnej i awan-
gardowej. 

- Nie obawiałaś się pójść ścieżką 
sztuki współczesnej, która bywa 
niezrozumiała i trudna? 
- Na pewno było to wyzwanie, ale 
miałam też śmiały plan, żeby nie 
tylko zająć się prezentacją aktual-
nych tendencji w sztuce, ale również 
edukacją. Żadnej wystawy nie po-
zostawiam bez komentarza, każdą 
poprzedzają warsztaty, podczas któ-
rych twórcy przybliżają to co robią, 
a  następnie prowadzą praktyczne 
warsztaty z  uczestnikami dając im  
możliwość własnej realizacji, ale też 
dzieląc się z  nimi swoim doświad-
czeniem. Po takich warsztatach 
udział w  wernisażu jest już świa-
domy, a  prezentowana sztuka bar-
dziej zrozumiała. 
  
- Kto najczęściej korzysta z warsz-
tatów?
- Przychodzą zarówno dzieci, mło-
dzież jak i  dorośli. Amatorzy, jak 
również osoby, które już się realizują 
artystycznie. 

- Co Twoim zdaniem jest ma-
gnesem, który przyciąga do galerii 
OKNO? 
- Poprzez wiele inicjatyw, które reali-
zujemy w galerii, trochę odczarowa-
liśmy to miejsce, powodując, że nie 
jest już ono obce, niezrozumiałe.  

- No właśnie, galeria to nie tylko 
wystawy…
- Organizujemy szereg akcji, pro-
jektów, warsztatów o  profi lu ar-
tystycznym. Każdego roku przed 
Bożym Narodzeniem są warsztaty, 
podczas których można samo-
dzielnie przygotować ozdoby i upo-
minki dla najbliższych. Podobna 
akcja jest też przed Wielkanocą. Co 
tydzień można uczestniczyć w  cy-
klicznych zajęciach plastycznych 
i  fotografi cznych dla dzieci i  doro-
słych. Efekty pracy grupy fotogra-
fi cznej widać choćby w  kalendarzu 
wydawanym od wielu lat.  

- W  Słubicach, dzięki Tobie zado-
mowił się też festiwal lAbiRynT. 
Startował wiele lat temu na pogra-
niczu czesko-polskim. Jak udało 
się przenieść tę prestiżową imprezę 
właśnie do nas? 
- Prof. Jerzy Olek z Wrocławia, który 
jest twórcą tego festiwalu, kryty-
kiem sztuki i  artystą, wystartował 
z  nim kilkanaście lat temu na po-
graniczu czesko-polskim. Poma-
gałam mu trochę i gdy okazało się, 
że szuka nowego miejsca, zapro-
ponowałam Słubice. Cieszę się, że 
mi zaufał, bo miał też propozycje 
z Gdańska i Czech. 

- Co według Ciebie jest siłą tego fe-
stiwalu, dzięki której lAbiRynT ma 

tak wysokie notowania w Polsce? 
- Przez trzy festiwalowe dni wę-
drujemy z  miejsca do miejsca, na 
kolejne prezentacje, wystawy i wy-
kłady, które odbywają się w dwóch 
krajach i  co ważne żadne imprezy 
się nie pokrywają. To wspólne 
wędrowanie jest świetną okazją 
do dyskusji o  sztuce, do nawiązy-
wania relacji i kontaktów. Poza tym 
mamy tu co roku międzynarodowe 
grono artystów, którzy konfrontują 
się z  odbiorcami z  dwóch różnych 
krajów, o  jednak nieco innej men-
talności i kulturze. Bardzo ważnym 
elementem jest też to, że lAbiRynT 
staje się często zalążkiem kolej-
nych artystycznych projektów. To 
tutaj rodzą się pomysły, to tutaj 
trwa dyskusja o  nich, a  w  konse-
kwencji twórcy, którzy się tu po-
znają, nierzadko potem realizują 
coś wspólnie.  
 
- Festiwal poprzedza akademia lA-
biRynTu. To jest też pewnego ro-
dzaju novum…
- Zamierzeniem akademii jest współ-
praca z  lokalnymi pasjonatami 
sztuki, którym stwarzamy możli-
wość udziału w warsztatach prowa-
dzonych przez znanych artystów. To 
pod ich okiem amatorzy realizują 
temat, który w  efekcie prezentują 
na jednej z  festiwalowych wystaw. 
Z  roku na rok wartość artystyczna 
tych prezentacji jest coraz wyższa. 
Nie bałabym się nawet powiedzieć, 
że często poziomem dorównuje wy-
stawom prezentowanym przez do-
świadczonych już artystów. 
 
- Dziękuję.  

Beata Bielecka 

„Konstrukcje rzeczywistości” Michaela Kurzwellego
W Galerii OKNO Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury do połowy 
marca można oglądać wystawę Michaela Kurzwellego „Konstruk-
cja rzeczywistości”

Michael Kurzwelly to artysta wi-
zjoner, performer, malarz, inicjator 
wielu projektów artystycznych 
działający najczęściej w  przestrze-
niach miejskich. 

Jak więc usystematyzować jego 
twórczość w  ramach wystawy 

w  przestrzeni jasno określonej, 
typowo galeryjnianej? Udało się 
to znakomicie i  choć nie chcia-
łabym używać słowa retrospek-
tywa, to jednak w pewnym sensie 
tak jest, bo wystawa zawiera wiele 
elementów z  jego dotychcza-

sowej działalności artystycznej, 
w  ramach konstruowanych przez 
niego rzeczywistości. Wyliczyć 
by tu można Białą i Czarną Strefę, 
Nową Amerykę czy Słubfurt. Mi-
chael Kurzwelly nie jest typowym, 
standardowym artystą dlatego wy-
stawa nie mogła być standardowa, 
oddziaływuje, przemawia do nas 
za pośrednictwem: malarstwa, 
fotografi i, fi lmu czy też słupów 
z fotografi ami imitującymi drogo-
wskazy. Wystawa animuje i wpro-
wadza w  tematykę, czy bardziej 
trafnie problematykę, wykreowa-
nych przez Michaela przestrzeni, 
które niby są, niby ich nie ma, 
którymi artysta dowolnie żongluje 
aranżując w nich kolejne projekty, 
animując przy tym różne grupy 
społeczne i  narodowościowe. Po-
dejmowana przez Michaela te-
matyka pogranicza, tożsamości 
i  relacji społecznych w  konse-
kwencji przemian, zamian, wza-
jemnego sąsiedztwa przestaje 
dziwić gdy poznajemy biografi e 
artysty, którego losy prowadziły 
przez różne miasta, regiony i kraje 

poprzez Niemcy gdzie się uro-
dził i  studiował, Polskę i  Francje 
a  obecnie od 20 lat związany jest 
ze Słubicami i  Frankfurtem nad 
Odrą, nazwanych przez niego 
Słubfurtem. Choć początkowo 
nazwa ta służyła pewnej ideologii 
artystycznego projektu wpisała się 
na stałe do kanonu języka miesz-
kańców naszego pogranicza. 

Ilość artystycznych przedsię-
wzięć podejmowanych przez 

artystę onieśmiela, a  jego chary-
zmatyczna osobowość i  zdolności 
animacyjne przysporzyło mu wielu 
zwolenników i  współtwórców jego 
wizji, którzy towarzyszą mu w jego 
artystycznej drodze na pograniczu 
rzeczywistości i  artystycznej kre-
acji, choć jak sam przyznaje jego 
twórczość często wywołuje skrajne 
emocje i polemikę. 

 Serdecznie zapraszam 
Anna Panek-Kusz

Anna Panek-Kusz ma na swoim koncie wiele wyróżnień. Jednym z najcenniejszych jest  

Brandenburski Order Zasługi, który może dostać tylko 300 żyjących osób. Orderem tym 

Niemcy wyróżnili wcześniej m.in. zdobywcę Oscara reżysera Volkera Schloendorff a.  
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Sztuka twórcy Słubfurtu dostarczyła publiczności wielu tematów do dyskusji.

Michael Kurzwelly to artysta dobrze znany po obu stronach Odry. 
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INFORMACJA

Burmistrz Słubic informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach w dniu 27 stycznia 2017r. wywieszono wykaz 

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

- Słubice ul. Rysia, działka 949/106 o pow. 18m2 – teren zabudowany w kompleksie garaży murowanych (rząd III segment 19),

- Słubice ul. Szczecińska, działka 62/84 o pow. 19m2 – teren zabudowany w kompleksie garaży murowanych (rząd III segment 19),

- Słubice ul. Szczecińska, działka 62/50 o pow. 19m2 – teren zabudowany w kompleksie garaży murowanych (rząd II segment 13),

- Słubice ul. Rysia, działka 949/139 o pow. 18m2 – teren zabudowany w kompleksie garaży murowanych (rząd II segment 17),

- Słubice ul. Rysia, działka 949/107 o pow. 18m2 – teren zabudowany w kompleksie garaży murowanych (rząd III segment 20),

- Słubice ul. Rysia, działka 949/110 o pow. 19m2 – teren zabudowany w kompleksie garaży murowanych (rząd III segment 23),

- Słubice ul. Rysia, działka 949/111 o pow. 17m2 – teren zabudowany w kompleksie garaży murowanych (rząd III segment 24),

- Słubice ul. Rysia, działka 949/100 o pow. 18m2 – teren zabudowany w kompleksie garaży murowanych (rząd III segment 13),

- Słubice ul. Rysia, działka 949/114 o pow. 18m2 – teren zabudowany w kompleksie garaży murowanych (rząd III segment 27),

- Słubice ul. Rysia, działka 949/113 o pow. 18m2 – teren zabudowany w kompleksie garaży murowanych (rząd III segment 26),

- Słubice ul. Szczecińska, działka 62/80 o pow. 18m2 – teren zabudowany w kompleksie garaży murowanych (rząd IV segment 26).

Wykaz wywieszono dnia 27 stycznia 2017r. na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach oraz zamieszczono 

na stronie urzędu bip.slubice.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 

1 - Wydział Gospodarowania Nieruchomościami i Architektury lub telefonicznie 095 737 20  51. 

Słubice, dn. 01.02.2017r. 

TŁUMACZENIA I DORADZTWO IZABELA FECHNER

Dyskretnie, szybko i profesjonalnie. ZAPRASZAMY!

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

Kom. 0048 665 516 433

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

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

•  Tłumaczenia przysięgłe i zwykłe z języka niemieckiego,  

angielskiego i rosyjskiego

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

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

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

CENY KONKURENCYJNE!

Reklama

INFORMACJA

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

27 stycznia 2017r. wywieszono wykaz nieruchomości gruntowych, stanowią-

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

- Słubice ul. Rysia, działka 949/106 o pow. 18m2 – teren zabudowany w kom-

pleksie garaży murowanych (rząd III segment 19),

- Słubice ul. Szczecińska, działka 62/84 o  pow. 19m2 – teren zabudowany 

w kompleksie garaży murowanych (rząd III segment 19),

- Słubice ul. Szczecińska, działka 62/50 o  pow. 19m2 – teren zabudowany 

w kompleksie garaży murowanych (rząd II segment 13),

- Słubice ul. Rysia, działka 949/139 o pow. 18m2 – teren zabudowany w komplek-

sie garaży murowanych (rząd II segment 17),

- Słubice ul. Rysia, działka 949/107 o pow. 18m2 – teren zabudowany w komplek-

sie garaży murowanych (rząd III segment 20),

- Słubice ul. Rysia, działka 949/110 o pow. 19m2 – teren zabudowany w komplek-

sie garaży murowanych (rząd III segment 23),

- Słubice ul. Rysia, działka 949/111 o pow. 17m2 – teren zabudowany w komplek-

sie garaży murowanych (rząd III segment 24),

- Słubice ul. Rysia, działka 949/100 o pow. 18m2 – teren zabudowany w kom-

pleksie garaży murowanych (rząd III segment 13),

- Słubice ul. Rysia, działka 949/114 o pow. 18m2 – teren zabudowany w komplek-

sie garaży murowanych (rząd III segment 27),

- Słubice ul. Rysia, działka 949/113 o pow. 18m2 – teren zabudowany w komplek-

sie garaży murowanych (rząd III segment 26),

- Słubice ul. Szczecińska, działka 62/80 o  pow. 18m2 – teren zabudowany 

w kompleksie garaży murowanych (rząd IV segment 26).

Wykaz wywieszono dnia 27 stycznia 2017r. na okres 21 dni w siedzibie Urzędu 

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

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miej-

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

mościami i Architektury lub telefonicznie 095 737 20  51. 

Słubice, dn. 01.02.2017r. 

6 KWIETNIA 2017, GODZ. 19.00
aula Collegium Polonicum 
bilety: 70 zł dostępne w SMOK

INFORMACJA

Burmistrz Słubic informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach w dniu 7 lutego 2017r. wywieszono wykaz nieru-

chomości gruntowej, stanowiącej zasób Gminy Słubice, przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat:

- Słubice ul. Szczecińska, działka 62/98 o pow. 18m2 – teren zabudowany w kompleksie garaży murowanych (rząd IV segment 8).

Wykaz wywieszono dnia 7 lutego 2017r. na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach oraz zamieszczono na 

stronie urzędu bip.slubice.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 

1 - Wydział Gospodarowania Nieruchomościami i Architektury lub telefonicznie 095 737 20  51. 

Słubice, dn. 13.02.2017r. 

Kino konesera
zaprasza

szczegóły i bilety na www.smok.slubice.pl

Zwierzęta nocy
27 lutego, godzina 19:00

Lion. Droga do domu
27 lutego, godzina 19:00
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ANKIETA

konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Słubicach 

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Słubice

Zgłaszający wnioski /uwagi 

imię i nazwisko / 

ewentualna nazwa reprezentowanego 

przez osobę podmiotu 

Adres Nr telefonu
Adres poczty 

elektronicznej
Data wypełnienia

WNIOSKI O CHARAKTERZE SZCZEGÓŁOWYM

Lp.

Aktualny zapis w projekcie 

uchwały  wraz z nr paragrafu, 

ustępu, punktu itd.

Sugerowana zmiana (konkretny 

sugerowany zapis paragrafu, 

ustępu i punktu itd.)

Uzasadnienie

1.

2.

3.

UWAGI O CHARAKTERZE OGÓLNYM

Lp. Uwagi Uzasadnienie

1.

2.

3.

Projekt uchwały będący przedmiotem konsultacji jest dostępny na stronie internetowej www.slubice.pl w zakładce Gminny 

Program Rewitalizacji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej bip.slubice.pl w zakładce Wybory, referenda i konsultacje.

Wypełnione ankiety należy składać do 10 marca 2017 r.:

• drogą elektroniczną na adres: marika.cembrowicz@slubice.pl ,

• w Urzędzie Miejskim w Słubicach w godzinach urzędowania,

• w Punkcie Konsultacyjnym w godzinach jego otwarcia,

• pocztą na adres - Urząd Miejski w Słubicach, ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do konsultacji projektu uchwały 

Rady Miejskiej w Słubicach w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Słubice, zgodnie 

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 922).

        Podpis osoby zgłaszającej uwagi

INFORMACJA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i  obszaru rewitalizacji 

gminy Słubice 

Burmistrz Słubic, na podstawie  art. 6 w związku z art. 11 ust. 3 ustawy o rewita-

lizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 ze zm.), zaprasza do 

udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Słubice.

Na początku września 2016 r. gmina Słubice przystąpiła do sporządzenia Gmin-

nego Programu Rewitalizacji, zwanego dalej GPR, w oparciu o przepisy usta-

wy o rewitalizacji, która określa zasady oraz tryb przygotowania, prowadzenia 

i oceny rewitalizacji.

Zgodnie z zapisami ww. ustawy, jednym z pierwszych etapów tworzenia GPR 

jest przeprowadzenie diagnozy gminy w  celu zidentyfikowania jej obszarów 

zdegradowanych i obszaru rewitalizacji. 

Za obszar zdegradowany uważa się obszar znajdujący się w stanie kryzysowym 

z powodu występowania na nim negatywnych zjawisk społecznych, współwy-

stępujących z co najmniej jednym z następujących negatywnych zjawisk: go-

spodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych. 

Obszar rewitalizacji to z kolei taki, który cechuje się szczególną koncentracją 

tych zjawisk, na którym, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, 

gmina zamierza prowadzić rewitalizację.

Gmina Słubice zakończyła diagnozę i  w  oparciu o  uzyskane wyniki wstępnie 

wyznaczyła obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji, których granice osta-

tecznie zostaną przyjęte w drodze uchwały Rady Miejskiej w Słubicach. Zanim 

jednak dojdzie do podjęcia uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegra-

dowanego i  obszaru rewitalizacji gminy Słubice, z  uwagi na istotność opinii 

społeczeństwa w  tym zakresie, Burmistrz Słubic zobowiązany jest poddać 

projekt uchwały konsultacjom społecznym i  zaprosić osoby upoważnione do 

wzięcia udziału w konsultacjach do składania uwag i wyrażania swoich opinii.

I. UPRAWNIENI DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH:

1) mieszkańcy obszaru wstępnie wyznaczonego jako obszar rewitalizacji oraz 

właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i  podmioty zarządzające 

nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w  tym spółdzielnie 

mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i  towarzystwa budownictwa spo-

łecznego;

2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni punkcie 1;

3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy dzia-

łalność gospodarczą;

4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy dzia-

łalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

6) organy władzy publicznej;

7) podmioty, inne niż wymienione w punkcie 6, realizujące na obszarze wstęp-

nie wyznaczonym jako obszar rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

II. TERMIN KONSULTACJI:

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 07 lutego 2017 r. do 10 marca 

2017r. 

III. FORMY KONSULTACJI:

1) Zbieranie uwag i opinii w formie papierowej oraz elektronicznej za pomocą 

badania ankietowego. 

Ankieta jest dostępna od dnia 07 lutego 2017 r. na stronie internetowej gminy 

www.slubice.pl w zakładce Gminny Program Rewitalizacji, w Biuletynie Infor-

macji Publicznej, w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Słubicach 

oraz w lutowym wydaniu Gazety Słubickiej.

Wypełnione ankiety można składać:

• drogą elektroniczną na adres - marika.cembrowicz@slubice.pl ,

• w Urzędzie Miejskim w Słubicach,

• w Punkcie Konsultacyjnym w godzinach jego otwarcia,

• pocztą na adres - Urząd Miejski w Słubicach, ul. Akademicka 1, 69-100 Słubi-

ce.

2) Spotkania indywidualne z  mieszkańcami i  zbieranie uwag w  Punkcie Kon-

sultacyjnym. Punkt Konsultacyjny mieści się w siedzibie Urzędu Miejskiego 

w Słubicach, w pokoju 217 (II piętro po lewej stronie). Czynny w każdą środę 

w okresie trwania konsultacji (począwszy od dnia 07 lutego 2017r.) w godzi-

nach 14:00 – 16:00.

3) Wywiady bezpośrednie z mieszkańcami.

Wywiady bezpośrednie z mieszkańcami prowadzone będą na terenie miasta, 

dnia 15 lutego 2017 r. w godzinach 11:00 – 17:00.

4) Spotkanie z mieszkańcami.

Spotkanie z mieszkańcami odbędzie się w sali Centrum Organizacji Pozarządo-

wych w Słubicach, ul. Piłsudskiego 3-4 w Słubicach, w dniu 22.02.2017 r. o godz. 

17:00.

Uwagi złożone po upływie terminu konsultacji nie będą uwzględniane.

Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja 

podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich prze-

prowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odnie-

sieniem się do nich.

INFORMACJA

W Urzędzie Miejskim w Słubicach w dniu 31.01.2017 r. wywieszono Zarządzenie 

Nr 22/2017 Burmistrza Słubic z  dnia 31.01.2017 r. o  zmianie zarządzenia nr 

4/2017 Burmistrza Słubic z dnia 03.01.2017 r.
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W związku z energicznym rozwojem naszej firmy poszukujemy: 

• KANDYDATÓW NA TAPICERÓW
• KANDYDATÓW NA STOLARZY

• ZAŁOGI BEZPOŚREDNIO PRODUKCYJNEJ Z BRANŻY MEBLARSKIEJ

Oferujemy:
• stabilne warunki zatrudnienia w nowoczesnej firmie;

• rodzaj pracy pełny etat;

• wynagrodzenie adekwatne do osiąganych wyników;

CV prosimy wysłać na adres: 

praca@wendre.com 
lub składać osobiście w siedzibie naszej firmy: Wendre Poland Sp. z o.o. 

przy Alei Milenijnej 2 w Kostrzynie nad Odrą.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)

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 nieruchomości Numer działki Powierzchnia w hektarach Księga wieczysta Cena netto  nieruchomości wadium

1 ul. Konstytucji 3 Maja 281/146 0,0323 ha GW1S/00009934/4 16.000,00 zł 2.000,00 zł

Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w stawce 23%. 

Nieruchomość jest wolna od wszelkich długów i hipotek. 

Nieruchomość jest obciążona umową dzierżawy. Umowa zawarta jest na okres od dnia 20 października 2014 r. do dnia 19 października 2017 r. Zgodnie z § 4 zawartej umowy może być ona rozwiązana za zgodą 

stron w każdym czasie, a także wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Przeznaczenie działki: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania prze-

strzennego terenu położonego w Słubicach pomiędzy ul. Konstytucji 3 - go Maja, ul. Drzymały i ul. Nocznickiego, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Słubicach nr XXXI/293/09 z dnia 12 lutego 2009 r., 

opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego nr 41, poz. 580 z dnia 20 kwietnia 2009 r., działka o nr ew. 281/146, położona w obrębie ewid. 1 miasta Słubice, zlokalizowana jest na obszarze 

oznaczonym w w/w planie symbolem: 19MN,U – „tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i towarzyszących usług nieuciążliwych”. 

UWAGA: działka zlokalizowana jest w obszarze „korytarza technicznego linii elektroenergetycznych (strefa wykluczeń zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi)” Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie pomieszczenie przeznaczone na stały pobyt ludzi, to pomieszczenie, w którym przebywanie tych samych 

osób w ciągu doby trwa dłużej niż 4 godziny.

Przetarg odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2017 r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pie-

niądzu wadium. W tytule przelewu lub wpłaty proszę podać numer działki. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Słubicach prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Rzepinie nr 37 8371 0009 

0009 5514 2000 0060 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 30 marca 2017 r. wymagana kwota została zaksięgowana na koncie urzędu. Ogłoszony przetarg może zostać odwołany z uzasadnionych przyczyn.

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 ogłoszenia o przetargu zamieszczono 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 Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami i Architektury, pok. nr 219 na II piętrze, tele-

fonicznie pod. nr tel. 095 737 20 49 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 lub drogą elektroniczną beata.nowakowska@slubice.pl.

INFORMACJA

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

27 stycznia 2017r. wywieszono wykaz nieruchomości gruntowych, stanowią-

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

- Słubice ul. Rysia, działka 949/131 o pow. 18m2 – zabudowany garażem muro-

wanym (rząd II segment 25),

- Słubice ul. Konstytucji 3 Maja, działka 281/84 o pow. 24m2 – zabudowany ga-

rażem murowanym (rząd III segment 4).

Wykaz wywieszono dnia 27 stycznia 2017r. na okres 21 dni w siedzibie Urzędu 

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

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego 

w Słubicach przy ul. Akademickiej 1 - Wydział Gospodarowania Nieruchomościami 

i Architektury lub telefonicznie 095 737 20 51. 

Słubice, dn. 01.02.2017r. 
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Lubisz gry planszowe? 
Ten klub jest dla ciebie! 
W Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury po-

wstał Klub Gier Planszowych. Co tydzień, 

w poniedziałki, od 17:00 do 19:00, w sali kon-

ferencyjnej (I piętro) spotykać się będą miło-

śnicy gier. Zapraszamy osoby od lat 10 do 110, 

które chcą miło spędzić czas oraz poznać nowe osoby. Nieważne 

czy kiedykolwiek w coś grałeś – nasz instruktor wytłumaczy każdą 

grę, abyś mógł się przede wszystkim dobrze bawić. Jeżeli myślisz, 

że gry planszowe są tylko dla dzieci, a synonimem planszówki jest 

dla Ciebie nudne rzucanie kością i  takie tytuły jak Chińczyk czy 

Grzybobranie, to tym bardziej przyjdź i daj się wyprowadzić z błędu! 

USŁUGI POGRZEBOWE

s.c.

Dariusz Orłowski 
tel. 602 370 562 (24h) 

668 030 562 

Cmentarz Komunalny
ul. Sportowa 2
69-100 Słubice

Reklama

Słubiczanie i frankfurtczycy 
o przyszłości Dwumiasta

26 stycznia, we frankfurckim Forum Kleista, odbyła się XXX sesja rad miejskich Słubic i Frankfurtu. Przyjęto na niej 
wspólne założenia rozwoju turystyki w obu miastach do 2020 roku, podsumowano to, co zrobiono razem od poprzed-
niej sesji w maju 2014 roku do dziś i omówiono nowe projekty. 

Burmistrzowie: Tomasz Ciszewicz 
i dr Martin Wilke opowiedzieli o pla-
nach na przyszłość i  projektach, 
które będą realizowane. Oba miasta 
złożyły m.in. wniosek o  dofi nanso-
wanie budowy Wieży Kleista w Słu-
bicach. Wiosną ma zapaść decyzja 
w  tej sprawie. Wieża ma stanąć 
w sąsiedztwie słubickiego stadionu. 
Na wysokości 25 metrów znajdować 
się będzie platforma widokowa, 
z  której będzie można podziwiać 
dolinę Odry, w  jej sąsiedztwie znaj-
dzie się duży plac zabaw dla dzieci 
i fi tness pod chmurką dla dorosłych. 
Elementem projektu jest też m.in. 
podświetlenie mostu łączącego Słu-
bice i Frankfurt, w taki sposób, żeby 
stał się on atrakcją turystyczną. Ilu-
minacja mostu zbliży oba miasta do 
siebie, bo dzięki niej zniknie punkt 
rozumiany tradycyjnie jako koniec 
Frankfurtu i początek Słubic.

Podczas sesji przyjrzano się też 
dotychczasowej współpracy. Radni 
obejrzeli fi lm, który przypomniał 
wspólne inwestycje i  wydarzenia 
ważne dla Dwumiasta, których by-
liśmy świadkami od 2014 roku do 
dziś. Mowa w  nim m.in. o  urucho-
mieniu w  marcu 2015 roku wspól-

nego ciepłociągu, dzięki któremu 
latem, gdy słubicki SEC ma nad-
wyżki ciepła może je wówczas do-
starczać do Frankfurtu, natomiast 
zimą korzystać z  ciepła płynącego 
od sąsiadów, transgranicznej linii 
autobusowej 983, z  której korzysta 
średnio 850 osób dziennie. W  po-
łowie grudnia 2016 roku trasa au-
tobusu została wydłużona, a ostatni 
przystanek w  Słubicach jest na 
nowym dworcu, wybudowanym 
przez gminę. Sukcesem jest też uru-
chomienie we wrześniu 2014 roku 
w  Słubicach polsko-niemieckiego 
przedszkola, a  w  marcu 2015 roku 
otworzyliśmy wspólnie Polsko-Nie-
miecką Informację Turystyczną, 
która znajduje się w  pomieszcze-
niach odbudowanego Domu Bol-
frasa we Frankfurcie.

Za innowacyjność wspólnych pro-
jektów, w lipcu 2016 roku Frankfurt 
i Słubice zostały nagrodzone w kon-
kursie Deutschland- Land der Ideen 
(Niemcy – Kraj Idei). W  konkursie 
byliśmy jedynym samorządem, 
wśród stu laureatów. W  sumie 
wzięło w  nim udział tysiąc organi-
zacji i inicjatyw społecznych.

(beb) Radni ze Słubic i Frankfurtu nie tylko spotykają się podczas sesji. Mają też regularnie wspólne komisje. 
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Alosza Awdiejew
recital

25.02.2017 / aula Collegium Polonicum
godz. 19:00 / bilety 40 z  do nabycia w SMOK


