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Odsłonięcie pomnika Pamięci Zesłanych na Sybir i Walczących o Wolną, Niepodległą 
Polskę, koncert muzyki klasycznej w wykonaniu znanych artystów, słubicki bieg, 
jeden ze stu odbywających się w całej Polsce pod wspólną nazwa „Od Bałtyku do 
Tatr” - to tylko część imprez organizowanych przez gminę w związku ze 100-leciem 
odzyskania przez Polskę niepodległości.   str. 2

Owocowy deser zamiast 
chipsów, a może pełna 
tęczowych kolorów galaretka 
lub witaminowy szaszłyk? 
Tego wszystkiego mogli 
spróbować uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 3 
w Słubicach, którzy ze swoimi 
nauczycielami zorganizowali 
24 stycznia kolejną edycję 
akcji „ Witaminowy Dzień”.
  str. 5

W mnóstwo wrażeń 
i wzruszeń obfi tował Dzień 
Seniora, połączony z Dniem 
Babci i Dziadka, który został 
zorganizowany w piątek 
26 stycznia w Szkole 
Podstawowej w Golicach. 
  str. 6

Mamy Klaster Energii Odnawialnej!
Z inicjatywy burmistrza Słubic Tomasza Ciszewicza gminy powiatu słubickiego utworzyły pierwszy w województwie 
lubuskim komunalny Klaster Energii Odnawialnej. 

W  przedsięwzięcie to zaangażo-
wało się pięć gmin: Słubice, Ośno 
Lubuskie, Cybinka, Rzepin oraz Gó-
rzyca. Powołanie Klastra oznacza, 
że w  gminach będących jego part-
nerami mogą powstać elektrownie 
fotowoltaiczne i bioelektrownie.

Przewidywana moc odnawial-
nych źródeł energii wyniesie 
średnio 3 MW w  jednej gminie. 
Planowane są instalacje średniej 
wielkości tj. do 1MW oraz mikro-
instalacje. Docelowo gminy będą 
tak zwanymi „wyspami energe-
tycznymi”, czyli mogą uzyskać 
całkowitą samowystarczalność, 
a  nadwyżka wyprodukowanej 
energii będzie mogła zostać od-
sprzedana do sieci.

- Nasz plan zakłada, że dzięki 
Klastrowi nasi mieszkańcy, którzy 
będą chcieli korzystać z  energii 
odnawialnej, będą mogli ubiegać 
się o fi nansowe wsparcie ze strony 
Unii Europejskiej – mówi bur-
mistrz Słubic Tomasz Ciszewicz. 

Podkreśla też wiele korzyści jakie 
Klaster może przynieść środo-
wisku naturalnemu. - Odnawialne 
źródła energii to przede wszystkim 
redukcja gazów cieplarnianych, ale 
także tzw. współtowarzyszących 
zanieczyszczeń, takich jak pyły, 
dwutlenek siarki, tlenki azotu, 
czyli zanieczyszczeń, które bezpo-
średnio i  pośrednio wpływają na 
zdrowie nas wszystkich – mówi. 
Przypomina również, że podsta-
wowym źródłem zanieczyszczenia 
atmosfery jest ciągle energetyka. 
– Stąd dyrektywy europejskie na-
kładają na nas obowiązek zmiany 
struktury źródeł pozyskiwania 
energii i  osiągnięcie 15-procen-
towego udziału OZE w  krajowym 
zużyciu energii do roku 2020 - 
podkreśla T. Ciszewicz.

Unia Europejska deklaruje jed-
nocześnie, że będzie dofi nanso-
wywać projekty, które pozwolą 
zmniejszyć stopień zanieczysz-
czenia środowiska. Klaster jest ide-

alnym narzędziem, żeby sięgnąć po 
te pieniądze. Umożliwia też dostęp 
do dotacji krajowych. Prowadzenie 
inwestycji w formule klastra komu-
nalnego stwarza dodatkową możli-
wość pozyskania fi nansowania dla 
projektów OZE realizowanych w ra-
mach współpracy pomiędzy lubu-
skimi samorządami.

Nadrzędnym celem Klastra jest 
prowadzenie działalności, ma-
jącej na celu wspólne i skoordyno-
wane równoważenie podaży oraz 
zapotrzebowania na energię lub 
paliwa gazowe na obszarze gmin 
wchodzących w  skład Klastra, 
poprzez działalność w  zakresie 
ich wytwarzania, dystrybuowania 
i  obrotu. Zasady funkcjonowania 
klastrów reguluje znowelizowana 
ustawa o  odnawialnych źródłach 
energii. Jej celem jest restruktu-
ryzacja i  modernizacja polskiej 
energetyki, połączone z dążeniem 
do osiągnięcia gospodarki nisko-
emisyjnej.

Zgodnie z  brzmieniem ustawy, 
obszar działania tego rodzaju kla-
stra nie może przekraczać granic 
jednego powiatu lub pięciu gmin. 
Klastry energii odnawialnej to 
przyszłość sektora energetycznego. 
Ma to ogromne znaczenie w  kwe-
stii poprawy jakości powietrza, ale 
również ze względu na obniżenie 
kosztów funkcjonowania powiatu.

Klastry energii odnawialnej 
mają ogromne znaczenie nie tylko, 
gdy chodzi o  ochronę środowiska, 
ale również ze względu na zwięk-
szenie innowacyjności, obniżenie 
kosztów funkcjonowania gmin oraz 
możliwość pozyskiwania środków 
zewnętrznych na realizację pla-
nowanych inwestycji. Dlatego tak 
ważna jest współpraca pomiędzy 
jednostkami sektora publicznego. 
W  Polsce działa już kilka pilota-
żowych przedsięwzięć, takich jak 
klaster Zielone Podhale czy klaster 
dolnośląski. 

(beb) 

Słubice i Frankfurt z prestiżową nagrodą

- Dziś jesteśmy Dwumiastem, które uczy innych jak można 

ze sobą modelowo współpracować - mówił po odebraniu nagrody 

T. Ciszewicz. Na zdjęciu z nadburmistrzem Frankfurtu dr. Martinem 

Wilke, (pierwszy z prawej), dr. Rainerem Goerdelerem, 

kuratorem Fundacji oraz dr. Davidem Kaufmannem 

i nadburmistrzem Lipska Burkhardem Jungiem

- Prowadzenie inwestycji w formule kla-

stra komunalnego stwarza dodatkową 

możliwość pozyskania fi nansowania dla 

projektów OZE realizowanych w ramach 

współpracy pomiędzy lubuskimi samo-

rządami – mówi Jacek Ryński, prezes 

fi rmy LEMA S.A, z pomocą której utwo-

rzono klaster powiatu słubickiego. 

2 lutego 2018 roku w ratuszu 
w Lipsku burmistrzowie: Tomasz 
Ciszewicz i dr Martin Wilke ode-
brali nagrodę Fundacji im. Carla 
i Anneliese Goerdeler za transgra-
niczne partnerstwo, które pozy-
tywnie wpływa na poziom życia 
mieszkańców obu miast i przy-
czynia się do wzmocnienia idei 
europejskiej. Str.2 

(beb)
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Współpraca warta nagrody
- Bardzo ważna jest współpraca między narodami. To musi być płaszczyzna, prowadząca do zbliżenia ludzi - mówił 
2 lutego 2018 roku w lipskim ratuszu, dr Rainer Goerdeler, kurator Fundacji im. Carla i Anneliese Goerdeler, tuż przed tym 
jak burmistrzowie Słubic i Frankfurtu: Tomasz Ciszewicz i dr Martin Wilke odebrali nagrodę za współpracę obu miast.

Niepodległa? To będzie wyjątkowy rok!
 Odsłonięcie pomnika Pamięci Zesłanych na Sybir i Walczących o Wolną, Niepodległą Polskę, koncert muzyki klasycz-
nej w wykonaniu znanych artystów, słubicki bieg, jeden ze stu odbywających się w całej Polsce pod wspólną nazwa 
„Od Bałtyku do Tatr” - to tylko część imprez organizowanych przez gminę w związku ze 100-leciem odzyskania przez 
Polskę niepodległości.

- Odsłonięcie pomnika, który stanie 
na placu Sybiraków, będzie najważ-
niejszym punktem gminnych ob-
chodów 100-lecia niepodległości 
– podkreśla burmistrz Tomasz Ci-
szewicz. Uroczystość na placu Sy-
biraków odbędzie się 17 września 
o 13.00. Poprzedzi ją msza, o 11.00, 
w  kościele pw. NMP Królowej 
Polski w intencji zesłanych na Sybir 
i  walczących o  wolną i  niepodległą 
Polskę. 

Historia na pomniku
Burmistrz przyznaje, że gdy kilka lat 
temu usłyszał o inicjatywie Społecz-
nego Komitetu Budowy Pomnika 
(komitet tworzą m.in. przedstawi-
ciele Związku Sybiraków i Stowarzy-
szenia Miłośników Ziemi Słubickiej) 

nie miał wątpliwości, że 100-lecie 
odzyskania niepodległości to wy-
darzenie wyjątkowe, które trzeba 
też w  wyjątkowy sposób uczcić. 
Pomnik, który stanie na placu Sybi-
raków, powstaje w poznańskiej pra-
cowni znanego rzeźbiarza Roberta 
Sobocińskiego. Ma ponad 4 metry 
wysokości i  przestawia postacie 
z  brązu - przedstawicieli trzech 
pokoleń słubiczan: repatriantów 
ze wschodniej Polski, ich dzieci 
i  wnuki. Szczyt pomnika zdobi zry-
wający się do lotu orzeł.

Zabrzmi Paderewski i Kilar 
100. rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości świętować też 
będziemy 26 października, w  auli 
Collegium Polonicum, podczas kon-

certu muzyki polskiej organizowa-
nego przez Słubicki Miejski Ośrodek 
Kultury. - W  programie znalazła 
się uwertura z  opery „Halka” Sta-
nisława Moniuszki, koncert for-
tepianowy a-moll op. 17 Ignacego 
Jana Paderewskiego, zaliczany do 
najpopularniejszych utworów za-
równo w dorobku kompozytora jak 
i w całej polskiej literaturze fortepia-
nowej, a  także Te Deum na 4 głosy, 
chór i  orkiestrę Wojciecha Kilara – 
opowiada Tomasz Pilarski, dyrektor 
SMOKa. Koncert, na który gmina 
zaprosi słubiczan, będzie wielkim 
wydarzeniem muzycznym. Bran-
denburską Orkiestrą Państwową 
z  Frankfurtu oraz chórami: Ado-
ramus i  Singakademie dyrygować 
będzie Monika Wolińska, której 

sławę przyniósł m.in. występ w no-
wojorskiej Carnegie Hall w  2009 
roku. Był to pierwszy w historii kon-
cert, podczas którego za pulpitem 
dyrygenckim stanęła Polka. M. Wo-
lińska była też jedną z  nielicznych 
kobiet-dyrygentek na świecie, które 
dostąpiły zaszczytu występu w  tej 
sali. Znanych nazwisk w czasie tego 
koncertu będzie zresztą więcej. Pu-
bliczność usłyszy też sławnego pia-
nistę Pawła Kowalskiego. Słubiczan 
na pewno ucieszy też udział w kon-
cercie Patryka Rymanowskiego, 
solisty Teatru Wielkiego w  Łodzi, 
związanego wcześniej z  Operą Na-
rodową w  Warszawie, który swoją 
przygodę ze śpiewaniem rozpoczął 
w  chórze Adoramus prowadzonym 
przez dr Barbarę Weiser.

Świętowanie 100-lecia niepodległości 
będzie też miało sportowy wymiar. 

Od Bałtyku do Tatr 
– 11 listopada o godzinie 11.11, w Słu-
bicach wystartuje jeden ze stu 
biegów odbywających się tego dnia 
w  całej Polsce pod wspólną nazwą 
„Od Bałtyku do Tatr” – zapowiada 
prezes Słubickiego Ośrodka Sportu 
i  Rekreacji Zbigniew Sawicki. Do-
daje, że w  tym roku SOSiR zorgani-
zuje 11 dużych imprez sportowych 
pod hasłem – „Sportowe Święto Wol-
ności- Słubickie Obchody 100-lecia 
Niepodległości”. Będą to m.in. tur-
nieje halowe, wyścigi rowerowe, za-
wody w pływaniu. Jedną z imprez był 
rodzinny festyn na lodowisku, który 
odbył się w końcówce lutego. (beb) 

Słubice i  Frankfurt nad Odrą otrzy-
mały to prestiżowe wyróżnienie 
za transgraniczne partnerstwo, 
które pozytywnie wpływa na po-
ziom życia mieszkańców obu miast 
i  przyczynia się do wzmocnienia 
idei europejskiej. Słubice i Frankfurt 
mają m.in wspólną komunikację 
miejską, przez Odrę, w  obie strony 
płynie energia cieplna, dzieciom 
już od przedszkola stwarza się moż-
liwość nauki języka sąsiada, dzięki 
wspólnym imprezom sportowym 
i  kulturalnym mieszkańcy zbliżyli 
się do siebie.

 Podkreślił to w  swojej laudacji 
Janusz Styczek z  ambasady Rzecz-
pospolitej Polskiej w  Berlinie - Słu-
bice i Frankfurt wypracowały nowe 
formy współpracy i  rozumieją się 
jako wspólne centrum miejskie - 
mówił.

Burmistrz Tomasz Ciszewicz pod-
kreślał natomiast, że tę współpracę 
umożliwiło wejście Polski do Unii 
Europejskiej. Ocenił, że słubiczanie 
i  frankfurtczycy umieli to wykorzy-
stać. - Dziś jesteśmy Dwumiastem, 

które uczy innych jak można ze sobą 
modelowo współpracować - mówił 
po odebraniu nagrody T. Ciszewicz.

Nadburmistrz Frankfurtu dr 
Martin Wilke wspominając o  pro-
blemach z jakimi boryka się Europa 
stwierdził, że Dwumiasto Słubice-
-Frankfurt jest promykiem, który 
daje światło i  pokazuje, że wspólna 
Europa jest możliwa.

 Przy wręczaniu nagrody obecni 
byli także przewodniczący rady 
miejskiej we Frankfurcie nad Odrą 
Wolfgang Neumann oraz Jörg Gle-
isenstein i  Daniel Szurka, którzy 
stoją na czele Wspólnej Komisji In-
tegracji Europejskiej Rad Miejskich 
Słubic i  Frankfurtu. - Cieszy mnie 
ta nagroda, bo docenione zostały 
zarówno Słubice i Frankfurt i nasza 
przyjaźń, która jest stale rozwijana 
od 1975 roku na płaszczyźnie admi-
nistracyjnej, społecznej i kulturowej 
- stwierdził D. Szurka.

Nagroda, przyznawana co roku 
przez Fundację im. Carla i Anneliese 
Goerdeler, miasto Lipsk i Instytut na 
rzecz Sektora Publicznego, jest zwią-

zana z osobą Carla Goerdelera, który 
w  latach 1930-1937 był nadburmi-
strzem Lipska. Przez to, że sprze-
ciwiał się nazistowskim władzom 
został zmuszony do oddania urzędu. 
Zaangażował się w działalność kon-
spiracyjną przeciwko III Rzeszy, co 
przepłacił życiem.

Wyróżnienie, które przyznaje 
Fundacja, ma służyć rozwojowi po-
kojowej współpracy samorządów 
w  Europie.  Obok ratusza w  Lipsku 
jest miejsce poświęcone pamięci 
Carla Goerdelera. Uczestnicy uro-
czystości złożyli tam kwiaty.

Fundacja im. Carla i  Anneliese 
Goerdeler przyznaje nagrody od 19 
lat. Do niedawna wyróżniała na-
ukowców zajmujących się współ-
pracą międzygminną, a  od dwóch 
lat przyznaje też nagrodę na płasz-
czyźnie administracji. Nagrodę 
naukową otrzymał w  tym roku  dr 
David Kaufmann ze Szwajcarii, 
który badał aspekty współpracy 
kilku miast. 

(beb)

Obok ratusza w Lipsku jest miejsce poświęcone pamięci Carla Goerdelera. Uczestnicy uroczystości  złożyli tam kwiaty.
 Burmistrzowi towarzyszył w Lipsku m.in. radny Daniel Szurka z Wspólnej Komisji Inte-

gracji Europejskiej Rad Miejskich Słubic i Frankfurtu. 

Doktor Rainer Goerdeler, kurator fundacji podkreślił, że wyróżnienie, które ona przyznaje 

ma służyć rozwojowi pokojowej współpracy samorządów w Europie.
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Reklama

Złoty Jakub Czak!
Zawodnik Lubusza Słubice w pięknym stylu wywalczył tytuł halowe-
go mistrza Polski w biegu na 60 m przez płotki w kategorii juniorów 
młodszych. Swój dystans pokonał w czasie 7.87 bijąc swój dotychcza-
sowy rekord – podał portal Słubice24.pl

Gmina ogłasza przetarg 
na modernizację dróg

Elżbieta Rafalska:

Słubice potrzebują obwodnicy!

Ważne dla użytkowników 
wieczystych gruntów 

Jakub wziął udział w połowie lutego 
w  Halowych Mistrzostwach Polski 
w  Toruniu. Najpierw wygrał bieg 
eliminacyjny z  czasem 8.01,a  nie-
spełna godzinę później poprawił 
swój wynik o 0.14 sekundy. To dało 
mu zwycięstwo. Portal Słubice24.pl 
cytuje trenera sprintera Jacka Grześ-
kowiaka, który poinformował, że 
czas osiągnięty podczas zawodów 
w  Toruniu to nowa życiówka Ja-
kuba.- Do rekordu Polski zabrakło 
mu zaledwie 5 setnych sekundy  –
stwierdził. Podkreślał też, że poziom 
fi nałowego biegu był niezwykle 
wysoki. Aż czterech pierwszych za-
wodników ustanowiło nowy rekord 
życiowy, a pierwsza trójka miała czas 
poniżej 8 sekund. 

(red)
Fot. Zdjęcie pochodzi z ofi cjalnej strony organizatorów 

Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, która odbyła się od 

3 do 6 sierpnia 2017 roku w Warszawie. 

Jakub Czak ma 17 lat. Jest uczniem słubickiego ogólniaka. Jego trenerami są: Jacek Grześ-

kowiak i Grzegorz Kaczmarek. 

W  czerwcu 2017 roku burmistrz 
Tomasz Ciszewicz poinformował 
radnych, że Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i  Autostrad chce, 
by to gmina przekazała 1,5 mln zł 
na wykonanie studium. Uważał, że 
samorząd nie powinien tego robić, 
chyba, że otrzyma gwarancje, że 
inwestycja zostanie zrealizowana. 
Takich gwarancji GDDKiA nam 
jednak nie dała. E. Rafalska stwier-
dziła, że rozumie obawy władz 

gminy, które mogłyby spotkać się 
ze strony mieszkańców z zarzutem 
niegospodarności. – W  tej sprawie 
poprosiłem jednak o  pomoc parla-
mentarzystów – mówił burmistrz 
dziennikarzom, po rozmowach z E. 
Rafalską. – I tę pomoc otrzymałem, 
za co bardzo dziękuję – dodał. Jak 
wyjaśniła poseł E. Rafalska pod-
czas prac nad budżetem państwa 
na 2018 rok, lubuski klub Prawa 
i  Sprawiedliwości podjął inicja-

tywę, żeby posłowie decydowali 
o rozdziale pewnej kwoty na ważne 
cele w  swoim regionie. - Ponieważ 
takim gorącym tematem dla Słubic 
jest budowa obwodnicy, a  w  szcze-
gólności stworzenie dokumentacji, 
o  co burmistrz zabiegał od dawna, 
dokonując podziału tych środków 
zdecydowaliśmy, i  zostało to przy-
jęte,  że 1 mln zł zostanie zapisane 
w budżecie na wykonanie studium. 
Jest to pierwszy krok w  kierunku 

budowy obwodnicy - stwierdziła E. 
Rafalska. Przyznała wprawdzie, że 
w  Programie Budowy Dróg Krajo-
wych 2014-2023, nie ma obwodnicy 

Słubic, to jednak, mając dokumen-
tację, gmina zwiększa swoją szansę 
by trafi ć na listę rezerwową. 

(beb)

- Zapisane w budżecie państwa pieniądze na wykonanie studium techniczno-ekono-

miczno-środowiskowego to pierwszy krok w kierunku budowy obwodnicy – mówiła 

Elżbieta Rafalska na spotkaniu z burmistrzem Tomaszem Ciszewiczem.  

- Myślę, że to jest absolutnie dobry krok, który może stworzyć gwa-
rancję, że w przyszłych planach odnajdzie się budowa obwodnicy 
Słubic – tak Elżbieta Rafalska, która w ramach swojej pracy posel-
skiej, spotkała się 22 stycznia, w słubickim magistracie, z burmi-
strzem Tomaszem Ciszewiczem, skomentowała fakt, że w budżecie 
państwa na ten rok zapisano 1 mln zł na wykonanie studium  tech-
niczno-ekonomiczno-środowiskowego koniecznego do rozpoczę-
cia w przyszłości tej inwestycji.
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Do końca drugiego kwartału wyre-
montowane mają zostać w Golicach, 
ulice: Lipowa, Zielona i  fragment 
Słonecznej, w  Rybocicach- droga 
koło świetlicy wiejskiej, w  Słubi-
cach: Grzybowa, Krasińskiego, 
Południowa, Witosa - do kanału 
Czarnego oraz Rubinowa w  Kuno-
wicach. W  III kwartale do remontu 
pójdą ulice Kopernika i Witosa.

- Kopernika modernizowana bę-
dzie od Mickiewicza do Wawrzy-
niaka - zapowiada burmistrz Tomasz 

Ciszewicz. Obie inwestycje pochłoną 
ok. 200 tys. zł, ale mieszkańcy bardzo 
na nie czekają. Szczególnie na przy-
krycie asfaltem bruku przy ul. Koper-
nika. Gmina będzie mogła rozpocząć 
prace dopiero po tym, jak swoją in-
westycje zrealizuje w tej części miasta 
Zakład Usług Wodno-Ściekowych. 
Będzie modernizował tam sieć wo-
dociągową, a  przy Witosa także ka-
nalizacyjną. ZUWŚ zaplanował swoje 
prace na II kwartał roku. 

(beb) 

Przypominamy o konieczności uisz-
czenia opłat za użytkowanie wie-
czyste gruntów gminnych.

Zgodnie z  art. 71 ust. 4 ustawy 
z  dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospo-
darce nieruchomościami. (j. t. Dz. 
U. z  2018 r. poz. 121 ze zm.) opłaty 
roczne z  tytułu użytkowania wie-
czystego należy wnosić w terminie 

do  31 marca każdego roku, z  góry 
za dany rok na konto Urzędu Miej-
skiego w Słubicach nr 06 8371 0009 
0009 5514 2000 0230.

Informację o  wysokości opłaty 
można uzyskać po numerami tele-
fonów: 95 737 20 49, 95 737 20 36, 95 
737 20 38. 
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Frankfurtczycy poznali naszą słodką tradycję
8 luty. Godzina 12.30, centrum handlowe Oderturm. Na stołach dziesiątki pączków, wokół nich dziesiątki zaintereso-
wanych osób. O co chodzi z tymi pączkami? – pytają. Od pracowników Słubicko-Frankfurckiego Centrum Kooperacji 
dowiadują się, że tego dnia w Polsce obchodzony jest Tłusty Czwartek. - Tłusty Czwartek? Pierwszy raz o tym słyszę 
– przyznaje mieszkanka Frankfurtu nad Odrą, jedna z wielu osób, które burmistrzowie Tomasz Ciszewicz i dr Martin 
Wilke częstują pączkami.

 Trwa rekrutacja do 
szkół i przedszkoli

Sektor 3 Słubice? 
To jest dopiero pomoc!

Gmina Słubice w ramach zadania zleconego fi nansuje prowadzenie 
punktu doradczo-konsultacyjnego dla organizacji pozarządowych – 
Sektora 3 Słubice. Jest on prowadzony przez Fundację na rzecz Colle-
gium Polonicum.

Od 19 do 23 marca będzie rekrutacja 
na wolne miejsca dla dzieci, które 
chciałyby chodzić do szkoły spoza 
swojego obwodu. Od 19 do 30 marca 
prowadzona też będzie rekrutacja do 
wszystkich gminnych przedszkoli, 
oddziałów przedszkolnych w  szko-
łach podstawowych i  punktów 
przedszkolnych. Dokładny harmo-
nogram i kryteria rekrutacyjne znaj-
dują się na stronie www.edukacja.
slubice.pl, w  zakładce Rekrutacja 
dzieci do przedszkoli samorządo-
wych i  klas pierwszych szkół pod-
stawowych. Tam też dostępne są 
potrzebne dokumenty. Będzie je 
można również otrzymać w  szko-
łach i przedszkolach.

Przypominamy, że przy przyjęciu 
do przedszkola, oddziału przed-
szkolnego lub punktu, na pierw-
szym etapie rekrutacji obowiązują 
kryteria ustawowe: wielodzietność 
rodziny kandydata, niepełnospraw-
ność kandydata, niepełnosprawność 
jednego z rodziców kandydata, nie-
pełnosprawność obojga rodziców 

kandydata, niepełnosprawność 
rodzeństwa kandydata, samotne 
wychowywanie w  rodzinie, ob-
jęcie kandydata pieczą zastępczą. 
Wszystkie te kryteria maja jedna-
kową wartość. Na drugim etapie 
rekrutacji brane są pod uwagę nastę-
pujące kryteria, którym odpowiada 
różna liczba punktów: dziecko 
obojga rodziców pracujących/ stu-
diujących w  systemie dziennym/ 
uczących się systemie dziennym – 4 
pkt, dziecko posiadające rodzeń-
stwo w przedszkolu– 2 pkt, dziecko 
obojga rodziców rozliczających po-
datek dochodowy w  Słubicach lub 
dziecko rodzica, który samotnie je 
wychowuje i  w  Słubicach rozlicza 
podatek – 3 pkt, najbliższe poło-
żenie przedszkola, do którego ma 
być przyjęte dziecko względem 
jego miejsca zamieszkania – 2 pkt, 
dziecko, które będzie korzystało 
z pełnej oferty przedszkola (powyżej 
podstawy programowej wraz z  po-
siłkami) – 1 pkt. 

(beb)

W ramach działania Sektora 3, orga-
nizacje pozarządowe mogą skorzy-
stać z:
• doradztwa specjalistów w  dzie-

dzinie m.in. księgowości, po-
zyskiwania środków, realizacji 
projektów fi nansowanych z  róż-
nych źródeł, budowania wize-
runku i  promocji, organizacji 
pracy, wolontariatu itp.

• pomocy w wyszukiwaniu źródeł 
fi nansowania i  pisania pro-
jektów

• prowadzenia szkoleń o  warszta-
towym charakterze związanych 
z  codziennym funkcjonowaniem 
organizacji, m.in. z  wykorzysta-
niem komputerów i  programów 

użytecznych np. w zdalnej organi-
zacji pracy

• bezpłatnego udostępniania sali 
wyposażonej w 5 stanowisk kom-
puterowych z dostępem do Inter-
netu i kolorową drukarkę

• bezpłatnego wypożyczania 
sprzętu takiego jak rzutnik, ekran

• bezpłatnego użyczania sali szko-
leniowej (np. do prowadzenia ze-
brań, spotkań)

Bieżące informacje na temat dzia-
łalności Sektora 3 Słubice znaleźć 
można na stronie: http://sektor3.slu-
bice.pl/ lub na Facebooku: https://
www.facebook.com/Sektor3Slubice

Kontakt: Sektor 3 Słubice – In-
kubator NGO Budynek biblioteki 

Collegium Polonicum, I  piętro ul. 
Kościuszki 1, 69-100 Słubice tel. 
(+48) 884 309 488 e-mail: sektor3@
fundacjacp.org 

(beb) 

Z  rozdawanych ulotek frankfurt-
czycy mogą się dowiedzieć, że kil-
kuwiekowa polska tradycja zakłada, 
że przed 40-dniowym postem, który 
poprzedza Wielkanoc, trzeba się 
porządnie najeść. Najlepiej tłustych 
pączków. Burmistrz T. Ciszewicz 
ostrzega wprawdzie, że taki pączek 
to bomba kalorii, ale, żeby tradycji 
stało się zadość, o kaloriach można 
tego dnia zapomnieć. Ze swoim ko-
legą, z  frankfurckiego ratusza, nie 
tylko więc pączki rozdaje, ale też obaj 
ich próbują. W  tym samym czasie 

w  siedzibie „citySENIORENTREFF 
bez granic” przy ul. Słubickiej we 
Frankfurcie, pączki pieką seniorzy 
z  obu stron Odry. Potem częstują 
nimi mieszkańców, którzy wpadną 
do nich na kawę. 8 lutego słubickimi 
pączkami od rana zajadają się też 
pracownicy różnych instytucji z obu 
stronach Odry, których odwiedzają 

pracownicy Słubicko-Frankfurc-
kiego Centrum Kooperacji. To oni 
byli pomysłodawcą akcji z pączkami. 
Jest ona częścią projektu „ Europej-
skie Modelowe Miasto Współpracy 
Transgranicznej Frankfurt nad Odrą 
& Słubice”, współfi nansowanego 
przez Unię Europejską. 

(beb)

Pączkami częstował m.in. burmistrz Tomasz Ciszewicz.

Tego dnia, po obu stronach Odry, rozdaliśmy 1200 pączków. 

Nadburmistrz Frankfurtu nie musiał zachęcać do spróbowania polskich specjałów, bo 

chętnych nie brakowało. 
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Trenerka pomogła 
uruchomić wyobraźnię

31 stycznia, w słubickiej bibliotece, odbyło się spotkanie z pedago-
giem i praktykiem metody „Points of You” Ewą Pawletą, w którym 
wzięli udział seniorzy z powiatu słubickiego.

Są chodniki, 
jest bezpieczniej!

Ale to był smaczny i zdrowy dzień w szkole

Owocowy deser zamiast chipsów
Pełna tęczowych kolorów galaretka, witaminowy szaszłyk, a może zdrowy sok? Tego wszystkiego mogli spróbować 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Słubicach, którzy ze swoimi nauczycielami zorganizowali 24 stycznia kolejną 
edycję akcji „ Witaminowy Dzień”. Szukali też odpowiedzi na pytania: Co to znaczy „zdrowe żywienie?”, jakie produkty 
służą zdrowiu i dlaczego trzeba jeść dużo warzyw i owoców?

- Teraz gdy idę do sklepu z dzieckiem 
nie muszę już prowadzić wózka 
po ulicy, co było niebezpieczne – 
chwali wybudowanie przez gminę 
chodnika przy ul. Krótkiej, obok 
drogi do Lewiatana, pani Agata. 
Mieszka w  sąsiedztwie i  często 
właśnie tamtędy chodzi do sklepu. 
– Od kiedy na tym odcinku drogi 
położony został asfalt ruch jest tam 
rzeczywiście znacznie większy niż 
kiedyś. Chodnik był tam bardzo po-
trzebny i  zdecydowanie zwiększył 
bezpieczeństwo – mówi Krzysztof 
Rogoziński z  Urzędu Miejskiego 
w Słubicach, który zajmuje się gmin-
nymi drogami.

Gmina wydała na tę inwestycję 
26 tys. zł. W  lutym  zakończyła się 

także budowa chodnika przy ul. 
Szczecińskiej, na odcinku od Sa-
dowej do Bratkowej. Z  budżetu 
gminy poszło na to 21 tys. zł. – 
Chodnik jest tam bardzo potrzebny, 
bo dotychczas wiele osób chodziło 
drogą. Wprawdzie chodnik jest na 
wale przeciwpowodziowym, ale nie 
każdy chciał tam wchodzić – mówi 
K. Rogoziński. Zapowiada też, że 
gmina będzie chciała w przyszłości 
wybudować chodniki także na in-
nych odcinkach ul. Szczecińskiej. 
Na razie w  najbliższych planach 
jest budowa chodnika przy bloku 
nr 8 na osiedlu Słowiańskim. W są-
siedztwie budynku nr 10 powstanie 
też parking. 

(beb)

Auto nie odpaliło? 
Straż Miejska pomoże!
Straż Miejska w  Słubicach ma dla 
mieszkańców dobrą wiadomość. 
- Jeżeli komuś wyładował się aku-
mulator w  samochodzie, co unie-
możliwia jazdę, może zadzwonić 
do nas w  godzinach pracy Straży 
Miejskiej i  pomożemy – mówi ko-
mendant Wiesław Zackiewicz. - 
W  tym celu kupiliśmy urządzenie 
rozruchowe i będziemy reagować na 

Karty coachingowe „Points of 
You” pomagają uruchomić naszą 
intuicję, wspierając tym samym 
rozwój i samoświadomość. Uczest-
niczki spotkania zainspirowane 
zdjęciami widocznymi na kartach, 
poruszyły liczne tematy ze swojej 

przeszłości i teraźniejszości, zasta-
nawiając się przy okazji, jakie mają 
plany i nastawienie na nowy 2018 
rok. Ciekawe skojarzenia przepla-
tały się ze wspomnieniami i  żywą 
dyskusją na temat różnorodności 
opinii czy roli oceniania. Panie 

mniej lub bardziej śmiało szukały 
siebie w dostrzeżonych na kartach 
osobach i sytuacjach. 

Informacja: Biblioteka Miejska 
w Słubicach
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każde zgłoszenie – dodaje. Z tej dar-
mowej usługi, która jest dostępna od 
początku roku, skorzystało już sporo 
mieszkańców. Ze Strażą Miejską 
można skontaktować się m.in. tele-
fonicznie między 8.00- 16.00, dzwo-
niąc na numer alarmowy 986 lub na 
centralę Urzędu Miejskiego 95 737 
20 00. 

(beb) 

W  tym roku ciężar zorganizowania 
„Witaminowego Dnia” wzięli na 
siebie uczniowie klasy IIIb z  wy-
chowawczynią Dorotą Bąbką i  ro-
dzicami. Pomogły klasy III c i  VI 
b. Efekt? Podczas długiej przerwy 
każde dziecko w szkole mogło zjeść 
owocowy deser, pełną tęczowych 
kolorów galaretkę, witaminowy 
szaszłyk lub napić się zdrowego 
soku.

- Uczniowie przebrani za owoce 
i  warzywa przygotowywali witami-
nowy poczęstunek dla wszystkich 

uczniów naszej szkoły – wspomina 
D. Bąbka. Opowiada, że uczniowie 
rozdawali też ulotki z  ciekawost-
kami na temat zdrowego odżywiania 
i  sposobów przygotowywania po-
karmów. - Wiemy, że dzieci najszyb-
ciej uczą się przez działanie, dlatego 
pomyśleliśmy, że warto takie dzia-
łania powtarzać – mówi D. Bąbka, 
ale podkreśla, że za każdym razem 
akcja zostaje wzbogacona o kolejne 
elementy i nowe pomysły.

- Chodzi głównie o to, aby propa-
gowanie idei zdrowia nie było tylko 

pojedynczym sygnałem, ale stało 
się naprawdę ważnym i świadomym 
elementem naszego codziennego 
życia. Szczególnie dzisiaj, kiedy je-
steśmy zabiegani, zapracowani czy 
zmęczeni, potrzeba nam wzmacniać 
naszą odporność – podkreśla na-
uczycielka.

Dyrektorka szkoły Hanna Wróbel, 
która otworzyła uroczyście „ Wita-

minowy Dzień” zachęcała uczniów 
szkoły do zdrowego odżywiania 
podkreślając m.in. zalety witamin 
oraz mówiła o  roli jaką odgrywają 
w naszym życiu.

Tego dnia zdrowego odżywiania 
uczono w  „trójce” w  różny sposób. 
- Klasy nauczania zintegrowa-
nego i  klasy starsze pracowały 
nad tekstem K. Gruszczyńskiego.” 

Witaminy” oraz nad kilkoma 
opowiadaniami edukacyjnymi. 
Wszystkie klasy wykonały plakaty 
pod hasłem „Witaminy i minerały”, 
a  po południu w  szkolnej świetlicy 
dzieci miały okazję poznać „Kodeks 
Zdrowego Życia”, komiks wydany 
przez Ministerstwo Zdrowia – mówi 
D. Bąbka. 

(beb)
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Seniorów i dziadków mają w sercach!
W mnóstwo wrażeń i wzruszeń obfi tował Dzień Seniora, połączony z Dniem Babci i Dziadka, który został zorganizowa-
ny  26 stycznia w Szkole Podstawowej w Golicach. Fotorelacja z tego wydarzenia nauczycielki Elżbiety Mierzejewskiej.

Słubicka poetka: 
- W poezji 
jest radość!

Sebastian Świtoński znów 
w światowej czołówce!

Niepełnosprawny siłacz ze Słubic Sebastian Świtoński, który ma już 
na swoim koncie brązowy medal mistrzostw świata, wywalczył ko-
lejny sukces. Tym razem w zawodach pucharu świata. Podczas im-
prezy World Para Powerlifting, odbywającej się w lutym w Dubaju, 
słubiczanin zajął drugie miejsce w kategorii juniorów do 65 kg. Seba-
stian leżąc wycisnął 118 kg. 

- W  Poezji jest radość, o  którą tak 
trudno w  szarej rzeczywistości... 
- tymi słowami do lektury naj-
nowszego zbioru wierszy zaprasza 
słubicka poetka Elżbieta Nowak, 
współautorka almanachu zatytu-
łowanego „A  w  Szpiegowie”, który 
trafi ł właśnie do słubickiej biblioteki 
miejskiej.

Zbiorek wierszy powstał nieprzy-
padkowo, ale też, w pewnym sensie 

i ad hoc! Zjazd literatów – amatorów 
odbył się właśnie w  miejscowości 
w Szpiegowie! Tamtejsza atmosfera 
i  gościnność gospodarzy przyczy-
niła się do powstania tegoż zbioru 
wierszy. Dzięki uprzejmości Pani Eli 
Nowak, słubicka biblioteka otrzy-
mała dwa egzemplarze almanachu 
19 autorów pt.: „A w Szpiegowie”.

Informacja: Biblioteka Miejska 
w Słubicach  
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Przypomnijmy. Sebastian, w  gru-
-dniu 2017 roku, na mistrzostwach 
świata juniorów w  wyciskaniu 
sztangi leżąc (World Para Powerli-
fting Men’s Junior Championships) 
w Meksyku, zdobył brązowy medal. 
Dla niepełnosprawnego 19-latka 
sport stał się pasją, która zaczęła 
przynosić sukcesy. Na mistrzostwa 
świata do Meksyku Sebastian po-
jechał jako jeden z  14 zawodników 
z Polski. Z najkrótszy stażem w ka-
drze. I  jako jedyny wrócił z  mi-
strzostw z medalem! Przepustką do 
Meksyku był dla niego złoty medal 
zdobyty w ubiegłym roku w Drzon-
kowie na indywidualnych mistrzo-
stwach Polski niepełnosprawnych 
zawodników w  podnoszeniu cię-
żarów. Wśród juniorów do lat 20, 
Sebastian, z  wynikiem 136 kg, nie 
miał sobie równych. 

Ciężary Sebastian dźwiga od 
blisko 8 lat. Uporu i  pasji nie 
można mu odmówić. Kolejny 

jego cel to mistrzostwa Europy we 
Francji, które odbędą się w  maju 
2018 roku. Marzeniem jest udział 

w  paraolimpiadzie w  2020 roku 
w Tokio. 

 (beb)

Najwierniejszymi kibicami Sebastiana są jego rodzice: Elwira i Robert Świtońscy. 
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Adam Malarz urodził się w 1950 r. 
w  Żmigrodzie na Dolnym Śląsku. 
W 1966 r. po ukończeniu Zasadni-
czej Szkoły Zawodowej w  Miliczu 
trafi ł do Podofi cerskiej Szkoły Za-
wodowej im. Rodziny Nalazków 
w Elblągu, której absolwentem zo-
stał w 1968 r.

W Opolu ukończył kurs płetwo-
nurkowy. Chciał służyć  w  garni-
zonie Wrocław, ale  los rzucił go 
najpierw do Gubina do sztabu 5. 
Saskiej Dywizji Pancernej, a krótko 
potem do Słubic. Tu mieszkał do 
śmierci. 

Miłośnik historii lokalnej 
Przez wiele lat A. Malarz był pre-
zesem PTTK w  Słubicach. Jeździł 
m.in. na Centralny Zlot Aktywu 
Turystycznego Wojska Polskiego 
(CZAT WP), odbywający się od po-
czątku lat 70. XX w. Współorgani-
zował wycieczki krajoznawcze po 
regionie. Był szczęśliwym mężem 
i ojcem sześciu córek i syna. 

W  Słubicach A.Malarz trafi ł do 
23. Pułku Czołgów Średnich, w  hi-
storię którego wpisało się wielu do-
wódców, awansowanych później na 
generałów, m.in. Adam Rębacz, Mi-
rosław Rozmus, Edward Szwagrzyk 
czy Maciej Żytecki. Pułk stacjonował 
w  koszarach przy ul. Świerczew-
skiego (dzisiejsza ul. Piłsudskiego). 
W  2013 r. Adam Malarz opowia-
dając swoją historię żałował wybu-
rzenia dawnych koszar, zwłaszcza 
że kilka lat przed rozbiórką budynki 
te miały przejść remont generalny. 
Pierwotnie w  miejscu rozebranych 
koszar chciano urządzić dworzec i za-
jezdnię autobusową z  prawdziwego 
zdarzenia, łącznie z  halami remon-
towymi, gdzie dotąd naprawiano 
czołgi, a  później można by było na-
prawiać uszkodzone autobusy.

Ze względu na plany budowy Col-
legium Polonicum i  potrzeby stwo-
rzenia miasteczka akademickiego 
zdecydowano się jednak na wybu-
rzenie koszar i  wzniesienie od pod-
staw nowych domów studenckich. 

Trudne lata stanu wojennego
Szczególnie trudny dla A.Malarza 
był okres stanu wojennego (1981-
1983). W  1981 r. trafi ł do Biedruska. 

Wspominał, że każdemu żołnierzowi 
towarzyszył wtedy jeden milicjant. 
Słubiczanin podczas służby w  Po-
znaniu był m.in. świadkiem likwido-
wania drukarni „bibuły” w zakładach 
im. Hipolita Cegielskiego. Opozycjo-
niści „wpadli”, bo prawdopodobnie 
zadenuncjował ich któryś z kolegów.

Podczas służby w  Poznaniu A. 
Malarz był wielokrotnie świadkiem 
brutalnego traktowanie obywa-
teli przez niektórych milicjantów. 
Opowiadał, że któregoś razu koło 
katedry poznańskiej na Ostrowie 
Tumskim milicjanci zatrzymali 
mężczyznę z  butelką wódki. Na nic 
się zdały tłumaczenia, że to tylko al-
kohol na chrzciny. Zatrzymany mu-
siał przejść tzw. „ścieżkę zdrowia”, 
czyli bicie pałkami pomiędzy 
dwoma szeregami milicjantów.

Milicjanci byli też wyczuleni na 
mężczyzn, których na podstawie 
niesprawdzonych plotek podejrze-
wali o  homoseksualizm. Uważali, 
że miejscem spotkań homosek-
sualistów jest park Henryka Wie-
niawskiego w  sąsiedztwie Opery 
Poznańskiej.  Gdy A.Malarz spytał 
milicjantów, skąd wiedzą że napo-
tkane tam osoby są homoseksuali-
stami, stwierdzili, „tu tylko pedały 
przychodzą!”. Dochodziło tam do 
sytuacji, że milicja pałowała tam 
obywateli, którzy mogli być innej 
orientacji, choć homoseksualizm 
nie był przecież przestępstwem.

A. Malarz wspominał też, jak pod 
koniec czerwca 1982 r., jeszcze pod-
czas pobytu w  Wielkopolsce, chciał 
wyjść na przepustkę. Okazało się że 
wydawanie przepustek zawieszono 
tymczasowo ze względu na zbliża-
jącą się rocznicę wydarzeń poznań-
skich 1956 r. i  ryzyko rozruchów 
ulicznych.

Tragiczne incydenty w historii 
jednostki
Dramatycznych momentów nie 
brakowało także podczas służby 
w Słubicach. Adam Malarz pamiętał 
co najmniej cztery tragiczne incy-
denty związane z obecnością wojska 
w Słubicach. Najbardziej znana spo-
śród tych historii wydarzyła się 30 
kwietnia 1975 r., kiedy to podczas 
Dni Otwartych Koszar od wybuchu 

granatu zginęli młodszy chorąży Eu-
geniusz Wielechnowski, porucznik 
Andrzej Mikołajczyk, nauczycielka 
Zuzanna Buzun (rocznik 1938) oraz 
uczeń Jerzy Siwiński (rocznik 1960).

Winą chorążego było najpraw-
dopodobniej to, że po demonstracji 
granatu ponownie włożył zapalnik.

Drugi incydent przywoływany 
przez A.Malarza to przypadek 
dwóch żołnierzy, którzy próbowali 
przepłynąć Odrę i dostać się tą drogą 
do Frankfurtu. Chcieli na własne 
oczy zobaczyć jak wygląda życie 
po drugiej stronie granicy. Zostali 
jednak zawróceni przez niemiec-
kich funkcjonariuszy. Do brzegu 
dopłynął tylko jeden z  nich... Ciało 
topielca z  opuchniętą głową wyło-
wiono potem z  rzeki i  pokazywano 
rzekomo innym żołnierzom z  jego 
jednostki „ku przestrodze”.

Trzecia historia to tragiczne 
zdarzenie, do którego doszło przy 
wjeździe na ul. Powstańców Wiel-
kopolskich, tuż obok słubickiej 
przepompowni. Kolumna wozów 
zabezpieczenia transportowego 

(WZT) jechała wówczas główną 
drogą, ale wóz zamykający kolumnę 
z nieustalonych dokładnie przyczyn 
zjechał do stawu pełnego mułu.

Na miejsce przyjechała ekipa płe-
twonurków z  Kostrzyna nad Odrą, 
ale staw był na tyle głęboki, a  muł 
gęsty, że żołnierze nie zdołali ustalić 
położenia wozu! Dopiero po kilku 
tygodniach ciało żołnierza wypły-
nęło, tuż pod tafl ę lodu. A. Malarz 
pamiętał też historię żołnierza,  
który wszedł boso na rurę grzewczą, 
na której suszył swój mundur.  Zawi-
snął na pobliskiej lampie, nieszczę-
śliwie doszło do spięcia i mężczyzna 
osunął się martwy na rurę.

Na początku lat 80. XX w. bata-
lion A. Malarza został przeniesiony 
do Wędrzyna, a  on sam nie chciał 
dojeżdżać aż tak daleko i  odszedł 
ze służby w stopniu starszego sier-
żanta sztabowego. Wówczas też, 
w  związku z  likwidacją jednostki, 
pracę straciło około 100 osób cy-
wilnych zatrudnionych do obsługi 
jednostki. 

Roland Semik

Kawałek historii Słubic we wspomnieniach 
Na łamach „Gazety Słubickiej” z października 2017 r. można było przeczytać o historii jednostek organizacyjnych woj-
ska na terenie Słubic, a także miejscowych koszar wojskowych. Nowe światło na losy słubickiej jednostki rzucają tym 
razem osobiste wspomnienia śp. Adama Malarza z 2013 r.

17 stycznia 2013 r. w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury odbył się wernisaż wystawy ponad 95 pocztówek z kolekcji Adama Malarza 

(drugi z lewej). Fot. Roland Semik.

Drugi z prawej Adam Malarz; tyłem pierwszy z lewej Roman Filończuk – obecnie szef Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

w Słubicach. Fot. archiwum prywatne śp. Adama Malarza.

Kadra dowódcza na terenie jednostki wojskowej, a w tle widoczny pomnik czołgu (fot. Adam Malarz). Zdjęcie zostało wykonane w oko-

licach dzisiejszej Miejskiej Hali Sportowej i Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego, wówczas ul. Karola Świerczewskiego. Fot. 

archiwum prywatne śp. Adama Malarza. Zdjęcie wykonał Franciszek Zarzecki podczas uroczystego przekazania sztandaru 23 pcz dla 

Muzeum Wojska Polskiego.
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Śpiewająco weszliśmy w nowy rok
 

Gmina Słubice zaprosiła 20 stycznia mieszkańców na noworoczny koncert. Tradycja tych muzycznych spotkań, któ-
rych pomysłodawcą była Barbara Weiser i chórzyści z Adoramusa, sięga roku 1998. Żeby nawiązać do tego wydarzenia, 
w styczniowy wieczór nowego roku, w auli Collegium Polonicum, tak jak 20 lat temu zabrzmiała IX Symfonia Ludwiga 
van Beethovena w wykonaniu Brandenburskiej Orkiestry Państwowej we Frankfurcie. I tak jak wtedy za pulpitem dy-
rygenckim stanął Nikos Athineos.

Orkiestrze towarzyszyły chóry: 
Adoramus, Heavenly Voices, Sin-
gakademie oraz Eurythm z  Gim-
nazjum im. K. Liebknechta we 
Frankfurcie oraz soliści: Małgorzata 
Trojanowska (sopran), Aneta Łu-
kaszewicz (alt), Paweł Cichoński 
(tenor) i  Paweł Wiencek (baryton), 
który swoją przygodę ze śpiewaniem 
rozpoczął w Adoramusie.

Zanim zabrzmiała symfonia 
Beethovena, dyrektor Słubickiego 
Miejskiego Ośrodka Kultury Tomasz 
Pilarski zaprosił na scenę Barbarę 
Weiser przypominając, że to głównie 
dzięki jej determinacji i  zapałowi 
udało się zorganizować pierwszy 
koncert noworoczny, który odbył 
się w  kościele św. Ducha w  Słubi-
cach i zgromadził ponad 1500 osób, 
a także kolejne.

B. Weiser, założycielka Adora-
musa i  prezes Słubickiego Towa-
rzystwa Muzycznego odebrała 
podziękowania m.in. z rąk przewod-
niczącego rady miejskiej Mariusza 
Olejniczaka i  zastępcy burmistrza 
Słubic Romana Siemińskiego, który 

przekazał jej też gratulacje od bur-
mistrza Tomasza Ciszewicza (nie 
mógł uczestniczyć w koncercie z po-
wodu ważnego wyjazdu).

W  swoich gratulacjach T. Cisze-
wicz podkreślał, że koncerty nowo-
roczne zawsze były szczególnymi 
wydarzeniami dla wszystkich, 
którym muzyka gra w  sercach. 
- Każda sztuka dąży, żeby stać się 
muzyką, bo to najlepszy język do 
poruszenia tego, co w każdym z nas 
najlepsze. Serdecznie dziękujemy, 
że dzięki Pani, mieszkańcy Słubic 
i  regionu, mają możliwość uczest-
niczenia w  tych wyjątkowych kon-
certach, które kształtują naszą 
wrażliwość muzyczną. Życzymy 
Pani zdrowia, realizacji nowych mu-
zycznych wyzwań i kontynuowania 
pięknej tradycji szerzenia kultury 
muzycznej – napisał do B. Weiser 
burmistrz T. Ciszewicz. Wśród pre-
zentów, które dostała B. Weiser był 
m.in. pulpit dyrygencki podaro-
wany przez gminę. 

Fotorelacja z tego wydarzenia au-
torstwa Anny Panek-Kusz. 
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Żywiołowa impreza? 
Tylko z ŻYWIOŁAMI

ev
en

ty

535 906 587 / 535 680 522
zywioly.slubice@gmail.com
facebook.com/spoldzielnia.zywioly

Oferujemy:
• FOTOBUDKĘ z akcesoriami 
• zamek dmuchany, maszynę 
 do popcornu i waty cukrowej
• animacje dla dzieci – gry 
 i zabawy, malowanie buziek
• pokazy taneczne 

Jesteśmy grupą lokalnych pasjonatów, 
których połączyła Spółdzielnia Socjal-
na ŻYWIOŁY. Nasze przedsięwzięcie jest 
NASZĄ MISJĄ. Świadczymy usługi na 
najwyższym poziomie w oparciu o nasze 
doświadczenie, umiejętności i wiedzę 
oraz pełen profesjonalizm zespołu. Je-
steśmy elastyczni – naszą ofertę dosto-
sujemy do nietypowych i indywidualnych 
pomysłów oraz oczekiwań klientów.

Chcesz zorganizować bal, wesele, 
urodziny, czy imprezę fi rmową? 
Sprawić sobie i gościom radość? 
   
   Zaproś ŻYWIOŁY

Reklama

Fantastyczne koncerty i opera 
– na miejscu i za półdarmo!

 
Jak co roku zachęcamy Państwa do sko-
rzystania z oferty festiwalu Dni Muzyki 
nad Odrą, który współorganizujemy z na-
szymi partnerskimi instytucjami kultury 
we Frankfurcie – Filharmonią i Forum 
Kleista. Oferują one muzyczne przedsię-
wzięcia na najwyższym poziomie, nie 
rzadko z udziałem gwiazd światowego 
formatu. Tak jest też przy okazji oferty na 
marzec, którą chcemy polecić szczególnej 
Państwa uwadze. 

Z programu obu instytucji wybraliśmy 
dla Państwa najciekawsze propozycje, 
których odbiór nie wymaga znajomości 
języka niemieckiego, a bilety na wszystkie 
z nich można nabyć w kasie Słubickiego 
Miejskiego Ośrodka Kultury. Mozart, 
Beethoven, Chopin i Debussy to kompo-
zytorzy, których nie trzeba chyba nikomu 
przedstawiać. Ich ponadczasowe dzieła 
wypełnią znakomitą część proponowa-
nego programu.

 Przy tej okazji warto wspomnieć, że 
nasi mieszkańcy mogą – dzięki dofi nan-
sowaniu z Gminy Słubice oraz przychyl-
ności naszych partnerów z Frankfurtu 
– korzystać z tych atrakcyjnych propozycji 
kulturalnych po wyjątkowo korzystnych 
cenach. I tak za bilet na koncert w Filhar-
monii zapłacimy w kasie SMOK tylko 20 
zł, a za wstęp na spektakl operowy 15 EUR. 
(Bilety bez dopłaty kosztują odpowiednio 
od 23 EUR do 31 EUR).  
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O pera Mozarta

DON GIOVANNI 
z polskimi napisami 

Chopin i Debussy fi lharmonicznie 

Dni Muzyki nad Odrą – koncert fi nałowy

Wirtuoz fl etów 

Nienasycony głodem życia Don 
Juan, jego nadpobudliwość seksu-
alna i wyjątkowo obfi ta witalność są  
wręcz legendarne. Podobnie i  on, 
bezkompromisowo i  z  całkowitym 
oddaniem korzysta z  życia, ciesząc 
się każdą chwilą, spedzoną przy 
tym z wieloma różnymi kobietami. 
W  operze Mozarta Don Giovanni 
jego sługa Leporello twierdzi, iż 
mistrz jego w całej szerokości kraju 
zdążyl w  ten sposob wykorzystać 
już prawie 2000 kobiet, co więcej - 
każda pojedyncza znajomość była 
dla niego niezmierną  fascynacją. 
Niestety, bezwarunkowe rosz-
czenie życia Giovanniego zderza 
się z  jego odmową przyjęcia zasad 
życia w  strukturze społeczeństwa, 
co przekłada się do przestrzegania 
tychże zasad społecznych, nakazów 
i  granic tabu. Zignorował to, po-
nieważ nie pozwalają mu żyć, jak 
sam tego chce. I ta oto anarchiczna 
samorealizacja doprowadza go do 
konfl iktu prawnego – gdzie jedno-
cześnie przygoda hiszpańskiego 
mistrza uwodzenia nagle napotyka 

na niepowodzenie. Gdy czcigodny 
dowódca zaskoczył go w  sypialni 
córki Anny, Don Giovanni zabija 
go w  wyniku pojedynku. Młoda 
oblubienica Zerlina - która fak-
tycznie odpowiada doskonałemu 
schematowi łupu – rzeczywiście 
mogłaby oddalić się dobrowolnie 
od młodzieńca, niemniej jednak 
nie wchodzi mu w  grę.  Pojawia 
się również jego opuszczona żona 
– Elvira, starając się dojść swych 
starych praw, podczas których Gio-
vanni staje do konfrontacji wraz 
z  wszelkimi konsekwencjami 
swoich działań. Przystaje na rosz-
czenie swego życia, albo jest gotów  
pozwolić je nieco zmienić? Ko-
media muzyczna Mozarta jest ob-
fi ta w  pełne pasji dramatu dzieje. 
Ten rodzaj opery jest uwielbiany, 
intrygujący, tajemniczy, zmienny, 
zagadkowy i  wreszcie zdemasko-
wany – jako typowy rodzaj opery 
Buff o, w  którym tragedia pod ma-
skami zaczyna świecić, ujawniając 
tym samym, jak bardzo życie jest 
destrukcyjne. 

Piątek  / 16.3.2018, 19:30 / Forum Kleista

Opera w dwóch aktach W. A. Mozarta

w języku włoskim z napisami niemieckimi i polskimi

Tekst: Lorenzo Da Ponte

Dyrygent: Evan Christ

Reżyseria: Martin Schüler 

Teatr Państwowy Cottbus

Bilety: 15, - € do nabycia w SMOK

27 koncert fi lharmoniczny | 23.3.2018, 19:30

Filharmonia C.Ph.E. Bacha we Frankfurcie

Ryszard Wagner: »Trystan i Izolda« - uwertura

Fryderyk Chopin: II Koncert fortepianowy 

f-moll, Op. 21 / Claude Debussy: Preludium 

„Popołudnie fauna” / Claude Debussy: „Peleas 

i Melisanda“ - Sinfonie / Anastazja Voltchok, 

fortepian / Kazem Abdullah, dyrygent

Bilety: 20 zł do nabycia w SMOK

Dokładnie 25 marca, a zatem przed stu laty zmarł Claude De-
bussy. Wystarczający to powód, by przypomnieć dzieła głów-
nego przedstawiciela impresjonizmu w  muzyce. Nastrojowe 
brzmienia, klarowne i  wibrujące dźwięki pobudzają zmysły 
i  tworzą wielobarwne obrazy przywodząc na myśl mistrzów 
malarstwa jak Claude Monet czy Camille Pissarro. Oprócz po-
ematu „Popołudnie fauna” usłyszymy symfonię Peleas i  Me-
lisanda. Uzupełnieniem tej miłosnej historii będzie uwertura 
do „Tristana i Izoldy”. Wagnerowski dramat muzyczny to po-
łączenie intymnego dziennika miłosnego z  traktatem fi lozo-
fi cznym i niezwykłą muzyką. 

Wielką gratką będzie także 2 koncert fortepianowy f-moll 
Fryderyka Chopina w wirtuozowskiej interpretacji Anastazji 
Voltchok – reprezentującej wielką szkołę rosyjskiej piani-
styki. Całość poprowadzi cieszący się wielką popularnością 
amerykański dyrygent Kazem Abdullah, który asystował 
w Metropolitan Opera samemu Jamesowi Levine’owi.    

Bilety na koncert dostępne są w specjalnej cenie 20 zł w kasie 
Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury. 

11.3.2018, 19:30

Filharmonia C.Ph.E. Bacha we Frankfurcie

Anton Heberle: Koncert na fl et prosty G-Dur

Wolfgang Amadeusz Mozart: Koncert na fl et prosty 

wg koncertu fagotowego B-Dur KV 191

Ludwig van Beethoven: IV Symfonia B-Dur, Op. 60

Maurice Steger, fl ety proste / Howard Griffi  ths, dyrygent 

Bilety: 20 zł do nabycia w SMOK

Kto protekcjonalnie traktuje fl et 
prosty i uważa go za instrument dla 
początkujących, ten zapewne nie 
zna Maurice’a  Stegera. Ten reno-
mowany i  uznany na arenie mię-
dzynarodowej artysta jest dzięki 
dosłownie niewyczerpanej wirtu-
ozerii jednym z  największych świa-
towych mistrzów gry na fl etach 
 prostych. Steger jest także specja-
listą w  dziedzinie muzyki dawnej 
– koncert na fl et współczesnego 
Beethovenowi Antona Haberlego 
jest jednym z jego odkryć.

Losy 4 symfonii Beethovena, 
która także znajdzie się w programie 
tego wyjątkowego wieczoru idealnie 
oddaje popularny dowcip. Profesor 
pyta na egzaminie studenta: - Ile 
symfonii napisał Beethoven? – Trzy, 
panie profesorze: trzecią, piątą 
i  dziewiątą. Ta wesoła, zabawna 
i pełna życia kompozycja nie cieszy 
się dzisiaj wielką popularnością wy-
konawczą. A  szkoda. Zapewne dla-
tego, że nie wpisuje się w stereotyp 
tytanicznego Beethovena. 
Bilety na koncert dostępne są w spe-
cjalnej cenie 20 zł w  kasie Słubic-
kiego Miejskiego Ośrodka Kultury. 
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Dni Muzyki nad Odrą

Koncert inauguracyjny 
3.3.2018, 19:30 

Filharmonia C.Ph.E. Bacha we Frankfurcie

Gottfried Glöckner: »Mały koncert muzyki sakralnej – modlitwy Dawida« (fragment):

Präludium / Herr, strafe mich nicht (Ps. 6) / Sei uns gnädig (Ps. 57)

Msza »Solo Deo Gloria« (fragment): Sanctus / Benedictus / Dona nobis

»Machet die Tore weit« – motet

Charles Gounod:  

Messe solennelle en I’honneur de Sainte-Cécile in G-Dur op. 12 (Msza św. Cecylii) 

Martina Rüping, sopran / Ralph Eschrig, tenor / Sebastian Noack, bas 

Wielki Chór Akademii Śpiewu we Frankfurcie nad Odrą

Brandenburska Orkiestra Państwowa we Frankfurcie 

Bilety: 20 zł do nabycia w SMOK

Motywem przewodnim koncertu 
będą dwa jubileusze kompozytor-
skie. W  80. urodziny frankfurc-
kiego twórcy Gottfrieda Glöcknera 
w  pierwszej części zabrzmią naj-
lepsze i najbardziej popularne z jego 
oratoryjnych kompozycji na chór 
i  orkiestrę. Wszystkie powstały 
w ostatnim dziesięcioleciu i ukazują 
dojrzałego Glöcknera u szczytu jego 
muzycznej kariery. 

Obchody 200-lecia urodzin Char-
lesa Gounod – twórcy najbardziej 
znanej Ave Maria wg bachowskiego 
preludium C-Dur obchodzić bę-
dziemy przy wtórze jego najpopu-
larniejszej i  wyjątkowej M szy św. 
Cecylii. Bilety na koncert dostępne 
są w  specjalnej cenie 20 zł w  kasie 
Słubickiego Miejskiego Ośrodka 
Kultury. 

Foto : Alberto Venzago
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Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Słubicach

Collegium Polonicum, ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice

e-mail: liceum@amu.edu.pl, www.liceum.amu.edu.pl

www.facebook.com/ULOSlubice

• szkoła dla ambitnych uczniów
•  nauczyciele przekazujący wiedzę z pasją
•  kadra pedagogiczna złożona z najlepszych 

specjalistów w swoich dyscyplinach
•  osobisty mentor od II klasy
•  intensywna nauka języków obcych
•  profile kształcenia: humanistyczny, 
 biologiczno-chemiczny 
 lub matematyczno-informatyczny
•  znakomite warunki do nauki
 w budynku Collegium Polonicum

SPOTKANIE INFORMACYJNE:

15 marca 2018 r., godz. 17.00
Collegium Polonicum w Słubicach

fo
t. 

A.
 C

ze
rn

eń
ko

, c
hr

om
as

to
ck

 

Reklama



13gazeta Słubicka   02/2018   28 lutego

Ferie? Gmina zapewniła atrakcje! 
Słubicki Miejski Ośrodek Kultury zaprosił dzieci m.in. na warsztaty z rysunku, tkactwa, druku na tkaninie i 12 darmo-
wych seansów kinowych, Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji udostępnił swoją salę sportową oraz zorganizował festyn 
dla rodzin, a w bibliotece były spotkania z książką i teatrem.  

Bardzo ciekawe były warsztaty 
druku na tkaninie i  czerpania pa-
pieru, a także Ebru. Prowadzili je ar-
tyści z Łódzkiej Grupy Kreatywnej, 
która zajmuje się m.in. upowszech-
nianiem kultury i  uczy rękodzieła. 
Nie zabrakło też chętnych do 
udziału w  warsztatach w  SMOKu, 
które przypominały zajęcia przy-
gotowawcze do egzaminów wstęp-
nych do liceum plastycznego. 
Prowadziła je Justyna Miklasiewicz, 
artystka zajmująca się malarstwem 
sztalugowym, która no co dzień 
uczy w  Liceum Plastycznym w  Po-
znaniu. Poza tym, w  czasie ferii, 
dzięki fi nansowemu wsparciu ze 
strony gminy, zaprosiliśmy też do 
SMOKa na darmowe seanse fi l-
mowe. Dzieci były zachwycone, 
bo mogły obejrzeć swoje ulu-
bione fi lmy. Atrakcji było zresztą 
dużo więcej. „Ze sportem nam do 
twarzy” – takie hasło towarzyszyło 
imprezom, które zorganizował 
SOSiR. Był rodzinny festyn na lo-
dowisku, chętni mogli korzystać za 
darmo z  miejskiej hali sportowej. 
O  najmłodszych pomyśleli też bi-
bliotekarze. W bibliotece miejskiej, 
dwa razy w tygodniu, odbywały się 
zajęcia plastyczne, wspólne czy-
tanie książek i  zabawy w  teatr. Fo-
togaleria z  imprez autorstwa Anny 
Panek-Kusz i Tomasza Fedyszyna. 

(beb)

KOMPLEKSOWE USŁUGI REMONTOWO-WYKOŃCZENIOWE

535 168 438
zywioly.slubice@gmail.com
facebook.com/spoldzielnia.zywioly

HOME STAGING:
· szybka metamorfoza mieszkania
· odświeżenie, przemalowanie, posprzątanie
· profesjonalne zaaranżowanie i sfotografo-

wanie nieruchomości przeznaczonej 
 na sprzedaż lub pod wynajem

· przygotowanie pomieszczeń do remontu
· sprzątanie po zakończonych remontach
· sprzątanie domów/mieszkań/budynków
· pranie dywanów, tapicerki 
 meblowej i samochodowej
· przeprowadzki
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Reklama

Aula CP 23.03.2018 godz. 17,oo | cena 80,00 

bilety do nabycia w kasie SMOK

INFORMACJA

W Urzędzie Miejskim w Słubicach na okres 21 dni, wywieszono Zarządzenie Nr 41/2018 Burmistrza Słubic z dnia 05.02.2018 

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

dania w najem na okres do 3 lat.

Lp. Położenie
Nr Księgi 

wieczystej
Nr działki

Pow. 

użytkowa 

[m²]

Przeznaczenie 

nieruchomości

Wysokość czynszu

w skali miesiąca 

(+VAT)

1.
Słubice,

ul. Sienkiewicza 8
GW1S/00013847/8 1287/1 5,61

Pomieszczenie 

gospodarcze
2,50 zł/m²

2.
Słubice,

ul. Sienkiewicza 8
GW1S/00013847/8 1287/1 5,61

Pomieszczenie 

gospodarcze
2,50 zł/m²

3.
Słubice,

Plac Przyjaźni 12
GW1S/00005175/7 629/75 4,77

Pomieszczenie 

gospodarcze
2,50 zł/m²

4.
Słubice,

ul. Wojska Polskiego 149
GW1S/00005173/3 1280/2 4,90

Pomieszczenie 

gospodarcze
2,50 zł/m²

Gmina rozda setki tysięcy złotych. 
Ogłosiła konkursy!
360 tys. zł – taką kwotą przez dwa 
lata gmina Słubice wspierać będzie 
zajęcia sportowe dla dzieci i mło-
dzieży. Burmistrz Słubic ogłosił 
niedawno konkurs ofert. 340 tys. 
zł pójdzie natomiast w tym roku na 
profi laktykę, zwalczanie zjawisk pa-
tologii społecznej szczególnie wśród 
dzieci i młodzieży oraz wspierania 
środowisk abstynenckich i prowa-
dzenie sportowych zajęć pozalek-

cyjnych. 30 tys. zł gmina wyda też 
w ciągu dwóch lat na poradnictwo 
psychologiczne, prawnicze, treningi 
umiejętności społecznych  i warsz-
taty dla dzieci, które wymagają 
pomocy społecznej. W 2018 roku 
samorząd wspierać też będzie dzia-
łania związane z promocją zdrowia. 
Przeznaczy na to blisko 15 tys. zł. 
Taka sama kwotę wyda na wspie-
ranie organizacji społecznych, które 

angażują się w podtrzymywanie tra-
dycji narodowej i kulturowej. Gmina 
ogłosiła też konkurs ofert na pro-
jekty, które wzmocnią organizacje 
pozarządowe i przyczynia się do roz-
woju lokalnego społeczeństwa oby-
watelskiego. Szczegóły związane ze 
wszystkimi konkursami można zna-
leźć na stronie internetowej gminy: 
www.slubice. pl 

(beb) 
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USŁUGI POGRZEBOWE

s.c.

Dariusz Orłowski 
tel. 602 370 562 (24h) 

668 030 562 

Cmentarz Komunalny
ul. Sportowa 2
69-100 Słubice

Reklama

Reklama

Gabinet laryngologiczny szuka od zaraz wykształconego 

w zawodzie asystenta medycznego albo pielęgniarki z dobrą 

znajomością jęz. niemieckiego, do pracy we Frankfurcie na 30 godzin 
tygodniowo. Zainteresowanych prosi się o pisemne podanie 

w języku niemieckim na maila Jaeger@HNO-Oderturm.de lub na adres:

HNO – Praxis, Logenstr. 7A, 15230 Frankfurt (Oder), Niemcy

Reklama

Reklama

Burmistrz Słubic ogłasza

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

Słubice położonej w obrębie 1 m. Słubice przy skrzyżowaniu ulic Kazimierza Wielkiego i Władysława Łokietka.

lp. położenie numer działki powierzchnia
cena wywoławcza 
nieruchomości netto

wadium

1
skrzyżowanie ulic Kazimierza Wielkie-
go i Władysława Łokietka Słubice

1053/4 0,1140 ha 279.000,00 zł 30.000,00 zł

Księga wieczysta GW1S/00005139/3. 

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

Poprzedni przetarg na zbycie nieruchomości został przeprowadzony w dniu 

24 listopada 2017 r. 

Przeznaczenie działki: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady 

Miejskiej w Słubicach Nr XLI/398/09 z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany do zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Słubice wraz z obszarem funkcjonalnym Świecko, obejmującą teren poło-

żony w Słubicach w obrębie ulic Poniatowskiego, Łokietka, Krzywoustego i Krótkiej, działka o nr ew. 1053/4 położona przy 

ul. Wł. Łokietka, w obrębie ewid. 1 miasta Słubice, zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym symbolem: 2U,MN – „teren 

usług nieuciążliwych z towarzyszącą funkcją mieszkaniową” Przetarg odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2018 r. o godz. 1100 

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

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 Gazecie Słubickiej. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie 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 elektroniczną beata.nowakowska@slubice.pl.

INFORMACJA

W Urzędzie Miejskim w Słubicach na okres 21 dni, wywieszono Zarządzenie Nr 38/2018 Burmistrza Słubic z dnia 05.02.2018 

r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej zasób Gminy Słubice, przeznaczonej do dzierżawy na okres do 

3 lat.

Lp.
Położenie 
(miejscowość, ulica)

Nr Księgi wieczystej 
nieruchomości

Nr działki
Pow. 
[m ²]

Przeznaczenie terenu / 
sposób zagospodarowania

Stawka czynszu 
dzierżawnego 
(netto)

1.

Słubice, Targowisko 
Miejskie
ul. Kopernika, 
pawilon nr 136

GW1S/00003821/7 418/6 9
Teren zabudowany 
pawilonem handlowym

16,33 zł/m²
miesięcznie 
+ podatek VAT

Burmistrz Słubic

przypomina o konieczności uiszczenia 
opłat za użytkowanie wieczyste 

gruntów gminnych.

Zgodnie z art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 

(j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) opłaty 
roczne z tytułu użytkowania wieczystego 

należy wnosić w terminie do dnia 31 marca 
każdego roku, z góry za dany rok na konto 

Urzędu Miejskiego w Słubicach nr 
06 8371 0009 0009 5514 2000 0230.

Informację o wysokości opłaty można 
uzyskać po numerami telefonów:

95 737 20 49, 95 737 20 36, 95 737 20 38.

INFORMACJA

W Urzędzie Miejskim w Słubicach na okres 21 dni, wywieszono Zarządzenie Nr 39/2018 Burmistrza Słubic z dnia 05.02.2018 

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

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

Lp. Położenie
Nr Księgi wieczystej
 nieruchomości

Nr działki
Pow. 
użytkowa [m2]

Przeznaczenie 
nieruchomości

Cena wywoławcza

1.
Słubice, Osiedle 

Świerkowe 2D/1
GW1S/00032064/4 274/4 393,92

 Działalność handlowo 
- usługowa

17,00zł/m2 
miesięcznie 
(+ 23% VAT)
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Szanowni Państwo!
Rozpoczął się rok Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. To doniosłe święto skłania nas niewąt-
pliwie do refl eksji, przypominającej, że niepodległość nie jest dana raz na zawsze.  

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

Jego zadaniem jest opracowanie 
kalendarium wydarzeń oraz imprez 
na terenie powiatu słubickiego, które 
byłyby świadectwem wagi, jaką przy-
wiązujemy do właściwego uczczenia 
tego doniosłego święta. 

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

W każdej z gmin naszego powiatu 
podejmowane będą inicjatywy zwią-
zane z obchodami 100. rocznicy nie-
podległości. Tworząc z każdej z nich 
jeden z  elementów większej całości, 
skuteczniej i  z  silniejszą wymową 
zamanifestujemy nasz szacunek 
dla największej wartości narodowej, 
jaką jest niepodległość. Jednocześnie 
wzmocnimy wydźwięk i  wymowę 
każdego z  naszych działań, które 

będą mieć ogromne znaczenie dla 
utrwalenia pięknych kart dziejów na-
szej ojczyzny, jak również niezwykle 
wartościowych i  niezapomnianych 
lekcji historii, kształtujących postawy 
patriotyczne dzieci i młodzieży.

Oto wstępna propozycja kalenda-
rium obchodów 100. rocznicy odzy-

skania niepodległości przez Polskę. 
Kalendarz nie jest jeszcze kompletny, 
w kolejnych miesiącach wiele szcze-
gółów zawartych w  nim wydarzeń 
z  pewnością ulegnie modyfi kacji. 
Będziemy jednak na bieżąco o infor-
mować o wszelkich zmianach, wpro-
wadzać odpowiednie uzupełnienia, 

skutkiem czego pełny i  kompletny 
kalendarz stanie się wkrótce faktem. 

Kalendarium jest też dostępne na 
stronach internetowych powiatu 
słubickiego oraz gmin wchodzących 
w jego skład.   
„Projekt realizowany w ramach obchodów 
stulecia odzyskania niepodległości” 

Propozycje działań gminy Słubice:
· Luty  2018 – jeden z 11 dużych eventów sportowych 

pod wspólną nazwą "Sportowe Święto Wolności – 
Słubickie Obchody 100-lecia Niepodległości” organi-
zowanych przez Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
W każdym miesiącu odbywać się będą różne wyda-
rzenia sportowe (m.in. halowe turnieje, festyn na 
lodowisku, wyścigi rowerowe, zawody w pływaniu). 

· 17 września 2018 - odsłonięcie pomnika Pamięci Ze-
słańców Sybiru i Niepodległości, ufundowanego przez 
gminę Słubice, który stanie przy placu Sybiraków 
w Słubicach

· 26 października – uroczysty koncert muzyki polskiej 
z okazji jubileuszu 100-lecia odzyskania Niepodle-
głości organizowany przez Słubicki Miejski Ośrodek 
Kultury w Collegium Polonicum w Słubicach

· 11 listopada 2018 – Msza Święta za Ojczyznę 
z udziałem przedstawicieli władz  samorządowych, 
organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i związków 
kombatanckich 

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

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

Propozycje działań gminy Rzepin:
· Sztafeta Niepodległości – Bieg sztafetowy po trasie 

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

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

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

Ratuszowy w Rzepinie –11.11.2018.

Propozycje działań gminy Ośno Lubuskie:
· Gra miejska: "Ośno wczoraj i dziś" – wrzesień/paź-

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

pień 2018.
· Festiwal Piosenki Polskiej: „Od odzyskania niepodle-

głości do współczesności” –21-31 maja 2018.
· Coroczna sesja naukowa "Colloquia Lubuskie" – ma-

rzec 2018.

Propozycje działań gminy Górzyca:
· „Łączy nas historia” impreza plenerowa -  Górzyca 

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

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

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

Propozycje działań gminy Cybinka:
· Koncert przygotowany przez Ognisko Muzyczne w Cy-

bince – listopad 2018.

Propozycje Kościoła:
· Bieg sztafetowy z Rzepina na Jasną Górę – w inten-

cjach naszej Ojczyzny – 19 – 22 kwietnia 2018.
· Warsztaty muzyczne zmierzające do wykonania koncertu 

„W mocy Ducha Świętego dla Ojczyzny, Kościoła  i świata”. 
Warsztaty prowadzą muzycy Piotr Pałka, Paweł Bębenek, 
Hubert Kowalski w dniach 15 – 17 czerwca 2018.

· Parafi alne odpusty – kościoły pod wezwaniem 
patronów różnych zawodów i formacji dają okazję 
dostrzeżenia wkładu w budowanie Niepodległej Oj-
czyzny przez ludzi konkretnych zawodów i formacji: 

· 3 maja 2018 – Najświętszej Maryi Panny Królowej 
Polski – Słubice. 

· 19 maja 2018 – z racji  św. Andrzeja Boboli, patrona 
Polski  – Białków.

· 29 lipca 2018 – z racji św. Jakuba – Ośno Lubuskie.
· 14 sierpnia 2018 – św. Maksymilian Kolbe – relikwie 

Słubice par. Ducha Świętego. 
· 11 listopada 2018 – Uroczysta Msza za Ojczyznę. 
· 26 sierpnia 2018 – Matki Boże Częstochowskiej  - Cybinka.
· 4 września 2018 – św. Huberta, Patrona Myśliwych.
· 25 listopada 2018 – św. Katarzyny, Patronki Kolejarzy – 

Rzepin. 

100. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ
Roboczy kalendarz wydarzeń na terenie powiatu słubickiego (stan na styczeń 2018 r.)

Propozycje działań powiatu słubickiego:
· Wspólne sadzenie „Dębów Niepodległości” w gmi-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

· Konkurs plastyczny (luty 2018) oraz konkurs histo-
ryczny (kwiecień 2018) dla szkół ponadpodstawowych. 

Propozycje działań wspólnych:
· „Związek Nauczycielstwa Polskiego a 100-lecie 

niepodległości Polski” – uroczystość w Collegium 
Polonicum; 2 marca 2018 r., godz. 17.00. Organizator: 
Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego 
w Słubicach, współorganizatorzy: powiat słubicki 
oraz gmina Słubice.

· Konkurs plastyczno – fotografi czno – historyczny 
„Nasza szkoła / przedszkole w wolnej, niepodległej 
Polsce” – styczeń / luty 2018. Organizator: Zarząd 
Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Słu-
bicach, patronat honorowy: starosta słubicki Marcin 
Jabłoński oraz burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz.


