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Wojewoda wydał pozwolenie na bu-
dowę zabezpieczeń przeciwpowodzio-
wych w Słubicach! Inwestycja, za ok. 
160 mln zł, ma dać mieszkańcom gwa-
rancję bezpieczeństwa.   str. 2

Tak świętowaliśmy
Dzień Europy i rocznicę 
zakończenia wojny
  fotorelacje na str. 10-11
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W naszym żłobku „Bajka” 
będzie jak… w bajce 
 

W sierpniu rusza drugi etap modernizacji samorządowego żłobka. Poprawią się nie tylko 
warunki. Będzie można przyjąć 15 dzieci więcej. Trzy osoby zyskają też pracę. 

– Obecnie mamy w  żłobku 106 
miejsc, a  dzięki tej inwestycji bę-
dzie ich 121 – cieszy się dyrektorka 
żłobka Joanna Mroczkowska, bo 
jak mówi w ubiegłym roku musiała 
odmówić przyjęcia do placówki 26 
dzieci. – Tak jest co roku – przyznaje. 
Wyjaśnia, że w pierwszej kolejności 
przyjmowane są dzieci rodziców, 
którzy pracują, a  dopiero gdy są 
wolne miejsca, także tych niepracu-
jących. – Nam marzy się, żeby każde 
dziecko znalazło miejsce w  żłobku 
i dlatego gmina sukcesywnie żłobek 
powiększa – mówi. 

– W  2010 roku mieliśmy tam 25 
miejsc – przypomina burmistrz 
Tomasz Ciszewicz. To on podjął 
decyzję, żeby zlikwidować znajdu-
jące się przy żłobku przedszkole, 
bo z  miejscami dla starszych dzieci 
w  placówkach samorządowych nie 
było problemu. Zmodernizowano 
wtedy sale, przebudowano budynek 
i zyskano miejsce dla 65 maluchów. 

Apetyt gminy był jednak dużo 
większy. Dlatego pod koniec ubie-
głego roku przebudowano jeszcze 
piętro żłobka, dzięki czemu można 
było przyjąć kolejnych 15 dzieci. Pla-
cówka nie tylko się powiększyła, ale 
też wypiękniała.                            str. 2

Słubiczanin Andrzej 
Kamiński generałem!

 str. 6

Takie bajeczne warunki są już w części sal. Po remoncie będą w całym żłobku.
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wiosna to dla wielu z  nas czas, gdy 
robimy porządki. W  domu, w  życiu, 
w  codzienności… Jak powietrza po-
trzebujemy wtedy słońca, kolorów, 
które sprawią, że po zimie wszystko 
stanie się ładniejsze. Marzy mi się, 
żeby ładniejsza i  przede wszystkim 
ciekawsza stała się dla mieszkańców 
Gazeta Słubicka. 

Żeby czytając o  sukcesach swoich 
dzieci, inwestycjach realizowanych 
przez gminę, ludziach tu żyjących, 
poczuli, że jest to gazeta dla nich. To 
dlatego zrobiliśmy w  niej porządki. 
Żeby chciało się na nią czekać, usiąść 
z  nią przy porannej kawie, może 
nawet podyskutować w domu o tym, 
co się u nas dzieje. 

Bo im więcej osób będzie się anga-
żowało w to, co wokół nas, tym nasza 
gmina będzie ładniejsza i  przyjaź-
niejsza mieszkańcom . Nie tylko po 
zimie, gdy na klombach pojawiają się 
pierwsze bratki…

Beata Bielecka, redaktor naczelna 

Drodzy Mieszkańcy,

Informator Starostwa 
Powiatowego w Słubicach

  str. 14-19
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   dokończenie ze str. 1
– Mamy teraz śliczne sale, w  któ-
rych nasi podopieczni czują się jak 
w  domu. Duże, jasne, kolorowe – 
prezentuje je J. Mroczkowska. – To 
ważne dla dzieci, bo maluch rozwija 
się w oparciu o to, co widzi, czego do-
tyka – dodaje. 

– Wiele dobrego słyszałam, na 
temat naszego żłobka, dlatego sama 
się zastanawiam, czy nie posłać tam 
mojej córeczki – mówi Marta Choj-
nacka, mama rocznej Janinki. Cieszy 
ją informacja, że żłobek będzie nadal 
modernizowany. – Nawet z zewnątrz 
wygląda już bardzo zachęcająco – 
mówi. Bo w  ramach ubiegłorocz-
nego remontu gmina zleciła też 
wykonanie nowej elewacji. 

Co jest teraz w  planach? 
– W sierpniu przystępujemy do dru-
giego etapu modernizacji żłobka. Tym 
razem przebudujemy parter – zapo-
wiada burmistrz. Dzięki wyburzeniu 
niektórych ścian stworzone zostaną 
nowe sale dla dzieci. – Będziemy też 
mieli na zewnątrz nową wózkarnię, 
dzięki czemu w  hallu będzie więcej 
miejsca na szatnie Ponadto przebu-

dowane zostaną wszystkie instalacje, 
wymienione drzwi. – Stworzymy też 
trzy nowe miejsca pracy. Przyjmiemy 
dwie opiekunki i  woźną – mówi J. 
Mroczkowska. 

Jedyny problem polega na tym, że 
na czas remontu żłobek musi zostać 
zamknięty. Prace mają potrwać ok. 
4 miesiące – od sierpnia do końca li-
stopada. Choć gmina będzie szukać 
fi rmy, która uporałaby się z tym szyb-
ciej. Burmistrz spotkał się już z rodzi-
cami – i jak mówi – przyjęli oni to ze 
zrozumieniem. – Wiem, że dla nie-
których osób może to być kłopotliwa 
sytuacja, ale robimy to przecież po to, 
żeby stworzyć dzieciom jak najlepsze 
warunki – podkreśla T. Ciszewicz. 

Dodaje też, że w sprawie żłobka nie 
powiedział jeszcze ostatniego słowa. 
– W  przyszłym roku chcemy zlecić 
projekt rozbudowy żłobka tak, byśmy 
mogli w  nim zmieścić co najmniej 
160 dzieci. Chcemy dobudować do-
datkowe skrzydło, mamy już na to 
przygotowany teren i liczymy, że uda 
nam się zdobyć dofi nansowanie na tę 
inwestycję – mówi burmistrz. 

(beb)

Tu dzieci już się 
czują jak w domu

Zmiany w urzędzie
Przypominamy, że od 4 maja zmie-
niły się godziny przyjmowania 
i  obsługi interesantów przez pra-
cowników wydziału Urzędu Stanu 
Cywilnego i  Spraw Obywatelskich, 
którzy zajmują się m.in. sprawami 
związanymi z dowodami osobistymi, 
ewidencją ludności, aktami urodzin 
i  ślubami. Interesanci przyjmowani 
i  obsługiwani są  w  poniedziałki  
i wtorki od 8.00 do 14.00, w środy od 
10.00 do 16.00, a w czwartki i piątki 
od 8.00 do 14.00.

Niektórzy mieszkańcy odetchną
Koniec jazdy po dziurach!

Gmina wykłada 
z budżetu ponad 
1,1 mln zł i wkrótce 
rusza z przebudo-
wą wielu dróg. Kto 
może się już cie-
szyć?

– Choćby mieszkańcy i  użytkow-
nicy drogi przy ul. Bohaterów 
Warszawy – mówi Krzysztof Rogo-
ziński, zajmujący się w magistracie 
inwestycjami drogowymi. Z  ulicy 
tej zniknie bruk, a  w  jego miejscu 
pojawi się asfaltowy dywanik. – Na 
tej ulicy będzie nie tylko nowa na-
wierzchnia, ale też zbudujemy tam 
odwodnienie – zapowiada. 

W Słubicach asfalt wylany też zo-
stanie na osiedlu Zielone Wzgórza, 
na fragmencie ulicy Północnej (do 
skrzyżowania z  ul. Letnią), a  także 

na kawałku Powstańców Wielko-
polskich i na terenie Szkoły Podsta-
wowej nr 1. 

Dwie drogi remontowane będą 
w  Świecku. Chodzi o  drogę przy 
boisku, a  także tę, która prowadzi 
do świetlicy wiejskiej. Obecnie są to 
drogi gruntowe, które też zalane zo-
staną asfaltem. 

W  ramach tej samej inwestycji 
warunki jazdy poprawią się rów-
nież w  Kunowicach. Tam utwar-
dzona zostanie ulica Diamentowa 
na osiedlu Widok, odcinek drogi 
prowadzącej do cmentarza i  znaj-
dującego się w sąsiedztwie nowego 
osiedla mieszkaniowego, a  także 
kolejny mały fragment drogi na 
osiedlu Słonecznym.

Gmina ma też plany co do kolej-
nych wiosek. W Drzecinie na bruk, 
prowadzący do świetlicy, też wylany 
zostanie asfalt, podobnie jak na 
drogę gruntową na osiedlu miesz-
kaniowym w  Starych Biskupicach. 
Do remontu idzie też ul. Wodna 

Jest już pozwolenie 
na budowę u nas 
zabezpieczeń 
przeciwpowodziowych

- To bardzo dobra wiadomość. Czeka-
liśmy na nią od bardzo dawna – mówi 
burmistrz Tomasz Ciszewicz ciesząc, 
że inwestycja Lubuskiego Zarządu Me-
lioracji i Urządzeń Wodnych, ma szansę 
w końcu zostać zrealizowana. Po niej 
Słubice mają być niezatapialne. 

Na czas remontu żłobek musi zostać zam-
knięty. Prace mają potrwać ok. 4 miesiące w  Golicach, jak i  fragmenty na-

wierzchni w  niektórych miejscach 
w Słubicach. 

Prace gmina powierzyła fi rmie 
Infrakom z Kościana, która wygrała 
przetarg na przebudowę dróg i pod-
pisała umowę z samorządem. Prace 
ma wykonać do końca lipca. 

Dodatkowe 100 tys. zł samorząd 
przeznacza też na budowę i przebu-
dowę parkingów miejskich. Miejsce 
na około 30 aut powstanie przy ul. 
Konstytucji 3 Maja, niedaleko sądu. 
– Robimy to po to, żeby mieszkańcy 
nie parkowali samochodów koło 
swoich domów, bo auta utrudniają 
ruch na ulicy Konstytucji 3 Maja – 
mówi burmistrz Tomasz Ciszewicz. 
Zapowiada, że po wybudowaniu 
parkingu, na ulicy tej nie będzie już 
można zostawiać pojazdów. Par-
king ma być gotowy w lipcu. Dodat-
kowe miejsca postoju samochodów 
mają być wydzielone także m.in. 
przy ul. Dąbrówki i placu Przyjaźni. 

(beb) 
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Ograniczenia 
w parkowaniu 
przy ul. Mieszka I

Od 7.30 do 17.00 nie wolno zosta-
wiać samochodów w  pasie drogi 
przy ul. Mieszka I, od skrzyżowania 
z Wojska Polskiego do skrzyżowania 
z ul. Jagiellończyka. Magistrat powia-
domił już o tym listownie wszystkich 
mieszkańców tej ulicy. Jak tłumaczy 
burmistrz Tomasz Ciszewicz niektóre 
osoby zostawiają na drodze swoje 
auta na wiele godzin, co powoduje, 
że na Mieszka I utrudniony jest ruch. 
– Do końca maja będziemy spraw-
dzać, czy mieszkańcy stosują się do 
wprowadzonego ograniczenia. Jeśli 
nie, zmuszeni będziemy do zmiany 
tam organizacji ruchu i postawienia 
znaku zakazu zatrzymywania się 
i postoju – zapowiada burmistrz.

(beb)

Będzie gdzie 
parkować 
przy przychodni 

Gmina będzie partycypować w kosz-
tach budowy parkingu przy ul. Mic-
kiewicza. Mieszkańcy od dawna 
narzekają, że nie mają gdzie zostawić 
aut, gdy idą do lekarza. Teren wokół 
przychodni należy do powiatu i  to 
starostwo będzie modernizować 
parking. Z tyłu budynku przychodni 
powstaną miejsca dla pracowników, 
z przodu istniejący parking zostanie 
zmodernizowany i  powiększony. 
Będą tam m.in. wydzielone dwa 
miejsca dla osób, które przywożą lub 
odbierają chorych z przychodni. 

(beb) 

Inwestycję blokował przez blisko 
dwa lata spór między urzędem wo-
jewódzkim i LZMiUW o to, kto ma 
zapłacić za wykup gruntów pod za-
bezpieczenia przeciwpowodziowe. 
Udało się go rozstrzygnąć i  inwe-
stor dostał pozwolenie na budowę. 
W  ślad za tym LZMiUW wystąpił 
do gminy o  wykup należących 
do samorządu dwóch działek, 
o łącznej powierzchni ok. pół hek-
tara, na których ma zostać zbu-
dowane umocnienie istniejącego 
u nas wału przeciwpowodziowego. 
Grunty gminne zostały wycenione 
na ok. 12 tys. zł i  takie odszkodo-
wanie zostanie wypłacone gminie. 
LZMiUW odkupi też działki od 
rolników, bo w  planach ma bu-

dowę nowego wału okrężnego, od 
osiedla Krasińskiego do Drzecina, 
właśnie na terenach, które są m.in. 
w prywatnych rękach. 

Budowa zabezpieczeń przeciwpo-
wodziowych w  Słubicach ma kosz-
tować ok. 160 mln zł. Za te pieniądze 
zostanie m.in. zmodernizowane 7 
km istniejącego wału. Będzie on 
wzmocniony metalowymi płytami, 
tzw. larsenami. Projekt zakłada też 
poszerzenie korony obwałowania, 
żeby móc zachować rosnące tam 
drzewa. To spowoduje, że na części 
wału powstanie promenada. Oprócz 
tego zbudowany zostanie 6 km 
nowy wał okrężny, który będzie za-
bezpieczał miasto przed tzw. cofk ą. 

(beb) 
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Dobro przyfrunęło do nas 
na skrzydłach motyli

Pod koniec kwiet-
nia w Galerii Ma-
łej, w Słubickim 
Miejskim Ośrodku 
Kultury, odbył się 
wernisaż wystawy 
prac przedszkola-
ków i uczniów, któ-
rzy promują dzia-
łalność słubickiej 
Fundacji Hospicyj-
nej Dajmy Nadzieję. 

Działająca od początku roku fun-
dacja, założona przez Danutę Runie-
wicz i jej syna Adama, chce pomagać 
dzieciom, którym rak zabrał jednego 
z  rodziców. Wolontariusze zamie-
rzają otoczyć dzieci m.in. pomocą 
psychologiczną i  duchową, a  tym, 
które znajdą się w najtrudniejszej sy-
tuacji życiowej, wypłacać stypendia, 
w ramach stworzonego przez siebie 
programu „Motyl”. Nazwę pro-
gramu wymyślili uczniowie, którzy 
chcą pomagać w fundacji. 

Pomogą wzbić się w górę 

A. Runiewiczowi bardzo się 
spodobała ta nazwa, bo jak mówi, 
małe dziecko pozbawione opie-
kuna jest jak piękna gąsienica 
motyla. Pomimo, że w  pewnych 
sytuacjach jakoś sobie radzi, to 
jednak nie jest w stanie wzbić się 
samodzielnie w górę. 

O konieczności niesienia pomocy 
opowiadają m.in. nagrodzone lub 
wyróżnione prace plastyczne, które 
można było oglądać w Galerii Małej. 
Było ich prawie 50. Zuzia Majewska 
ze Szkoły Podstawowej w  Cybince 
opatrzyła swój rysunek podpisem, 
że „ludzka dobroć = nasze szczę-
ście”, a  Wiktoria Maślarz z  Żabic 

prosiła” Nie martw się”. Wśród zwy-
cięzców konkursu plastycznego 
byli: Zuzanna Kucharska z przed-
szkola Kajtuś w Pamięcinie, Oliwia 
Stachowiak ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Słubicach, Wiktoria Krych 
z placówki opiekuńczej „Nasza 
Chata” w Cybince, Angelika Soppa 
z gimnazjum w Rzepinie i  Patrycja 
Troć z LO w Słubicach.  

Po to motylkowy program

Na pomysł tego, żeby dzieciom 
w  szkołach i  przedszkolach opo-
wiedzieć o  „motylkowym pro-
gramie” i  nakłonić do stworzenia 
prac plastycznych, wpadła pe-
dagog szkolna Agnieszka Koby-
łecka ze Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w  Słu-
bicach. Podczas otwarcia wystawy 
nie kryła radości, bo w  ramach 
konkursu powstało aż 149 prac! 

Te nagrodzone i wyróżnione będą 
prezentowane także w  innych gmi-
nach, być może trafi ą również na au-
kcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. – Jeśli tak by się stało, to 
byłoby super – mówi Emil Graczyk 
z  Zespołu Szkół Technicznych, któ-
rego praca także trafi ła na wystawę 
w  Galerii Małej. – Ta wystawa to 
był bardzo fajny pomysł. Jeśli w ten 
sposób można komuś pomóc to 
czemu nie – dodaje. 

W  ramach „motylkowego pro-
gramu” powstał nie tylko fundusz 
stypendialny, ale też „motylkowa 
skarbonka”, do której trafi ać będą 

nie tylko pieniądze. Będzie można 
w niej zdeponować czas, który chcia-
łoby się poświęcić konkretnemu 
podopiecznemu. Choćby udzielając 
korepetycji czy pomagając w  co-
dziennych sprawach. 

Zbudują hospicjum?

A. Runiewicz pytany o to, co fun-
dacji udało się zrobić od stycznia, gdy 
po raz pierwszy, na spotkaniu w słu-
bickim urzędzie miejskim, jej twórcy 
mówili o swoich planach, opowiada 
m.in. o nawiązaniu kontaktów z in-
nymi fundacjami w  Polsce. Dzięki 
temu już wkrótce rozpoczną się szko-
lenia dla pedagogów, nauczycieli 
i  wolontariuszy, którzy chcą zaan-
gażować się w działalność słubickiej 

To prace m.in. tych przedszkolaków i uczniów trafi ły na wystawę w Galerii Małej. Promują one działalność Fundacji Hospicyjnej Dajmy Nadzieję.

fundacji. Bo, żeby nieść odpowiednią 
pomoc osieroconym dzieciom, 
trzeba się do tego przygotować. Od 
A. Runiewicza wiemy, że w  działal-
ność fundacji zaangażowało się już 
w  Słubicach 12 osób, a  w  maju pla-
nowane jest otwarcie biura fundacji, 
które mieścić się będzie przy ul. Pił-
sudskiego 3, w  budynku udostęp-
nianym przez gminę organizacjom 
pozarządowym. 

Fundacja Dajmy Nadzieję nadal 
myśli też o  budowie stacjonarnego 
hospicjum , w którym byłoby kilka-
naście łóżek dla śmiertelnie chorych. 
Pomoc obiecała gmina w  postaci 
działki budowlanej, położonej przy 
kościele pw. Św. Ducha, na której 
miałoby powstać hospicjum. 

(beb)
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Andrzej Kamiński 
generałem! 

Komendant Nadodrzańskiego Oddzia-
łu Straży Granicznej, odebrał 2 maja z  rąk 
prezydenta Bronisława Komorowskiego, 
nominację na stopień generała brygady SG. 

A. Kamiński jest absolwentem WAT w Warszawie, a także studiów podyplo-
mowych na Politechnice Zielonogórskiej i w Dolnośląskiej Wyższej Szkole 
Edukacji we Wrocławiu. Podczas służby w SG zajmował różne stanowiska, 
m.in.: kierownika sekcji, zastępcy naczelnika, rzecznika prasowego, kierował 
też Strzeżonym Ośrodkiem dla Cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim. W la-
tach 2011-2013 pełnił służbę na stanowisku zastępcy komendanta do spraw 
logistycznych Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu, wykonywał 
również obowiązki zastępcy komendanta Sudeckiego Oddziału SG. Od 23 lu-
tego 2013 r. pełnił obowiązki, a z dniem 7 maja 2013 r. mianowany został na 
stanowisko komendanta nadodrzańskiego oddziału SG. Żona Renata pracuje 
w policji. Państwo Kamińscy mają dwie córki. 

(beb)Andrzej Kamiński z żoną i córkami podczas uroczystości w Belwederze.  
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Przez co pękamy z dumy, 
a czego nie lubimy?

Mamy pomnik, jedyny taki na świecie, walutę, którą można płacić za czas, miejsce, w którym jedną nogą jesteś w Polsce, a drugą 
w Niemczech, miasto, którego nie znajdziesz na żadnej mapie, ale jest w głowach ludzi, most, który napisał ciekawą historię… Słu-
bice to niesamowity kawałek Polski. Ale, żeby nie było za słodko do tej beczki niesamowitości dorzucimy łyżkę dziegciu. 

Gdyby nie most łączący Słubice 
i  Frankfurt pewnie bylibyśmy zwy-
kłym 18-tysięcznym miasteczkiem, 
jakich wiele w  Polsce. Dzięki temu, 
że mamy rzut beretem do sąsiadów 
zza Odry, staliśmy się miastem, 
które potrafi  przyciągać. Przycią-
gamy choćby ofertą kulturalną, 
tworzoną często wspólnie przez słu-
biczan i frankfurtczyków. Trzy duże 
festiwale: transVOCALE, Most i  La-
birynt, to jest coś! Jeśli dorzucić do 
tego masę wystaw odbywających się 
w  naszej Galerii Okno i  koncertów 
w  Provincji, okazuje się, że nudzić 
się tu nie będziemy. Tym bardziej, że 
za Odrą mamy jeszcze fi lharmonię 
i  Centrum Kleista, gdzie można 
posłuchać dobrej opery czy obej-
rzeć musical. Michael Kurzwelly, 
który przed laty wymyślił Słubfurt, 
już wtedy przekonywał, że Słubice 
i  Frankfurt to jedno miasto, skła-
dające się z  dwóch dzielnic: Słubu 
i  Furtu. Miasto niezwykłe, którego 
nie znajdziecie na żadnej mapie, 
ale jest w  głowach wielu ludzi. 
Szczególnie tych, którzy już dawno 
zapomnieli , że kiedyś most był jak 
zapora na Odrze. Przez te lata na-
pisał on swoją historię. Niektórzy 
się śmieją, że to właśnie tu narodził 
się przygraniczny handel. Bo przez 
most na Odrze, słubiczanki pra-
cujące w  latach 70. we frankfurc-
kich „ Półprzewodnikach” woziły 
Niemkom kosmetyki i  sztuczne 
kwiaty, za co one płaciły im salami. 
Przez ostatnie dziesięciolecia most 
był też miejscem spotkań prezy-

dentów, premierów, ministrów… 
i  pierwszych sekretarzy. Ściskali się 
tu Gierek z Honeckerem, tu Niemcy 
witali nas wiele lat później w  Unii 
Europejskiej, tu lał się szampan, jak 
wchodziliśmy do strefy Schengen. 
Mamy bank czasu

Tu też, na moście, przez pewien 
czas znajdował się wirtualny ratusz 
Słubfurtu, stowarzyszenia, które 

doczekało się nie tylko własnego 
parlamentu, ale też waluty. Znacie 
drugie takie miejsce na świecie, 
gdzie w dwóch krajach można płacić 

wymyśloną przez mieszkańców 
walutą? Studziny, bo o nich mowa, 
mają złoty kolor i są wielkości zło-
tówki. Ale co najważniejsze - płaci 
się nimi za…czas, zdeponowany 
w banku czasu. Swoją nazwę wzięły 
od niemieckiej Stunde i polskiej go-
dziny. Pomysłodawcą banku czasu 
jest Paweł Kołosza, absolwent Via-
driny, zapalony słubfurtczyk. Jak 
mówi dotychczas ludzie wymie-

niali się na granicy wyłącznie pie-
niędzmi. Od ubiegłego roku mogą 
wymieniać się też czasem. Bo 1 stu-
dzina ma wartość jednej godziny ro-
bienia czegoś dla innych. Sprzątasz 
przez dwie godziny plac Mostowy 
(miejsce we Frankfurcie tuż za gra-
nicą, które zagospodarowali słub-
furtczycy ) dostajesz dwie studziny, 
za które możesz kupić na przykład 
dwie godziny lekcji niemieckiego. 
Każdy może wrzucić coś do banku 
czasu (są tam m.in. propozycje po-
mocy przy pielęgnowaniu ogrodów, 
wyprowadzaniu psów, remontach 
czy lekcje języka sąsiada). Poprzez 
bank czasu słubfurtczycy chcą 
wzmacniać społeczeństwo oby-
watelskie, pokazać, że można coś 
zrobić razem.

Jedyny taki pomnik? A co!

Co jeszcze jest tylko słubickie? 
Choćby pomnik Wikipedii, który stoi 
u  nas od ubiegłego roku. Wymyślił 
go dyrektor Collegium Polonicum dr 
Krzysztof Wojciechowski, sfi nanso-
wała gmina. Zanim został odsłonięty 
informacja o nim pojawiła się w Wi-
kipedii aż w 22 językach!

Pomnik jest rodzajem hołdu 
dla anonimowych autorów haseł, 
które trafi ają do Wikipedii. Polacy 
od początku należeli do najaktyw-
niejszych twórców Wikipedii. Przez 
pierwszych 10 lat, ilość haseł w  ję-
zyku polskim była na czwartym 
miejscu w świecie, po języku angiel-
skim, niemieckim i francuskim. 

Co jeszcze mamy, czego nie 
mają inni? Wspólną komunikację 
miejską, dzięki której można w kilka 
minut dojechać autobusem ze 

Słubic do Frankfurtu, Collegium Po-
lonicum, które sprawia, że jesteśmy 
najmniejszym miastem akade-
mickim w Polsce. W dodatku bardzo 
międzynarodowym, bo w  Polo-
nicum studiuje młodzież z  wielu 
krajów, m.in. Niemcy, Ukraińcy, Ro-
sjanie i Amerykanie. Mamy też pole 
golfowe i kryte lodowisko. Nieźle jak 
na takie małe miasto. Mamy też…
koguty. Piękne, kolorowe, które 

zdobią miasto. Przypominają, że 
ptaki te są w herbie Słubic. I niewąt-
pliwie cieszą oko. Turyści uwielbiają 
się przy nich fotografować. 

Tego to tu jednak nie zrobisz…

– Nie rozsiądziesz się wygodnie 
w  fotelu w  kinie – mówi Alek-
sandra Więckowska z  Kunowic, 
narzekając na kinowe krzesła. 
Mamy jednak dobrą wiadomość 
dla mieszkańców. Jest szansa, że 
krzesła zastąpią fotele, bo Słubicki 
Miejski Ośrodek Kultury, w którym 
jest kino, napisał projekt i stara się 
o pieniądze na ten cel. 

Latem nie popływasz też bez-
piecznie w  żadnym jeziorze na 
terenie gminy, bo nigdzie nie ma 
ratowników. Samorząd niewiele 
może jednak zrobić, bo żadne z je-
zior nie jest jego własnością. Dla-
tego gmina inwestuje w  basen, 
na terenie Słubickiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji. 

Mieszkańcy narzekają na brak 
toalet na dworcu autobusowym 
i  małej choćby poczekalni, gdzie 
można by się schować przed desz-
czem czy zimnem. Niedługo po-
winno być jednak po problemie, bo 
samorząd przygotowuje się właśnie 
do budowy nowoczesnego dworca 
koło urzędu miejskiego. 

Czego jeszcze u  nas brakuje? 
Choćby wypożyczalni kajaków, żeby 
popływać latem nad Odrą. Od lat 
mówi się o  budowie mariny nad 
rzeką, ale póki co, nic się w  tym 

temacie nie dzieje. Dobrze, że od 
ubiegłego roku po Odrze pływa 
Zefi r, statek zbudowany na zlecenie 
Stowarzyszenia Odra dla Turystów, 
którego nasza gmina jest członkiem. 
Słubice z  pokładu Zefi ra wyglądają 
bardzo ciekawie…

 Na co jeszcze czekacie, a z czego 
jesteście dumni? Piszcie do nas na 
adres: gazeta@slubice.pl

(beb)

Burmistrz Tomasz Ciszewicz na zdjęciu z autorem projektu pomnika Mihranem Hakobyanem i pomysłodawcą dr. K. Wojciechowskim.

Paweł Kołosza (z prawej) z Michaelem Kurzwellym prezentują słubfurcką walutę. Jeden z kolorowych kogutów zdobi deptak prowadzący do granicy. 
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Z Zefi ra Odra potrafi  
zachwycić 

Od połowy kwietnia znów po Odrze pływa nasz turystyczny sta-
tek. Zefi rem będzie można zwiedzać okolicę do końca października. 
W tym sezonie na pokładzie czekają na nas nowe atrakcje. 

– Na statku mamy już sklepik z  re-
gionalnymi produktami, gdzie 
można kupić na przykład miód 
z  lubuskich pasiek, różnego ro-
dzaju przetwory czy wino z naszych 
winnic – opowiada słubiczanin 
Łukasz Kozłowski, który jest pre-
zesem Stowarzyszenia Odra dla Tu-
rystów. Stowarzyszenie, skupiające 
kilka samorządów (należy do niego 
także nasza gmina) ma dwa statki: 
Zefi ra i  Lagunę, które od ubiegłego 
roku pływają po Odrze. U  nas cu-
muje Zefi r, który zabiera na pokład 
90 osób, 20 rowerów, oferuje małą 
gastronomię, a  nawet możliwość 
urządzenia na statku spotkania to-
warzyskiego z muzyką na żywo i re-
gionalnym cateringiem. 

Z nowości jest też kącik do zabawy 
dla dzieci, na pokładzie można sko-
rzystać z  bezprzewodowego Inter-

netu, a  dolny pokład zyskał piracki 
wystrój. Wszystko po to, żeby statek 
był jak najbardziej atrakcyjny dla 
mieszkańców i  turystów. W  ubie-
głym sezonie na jego pokład weszło 
ok. 12 tys. osób. – Najwięcej było ro-
dzin z  dziećmi i  emerytów – mówi 
Ł. Kozłowski. Niektórzy byli tak 
zachwyceni rejsem, że po godzinie 
schodzili na ląd z  uczuciem niedo-
sytu. – Dlatego w tym sezonie będzie 
więcej rejsów dwugodzinnych i trzy-
godzinnych – zapowiada prezes. 
W  dodatku pływając będzie można 
poczytać o miejscach, które się mija. 
– Mamy już przygotowane ulotki 
z  informacjami o  trasach i  kierun-
kach rejsów, które przybliżą historię 
regionu – mówi szef stowarzyszenia. 

Od niego też wiemy, że Zefi r, 
który przypłynął do nas 26 maja, 
zostanie do 9 czerwca. Po krót-

kiej przerwie wróci do Słubic 19 
czerwca i będzie nim można pływać 
do 24 czerwca. Kogo interesują rejsy 
w  późniejszym czasie niech zajrzy 
na stronę internetową naszej gminy 
(www.slubice.pl), gdzie jest pełny 
rozkład. Stowarzyszenie stworzyło 
też stronę internetową (www.rej-
sypoodrze.pl), gdzie można odbyć 
wirtualny spacer po wszystkich 
dziewięciu portach na Odrze i obej-
rzeć sam statek. 

Zefi r i  Laguna kosztowały ok. 8 
mln zł. 85 proc. potrzebnej kwoty 
dała Unia Europejska. Właścicie-
lami statków są: Nowa Sól, Słubice, 
Kostrzyn nad Odrą, Krosno Odrzań-
skie, Sulechów i  Bytom Odrzański. 
Projekt wspiera Urząd Marszał-
kowski w Zielonej Górze, a także Gó-
rzyca i Głogów. 

(beb)

– Z obu statków skorzystało w ubiegłym roku ok. 30 tys. osób. Wtedy jednak dopiero zaczynaliśmy – mówi Łukasz Kozłowski.  
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Mogliśmy poznać 
czar orkiestry dętej 
W  niedzielę, 26 kwietnia, słubiczanie mieli okazję posłuchać Fan-
farengarde, orkiestry dętej, którą tworzą dzieci i  młodzież zza Odry. 
Młodzi muzycy odwiedzili Słubice w  drugim dniu Festiwalu Miast 
Partnerskich, który zorganizowano w kwietniowy weekend we Frank-
furcie nad Odrą. Najpierw dali pokaz gry w  parku przy placu Przy-
jaźni, potem wspólnie z mieszkańcami obu miast i grupami artystów 
ze Słubic, m.in. tancerzami z Frajdy czy studia Eljot, ruszyli w stronę 
mostu granicznego.

(beb)

A
. P

a
w

e
lc

zy
k

Mariusz Konopka 
zwycięsko opowiedział 
o naszym mieście 

Z Torunia, gdzie w połowie maja, zorga-
nizowano konkurs na najlepszą produk-
cję telewizji lokalnych, słubiczanin wrócił 
z pierwszą nagrodę w kategorii „Moja mała 
ojczyzna”. Wygrał prezentując dokument, 
który nakręcił podczas ubiegłorocznej edycji 
festiwalu „Most”. 

– Na swój sposób opowiedziałem 
o  naszym mieście poprzez wypo-
wiedzi gości tego festiwalu – mówi 
M. Konopka, dumny z  tego, że 
oprócz statuetki dostał też list gratu-
lacyjny od Krajowej Rady Radiofonii 
i  Telewizji. – Ta nagroda, druga już 
na tym konkursie (pierwszą dostał 
za wrocławskie „Kino dworcowe”, 
ostatnie takie miejsce w  Europie, 
gdzie stałym bywalcem był Zbi-
gniew Cybulski – przyp. red.) jest dla 
mnie ważna, bo potwierdza, że choć 
jestem z małego miasta i mam małą 
telewizję, nie stanowi to granicy 
jakości rzeczy, które robimy konku-

rując z  powodzeniem z  telewizjami 
z Poznania i  innych dużych miast – 
dodaje M. Konopka. 

Konkurs, tak dla niego szczę-
śliwy, zorganizowano po raz trzeci, 
przy okazji konferencji Polskiej Izby 
Komunikacji Elektronicznej (PIKE), 
która zrzesza 110 fi rm stanowiących 
integralną część mediów elektro-
nicznych. W tym roku o zwycięstwo 
walczyli twórcy 170 fi lmów, które 
oceniano w pięciu kategoriach. Słu-
bickie produkcje otrzymały nomi-
nację w dwóch: news – za materiał 
o  znaku 2:0,  który kibice ze Słubic 
ustawili przy wjeździe do miasta 
od strony Frankfurtu po tym, jak 
nasi piłkarze dali łupnia Niemcom 
– oraz właśnie za dokument o festi-
walu „Most”. 

M. Konopka, absolwent wrocław-
skiej fi lmówki ma na swoim koncie 
więcej nagród. Uznanie przyniósł mu 
m.in. fi lm fabularny „Teraz i zawsze”,  
który zwyciężył na festiwalu Happy 
End w  Rzeszowie, dokument „Pani 
Weronika i  jej chłopcy” nagrodzony 
w Gdyni podczas V Festiwalu Filmów 
Dokumentalnych „Niepokorni, 
Niezłomni, Wyklęci”, a  także na lu-
buskim festiwalu Solanin. Obecnie 
M. Konopka montuje zdjęcia do 
pilotażowego odcinka serialu „Ko-
repetytor”, który kręcił niedawno 
w  Słubicach. – Premiera na prze-
łomie września i października w Col-
legium Polonicum – zapowiada. 

(beb)
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Za grosze do fi lharmonii i teatru!
Dwoma wyjątkowymi przedstawieniami rozpoczynamy pilotażo-
wy projekt współpracy z Brandenburską Orkiestrą Państwową we 
Frankfurcie nad Odrą oraz Forum Kleista.

Bilety na wybrane z  repertuaru na 
sezon artystyczny 2015/16 imprezy 
będą dostępne w  Słubickim Miej-
skim Ośrodku Kultury w wyjątkowo 
korzystnych cenach. Dzięki podpi-
saniu odpowiednich porozumień 
z  frankfurckimi instytucjami kul-
tury oraz dofi nansowaniu z budżetu 
gminy Słubice SMOK rozpocznie 
dystrybucję biletów w  cenie 20 zł, 
czyli mniej więcej 1/4 ceny regu-
larnej. Pełen program imprez dla 
polskiej publiczności ukaże się 
w trakcie wakacji w specjalnym fol-
derze, a już dziś zapraszamy na dwa 
czerwcowe wydarzenia. 
Bilety w  cenie specjalnej 20 zł 
do nabycia w  kasie Słubickiego 
Miejskiego Ośrodka Kultury.

7 czerwca 2015, g. 15:00 
Forum Kleista 

„Tosca”, opera Giacomo Puccinie-
go w 3 aktach, spektakl w orygi-
nale - języku włoskim, do biletów 
dołączamy streszczenie libretta 
po polsku

12 czerwca 2015, g. 19:30 
Filharmonia im. CFE Bacha
Frankfurt nad Odrą

Muzyka z Hollywood
Wieczór z muzyką fi lmową,
w programie m. in. utwory z fi l-
mów Gwiezdne Wojny, Harry 
Potter, Star Trek i James Bond. Sopranistkę Soojin Moon usłyszymy w roli Tosci.
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Tutaj młodzi mogą 
uzupełnić wykształcenie 

Hufi ec Pracy w Słubicach rozpoczął rekrutację na nowy rok szkolny. 
Swoją ofertę kieruje do osób, będących w trudnej sytuacji życiowej, 
które mają 15-18 lat i chcą uzupełnić wiedzę z zakresu szkoły gim-
nazjalnej, łącząc naukę z pracą zarobkową. 

Komendant słubickiego hufca Jan 
Haufa informuje, że młodzież OHP 
dostanie zarówno pomoc w nauce 
i  praktykach szkolnych, jak rów-
nież w rozwiązywaniu problemów 
życiowych. 

Kształcenie ogólne odbywa się 
w  Publicznym Gimnazjum dla 
Dorosłych, w  Zespole Szkół Tech-
nicznych w  Słubicach. Praktyczne 
przyuczenie do wykonywania okre-
ślonej pracy kontynuowane jest 
w  ponad 20 zakładach na terenie 
powiatu słubickiego. 

– Hufi ec oferuje możliwość przy-
uczenia do pracy w  zawodach: bla-
charz samochodowy, cukiernik, 
fryzjer, kucharz, lakiernik, me-
chanik pojazdów samochodowych, 
wulkanizator, murarz, piekarz, 
sprzedawca oraz stolarz – wylicza 

J. Haufa, dodając, że uczniowie hufca 
po ukończeniu gimnazjum mogą 
kontynuować naukę w szkole zawo-
dowej bądź średniej. Dodaje też, że 
młodzież, która nie ma możliwości 
codziennego dojazdu do szkoły 
może się starać o przyjęcie do inter-
natu Zespołu Szkół Technicznych.

Co jeszcze Hufi ec proponuje 
młodzieży? – Uczestnictwo w  róż-
norodnych konkursach eduka-
cyjnych i  sportowych, a  także 
w  międzynarodowych spotka-
niach młodzieży w ramach Polsko-
Niemieckiej Wymiany Młodzieży 
– odpowiada komendant. 

Kandydatów zainteresowanych 
kontynuowaniem nauki, OHP za-
prasza wraz z  rodzicem, bądź opie-
kunem prawnym do swojej siedziby 
przy al. Niepodległości 13 w  Słubi-

cach (budynek Zespołu Szkół Tech-
nicznych), gdzie można uzyskać 
szczegółowe informacje na temat 
oferty edukacyjnej oraz wypełnić do-
kumenty niezbędne przy przyjęciu 
do OHP. Kandydaci, w  czasie roz-
mowy kwalifi kacyjnej, powinni mieć 
3 fotografi e legitymacyjne, opinię 
pedagoga szkoły i  opinię z  Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej i  za-
świadczenie lekarskie o  możliwości 
kontynuowania nauki w  OHP. Po-
danie oraz inne dokumenty kandy-
daci i  rodzice wypełniają osobiście 
w  siedzibie Hufca. Bliższe infor-
macje można uzyskać telefonicznie 
(95  758 31 34). Rekrutacja trwa do 
10 września w  przypadku uczniów 
klasy I, a do końca listopada w przy-
padku uczniów klas II i III. 

(beb) 

Piłka nożna 
w naszym 
mieście 
obchodzić 
będzie 
70.urodziny 

Uroczystość za-
planowano na 20 
czerwca. Głównym 
organizatorem tego 
święta jest zarząd 
Polonii Słubice. 

Do udziału zaprasza zarówno by-
łych, jak i obecnych piłkarzy wszyst-
kich klubów, którzy przez ostatnie 
70 lat reprezentowali Słubice, 
a także kibiców i całe rodziny, które 
lubią piłkę nożną. Obchody 70-lecia 
odbędą się na stadionie. 

W programie:  całodniowy wielki 
festyn z  piłką nożną w  tle, o  12.00 
rozpocznie się piknik rodzinny, 
który będzie poprowadzony przez 
słubickie organizacje pozarządowe. 
Nie zabraknie zabaw, konkursów, 
quizów z  nagrodami. Koło połu-
dnia rozpocznie się „mecz przy-
jaźni”  oldboyów i  zasłużonych dla 
klubu osób kontra przedstawiciele 
samorządu i  zaprzyjaźnionych or-
ganizacji i  instytucji. Natomiast 
ok. 13.00 na murawie głównej 
wystąpią młodzi adepci piłkarscy 
z  UKS Polonia Słubice (niektórzy 
po raz pierwszy w  swoim życiu). 
Zmierzą się ze swoimi rówieśni-
kami z Warty Gorzów. 

Ukoronowaniem tego dnia będzie 
wręczenie odznaczeń dla zasłużo-
nych dla klubu i piłki słubickiej, a tuż 
po tej uroczystości, ok. 15.30 mecz 
dnia czyli Polonia Słubice – Pogoń 
Lwów (czterokrotny mistrz Polski). 
Dzięki zaangażowaniu klubu i wielu 
sponsorów udało się doprowadzić 
do przyjazdu tak zasłużonego dla hi-
storii piłki nożnej klubu ze Lwowa. 

(rt)
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„Alarmowe” 
krówki 
i znakowanie 
rowerów 

W czasie festynu, 
zorganizowanego 
3 maja przez para-
fi ę NMP Królowej 
Polski i gminę, na 
boisku szkoły rol-
niczej, Straż Miej-
ska znakowała 
rowery, rozdawała 
kamizelki odbla-
skowe i często-
wała krówkami ze 
swoim numerem 
alarmowym. 

–  Każdemu, kto się do nas zgłosił, za 
darmo oznakowaliśmy rower – mówi 
komendant Straży Miejskiej Wiesław 
Zackiewicz dodając, że zabezpie-
czono w ten sposób 16 jednośladów. 
Jak wyjaśnia, znakowanie rowerów 
polega na nadaniu im specjalnych in-
dywidualnych kodów, które w  przy-
padku zaginięcia rowerów służą 
potem do ich identyfi kacji. Na rower 
naklejana jest też informacja o  tym, 
że został oznakowany, co odstrasza 
potencjalnego złodzieja. 

– Od pięciu już lat znakujemy 
rowery i  wielokrotnie dzięki temu 
mieszkańcy odzyskiwali skra-
dzione rowery – mówi komendant 
i  opowiada choćby o  niedawnym 
przypadku, gdy rower ze Słubic od-
naleziono w  Szczecinie. Wrócił do 
właściciela właśnie dzięki temu, że 
został wcześniej oznakowany. 

Straż Miejska organizuje akcje 
znakowania jednośladów przy okazji 
różnych imprez. Ale można się do 
niej zgłosić z  rowerem także na co 
dzień (od poniedziałku do piątku 
miedzy 8.00 a  16.00). Siedziba SM 
mieści się w urzędzie miejskim przy 
ul. Akademickiej 1. 

Podczas niedzielnego festynu 
strażnicy rozdali też ok. 600 ele-
mentów odblaskowych. – Były to 
kamizelki, opaski samozaciskowe 
i opaski odblaskowe na ramę roweru 
– opowiada W. Zackiewicz. Dodaje, że 
cieszyły się wzięciem. Podobnie jak 
krówki, którymi częstowano miesz-
kańców. – Rozdaliśmy 10 kg krówek 
z logo straży i naszym numerem alar-
mowym 986 – dodaje komendant. 

(beb) 

PUK kupił spawarkę, 
dla swoich potrzeb 
i mieszkańców  
– Takiej usługi nie było dotąd w Słu-
bicach – mówi prezes Przedsiębior-
stwa Usług Komunalnych Ireneusz 
Woźniak. Wyjaśnia, że nowe urzą-
dzenie, które kosztowało PUK ponad 
3 tys. euro, daje możliwość spawania 
metali kolorowych. Gminna spółka 
ma fachowców do jego obsługi, któ-
rych mieszkańcy mogą wynająć. 
–  Opracujemy cennik – zapowiada 
I. Woźniak i dodaje, że usługi tego 
typu będzie można wykonać za-
równo w warsztacie PUK, przy ul. 
Krótkiej, jak również zamówić spa-
wacza do domu. 

(beb) 

Na biesiadną nutę
W majową sobotę po raz drugi od-
była się u nas „Biesiada bez granic”, 
podczas której, na scenie przed Col-
legium Polonicum, zaprezentowały 
się chóry i  zespoły z  całego woje-
wództwa. Ponad 150 osób! Seniorzy 
wystąpili obok młodych, tak więc 
impreza miała bardzo integracyjny 
charakter. Na scenie zobaczyliśmy: 
nasz zespół śpiewaczy Konsonans 
(w ub. roku świętował swoje 15.uro-
dziny – prowadzi go Piotr Pakulski),  
Wrzos z  Kostrzyna nad Odrą, Anti-
dotum i Lubuszanki z Cybinki, chór 
Wrzosy z Rzepina, Zespół Śpiewaczy 
Osoria ze Szczańca, Górzycką Kapelę 
Ludową, Zespół Śpiewaczy Kargo-
wiacy z  Kargowej, dzieci ze scholii 
Jerzyki z  Kunowic, gościnne zatań-
czyły i zagrały dzieci z zespołu Frajda 
i Fanfary Europy ze szkoły w Kuno-
wicach, uczniowie z  SP nr 1 i  SP nr 
3 oraz  dzieci z Frankfurtu nad Odrą. 
Organizatorem biesiady był Słubicki 
Miejski Ośrodek Kultury i  zespół 
Konsonans. 

(beb)

Uczniowie z OHP praktykują między innymi za Odrą, w ramach Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży.
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Reklama

Dzieci z Kunowic przywiozły 
nam radosną nowinę 

Schola „Jerzyki” z Kunowic wyśpiewała drugie miejsce podczas 31. Przeglądu Piosenki Religijnej Vincentiana. 
Dzieci wykonały m.in. autorski utwór „Droga”, do którego tekst napisała Anna Kozłowska, a muzykę skom-
ponował Tomasz Jakuszewicz.

Na początku maja w Centrum Edu-
kacyjnym Radosna Nowina 2000 
w podkrakowskich Piekarach 
odbył się festiwal, którego ideą jest 
uwielbianie Boga przez muzykę 
oraz propagowanie nauczania św. 
Wincentego a’Paulo – założyciela 
Zgromadzenia Misji. 

W tegorocznym przeglądzie po 
raz pierwszy wzięły udział dzieci 
ze scholi „Jerzyki” działającej przy 

kościele fi lialnym pod wezwaniem 
św. Wincentego a’Paulo w Kunowi-
cach. Pojechały na festiwal dzięki 
wsparciu fi nansowemu m.in. gminy. 

– Już na samym początku mocno 
zaznaczyły swoją obecność przygo-
towując piękną oprawę muzyczną 
uroczystej mszy św. otwierającej fe-
stiwal – relacjonuje jedna z uczestni-
czek wyjazdu Monika Piechowiak.

W skład „Jerzyków” wchodzą: 

Gabriela Boryń, Julia Boryń, Marta 
Boryń, Gabriela Kolowca, Julia 
Kowalska, Sabina Kusz, Maryla 
Kusz, Klaudia Kuśmierczyk, Oliwia 
Oleksyn, Karolina Pakulska, Na-
talia Pakulska, Patrycja Prałat, 
Kinga Wlaźlak, Izabela Matusiak, 
Szymon Czaja. Zespół przygoto-
wały: Monika Jakuszewicz i Karo-
lina Czaja – instruktorki zespołu. 
Opiekunem zespołu jest ks. Jerzy 

Tyrak. Gościnnie na Vincentianie 
z dziećmi z Kunowic wystąpiły 
dziewczyny ze scholi z Rybocic: 
Aleksandra Gogulska, Bogumiła 
Gaj i Kornelia Lis. Zespołowi to-
warzyszyli zaprzyjaźnieni muzycy: 
Piotr Pakulski - akordeon i Mateusz 
Kozinoga – gitara akustyczna. Do 
występów młodych wykonawców 
pomogli też przygotować pra-
cownicy Słubickiego Miejskiego 

Ośrodka Kultury – Piotr Tamborski 
i Roman Boryczka. 

Honorowy patronat nad tego-
roczną Vincentianą objęli między 
innymi: ks. abp Stanisław Dziwisz 
– metropolita krakowski, ks. dr 
Kryspin Banko CM – wizytator Pol-
skiej Prowincji Zgromadzenia Misji, 
prof. Jacek Majchrowski – prezydent 
miasta Krakowa.

(beb) 

Ciasno na cmentarzu. Co dalej?
- Myślimy o tym, żeby powiększyć cmen-
tarz i zastanowić się nad sposobem grze-
bania zmarłych – mówi burmistrz Tomasz 
Ciszewicz i dodaje, że na nową część nekro-
polii gmina chciałaby przeznaczyć ok. 3-4 
hektarowy teren, przyległy do istniejącego 
cmentarza. 

Położony na południowo-za-
chodnim krańcu cmentarza teren 
należy do gminy i  – jak zaznacza 
burmistrz - jest to praktycznie jedyny 
grunt, który spełnia wymagania 
związane z  obowiązującymi przepi-
sami. - Gdyby udało się rozbudować 
cmentarz, gmina nie miałaby pro-
blemu z  pochówkiem mieszkańców 
przez najbliższe 10-12 lat – mówi bur-
mistrz. Zanim jednak do tego doj-
dzie samorząd musi uzyskać zgodę 
sanepidu, wykonać badania geolo-
giczne. Część radnych uznała też, 
że należy zorganizować konsultacje 
społeczne, żeby na temat rozbu-
dowy cmentarza wypowiedzieli się 
także mieszkańcy. Konsultacje ma 
poprzedzić kampania informacyjna. 

Póki co gmina przeznaczyła 120 
tys. zł na uporządkowanie kawałka 

terenu i  budowę nowych alejek 
na cmentarzu. Pracę powierzono 
Przedsiębiorstwu Usług Komunal-
nych, którego pracownicy już wy-
karczowali część krzaków, tak by 
móc powiększyć kwatery. Rocznie 
umiera w gminie 170-180 osób, a po-
nieważ miejsca na cmentarzu jest 
coraz mniej, już dziś trzeba o  tym 
myśleć. 

Gmina chce też skonsultować 
z mieszkańcami sposoby pochówku. 
W innych miastach coraz częściej na 
cmentarzach budowane są ściany 
do przechowywania urn z prochami 
zmarłych. Bo i coraz więcej osób de-
cyduje się na kremację. W Słubicach 
nie ma planów budowy spalarni ciał, 
ale takie miejsca istnieją już w wielu 
innych  miastach. 

(beb)

Wyrzucasz śmieci? Możesz nieźle zapłacić!
Mandat od 100 do 500 zł i zapłata za wywóz odpadów – z takimi kon-
sekwencjami muszą się liczyć ci, którzy wyrzucają nielegalnie śmieci. 

W miejscach najbardziej newralgicznych Straż Miejska umieszcza ukryte kamery, dzięki którym coraz czę-
ściej namierza sprawców.  – Takich akcji z ukrytymi kamerami będzie coraz więcej – uprzedza burmistrz 
Tomasz Ciszewicz i zapowiada, że nie będzie żadnej taryfy ulgowej dla osób, które zaśmiecają miasto. Naj-
częściej śmieci wyrzucane są w okolicy ul. Folwarcznej i koło garaży w mieście. Burmistrz prosi wszystkie 
osoby, które widzą, że ktoś pozbywa się w nielegalny sposób nieczystości o telefon do Straży Miejskiej  (tel. 
986) lub spisanie numerów rejestracyjnych auta sprawcy i powiadomienie SM. 

(beb)    
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Będzie się 
u nas działo 
w Europej-
skim Tygo-
dniu Sportu 

Gmina wraz z SOSiR 
zgłosiła ponownie 
udział Słubic w ko-
lejnej edycji Euro-
pejskiego Tygodnia 
Sportu. Zachęcamy 
mieszkańców do sko-
rzystania z propozycji 
zdrowego i aktywne-
go spędzenia czasu od 
26 maja do 1 czerwca. 

VII Europejski Tydzień Sportu dla 
Wszystkich i rozgrywany w jego ra-
mach XXI Sportowy Turniej Miast 
i  Gmin to kolejna okazja, żeby się 
poruszać. 28 maja o  11.00 na sta-
dionie odbędzie się fi nał wojewódz-
kich zawodów lekkoatletycznych, 
a 30 i 31 maja o 10.00 otwarty mi-
tyng osób niepełnosprawnych. 
W niedzielę 31 maja o 14.00 dzieci 
będą mogły pograć w minigolfa, a 1 
czerwca o  8.00 w  porcie rzecznym 
przy Odrze koło wędkarskie nr 2 or-
ganizuje festiwal wędkarski. 

W  Sportowym Turnieju Miast 
i  Gmin startować mogą wszyscy 
mieszkańcy naszej gminy. Warun-
kiem zaliczenia uczestnictwa w  tur-
nieju jest udział w zorganizowanych 
imprezach: grach sportowych, za-
wodach, turystyce lub innej formie 
aktywności ruchowej. Burmistrz 
Tomasz Ciszewicz i prezes SOSiR Zbi-
gniew Sawicki zachęcają do udziału. 

(rt) 

Dzieci wiedzą, jak dbać o Ziemię 
- Przemyślmy, czy na pewno wszystkie sprzęty elektryczne, których używamy, są nam po-
trzebne – pytają uczniowie z klasy VI a, ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Słubicach, którzy wy-
grali konkurs w ramach akcji „Godzina dla Ziemi”. 

Pod koniec kwietnia, w  urzędzie 
miejskim,spotkali się zwycięzcy 
konkursu, zorganizowanego przez 
samorządy Słubic i Frankfurtu nad 
Odrą. Dr Joanna Pyrgiel ze Słu-
bicko-Frankfurckiego Centrum 
Kooperacji przypomniała, że kon-
kurs zorganizowano z  okazji ob-
chodzonej 28 marca akcji „ Godzina 
dla Ziemi”. Tę akcję zapoczątkował 
w  2007 roku WWF (World Wide 
Fund for Nature) i  od tego czasu, 
w  każdą ostatnią sobotę marca, 
mieszkańcy wielu krajów zwracają 
uwagę na „zieloną politykę”. Tego 
dnia zwykli ludzie, a  także wielkie 
korporacje wyłączają na godzinę 
światła i urządzenia elektryczne. 

– Żeby ziemia mogła od nas od-
począć – tłumaczy Kornelia Zie-
lińska z  VI a, która z  koleżankami 
i  kolegami z  klasy nakręciła zwy-
cięski fi lm. Na jego pomysł wpadła 
nauczycielka Justyna Przekoracka, 
która wspólnie z  wychowawczynią 
klasy Anną Przybylską, napisały 
scenariusz. – Ostatecznie niewiele 
z  niego zostało, bo uczniowie wy-
kazali się wielką kreatywnością 
i  cały czas mieli własne pomysły. 
Niektóre sceny to całkowita impro-
wizacja – opowiada A. Przybylska. 

Drugie miejsce w  konkursie 
zajęły przedszkolaki z  „czwórki”. 
Wszystkie grupy z  „Krasnala Ha-
łabały” zaangażowały się w  przy-
gotowanie wystawy starych 
eksponatów. Trafi ły na nie żelazka 

dyszowe, lampy naftowe, tarki 
i  bale do prania. Z  tego powstał 
album ze zdjęciami, które można 
było oglądać na wystawie w  urzę-
dzie miejskim, a potem we frank-
furckim ratuszu. 

Trzecie miejsce było nagrodą 
indywidualną, którą otrzymała 
Zuzanna Kondarewicz z  punktu 
przedszkolnego w Kunowicach, za 

pracę plastyczną na temat Ziemi. 
Do jej powstania przyczyniła się 
nauczycielka Beata Sierżant. 

Oprócz upominków, które dzieci 
dostały w  gminie, za zwycięstwo 
w  konkursie czekają ich spore 
atrakcje. Nagroda główna dla VI a 
to warsztaty kulinarne w kawiarni 
dziecięcej, którą we Frankfurcie 
prowadzi stowarzyszenie Lebens-

hilfe. Z kolei przedszkolaki wezmą 
udział w  warsztatach (także we 
Frankfurcie), podczas których do-
wiedzą się, co można zrobić z kakao 
i spróbują smakołyków. Natomiast 
Zuzia Kondarewicz, wraz z  całą 
swoją grupą przedszkolną weź mie 
udział za Odrą w warsztatach przy-
rodniczych. 

(beb)

Ukrainki oczarowane Słubicami 
- Każdego Ukraińca, który nie chce do Unii Europejskiej, trzeba by przywieźć do Słubic, żeby 
zobaczył jak tu pięknie. Jak tu dobrze żyją ludzie – mówiła Olena Krawczenko Mikołajewna, 
zastępca burmistrza Szostki, która z delegacją gościła u nas w maju. 

Szostka to nasze miasto partner-
skie. Z O. Krawczenko Mikołajewną 
przyjechały do Słubic trzy  młode 
Ukrainki, które m.in. wzięły udział 
w  debacie młodzieży z  Polski 
i  Niemiec, zorganizowanej 8 maja 
w  Collegium Polonicum z  okazji 

Dnia Europy. Debata poświęcona 
była pokojowej polityce Unii Eu-
ropejskiej z  uwzględnieniem kon-
fl iktu na Wschodzie. Młodzi ludzie 
mieli szansę porozmawiać na ten 
temat z  europosłami, m.in. prof. 
Dariuszem Rosatim. Ukraińcom 

temat ten był szczególnie bliski. – 
Szostka leży na granicy z  rosyjską 
federacją, ale u nas wojny na szczę-
ście nie ma. U  nas ludzie lubią 
Rosjan, a  Rosjanie lubią Ukra-
ińców. Bo u  nas niektóre wsie są 
w  połowie rosyjskie, a  w  połowie 
ukraińskie – mówiła zastępca bur-
mistrza Szostki. Przyznała jednak, 
że to bardzo trudny czas dla 
Ukrainy. – Była u  nas mobilizacja, 
młodzi chłopcy zostali powołani 
do wojska. Trzech zginęło, wielu 
zostało rannych – wspominała. 

Szostka jest miastem partner-
skim Słubic od 2008 roku. Żeby 
słubiczanie nie zapominali o Ukra-
ińcach goście przywieźli nam m.in. 
nasiona kwiatów, które są bardzo 
popularne w  ich kraju. – U  nas 
czarnobrywy są na wszystkich 
klombach i  cieszylibyśmy się, 
gdyby rosły też w Słubicach – mó-
wiła O. Krawczenko Mikołajewna. 

Goście z  Ukrainy podczas wi-
zyty w  Słubicach odwiedzili m.in. 
Collegium Polonicum, pływali 
Zefi rem po Odrze, wzięli udział 
w  pikniku organizacji pozarządo-
wych, spotkali się też z  młodzieżą 
z Gimnazjum nr 1. We Frankfurcie 
zobaczyli m.in. polsko- niemiecką 
informację turystyczną, Dom Bol-
frasa i ratusz. 

(beb)

Goście przywieźli do Słu-

bic m.in. nasiona kwiatów, 

które są bardzo popularne 

w ich kraju.

Mniej azbestu!
Ponad 40 tys. zł 
dostała gmina na 
usunięcie i utyli-
zację azbestowych 
dachów z 20 nieru-
chomości. 

– Drugi rok z  rzędu otrzymujemy 
pieniądze na ten cel i wychodzimy 
do mieszkańców z  informacją, 
że mogą składać wnioski na po-
zbycie się azbestu z terenu swoich 
nieruchomości – mówi burmistrz 
Tomasz Ciszewicz. Cieszy się, bo 
w  tym roku gmina dostanie 40,7 
tys. zł, co pozwoli usunąć i zutyli-
zować 92 tony azbestu. 

W  ubiegłym roku kwota po-
zyskana z  Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska była 
dużo niższa. Za 25 tys. zł usunięto 
wtedy 57 ton azbestu. Jak wyja-
śnia naczelnik wydziału inwestycji 
i  ochrony środowiska Bartosz Sia-
nożęcki, gmina płaci za usunięcie 
i  utylizację azbestu, a  po stronie 
mieszkańców leży załatwienie for-
malności w  starostwie. Muszą oni 
zgłosić rozpoczęcie robót budow-
lanych i zabezpieczyć pieniądze na 
nowe pokrycie dachowe. 

(beb) 
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Komunikat Straży Miejskiej 
Szanujmy niepełnosprawnych kierowców
 Zdecydowana większość kierowców 
traktuje z dużym szacunkiem osoby 
niepełnosprawne i ich uprawnienia 
do parkowania na specjalnie wyzna-
czonych miejscach parkingowych. 
Są też jednak tacy, którym wydaje 
się, że to oni są najważniejsi i  nie 
zważając na uciążliwości jakie mogą 
spowodować, parkują na miejscach 
wyznaczonych dla osób niepełno-
sprawnych. 

Przypominamy, że miejsca do 
parkowania dla osób niepełno-
sprawnych są oznakowane znakiem 
pionowym D-18a wraz z  tabliczką 
T-29 umieszczoną pod tym znakiem 
oraz znakiem poziomym P-24 czyli 
namalowanym białą farbą symbolem 
osoby niepełnosprawnej, oznacza-
jącym miejsce dla pojazdu osoby 
niepełnosprawnej. Prawidłowe jest 
również oznakowanie tylko znakiem 
poziomym P-24. W  naszym mieście 
miejsca do parkowania dla osób nie-
pełnosprawnych są dodatkowo z ini-
cjatywy burmistrza pomalowane na 
kolor niebieski. Wyklucza to możli-
wość pomyłki. Przywilej parkowania 
w  takich miejscach przysługuje po-
siadaczom kart parkingowych dla 
osób niepełnosprawnych, kierują-
cych pojazdami i przewożących osoby 
posiadające karty parkingowe oraz 
pracownikom placówek zajmujących 
się rehabilitacją, opieką lub edukacją 
osób niepełnosprawnych pozostają-
cych pod opieką tych placówek . Karta 
taka powinna być umieszczona za 
przednią szybą pojazdu. 

Przypominamy, że karty parkin-
gowe wydane przed 1 lipca 2014 r. 
zachowują ważność do 30 czerwca 
2015 r. Po tym terminie tracą waż-
ność również karty wydane wcze-
śniej na czas nieokreślony. Aby 
złożyć wniosek o  wydanie nowej 
karty parkingowej należy zgłosić 
się osobiście do właściwego Zespołu 
Orzekania o Niepełnosprawności. 

Zgodnie z  nowymi przepisami 
karta parkingowa przysługuje: 
osobie niepełnosprawnej zaliczonej 
do znacznego lub umiarkowanego 
stopnia niepełnosprawności, ma-

jącej znacznie ograniczone możli-
wości samodzielnego poruszania 
się; osobie niepełnosprawnej, 
która nie ukończyła 16 roku życia, 
mającej znacznie ograniczone 
możliwości samodzielnego poru-
szania się i placówce zajmującej się 
opieką, rehabilitacją lub edukacją 
osób niepełnosprawnych, mają-
cych znacznie ograniczone możli-
wości samodzielnego poruszania 
się. Nowe karty wydawane są na 
czas określony: osobom niepełno-
sprawnym maksymalnie na 5 lat 
i placówkom które mają podopiecz-
nych na okres nie dłuższy niż 3 lata.

Za nieuprawnione parkowanie 
na miejscu dla osoby niepełno-
sprawnej zgodnie z  obowiązują-
cymi przepisami grozi grzywna 
w wysokości 500 zł i 5 pkt. karnych. 
Ponadto za posługiwanie się przez 
osobę do tego nieuprawnioną kartą 
parkingową grozi grzywna w  wy-
sokości 300 zł. Za posługiwanie 
się przez osobę do tego nieupraw-
nioną kartą parkingową i  jedno-
czesne nieuprawnione parkowanie 
na miejscu dla osoby niepełno-
sprawnej grozi grzywna w  wyso-
kości 800 zł i 5 pkt. karnych.

Jeżeli jesteście Państwo świad-
kami nieuprawnionego parkowania 
na miejscu przeznaczonym dla osób 
niepełnosprawnych prosimy o zgła-
szanie takich przypadków pod bez-
płatne numery telefonów 986 i 997.

Pamiętajmy, że przywilej par-
kowania na miejscach dla osób 
niepełnosprawnych to nie jest 
szczęście ani wygrany los na loterii. 
Zajmując w  sposób nieuprawniony 
miejsca do parkowania osobom 
niepełnosprawnym narażamy je 
na wiele uciążliwości związanych 
z  ich ograniczeniami ruchowymi. 
Nierozważnym i roztargnionym kie-
rowcom, którzy o  tym zapomnieli 
zwracajmy uwagę, informujmy 
Straż Miejską i  policję, aby takich 
przypadków w  naszym otoczeniu 
było coraz mniej.

 Wiesław Zackiewicz
 Komendant Straży Miejskiej

Ale się ładnie pokazały 
nasze stowarzyszenia!

W sobotę 9 maja, deptak w Słubicach opanowały lokalne stowarzy-
szenia i fundacje. Wszystko za sprawą kolejnego Powiatowego Pik-
niku Organizacji Pozarządowych.

W  przygotowanych stoiskach pre-
zentowało się 20 organizacji po-
zarządowych z  terenu powiatu 
słubickiego. Przez cały dzień każdy 
zainteresowany mógł z bliska przyj-
rzeć się ich działalności.

Na scenie od rana do wieczora 
swoje umiejętności wokalne i  ta-
neczne prezentowały dzieci i  mło-
dzież z  miejscowych szkół oraz 
przedszkoli. W  przerwach między 
występami mieszkańcy byli zachę-
cani do udziału w panelach obywa-
telskich poświęconych tematyce 
zdrowia, aktywności społecznej 
i ochrony środowiska. Gośćmi w pa-
nelach byli lokalni eksperci, przed-
stawiciele nauki, samorządowcy 
i działacze społeczni. W tym gronie 

znaleźli się m.in. starosta słubicki 
Piotr Łuczyński, senator Helena 
Hatka, radna sejmiku Grażyna 
Dereń, dr Andrzej Pukacz z  Polsko-
-Niemieckiego Instytutu Badaw-
czego w  Collegium Polonicum, czy 
Joanna Sierżant-Rekret – prezeska 
Stowarzyszenia po PROstu.

W  trakcie imprezy prowadzona 
była zbiórka środków na działal-
ność Stowarzyszenia po PROstu 
zajmującego się m.in. terapią dzieci 
z  różnymi niepełnosprawnościami, 
wspomaganiem rozwoju najmłod-
szych oraz wsparciem dla rodzin. 
Podczas przeprowadzonych licytacji 
pod młotek trafi ły m.in. obrazy 
akrylowe i  fi lcowe wykonane przez 
dzieci ze spektrum autyzmu – pod-

opiecznych stowarzyszenia. Prace 
lokalnych artystów, czy książki dla 
dzieci autorstwa Piotra Kiedrowicza.

Tegoroczny piknik odbył się pod 
wspólnym hasłem „Razem dla roz-
woju”. Finał imprezy zwieńczył wy-
stęp szczecińskiego zespołu Cherry 
Daiquiri. Wydarzenie zorganizowali: 
Powiat Słubicki, Fundacja na rzecz 
Collegium Polonicum, Słubicko-
-Frankfurckie Centrum Kooperacji, 
gmina Słubice oraz Stowarzyszenie 
po PROstu. Powiatowy Piknik Orga-
nizacji Pozarządowych jest realizo-
wany w ramach projektu „Modelowe 
taNGO” współfi nansowanego przez 
Unię Europejską w  ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego.

(as) 

Tak działają nasi radni…
- Dobra informacją dla mieszkańców ulic Podchorążych 
i Reja. Ławki pomiędzy wieżowcami, na których przesiady-
wała nocami młodzież zakłócająca ciszę nocną i pijąca alko-
hol, przeniesione zostały w obręb znajdującego się nieopo-
dal placu zabaw – informuje Daniel Szurka.  

To nie wszystko. Podczas roz-
mowy z  burmistrzem Tomaszem 
Ciszewiczem, do której doszło 5 
maja, ustaliliśmy, że teren ten zo-
stanie doświetlony dodatkowymi 
lampami (wnioskowałem o  dwie 
lampy – pierwsza na słupie oświe-
tleniowym w  miejscu gdzie stały 
niegdyś ławki, druga, zaraz koło 
placu zabaw od strony parkingu). 
Pojawią się także dwa dodatkowe 
śmietniki: przed wieżowcem przy 
Reja 2 i Podchorążych 2. 

18 maja rozmawiałem też z  ko-
mendantem powiatowym policji 
w  Słubicach – Rafałem Wawrzy-
niakiem, podczas której poru-
szyłem temat zwiększenia patroli 
na terenie naszego okręgu w  go-
dzinach popołudniowo-nocnych. 
Z  informacji jakie uzyskałem od 
komendanta odnośnie zgłaszanych 
przez mieszkańców na policję po-
szczególnych wykroczeń (w  tym 
zakłócania ciszy nocnej) infor-
muję, że na chwilę obecną każde 
zgłoszenie takiego faktu jest na 

policji rejestrowane, uwidocznione 
na policyjnym komputerze, gdzie 
odpowiedzialny patrol pełniący 
w  danej chwili służbę musi podjąć 
interwencję i  doprowadzić do za-
kończenia sprawy (wymaga tego 
system komputerowy). W  związku 
z  powyższym, nie ma możliwości 
nie podjęcia interwencji przez 
patrol policji, może się ona tylko 
opóźnić w  czasie, z  powodu inter-
weniowania w innej części miasta.

Apel do mieszkańców – jeśli 
zauważycie Państwo podejrzane 
zachowania i występki, proszę zgła-
szać je bezpośrednio pod numerem 
997. Każde zgłoszenie jest rejestro-
wane i interwencja musi zostać pod-
jęta. Jednocześnie możecie Państwo 
zgłaszać do mnie wszelkie swoje po-
mysły i uwagi osobiście a także po-
przez kontakt na Facebooku – Daniel 
Szurka, czy też przez profi l Nasze 
Słubice PL (www.naszeslubice.
pl) oraz emailem: danielszurka@
gmail.com.

Radny Daniel Szurka

Polsko-Niemiecka Akademia 
Seniorów z nagrodą Viadriny 

4 maja po raz kolejny wręczono Nagrodę Viadriny, która jest przyzna-
wana od 1999 roku za szczególne zasługi na rzecz polsko-niemiec-
kiego pojednania. Powędrowała do naszej akademii seniorów i Wol-
fganga Templina, działacza na rzecz praw obywatelskich i publicysty. 

Akademię, której jednym z  za-
łożycieli był nieżyjący już Henryk 
Rączkowski, doceniono za to, że od 
2000 roku regularnie organizuje 
wykłady na różnorodne tematy, 
m.in. z zakresu historii oraz wiedzy 
o  regionie. Mieszkańcy pogranicza 
spotykają się w  Collegium Polo-
nicum i na Viadrinie. - W przypadku 
Polsko-Niemieckiej Akademii Se-
niorów po raz pierwszy wyróżni-
liśmy projekt studentów, którzy 
zdali maturę kilkadziesiąt lat temu. 
Swoje życie zawodowe mają już za 
sobą, ale ich zainteresowanie aktu-
alnymi wydarzeniami jest nieprze-
rwane - powiedział Jürgen Vietig, 
przewodniczący Stowarzyszenia na 
rzecz Wspierania Uczelni Uniwer-
sytetu Europejskiego Viadrina we 
Frankfurcie nad Odrą.

  Natomiast Wolfgang Templin 
to zdaniem kapituły „człowiek, 

który stworzył solidne podstawy 
dla rozwoju dobrosąsiedzkich sto-
sunków między Polską i  Niem-
cami“. Pierwsze kontakty z  polską 
opozycją demokratyczną nawiązał 
już w  latach siedemdziesiątych. 
W  latach późniejszych próbował 
stworzyć w  NRD struktury opozy-
cyjne wg polskiego wzorca, co miało 
dla niego poważne konsekwencje. 
W  1988 roku został zmuszony do 
wyjazdu do RFN. Po upadku muru 
berlińskiego wrócił do Berlina i pra-
cował m.in. w biurze Pełnomocnika 
Federalnego do spraw Materiałów 
Państwowej Służby Bezpieczeństwa 
NRD. Od lipca 2010 do grudnia 2013 
kierował biurem Fundacji im. Hein-
richa Bölla w Warszawie.

Podczas tegorocznej uroczystości 
wręczenia Nagrody Viadriny wie-
lokrotnie wspominano zmarłego 
w  ubiegłym tygodniu Władysława 

Bartoszewskiego. Prezydent Uni-
wersytetu Europejskiego Viadrina 
prof. Alexander Wöll poprosił ze-
branych gości o uczczenie zmarłego 
minutą ciszy. - Bez niego – śmiem 
twierdzić – nie byłoby nas tutaj dzi-
siaj – stwierdził. 

Nagroda Viadriny jest przy-
znawana corocznie od 1999 roku 
przez Kuratorium Stowarzyszenia 
na Rzecz Wspierania Uczelni Uni-
wersytetu Europejskiego Viadrina 
we Frankfurcie nad Odrą osobisto-
ściom z  Polski i  z  Niemiec, które 
w  szczególny sposób przyczyniły 
się do polsko-niemieckiego pojed-
nania. Dotychczas dostali ją m.in. 
tłumacz Karl Dedecius, noblista 
Günter Grass (2001), publicyści: 
Adam Michnik i Adam Krzemiński, 
Tadeusz Mazowiecki czy Krzysztof 
Penderecki. 

(beb) 

Festyn urozmaiciły występy dzieci z naszych przedszkoli.
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Tak świętowaliśmy Dzień Europy…
8 i 9 maja w Słubicach i Frankfurcie świętowaliśmy razem Dzień Europy. Była debata młodzieży z Polski, Niemiec 
i Ukrainy na temat przyszłości Starego Kontynentu, o Unii Europejskiej młodzież miała też możliwość porozmawiać 
z europosłami: prof. Dariuszem Rosati, Susanne Melior, dr Christianem Ehler i Helmutem  Scholz.

Frankfurtczycy i słubiczanie przyrządzali narodowe potrawy z gośćmi z całego świata, w słubickiej bibliotece stworzono makiety Słubic i Frankfurtu, a w przedszkolu Pinokio rodzice wystawili 
dla swoich dzieci sztukę, która przybliżyła im kraje europejskie. W niebo poleciały setki balonów, które przedszkolaki i uczniowie przynieśli na otwarcie imprezy, w którym wzięli udział m.in. bur-
mistrz Tomasz Ciszewicz, wicestarosta Tomasz Stupienko, przedstawiciele urzędu wojewódzkiego i marszałkowskiego, nadburmistrz Frankfurtu Martin Wilke i Helmuth Markov, brandenburski 
minister do spraw europejskich.
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Rocznica zakończenia wojny 
z leopardem i ułanami 

8 maja świętowa-
liśmy 70. rocznicę 
zakończenia II woj-
ny światowej. Był 
apel pamięci, pokaz 
szarży ułańskiej 
i sprzętu wojsko-
wego. Mieszkań-
cy mieli też okazję 
obejrzeć prawdzi-
wego leoparda, 
usiąść w rosoma-
ku, nazywanym 
przez afgańskich 
talibów „zielonym 
diabłem”, bo jest 
piekielnie sku-
teczny, podziwiać 
pokaz grupy re-
ko n s t r u kc y j n e j 
z Lubniewic, która 
zachowuje tradycje 
14. Pułku Ułanów 
Jazłowieckich.

B
. B

ie
le

ck
a



12 gazeta Słubicka   05/2015   28 MAJA

Fotografi czne ujęcia 
„Odwróconej 
perspektywy”

7 i 8 maja w Gale-
rii OKNO odbyło się 
podwójne wyda-
rzenie: warsztaty 
autorskie Noemy 
Anity Lipiec i wer-
nisaż wystawy 
„Odwrócona per-
spektywa”.

Zarówno warsztaty jak i  wernisaż 
zgromadził licznych uczestników za-
równo ze Słubic, Frankfurtu jak rów-
nież z  Zielonej Góry. Temat okazał 
się bardzo interesujący, na warsz-
tacie podczas części teoretycznej 
Anita Lipiec zaprezentowała wiele 
projektów artystycznych z  zakresu 
fotografi i społecznej, jak również 
podzieliła się własnym doświadcze-
niem, emocjami i rozterkami. 

W  części praktycznej uczestnicy 
mogli zobaczyć i  zweryfi kować 
praktycznie oświetlenie jakim po-
sługiwała się Anita Lipiec realizując 
swój cykl portretowy. Ustawienia 
świateł, odległości, parametry po-
miaru oświetlenia i  próba wykre-
owania portretu. Podczas wernisażu 
zarówno uczestnicy warsztatu jak 
również inni przybyli goście mieli 
możliwość zapoznania się z  reali-
zacjami artystki, która nie tylko 
przedstawia, prezentuje, zachwyca 
warsztatem, ale również skłania do 
refl eksji, czy wręcz prowokuje ob-
razem do zajęcia stanowiska w trud-
nych, wieloaspektowych tematach. 
Wystawę można ogadać w  Galerii 
OKNO do połowy czerwca. 

Anna Panek-Kusz

Akademia Fotografi i 
i Multimediów „lAbiRynT”

Rozpoczęły się warsztaty artystyczne po-
przedzające Festiwal „lAbiRynT”. Zajęcia są 
bezpłatne.

Oni kochają jazdę 
na rowerach 

Za nami IX Cross Rowerowy „Kunowicka Pę-
tla”. Wzięło w nim udział pięć reprezentacji 
szkół podstawowych w tym jedna z Niemiec, 
zaprzyjaźniona z kunowicką szkołą. 
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Organizatorzy przygotowali bogatą 
ofertę dla wszystkich pasjonatów fo-
tografi i i sztuki bez względu na sto-
pień zaawansowania. W  tym roku 
warsztaty prowadzą: Dawid Gębała 
(Wrocław), Paweł Kula (Szczecin), 
Ute Lindner (Berlin), Anna Panek-
-Kusz (Słubice), Michael Kurzwelly 
(Frankfurt/Oder), Claudia Tröger 
(Frankfurt/Oder). Niektóre z  zajęć 
odbywają się w  weekendy, inne 
w  tygodniu, tak aby każdy chętny 
miał możliwość uczestnictwa i  do-
stosowania się do terminów. Grupa 
uczestników jest bardzo zróżnico-
wana: młodzież, dorośli, początku-
jący i zaawansowani. To nie stanowi 
przeszkody, gdyż warsztaty są tak 
skonstruowane, aby uczyć i  inspi-
rować, aby współdziałać i  tworzyć, 
by wzajemnie się motywować 
i  uzupełniać. Pierwsze warsztaty: 
Anny Panek-Kusz i  Michaela Kurz-
wellego już się rozpoczęły i  jak 
mówią prowadzący i  uczestnicy 
tematy i ćwiczenia wciągają. Hasło 
przewodnie akademii, podobnie 
jak tegorocznego festiwalu brzmi 
„Stany Chwilowe”. Dawid Gębala 
zaprasza wszystkich chętnych do 
wzięcia udziału w  poszukiwaniach 
„stanów chwilowych”, wszystkiego 
co ulotne, niestałe, subtelne, pa-
radoksalne. Paweł Kula na bazie 
małego lusterka pokaże jak zbu-
dować własną camera lucida, 
za  pomocą której nauczymy się 
rysować szybkie portrety. Z  kar-
tonów, puszek, soczewek, pudełek 

czy starych  okularów uczestnicy 
zbudują swój własny, działający 
aparat. Uczestnicy warsztatów 
Uty Lindner wykorzystają dawną 
technikę cyjanotypii do fotogra-
fi cznego zbadania miasta. Nauczą 
się sposobu pozyskiwania emulsji 
oraz nanoszeniu jej na papier. 
Anna Panek-Kusz proponuje spo-
tkania z  fotografi ą, w której ważny 
jest moment, stan chwilowy formy, 
zjawiska, przedmiotu, sytuacji… 
Zajęcia odbywać się będą w studio, 
w  ciemni i  w  plenerze. Klaudia 
Tröger chce za pomocą fotografi i 
ujawnić szczególne momenty, które 
dotykają nas, w  których przysta-
jemy, aby przysłuchać się, które 
chcemy pamiętać. 

Michael Kurzwelly pragnie roz-
szerzyć percepcje, możliwości inter-
pretacji odbieranych bodźców przy 
zastosowaniu różnych środków wy-
razu bez ograniczania się do aparatu 
fotografi cznego.

Niektóre zajęcia już się rozpoczęły, 
ale zainteresowanych zapraszamy 
jeszcze do zapoznania się ze szczegó-
łowym opisem i  harmonogramem 
na stronie www: smok.slubice.pl, 
zgłoszenia na mail: galeriaokno@
smok.slubice.pl

Akademię Fotografi i i Multi-
mediów lAbiRynT dofi nansowała 
Fundacja Współpracy Polsko-Nie-
mieckiej i Miasto Frankfurt, or-
ganizatorami jest Stowarzyszenie 
Słubfurt i Galeria OKNO SMOK.

(ap) 

Młodsze dzieci jechały jedno okrą-
żenie, starsze – dwa. Wśród dziew-
czynek z grupy młodszej zwyciężyły 
uczennice SP w  Golicach, drugie 
miejsce zajęła SP w  Kunowicach, 
a  trzecie słubicka „jedynka”. Wśród 
starszych: SP nr 2 ze Słubic, drugie 
były uczennice z  SP nr 1, a  trzecie 
z  Kunowic. Wyniki chłopców: 
(młodsza grupa) pierwsze miejsce 
SP Golice, a za nimi: Kunowice i słu-
bicka „ jedynka”. Starsza: Kunowice, 
SP Gross Lindow I Golice. 

Klasyfi kacja łączna: 
SP KUNOWICE (pierwsze miejsce), 
SP GOLICE (drugie) i  SP nr 1 SŁU-
BICE (trzecie). 

Najlepsi zawodnicy w  poszcze-
gólnych kategoriach: kl. I-III: 
Zuzanna Mierzejewska (SP Golice), 
Kacper Oleksyn (SP Kunowice),
Natasza Tańczak (SP 1 Słubice); (kl. IV-
VI): Paulina Woźniak (SP 2 Słubice), 
Kamil Ławrynowicz (SP Kunowice).

(rt)

Wyżej, 
szybciej 
i dalej… 

Jak co roku na po-
czątku maja sta-
dion SOSiR zapełnił 
się lekkoatletami. 

Wyżej, szybciej i  dalej... te hasła 
ponownie przyświecały uczniom 
powiatowych szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i  ponadgimnazjal-
nych, którzy tłumnie brali udział 
w lekkoatletycznych mistrzostwach. 
Od lat są to zawody, których głównym 
zadaniem jest propagowanie aktyw-
ności, zdrowego trybu życia i ruchu 
na świeżym powietrzu. Szczególnie 
nastawione na udział, a nie wynik są 
mistrzostwa w  trójboju i  czwórboju 
la. Wzięło w  nich udział łącznie 36 
reprezentacji szkolnych w  kategorii 
dziewcząt i chłopców. 

(rt)

Na boisku SOSiR odbyła się w  maju kolejna runda rozgrywanej w  formie 
Grand Prix tegorocznej Słubickiej Ligi Siódemek. Czwarty turniej nie przy-
niósł niespodzianek. Nadal na czele klasyfi kacji zespół Nieobliczalnych 
przed Bercikami i ZMP. Do rywalizacji jako siódma dołączyła ekipa FC Be-
tonów. Najlepsze drużyny po zakończeniu całego cyklu otrzymają puchary 
i dyplomy. Turniej dofi nansowała gmina Słubice. 

(rt)

„Nieobliczalni” liderem 
słubickich siódemek!

R
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Z okazji 70-lecia Szkoły Podsta-
wowej nr 1 zorganizowano, 16 maja, 
turniej w piłce ręcznej. Rywalizo-
wało sześć drużyn. Gospodarze 
nie dali sobie odebrać zwycięstwa.  
Zanim zaczęły się rozgrywki okazało 
się, że władze Słubic przygotowały 
bardzo miłą niespodziankę naszym 
piłkarkom przekazując im podczas 
otwarcia komplet profesjonalnych 
strojów, w których zagrały na tur-
nieju. Wzięło w nim udział sześć 
ekip: po trzy z Polski i Niemiec, które 
zagrały systemem „każdy z każdym”. 
Jako, że ekipa ze Schlaubetal przy-
jechała w mieszanym składzie, jej 
wyniki niestety nie mogły być brane 
do klasyfi kacji końcowej. Jednak ta 
bardzo sympatyczna ekipa zza Odry 
wniosła koloryt do rywalizacji na 
parkiecie. Już po pierwszych me-

Dziewczyny z „jedynki” 
najlepszymi szczypiornistkami 

czach okazało się, że prym wiodą 
dwie drużyny tj. pierwszy zespół 
UKS Jedynka i Dębno. Los tak chciał, 
że akurat obie z kompletem zwy-
cięstw spotkały się w ostatnim po-
jedynku turniejowym. Po ciekawym 
meczu nasze dziewczyny pokazały 
klasę pokonując renomowane prze-
ciwniczki z Dębna 7-5 i zwycięstwo 
w całym turnieju stało się faktem.  

Indywidualnie wyróżniono: 
Martę Wroniewicz (UKS Jedynka A) 
- najlepsza zawodniczka turnieju i 
zarazem „królowa strzelców” i Agatę 
Wawruszczak (SP3 Dębno) - naj-
lepsza bramkarka

Dodatkowo stowarzyszenie FSL-
-Aktywni dla Powiatu przygotowało 
3 nagrody rzeczowe, które rozloso-
wano wśród uczestniczek. 

(rt)

Zwycięska drużyna z SP nr 1 z trenerem Jerzym Grabowskim.

Jan Grabowski
mistrzem Słubic 
w szachach

W otwartych Mistrzo-
stwach Słubic w sza-
chach wzięło udział 22 
zawodników. 
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Turniej stał na bardzo wysokim po-
ziomie, a losy końcowej klasyfi kacji 
ważyły się praktycznie do ostatniej 
7 rundy. Ostatecznie w  turnieju 
zwyciężył Jan Grabowski przed An-
drzejem Lejkowskim i  Wiktorem 
Zaporowskim. Wyróżniono również 
najlepszego ucznia ze szkoły pod-
stawowej – Macieja Smoląga, szkoły 
gimnazjalnej – Wiktora Daniszew-
skiego i  najmłodszego uczestnika 
– Jonatana Jabłońskiego. Dekoracji 
wyróżnionych dokonali Zbigniew 
Sawicki – prezes SOSiR i  Krzysztof 
Rzóska – sędzia główny i  współor-
ganizator turnieju. Gratulujemy 
serdecznie wszystkim uczestnikom 
i  dziękujemy za pomoc i  wsparcie 
Hannie Wróbel – dyrektor SP 3 
i Krzysztofowi Rzósce.

(rt)
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Wybory do Rad Powiatowych Lubuskiej Izby Rolniczej 

OBWIESZCZENIE
SZANOWNY ROLNIKU!!!

W dniu 31 maja 2015 r. odbędą się wybory 
do Rad Powiatowych Lubuskiej Izby Rolniczej

1.   Na terenie Gminy SŁUBICE w okręgu wyborczym Nr 65 dwumandato-

wym znajduje się jeden lokal wyborczy w Zespole Szkół Ekonomiczno-

-Rolniczych w Słubicach ul. Aleja Niepodległości 23

2.  W okręgu  dwumandatowym głosujemy nie więcej niż na dwóch kandy-

datów stawiając znak „X” w kratkach z prawej strony. 

3.  Głosowanie odbędzie się w dniu 31 maja 2015 r. w godzinach od 8.00 

do 18.00. 

4.  Spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania zostanie 

udostępniony do wglądu w siedzibach urzędów miast i gmin od dnia 11 

maja 2015 r. przez 5 dni w godzinach pracy urzędu miejskiego. 

Każdy rolnik może sprawdzić, czy został w nim ujęty i wnieść w tej 

sprawie zażalenie. 

5.  Czynne (wybierają) i bierne (są wybierani) prawo wyborcze mają człon-

kowie izby, a więc: 

a) podatnicy podatku rolnego (jeżeli współmałżonek jest współwłaści-

cielem gospodarstwa to również posiada takie prawo), 

b) podatnicy z działów specjalnych produkcji rolnej, 

c) członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadających w 

tych spółdzielniach wkłady gruntowe. 

6.  Rolnik ubiegający się o mandat członka Rady Powiatowej Lubuskiej 

Izby Rolniczej powinien wypełnić i złożyć następujące dokumenty do 

Okręgowej Komisji Wyborczej w gminie: 

- zgłoszenie kandydata, 

- oświadczenie o zgodzie na kandydowanie, 

- listę członków popierających w ilości, co najmniej 50 podpisów (człon-

kowie popierający winni posiadać czynne prawo wyborcze). 

W/w dokumenty należy złożyć do dnia 11 maja 2015 roku do godz. 15 w 

Urzędzie Miejskim w Słubicach pok.215.

7.  Z każdej Rady Powiatowej po dwie osoby utworzą Walne Zgromadzenie 

Lubuskiej Izby Rolniczej. 

8.  Kadencja Rad Powiatowych, jak i Walnego Zgromadzenia Lubuskiej Izby 

Rolniczej trwa 4 lata. 

NA BYT ROLNIKÓW MOGĄ WPŁYWAĆ SAMI ROLNICY!

Wszelkich informacji nt. wyborów do izb rolniczych udzielają Biura LIR: 

- w Zielonej Górze – tel. 68 453 70 91,92, 

- w Gorzowie Wlkp. – tel. 95 720 60 44. 

Zarząd Lubuskiej Izby Rolniczej
Wojewódzka Komisja Wyborcza

INFORMACJA

Burmistrz Słubic informuje, że w sie-

dzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach 

w dniu 27 kwietnia 2015r. wywieszo-

no wykazy nieruchomości grunto-

wych, stanowiących zasób Gminy 

Słubice, przeznaczonych do dzierża-

wy na czas nieokreślony:

- Słubice ul. Szamarzewskiego, 

działka 494/53 o pow. 19m2 – za-

budowany garażem murowanym 

(rząd II segment 8).

Wykazy wywieszono na okres 21 

dni w siedzibie Urzędu Miejskiego 

w Słubicach oraz na stronie urzędu 

bip.slubice.pl.

Dodatkowe informacje można uzy-

skać bezpośrednio w siedzibie Urzę-

du Miejskiego w Słubicach przy ul. 

Akademickiej 1 - Wydział Gospodaro-

wania Nieruchomościami i Architek-

tury lub telefonicznie 095 737 20  51. 

Słubice, dn. 28.04.2015r. 

INFORMACJA

Burmistrz Słubic informuje, że w sie-

dzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach 

w dniu 27 kwietnia 2015r. wywie-

szono wykaz nieruchomości grun-

towych, stanowiących zasób Gminy 

Słubice, przeznaczonych do dzierża-

wy na okres do 3 lat:

- Słubice ul. Królowej Jadwigi, część 

działki 1229/8 o pow. 67m2 – zie-

leń izolacyjna,

- Słubice ul. Kupiecka / ul. Spor-

towa, część działki 56/13 o pow. 

100m2 – działalność handlowo–

usługowa.

Wykaz wywieszono na okres 21 dni 

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słu-

bicach oraz na stronie urzędu bip.

slubice.pl.

Dodatkowe informacje można uzy-

skać bezpośrednio w siedzibie Urzę-

du Miejskiego w Słubicach przy ul. 

Akademickiej 1 - Wydział Gospodaro-

wania Nieruchomościami i Architek-

tury lub telefonicznie 095 737 20  51. 

Słubice, dn. 28.04.2015r. 

INFORMACJA

Burmistrz Słubic informuje, że w sie-

dzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach 

w dniu 29 kwietnia 2015r. wywie-

szono wykazy nieruchomości grun-

towych, stanowiących zasób Gminy 

Słubice, przeznaczonych do dzierża-

wy na okres do 3 lat:

- Słubice ul. Sienkiewicza, część 

działki 1287/1 o pow. 8m2 – miej-

sce parkingowe,

- Słubice pl. Przyjaźni, część działki 

629/75 o pow. 19m2 – zabudowa-

ny garażem murowanym.

Wykazy wywieszono na okres 21 

dni w siedzibie Urzędu Miejskiego 

w Słubicach oraz na stronie urzędu 

bip.slubice.pl.

Dodatkowe informacje można uzy-

skać bezpośrednio w siedzibie Urzę-

du Miejskiego w Słubicach przy ul. 

Akademickiej 1 - Wydział Gospodaro-

wania Nieruchomościami i Architek-

tury lub telefonicznie 095 737 20  51. 

Słubice, dn. 06.05.2015r. 

INFORMACJA

Burmistrz Słubic informuje, że w sie-

dzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach 

w dniu 4 maja 2015r. wywieszono 

wykaz nieruchomości gruntowych, 

stanowiących zasób Gminy Słubice, 

przeznaczonych do dzierżawy na 

okres 15 lat, na rzecz dzierżawcy:

- Słubice pl. Przyjaźni, działka 

629/61 o pow. 19m2 – zabudowany 

garażem murowanym.

Wykaz wywieszono na okres 21 dni 

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słu-

bicach oraz na stronie urzędu bip.

slubice.pl.

Dodatkowe informacje można uzy-

skać bezpośrednio w siedzibie Urzę-

du Miejskiego w Słubicach przy ul. 

Akademickiej 1 - Wydział Gospodaro-

wania Nieruchomościami i Architek-

tury lub telefonicznie 095 737 20  51. 

Słubice, dn. 05.05.2015r.

INFORMACJA

Burmistrz Słubic informuje, że w sie-

dzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach 

w  dniu 4 maja 2015r. wywieszono 

wykaz nieruchomości gruntowych, 

stanowiących zasób Gminy Słubice, 

przeznaczonych do dzierżawy na 

okres do 3 lat, na rzecz dzierżawców:

- Słubice ul. Kościuszki, 

 część działki 701/76 – reklama 

 (2,00m x 3,50m),

- Słubice ul. Kościuszki, część działki 

701/76 – reklama (4,00m x 2,50m),

- Słubice ul. 1 Maja, część działki 

715/23 o pow. 18m2 – zabudowany 

garażem murowanym,

- Słubice pl. Bohaterów, część dział-

ki 1276 o pow. 10m2 – miejsce par-

kingowe,

- Świecko, część działki 47 o  pow. 

500m2 – zieleń izolacyjna,

- Słubice ul. Rysia, działka 949/125 

o pow. 19m2 – grunt wraz z gara-

żem gminnym,

- Słubice ul. Konstytucji 3 Maja, 

część działki 278/10 o  pow. 6m2 

– zabudowany budynkiem gospo-

darczym,

- Słubice ul. Staszica, część działki 

278/10 o  pow. 75,60m2 – zieleń 

izolacyjna,

- Słubice ul. Staszica, część działki 

281/147 o  pow. 40m2 – przezna-

czony do zabudowy wiatą gospo-

darczą,

- Słubice ul. Staszica, część działki 

278/10 o pow. 7m2 – zabudowany 

budynkiem gospodarczym,

- Słubice ul. Staszica, część działki 

281/147 o pow. 40,50m2 – zabudo-

wany garażem murowanym,

- Słubice ul. Wodna, część działki 

697/25 o pow. 8m2 – zabudowany 

budynkiem gospodarczym,

- Słubice ul. Obozowa, część działki 

308/2 o  pow. 10m2 – ustawienie 

urządzenia telekomunikacyjnego.

Wykaz wywieszono na okres 21 

dni w  siedzibie Urzędu Miejskiego 

w Słubicach oraz na stronie urzędu 

bip.slubice.pl.

Dodatkowe informacje można uzy-

skać bezpośrednio w siedzibie Urzę-

du Miejskiego w  Słubicach przy ul. 

Akademickiej 1 - Wydział Gospodaro-

wania Nieruchomościami i Architek-

tury lub telefonicznie 095 737 20  51. 

Słubice, dn. 05.05.2015r. 

OBWIESZCZENIE
LISTA KANDYDATÓW

DO RADY POWIATOWEJ LUBUSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

W POWIECIE SŁUBICKIM

Z OKRĘGU WYBORCZEGO DWUMANDATOWEGO NR 65 W GMINIE SŁUBICE

Lp. Nazwisko i Imię Wiek Wykształcenie Zawód Miejscowość

1. Pietrow Leonard Artur 35 wyższe rolnik Słubice

2. Ratajczak Jarosław 47 średnie rolnik Słubice

3. Świderski Ryszard Marek 58 średnie rolnik Drzecin

SZANOWNY ROLNIKU !!!
Lokal wyborczy znajduje się w:

Zespole Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Słubicach
Al. Niepodległości 23

Wybory odbędą się 31 maja 2015 r. w godz. od 8.00-18.00

 W wyborach mogą uczestniczyć:

– podatnicy podatku rolnego (jeżeli współmałżonek jest współwłaścicielem 

 gospodarstwa, to również posiada takie prawo),

– podatnicy z działów specjalnych produkcji rolnej,

– członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający 

 w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

Przewodniczący Komisji Okręgowej

Marcin Wołowicz

INFORMACJA

Burmistrz Słubic informuje, że 
w  siedzibie Urzędu Miejskie-
go w  Słubicach w  dniu 11 maja 
2015r. wywieszono wykazy nie-
ruchomości gruntowych, stano-
wiących zasób Gminy Słubice, 
przeznaczonych do dzierżawy 
na okres do 3 lat:

- Słubice pl. Wolności, część 
działki 529/26 o pow. 10m2 – 
miejsce parkingowe,

- Słubice ul. Szczecińska, dział-
ka 62/24 o pow. 20m2 – grunt 
wraz z garażem (rząd I seg-
ment 12),

- Słubice ul. Wojska Polskiego, 
część działki 1290/2 o pow. 
20m2 – przeznaczony do za-
budowy wiatą gospodarczą,

- Słubice ul. Wojska Polskiego, 
część działki 476/27 o łącznej 
pow. 36m2 – zabudowany 
dwoma garażami murowa-
nymi.

Wykazy wywieszono na okres 21 
dni w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Słubicach oraz na stronie urzę-
du: 
bip.slubice.pl.

Dodatkowe informacje można 
uzyskać bezpośrednio w  sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Słu-
bicach przy ul. Akademickiej 1 
- Wydział Gospodarowania Nie-
ruchomościami i Architektury lub 
telefonicznie 095 737 20 51. 

Słubice, dn. 21.05.2015r. 

INFORMACJA

Burmistrz Słubic informuje, że 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Słubicach w dniu 11 maja 2015r. 
wywieszono wykazy nierucho-
mości gruntowych, stanowią-
cych zasób Gminy Słubice, prze-
znaczonych do dzierżawy na 
okres do 3 lat:

- Słubice ul. Wojska Polskiego, 
część działki 476/37 o pow. 
26m2 – urządzenie zieleni 

 izolacyjnej,

- Słubice ul. Staszica, część 
działki 276/23 o pow. 50m2 

 – urządzenie zieleni izolacyj-
nej,

- Słubice ul. Staszica, część 
działki 276/23 i 277 o łącznej 
pow. 9m2 – miejsce parkin-
gowe,

- Słubice ul. Sienkiewicza, część 
działki 612/5 o pow. 15m2 

 – urządzenie zieleni izolacyj-
nej.

Wykazy wywieszono na okres 21 
dni w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Słubicach oraz na stronie 
urzędu bip.slubice.pl.

Dodatkowe informacje można 
uzyskać bezpośrednio w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Słu-
bicach przy ul. Akademickiej 1 
- Wydział Gospodarowania Nie-
ruchomościami i Architektury lub 
telefonicznie 095 737 20  51. 

Słubice, dn. 12.05.2015r.
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Informator Starostwa Powiatowego w Słubicach

WIADOMOŚCI
z powiatu

Uroczyste pożegnanie absolwentów 
szkół ponadgimnazjalnych
Czas spędzony w szkole dla tegorocznych absolwentów dobiegł już końca - przed nimi nowe wyzwania, 
nowe pomysły, nowe drogi.

W  dniu 24 kwietnia br. w  słubic-
kich szkołach ponadgimnazjalnych: 
Zespole Szkół Ekonomiczno-Rolni-
czych, Zespole Szkół Licealnych im. 
Zbigniewa Herberta (uroczystość 
odbyła się w Collegium Polonicum),  
Szkół Technicznych im. inż. Tade-
usza Tańskiego oraz w Zespole Szkół 
Ekonomicznych w  Ośnie Lubuskim 
odbyły się uroczyste pożegnania ab-
solwentów.

Uroczystości rozpoczęły się wpro-
wadzeniem pocztów sztandarowych, 
przekazaniem ich przedstawicielom 
młodszych klas, odśpiewaniem 
hymnu, po czym głos zabierali dy-
rektorzy szkół, którzy po podsu-
mowaniu kilku lat nauki w  swoich 
szkołach, życzyli uczniom klas ma-
turalnych trafnego wyboru dalszej 
drogi życiowej.

Najzdolniejsi abiturienci otrzy-
mali z  rąk Starosty Słubickiego - 
Piotra Łuczyńskiego i  Wicestarosty 
– Tomasza Stupienko nagrody pie-
niężne za najlepsze wyniki w nauce 
i  wysokie osiągnięcia sportowe. 
W  trakcie uroczystości dyrektorzy 
wręczyli nagrody uczniom za naukę, 
sukcesy w konkursach, olimpiadach 
i  zawodach sportowych, po czym 
złożyli na ręce rodziców wyróżnio-
nych absolwentów podziękowania 
i gratulacje. 

Pożegnanie było  dużym przeży-
ciem dla tych uczniów, dla których 
był to ostatni dzień w murach szkoły 
- szkoły, w której każdy z nich pozo-
stawił kawałek siebie, swoje przy-
jaźnie i  sympatie, radość sukcesów 
i gorycz porażek. 

Wojewódzkie Obchody 
Międzynarodowego Dnia 
Ochrony Zabytków

W  dniu 15 kwietnia br. Wicesta-
rosta Słubicki – Tomasz Stupienko 
na zaproszenie dr. Barbary Bielinis-
-Kopeć  - Lubuskiego Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków wziął 
udział w  uroczystości Wojewódz-
kich Obchodów Międzynarodowego 
Dnia Ochrony Zabytków, która od-
była się w Sanktuarium Matki Bożej 
Cierpliwie Słuchającej w  Rokitnie 
pod patronatem Katarzyny Osos – 
Wojewody Lubuskiego i  ks. bp. dr. 
Stefana Regmunta – Biskupa Die-
cezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. 

Podczas obchodów wręczono 
odznaki „Za opiekę nad zabyt-

kami” oraz Nagrody Lubuskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora dla 
osób zasłużonych w  dziedzinie 
ratowania i  dbania o  zabytki, za-
prezentowano Gminę Przytoczna, 
odbyły się także wykłady na te-
maty historyczne: Sanktuarium 
w  Rokitnie jako ważny element 
duchowego i  materialnego dzie-
dzictwa regionu oraz Malowidła 
freskowe w  kościele sanktuarium 
Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej 
w Rokitnie. 

Uroczystość poprzedzona była 
Mszą Świętą w Bazylice. 

Budowa parkingu 
przy przychodni

W  dniu 21 kwietnia 2015 r. - Sta-
rosta Słubicki – Piotr Łuczyński 
spotkał się z  Burmistrzem Słubic 
– Tomaszem Ciszewiczem w  Słu-
bickiej Przychodni Zdrowia, celem 
ustalenia miejsca nowej inwestycji 
związanej z  wybudowaniem par-

kingu umożliwiającego pacjentom 
swobodne parkowanie przy przy-
chodni. Dzięki temu rozwiązaniu 
przybędzie w mieście więcej miejsc 
parkingowych, zwłaszcza dla osób 
korzystających z usług medycznych 
przychodni.

Sreberka z Górzycy
Na nowo wybudowanym obiekcie Akademii Tenisa V Szlem w Przytoku koło Zielonej Góry rozegrano 
Mistrzostwa Województwa w tenisie w kategorii Skrzatek (do lat 12). Współorganizatorem zawodów 
był  Związek Tenisa Województwa Lubuskiego. W mistrzostwach świetnie spisały się siostry Dominika 
i Wiktoria Podhajeckie GKT Smecz Górzyca, które zdobyły 3 srebrne medale. 

W pierwszym dniu zawodów za-
kończyła się rywalizacja w grze po-
dwójnej, gdzie siostry Podhajeckie, 
grając w parze zostały wicemistrzy-
niami województwa. W fi nale roz-
grywanym późnym wieczorem przy 
sztucznym oświetleniu Wiktoria 
i Dominika uległy Emilii Hejduk i 
Dominice Wybudowskiej zawod-
niczkom GKT Nafta Zielona Góra.

 W grze pojedynczej zawodniczki 
podzielono na 2 grupy, w których 
młode tenisistki rywalizowały o 
miejsca i wyjście z grupy. Dominika 
zajęła  2 miejsce w grupie A, ustę-
pując tylko przyszłej podwójnej mi-
strzyni województwa Emilii Hejduk 
i zapewniając sobie możliwość gry 
drugiego dnia zawodów o brązowy 
medal. Niestety w niedzielę rano 
Dominika walczyła już nie tylko z 
przeciwniczką ale również z prze-
ziębieniem i mimo walki przegrała 
mecz z Julią Kowalczyk (GKT Nafta 
Zielona Góra 6:7, 1:6).

W zawodach świetnie spisała się 
starsza z sióstr Podhajeckich, która 
wykorzystała w końcu swój poten-
cjał tenisowy i wywalczyła wicemi-
strzostwo województwa. Wiktoria 
wygrała wszystkie mecze w grupie 
B, pewnie pokonując zawodniczki 

GKT Nafta Zielona Góra, zapew-
niając sobie miejsce w niedzielnym 
fi nale mistrzostw. Warto zauważyć, 
iż podopieczna trenera Daniela Pod-
hajeckiego nie straciła seta i oddała 
w grupie zaledwie 5 gemów repre-
zentantkom kadry województwa. 
W meczu o złoto, mimo wyrów-
nanej walki w pierwszym secie i 
tym razem zawodniczka GKT Smecz 
Górzyca musiała uznać wyższość 
Emilii Hejduk, najlepszej obecnie w 
województwie tenisistce w tej kate-
gorii wiekowej.  

Puchary i medale Mistrzostw 
Województwa wręczali Mirosław 
Skrzypczyński - Prezes Związku Te-
nisa Województwa Lubuskiego oraz 
Daniel Ignatowicz - właściciel Aka-
demii Tenisa V Szlem.

Redakcja
Redaguje zespół.
Redaktor prowadzący: 
Krzystof Murdza
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Manifestacja patriotyczna 
w Rzepinie
Ulicami miasta przeszli młodzi ludzie niosąc fl agi narodowe i polskie herby. To już kolejna akcja w Rze-
pinie, która odbywa się rokrocznie z inicjatywy Wiesława Kołoszy – organizatora święta fl agi i orła bia-
łego. Manifestacja miała na celu propagowanie patriotyzmu, dziedzictwa narodowego a także utożsa-
mianie się z narodem polskim przez młodzież.

Po uroczystym przemarszu 
uczestnicy zebrali się na placu 
szkoły podstawowej, gdzie chro-
nologicznie odczytane  zostały 
opisy orłów. Charakterystykę po-
szczególnych orłów prezentowali 
zaproszeni goście, m. in.: Sta-
rosta Powiatu Słubickiego Piotr 
Łuczyński, Wicestarosta Tomasz 

Stupienko, Burmistrz Rzepina Sła-
womir Dudzis, Burmistrz Słubic 
Tomasz Ciszewicz, Dyrektor Szkoły 
Podstawowej Bożena Rudzka, 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Rzepinie Damian Utracki, Ksiądz 
Krzysztof Ornatowski, Dyrektor Ze-
społu Szkół Licealnych w Słubicach 
Maria Jaworska, Dyrektor Zespołu 

Szkół Ekonomiczno-Rolniczych 
Maria Skalniak oraz wiele innych 
znamienitych postaci. Prezentacje 
herbów przeplatały pokazy, prezen-
tacje, pieśni patriotyczne i wiersze, 
w  wykonaniu uczniów, przedszko-
laków a  także orkiestry i  chóru 
„Wrzosy”. 

Narodowy Dzień Zwycięstwa
Po raz pierwszy w historii Dzień Zwycięstwa obchodzimy 8, a nie 9 maja. Sejm zmienił prawo, wymu-
szone po wojnie przez władze dawnego Związku Radzieckiego. W 70. rocznicę zakończenia II wojny 
światowej w Europie, w Słubicach odbyły się uroczystości Narodowego Dnia Zwycięstwa.

Dzień Zwycięstwa z roku na rok 
gromadzi coraz więcej osób, chcą-
cych wspólnie upamiętnić śmierć 
żołnierzy walczących za naszą 
ojczyznę. Duża w  tym zasługa 
burmistrza Słubic – Tomasza Ci-
szewicza, który w  tym roku po-
starał się, aby 70. rocznicę uczcić 
należycie. I tak podczas apelu po-

ległych kwiaty pod pomnikiem 
bohaterów delegacje składały 
w  asyście grupy rekonstrukcyjnej 
z Lubniewic, która zachowuje tra-
dycje 14. Pułku Ułanów Jazłowiec-
kich a  w  chwile po zakończeniu 
ofi cjalnych uroczystości można 
było przed Urzędem Miejskim 
w  Słubicach podziwiać sprzęt 

wojskowy polskiej armii (czołg 
Lepoard oraz kołowy transporter 
opancerzony – Rosomak) Można 
było zobaczyć także ułanów na 
koniach w  akcji, którzy pokazali 
licznie przybyłej widowni pod-
stawy rynsztunku wojskowego 
i szarży ułańskiej. 

Wspólny cel to 
ZDROWIE

9 maja na deptaku przy ul. Jed-
ności Robotniczej w Słubicach odbył 
się Piknik Organizacji Pozarządo-
wych „Razem dla rozwoju” z powiatu 
słubickiego. Było to ogromne święto 
organizacji z  naszego regionu, to 
za ich sprawą deptak przy moście 
zmienił się w  miasteczko spo-
łecznej aktywności. Powiat słubicki 
w  jednym ze stoisk zaprezentował 
swoje działania promujące zdrowy 
styl życia. Od godziny 13 do późnych 
godzin wieczornych, Panie pielę-
gniarki ze Szpitala Powiatowego 
w  Słubicach oraz Terenowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej, mie-
rzyły uczestnikom pikniku ciśnienie 
krwi, poziom cukru we krwi oraz po-
ziom tlenku węgla w  wydychanym 
powietrzu. Wszystkie te działania 
zostały sfi nansowane w  ramach 
projektu pn.: „Profi laktyka chorób 
układu krążenia i  zdrowego stylu 
życia w  powiecie słubickim”, któ-
rego realizatorem jest Starostwo 
Powiatowe w  Słubicach. Oprócz 
stoiska promującego zdrowy styl 
życia, odbyły się również występy lo-
kalnych artystów. Na najmłodszych 
uczestników czekało mnóstwo dar-
mowych atrakcji m.in.: dmuchane 
place zabaw, malowanie twarzy, koła 

fortuny, warsztaty plastyczne, mini 
golf i wiele innych .

Oprócz dobrej zabawy, promocji 
zdrowego stylu życia i ciepłej atmos-
fery znalazła się również przestrzeń 
do rozmów. W jednym z paneli oby-
watelskich poruszony został temat 
„zdrowia”, a w nim zaprezentowany 
projekt pn.: ”Profi laktyka chorób 
układu krążenia i  zdrowego stylu 
życia w  powiecie słubickim” przez 
kierownika projektu – Liliannę 
Głowacką. W dyskusji wzięli udział 
również: Starosta Słubicki - Piotr 
Łuczyński, Prezes Fundacji na rzecz 
Collegium Polonicum - Magdalena 
Tokarska (moderator), Senator He-
lena Hatka, Prezes Stowarzyszenia 
Po Prostu Pracowni Rozwoju Osobi-
stego – Joanna Sierżant-Rekrert, Dy-
rektor Powiatowej Stacji Sanitarno 
- Epidemiologicznej w  Słubicach 
Jadwiga Caban-Korbas  działacze 
społeczni w  zakresie zdrowego ży-
wienia i stylu życia.

To było pierwsze działanie pro-
mujące właśnie rozpoczynający się 
projekt, który dotyczy profi laktyki 
chorób układu krążenia. Zapra-
szamy mieszkańców Powiatu Słu-
bickiego do śledzenia kolejnych 
działań zaplanowanych w projekcie.

Wizyta maluchów 
z „Misia Uszatka”

Nie lada niespodziankę sprawili 
pracownikom starostwa maluchy 
z  Przedszkola Samorządowego nr 
3 „Miś Uszatek”, które w  dniu 28 
kwietnia br. odwiedziły Starostę 
Piotra Łuczyńskiego. Wizyta dzieci 
to podziękowania dla Starosty za 
wsparcie rzeczowe VII Powiatowego 

Przeglądu Teatrzyków Przedszkol-
nych pt.: „W 80 dni dookoła świata”. 

„Dzięki przyjaznej dłoni ludzi do-
brej woli możliwa jest realizacja na-
szych celów i zamierzeń” – czytamy 
w podziękowaniu.

Dziękujemy za odwiedziny!
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Znowu działamy 
lokalnie!
Chcesz wyzwolić swoją wewnętrzną energię i przyczynić się dla do-
bra wspólnego? Weź udział w programie Działaj Lokalnie i zrób coś, 
aby mieszkańcom Twojego miasta żyło się lepiej. W konkursie do 
zdobycia jest aż 6000 zł. Pamiętaj! Kropla drąży skałę.

LAUREATKA KONKURSU 
MINISTERIALNEGO Z ROLNICZAKA
Uczennica II klasy technikum ekonomicznego z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Słubicach, 
Joanna Klimowicz, uzyskała tytuł laureatki w wojewódzkim etapie konkursu Ministerstwa Edukacji 
Narodowej „Szkoła zawodowa- mój wybór” w grupie wiekowej uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

Praca Joanny dotyczyła motywów 
wyboru przez nią technikum eko-
nomicznego. Asia argumentowała 
swój wybór uniwersalnością na-
bytej wiedzy i  umiejętności oraz 
zamiarem podjęcia działalności 
gospodarczej po ukończeniu szkoły 
w  kierunku swojej pasji, jaką jest 
fotografi a. Uczennica marzy o wła-
snym studio fotografi i, wyposa-
żonym w  nowoczesne aparaty 
fotografi czne, urządzenia i  opro-
gramowania do obróbki, powie-
lania i  drukowania swoich prac 
oraz o pracy w terenie na łonie na-
tury, aby móc pokazać jej piękno.
Środki na realizację swoich marzeń 
Asia mogłaby pozyskać z  Unii Eu-
ropejskiej, dzięki nabytej w  szkole 
umiejętności pisania biznes planu 
i  wniosków o  dotacje oraz wiedzy 
w  jaki sposób założyć i  prowa-
dzić działalność gospodarczą 
i  współpracować z  instytucjami 
gospodarczymi, zarówno na rynku 
fi nansowym, pracy jak i urzędami. 

W  dniu 11 maja 2015 roku w  Ze-
spole Szkól Odzieżowych w  Go-
rzowie Wlkp. Kuratorium Oświaty 
zorganizowało uroczysta galę dla 
zaproszonych laureatów i  ich opie-
kunów. Gala została rozpoczęta 
występem artystycznym uczniów 
szkoły gospodarza, którzy zapre-
zentowali ofertę edukacyjną szkoły, 
będąca jednocześnie promocją 
kształcenia zawodowego. 

Pan Radosław Wróblewski, Lu-
buski Wicekurator Oświaty, podkre-
ślił w swoim wystąpieniu, iż „Szkoła 
zawodowa jest szkołą pozytywnego 
wyboru” oraz, że kształcenie zawo-
dowe w  wybranym zawodzie nie 
wyklucza osiągania sukcesów ogól-
nokształcących i  zawodowych na 
arenie krajowej i międzynarodowej. 
Wybór ścieżki zawodowej powinien 
się  łączyć z pasjami ucznia. 

Pan Jan Świrepo, Wicewoje-
woda Lubuski, powiedział, że jest 
fanem szkolnictwa zawodowego 
ze względu na fakt, iż „przyszłość 

świata będzie zależała od zawo-
dowców”, którzy ciągle specjalizują 
się w  najróżniejszych dziedzinach. 
Pan wicewojewoda podkreślił także, 
że „Zorganizowany konkurs wspo-
maga tych, którzy mają swoje pasje”. 

 Zaprezentowano także fi lm 
laureata w  grupie wiekowej szkół 
gimnazjalnych, ucznia z  Lubska. 
Praca prezentowała bardzo wysoki 
poziom. Bohaterka fi lmu, absol-
wentka gimnazjum, otrzymawszy 
świadectwo staje przed pytaniem: 
„….co dalej?” Narrator fi lmu zabiera 
ją z wizytą po szkołach zawodowych 
prezentując możliwe do wyboru za-
wody i  korzyści płynące z  takiego 
wyboru. 

Laureatom wręczono dyplomy 
i nagrody rzeczowe. 

Praca Joanny Klimowicz zakwa-
lifi kowana została do etapu cen-
tralnego w Warszawie. Czekamy na 
wyniki i trzymamy kciuki.    

Fundacja na rzecz Collegium Po-
lonicum ogłasza nabór do IX edycji 
w Programie Działaj Lokalnie. 
Konkurs daje szansę na realizację 
projektów wspierających inicja-
tywy mieszkańców do wspólnego 
tworzenia kreatywnych rozwiązań 
na rzecz dobra ogółu. Projekt kie-
rowany jest do organizacji pozarzą-
dowych oraz grup nieformalnych, 
które od 13 kwietnia do 14 czerwca 
2015 roku wyślą swój ciekawy pro-
jekt angażujący społeczności lo-
kalne przy zaspokajaniu wspólnych 
potrzeb.

Dotacje w  wysokości do 6000 zł 
przyznawane będą projektom, które 
w  sposób najciekawszy i  najsku-
teczniejszy zjednoczą społeczności 
lokalne i  określą w  jaki sposób ich 
działania przyczynią się dla dobra 
wspólnego. Zgłoszenia do konkursu 
przyjmowane są tylko i  wyłącznie 
w  sposób elektroniczny. Do gene-
ratora wnioskó w można dostać się 
m.in. przez stronę www.dl.funda-
cjacp.org.

Fundacja na rzecz Collegium 
Polonicum w  tym roku dysponuje 
pulą 55 tysięcy zł. W sumie w ciągu 
ośmiu edycji zrealizowano już 77 
projektów, na które przeznaczono 
319 791 zł. W  tym roku w  ramach 
dodatkowej ścieżki tematycznej pod 
nazwą „Nadodrzańska tożsamość” 
do puli dołożone zostało 5000zł. 
W  ramach tej ścieżki wspierane 
będą projekty dotykające takich 
obszarów pożytku publicznego jak: 
kultura, edukacja i podtrzymywanie  
tradycji narodowej oraz promocję 
turystyki.

Jak co roku większość środków 
na konkurs ,,Działaj Lokalnie” przy-
znała Akademia Rozwoju Filantropii 
ze środków Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności.  W  tej edycji 
program wspierany jest fi nansowo 
również przez Gminy Słubice, 
Skwierzyna, Krosno Odrzańskie 
oraz Powiat Słubicki. 

Udział w  programie Działaj Lo-
kalnie jest również świetną okazją 

zdobycia doświadczenia dla począt-
kujących liderów, którzy organizując 
społeczne działania i  promując je 
w  środowisku lokalnym realizują 
mały projekt dla swojej miejsco-
wości. Udział w  konkursie daje 
możliwości do zapoznania się z cie-
kawymi projektami realizowanymi 
w  ramach programu Działaj Lo-
kalnie w innych częściach kraju.

Program Działaj Lokalnie jest 
przykładem współpracy organi-
zacji pozarządowych i samorządów. 
Współpracy, która daje szansę spo-
łecznością lokalnym na określenie 
własnych potrzeb, a  co ważniejsze 
daje możliwości przeprowadzenia 
zmian i zobaczenia efektów,      które 
osiągnięte zostały przez wspólną 
pracę i  trud włożony w  to, aby każ-
demu żyło się lepiej. 

Dodatkowe informacje na temat 
konkursu można uzyskać w  sie-
dzibie Fundacji na Rzecz Collegium 
Polonicum w  Slubicach, ul. Ko-
ściuszki 1 (pierwsze piętro biblio-
teki), w  Sektorze 3 Słubice na ul. 
Piłsudskiego 3, lub pod numerem 
tel.95 759 23 91, 534 85 85 65 lub 95 
759 24 444. 

XXXIX Olimpiada 
Wiedzy i Umiejętności 
Rolniczych 
W dniu 17 kwietnia 2015 r. w Zespole Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pyrzycach 
odbyła się organizowana przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 
XXXIX Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

W eliminacjach wzięło udział 145 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województw: zachodniopomor-
skiego, wielkopolskiego i lubuskiego. Uczniowie ci wykazywali się wiedzą w sześciu blokach tematycznych: 
mechanizacja rolnictwa, produkcja roślinna, agrobiznes, produkcja zwierzęca, architektura krajobrazu oraz 
żywienie człowieka i gospodarstwo domowe.

W olimpiadzie uczestniczyli również uczniowie naszej szkoły. Najlepszym okazał się uczeń klasy IV tech-
nikum ekonomicznego Dawid Zaranek, który zajął pierwsze miejsce w  bloku agrobiznes i  będzie walczył 
o dobrą pozycję w etapie centralnym w Olsztynie. Dawid uczestniczył w OWiUR już po raz trzeci i właśnie 
w tej edycji osiągnął najlepszy wynik. Wykorzystał swoją wiedzę ekonomiczną, zdolności matematyczne oraz 
logiczne myślenie i to dało mu zwycięstwo. Życzymy Dawidowi powodzenia w Olsztynie a także na maturze 
i egzaminie zawodowym.

W bloku agrobiznes uczestniczyła również uczennica klasy trzeciej technikum ekonomicznego Weronika 
Davtyan, która zajęła V miejsce i zapowiedziała, że w przyszłym roku powalczy o zwycięstwo.

Opiekun grupy: Agnieszka Gierszewska
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Wspieranie zatrudnienia 
osób bezrobotnych 
powyżej 50 roku życia
Wychodząc naprzeciw trudnej sytuacji osób powyżej 50 roku życia  na rynku pracy Powiatowy Urząd 
Pracy w  Słubicach działający w imieniu Starosty Słubickiego podejmuje działania mające na celu pro-
mocję zatrudnienia i łagodzenie skutków bezrobocia osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia.

W  marcu br. został złożony 
wniosek o przyznanie dodatkowych 
środków Funduszu Pracy na akty-
wizację osób 50 +. Niezwłocznie po 
jego rozpatrzeniu na stronie inter-
netowej urzędu  www.pupslubice.
pl zostanie umieszczona informacja 
o sposobie jego rozpatrzenia.  

Powiatowy Urząd Pracy w  Słubi-
cach współpracując z pracodawcami 
wspiera zatrudnienie osób powyżej 
50 roku życia miedzy innymi po-
przez dofi nansowanie wynagro-
dzeń za zatrudnienie bezrobotnego 
powyżej 50 roku życia. W miesiącu 
kwietniu zostały zawarte trzy takie 
umowy w  ramach, których zatrud-
nienie przez okres nie krótszy niż 18 
miesięcy otrzyma 14 osób bezrobot-
nych powyżej 50 roku życia.

Jedną z  fi rm, która zdecydowała 
się na współpracę przy zatrud-
nieniu osób 50+ jest Przedsiębior-
stwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
w Słubicach, która zawarła umowę 
na zatrudnienie 12 osób z ewidencji 
Powiatowego Urzędu Pracy w  Słu-
bicach.  

Powiatowy Urząd Pracy w  Słu-
bicach zachęca przedsiębiorców/

pracodawców prowadzących dzia-
łalność na terenie powiatu słubic-
kiego do zatrudniania osób w wieku 
powyżej 50 roku życia. Pracodawcy/
przedsiębiorcy zainteresowani 
otrzymaniem szczegółowych infor-
macji na temat możliwości otrzy-
mania wsparcia przy zatrudnieniu 
osób 50+ powinny nawiązać kon-
takt osobisty (69-100 Słubice, ul. 

Piłsudskiego 19, siedziba PUP), tele-
foniczny (95 759 0914; 95 758 36 08)  
bądź elektroniczny (r.stanicka@
pupslubice.pl; a.piatkowski@pup-
slubice.pl ) z Powiatowym Urzędem 
Pracy w  Słubicach.

Doradcy klienta instytucjo-
nalnego udzielają porad i  infor-
macji także w  siedzibach fi rm po 
uprzednim uzgodnieniu terminu 
z pracownikiem PUP. 

Wypracowanie mechanizmów 
współpracy

Obchody Światowego 
Dnia Książki 

W dniu 12 maja br. w sali kon-
ferencyjnej Starostwa Powia-
towego w  Słubicach odbyło 
się spotkanie mające na celu 
wypracowanie mechanizmów 
współpracy między instytucja-
mi tworzącymi system wspar-
cia społecznego dla osób nie-
pełnosprawnych w  Powiecie 
Słubickim. 

W spotkaniu uczestniczył Starosta 
Słubicki Piotr Łuczyński, Członek 
Zarządu Powiatu Słubickiego An-
drzej Skałuba oraz kierownicy/
koordynatorzy Środowiskowych 
Domów Samopomocy w  Powiecie 
Słubickim, Ośrodków Pomocy 
Społecznej w  Powiecie Słubickim, 
Powiatowego Ośrodka Wsparcia 
w  Rzepinie, Warsztatu Terapii Zaję-
ciowej w  Żabicach oraz dyrektorzy 
Powiatowego Centrum Pomocy Ro-
dzinie w  Słubicach, Powiatowego 
Urzędu Pracy w  Słubicach oraz 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wy-
chowawczego w  Słubicach, a  także 
Prezes Stowarzyszenie po PROstu 
Joanna Sierżant – Rekret. 

Podczas spotkania zostały omó-
wione następujące obszary współ-
pracy:
- stworzenie procedur regulujących 

przejścia osób niepełnospraw-

nych między poszczególnymi 
instytucjami systemu wsparcia 
– możliwość stymulacji rotacji 
uczestników między poszczegól-
nymi elementami systemu,

-  działania na rzecz aktywizacji 
zawodowej osób niepełnospraw-
nych,

-  działania na rzecz aktywizacji 
społecznej osób niepełnospraw-
nych.
Ponadto, Pani Joanna Sierżant – 

Rekret Prezes Stowarzyszenie po 
PROstu, przedstawiła zarys projektu 

mającego na celu aktywizację zawo-
dową osób niepełnosprawnych, do 
którego realizacji Stowarzyszenie po 
PROstu zamierza przystąpić w  naj-
bliższym okresie. 

Było to pierwsze tego typu spo-
tkanie, jednak planowane są kolejne. 
Wnioski ze spotkania z  pewno-
ścią przyczynią się do usprawnia 
współpracy między instytucjami/ 
placówkami świadczącymi rehabili-
tację zawodową i społeczną osobom 
niepełnosprawnym w Powiecie Słu-
bickim. 

Zjednoczyła ich chęć 
niesienia pomocy 
innym
Grupa „Pomagamy” 

Grupa została założona w  2014 
roku przez osoby chcące nieść bez-
interesowną pomoc mieszkańcom 
powiatu słubickiego. Grupa działa 
na Facebooku i  ma status grupy 
otwartej, tzn, że dołączyć do niej 
może każdy, kto chce działać po-
przez pomoc innym. Do zadań 
grupy należny wspieranie rodzin, 
które znalazły się w  ciężkiej sytu-
acji materialnej spowodowanej 
przez rożnego rodzaju zdarzenia lo-
sowe. Grupa swoje zadania realizuje 
poprzez różnego rodzaju zbiórki 
najpotrzebniejszych materiałów 
i artykułów przemysłowych a także 
artykułów pierwszej potrzeby. Zbie-
rana jest żywność a  także ubrania 
i  wszystko to, co na daną chwile 
niezbędne jest dla zgłaszającej się 

do grupy potrzebującej rodziny. Nie 
ma tu znaczenia status społeczny 
czy materialny. Każdy, kto poprosi 
o  pomoc ją otrzyma. Grupa weryfi -
kuje zgłoszenia, zwracając uwagę na 
te rodziny, które faktycznie potrze-
bują wsparcia.  

Do grupy tez może zwrócić się 
każda rodzina, która jest w  po-
trzebie.

Grupa nie posiada osobowości 
prawnej i  nie jest nastawiona na 
zysk, nie zbiera środków fi nanso-
wych a  jedynie najpotrzebniejsze 
rzeczy, które niezwłocznie przeka-
zuje potrzebującym 

Hasła przewodnie grupy to: Nie 
zbieramy pieniędzy! Nie sprzeda-
jemy! Nie reklamujemy! ...tylko PO-
MAGAMY !!! 

W  związku z  obchodami Świa-
towego Dnia Książki w  dniu dzi-
siejszym w  Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym w  Słu-
bicach Starosta Słubicki Piotr Łu-
czyński, Burmistrz Słubic Tomasz 
Ciszewicz oraz Sabina Matkowska 
z  Biura Spraw Społecznych Urzędu 
Miejskiego w  Słubicach włączyli 
się w  akcję realizowaną w  ramach 
projektu „Moda na czytanie”. Każdy 
z  zaproszonych gości przeczytał 
uczniom Ośrodka wiersz, natomiast 

Starosta Słubicki - fragment książki 
Andrzeja Maleszka „Magiczne 
drzewo”. Na zakończenie spotkania 
laureatom szkolnego konkursu   
plastycznego „Plastuś i  inni boha-
terowie książek Marii Kownackiej” 
wręczono dyplomy oraz nagrody 
ufundowane przez Starostwo Po-
wiatowe, Urząd Miejski oraz prywat-
nych przedsiębiorców.

Wszystkim laureatom serdecznie 
gratulujemy!
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Podnieśli swoje 
kwalifikacje 
zdobywając zawód

Kurs na magazyniera z obsługą wózka widłowego - zajęcia praktyczne.

W  Młodzieżowym Centrum Ka-
riery OHP w Słubicach realizowany 
jest projekt „Równi na rynku pracy”,  
w ramach Gwarancji dla młodzieży. 
Grupa 15 benefi cjentów od wrze-
śnia 2014r. uczestniczyła w  wielu 
formach  wsparcia. Młodzież ko-
rzystała z  doradztwa zawodowego, 
uczestniczyła w  spotkaniach z  psy-
chologiem,  podnosiła swoje kwa-
lifi kacje na kursie komputerowym 
ECDL Start, kursie języka niemiec-
kiego oraz kursach zawodowych: 
spawacz, magazynier z  obsługą 
wózka widłowego oraz organizator 
usług gastronomicznych. W trakcie 
trwania kursów zawodowych bene-

fi cjenci mieli okazję zdobyć wiedzę 
teoretyczną, jak również praktyczną, 
potwierdzoną uprawnieniami zawo-
dowymi.  Ostatnim etapem projektu 
jest 6 miesięczny staż zawodowy, 
który uczestnicy projektu sukce-
sywnie rozpoczynają u naszych słu-
bickich pracodawców. 

Głównym celem projektu jest 
przygotowanie uczestników do 
lepszego wejścia na rynek pracy 
poprzez podniesienie ich kwalifi -
kacji zawodowych oraz zdobycie 
praktyki. 

Agnieszka Zwierzchaczewska

Doradca zawodowy

I Powiatowa Prezentacja Szkół 
Ponadgimnazjalnych za nami!

29 kwietnia br. w  auli Collegium 
Polonicum w  Słubicach odbyła się 
I  Powiatowa Prezentacja Szkół Po-
nadgimnazjalnych, podczas której 
każda ze szkół publicznych z  po-
wiatu   słubickiego miała 15 minut 
na zaprezentowanie swojej szkoły 
z jak najlepszej strony. Wspomniana 
prezentacja była doskonałą okazja 
do zapoznania się z  ofertą eduka-

cyjną każdej   szkoły. Dzięki takiej 
prezentacji gimnazjaliści uzyskują 
w  jednym miejscu informacje 
o  szkołach oraz proponowanych 
przez nie kierunkach kształcenia.

Otwarcia Prezentacji dokonał 
Starosta Słubicki Piotr Łuczyński 
oraz doradca zawodowy MCK OHP 
w  Słubicach Agnieszka Zwierzcha-
czewska. Na zakończenie spotkanie 

rzecznik prasowy Komendy Po-
wiatowej Policji w  Słubicach Ewa 
Murmyło przedstawiła krótką pre-
zentację, która miała na celu ustrzec 
młodzież przed zażywaniem dopa-
laczy.

Organizatorem Prezentacji było 
Starostwo Powiatowe w  Słubicach 
oraz Młodzieżowe Centrum Kariery 
OHP w Słubicach.

Opracowanie procedur postępowania 
w sytuacji usamodzielniania 
wychowanka pieczy zastępczej
W kwietniu br. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach odbyło się spotkanie 
mające na celu wypracowanie we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej w Powiecie oraz z Pla-
cówką Opiekuńczo – Wychowawczą „Nasza Chata” w Cybince procedur postępowania w sytuacji usa-
modzielniania wychowanka z niepełnosprawnością intelektualną, w tym wychowanka nie posiadają-
cego oparcia w rodzinie. 

W  spotkaniu poza przedstawicie-
lami Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w  Słubicach, uczestni-
czyli Pani Alina Baldys kierownik 
Ośrodka Pomocy Społecznej w  Słu-
bicach, Pan Sławomir Karatysz kie-
rownik Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Rzepinie, Pani Renata Kubiak kie-
rownik Ośrodka Pomocy Społecznej 
w  Cybince oraz Pani Dorota Łazar-
czyk dyrektor Placówki Opiekuńczo 
– Wychowawczej „Nasza Chata” 
w Cybince.

Zgodnie z prawem pełnoletniemu 
wychowankowi opuszczającemu 
rodzinę zastępczą lub placówkę 
opiekuńczo – wychowawczą przy-
sługuje pomoc na  kontynuowanie 
nauki, usamodzielnienie, zagospo-
darowanie, a  także pomoc w  uzy-
skaniu odpowiednich warunków 
mieszkaniowych i  zatrudnienia. 
Wsparciem w procesie usamodziel-
nienia ma służyć opiekun, którego 
wskazuje sam wychowanek. Moni-
torowanie procesu usamodzielnia 
oraz wspieranie wychowanków 
pieczy zastępczej w  procesie usa-
modzielniania od strony insty-
tucjonalnej spoczywa w  głównej 
mierze na powiatowych centrach 
pomocy rodzinie.

Procedury postępowania w  sytu-
acji usamodzielniania wychowanka 
pieczy zastępczej Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w  Słu-
bicach wraz z  ośrodkami pomocy 
społecznej z terenu Powiatu Słubic-
kiego oraz z  Placówką Opiekuńczo 
– Wychowawczą „Nasza Chata” 
w Cybince mogą zwiększyć skutecz-
ność pomocy udzielanej osobom 
usamodzielnianym. Opracowanie 

ww. procedur ma służyć zapew-
nieniu usamodzielniającemu się 
wychowankowi z  niepełnospraw-
nością intelektualną, w tym wycho-
wankowi nie posiadającemu oparcia 
w rodzinie, najbardziej optymalnych 
warunków dla rozpoczęcia samo-
dzielnego życia.

Proces usamodzielnienia wy-
chowanków pieczy zastępczej 
– szkolenie opiekunów usamo-
dzielnienia.

Celem szkolenia było wzmoc-
nienie  kompetencji i odpowiedzial-
ności opiekunów usamodzielnienia 
za przebieg procesu usamodziel-
nienia. Szkolenie zostało rozłożone 
na dwie grupy, łącznie uczestniczyły 
w nim 23 osoby. 

Osoba opuszczająca, po osią-
gnięciu pełnoletności, rodzinę 
zastępczą, rodzinny dom dziecka, 

placówkę opiekuńczo-wycho-
wawczą lub regionalną placówkę 
opiekuńczo – terapeutyczną rozpo-
czyna proces usamodzielnienia. 

Osobą wspierającą wychowanka 
pieczy zastępczej w  procesie usa-
modzielnienia jest opiekun usa-
modzielnienia. Może to być osoba 
tworząca rodzinę zastępczą, koor-
dynator rodzinnej pieczy zastępczej, 
pracownik socjalny powiatowego 
centrum pomocy rodzinie, osoba 
będąca w placówce opiekuńczo-wy-
chowawczej albo regionalnej pla-
cówce opiekuńczo – terapeutycznej 
wychowawcą lub psychologiem, 
albo inna osoba wskazana przez usa-
modzielnianego wychowanka.

Mamy nadzieje, że ww. szkolenie 
przyczyni się do podniesienia sku-
teczności procesu usamodzielnienia 
wychowanków pieczy zastępczej.  

PCPR

Konkurs „Szkoła 
zawodowa – mój wybór” 
W  marcu br. uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych 
wzięli udział w konkursie „Szkoła zawodowa – mój wybór”.

Głównym celem konkursu jest 
upowszechnianie kształcenia za-
wodowego. Zadaniem uczestników 
było wykonanie pracy na temat 
„Wybrałam/wybrałem szkołę zawo-
dową, bo …”. Organizatorem kon-
kursu jest Ministerstwo Edukacji 
Narodowej we współpracy z kurato-
riami oświaty.

Uczniowie przygotowali prace 
w kilku kategoriach:

• praca pisemna: Joanna Klimo-
wicz IIIa, Daria Łuczak IIId, 
Damian Kurek Id, Jakub Fede-
rowicz Id, Robert Sękowski Id

• praca plastyczna: Sandra Do-
bkiewicz Ia, Mateusz Zacha-
riasz Ia, 

• fi lm: Justyna Stankiewicz IIIe.
Najlepsza okazała się praca 

uczennicy klasy trzeciej Technikum 

Ekonomicznego - Joasi Klimowicz, 
która zwyciężyła w  swojej kate-
gorii na etapie wojewódzkim i jako 
laureatka konkursu będzie repre-
zentować województwo lubuskie 
na etapie centralnym w Warszawie. 
Praca Asi dotyczyła motywów wy-
boru kierunku ekonomicznego. 
Asia argumentowała swój wybór 
uniwersalnością nabytej wiedzy 
i umiejętności oraz zamiarem pod-
jęcia działalności gospodarczej po 
ukończeniu szkoły w  kierunku re-
alizacji swojej pasji, jaką jest foto-
grafi a.

Praca została napisana pod opieką 
Pani Anny Kozelan-Baranowskiej.

Serdecznie gratulujemy Joasi 
i życzymy powodzenia na kolejnym 
etapie.
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 Hortiterapia w Powiatowym 
Ośrodku Wsparcia w Rzepinie
Przyszła wiosna, więc uczestnicy Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Rzepinie rozpoczęli prace na dział-
ce. Podopieczni Ośrodka wraz z terapeutami zakupili nasiona warzyw oraz kwiatów, wzięli podstawo-
we narzędzia i ostro zabrali się do pracy. Mamy nadzieję, że wszystkie nasze roślinki się przyjmą i już 
niedługo będziemy się cieszyć naszymi plonami. 

Liczą dla siebie
Od kwietniu 2015 roku w Zespole Szkół Ekonomiczno-Rolniczych 
w Słubicach, w ramach projektu: „Apetyt na kwalifi kacje” realizo-
wane są bezpłatne zajęcia w II edycji zadania:  Zajęcia autorskie wy-
równujące i podnoszące kompetencje zawodowe i matematyczne 
„Kalkulator w gastronomii” dla 8 uczestników.

Spotkanie z panią 
dietetyk w SOSW 
w Słubicach

Hortiterapia, czyli terapia zwią-
zana z przebywaniem w ogrodzie/ 
działce wykorzystuje zajęcia wśród 
roślin w  celu poprawy zdrowia 
fi zycznego i  psychicznego czło-
wieka, rozwija kreatywność, po-
prawia samopoczucie, odrywa od 
codzienności i  problemów, zastę-
puje pracę zawodową i  stwarza 

poczucie przydatności. Zajęcia 
z sadzenia i pielęgnacji roślin roz-
wijają zdolności manualne osób 
niepełnosprawnych, np. aktywi-
zując mniej sprawną rękę i popra-
wiając chwyt, poprzez same już 
czynności przygotowawcze, takie 
jak zakładanie rękawiczek, przy-
noszenie materiałów i  narzędzi. 

Podlewanie roślin wytwarza po-
czucie odpowiedzialności za ogród 
i  podnosi poczucie wartości, jest 
również bardzo dobrym ćwicze-
niem równowagi, np. przy zmianie 
pozycji ze stojącej na kucającą, czy 
też rotacji tułowia. 

POW Rzepin

Podczas zajęć zrekrutowana 
młodzież nabywa umiejętności 
planowania wyżywienia, doboru 
odpowiedniej diety i obliczania 
zapotrzebowania na surowce oraz 
opracowywania menu. Uczestnicy 
zostali wyposażeni w pomoce dy-
daktyczne i piśmiennicze, zapew-
niono im także catering.  

Zakupiony na potrzeby zajęć 
sprzęt, w postaci wagi elektronicznej 
i analizatora składu ciała, umożliwia 
precyzyjność pomiarów oraz wypo-
saża uczestników w umiejętności 

ich stosowania i wykorzystywania 
do diagnozowania potrzeb zaopa-
trzeniowych i żywieniowych. Wspo-
mniany analizator składu ciała służy 
m.in. do pomiaru poziomu tkanki 
tłuszczowej oraz poziomu wody w 
organizmie. 

Projekt „Apetyt na kwalifi kacje”, 
współfi nansowany przez Unię Eu-
ropejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, realizowany 
jest w Zespole Szkół Ekonomiczno-
-Rolniczych w Słubicach.  

Uczniowie Gimnazjum Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego bio-
rący udział w projekcie eduka-
cyjnym ,,Żyj zdrowo na sportowo” w 
dn.16.04.2015 wspólnie ze swoimi 
koordynatorami   zorganizowali 
spotkanie z dietetykiem, panią Mag-
daleną Ciecierską - Koźlarek. Spo-
tkanie cieszyło się bardzo dużym 
zainteresowaniem ze strony mło-
dzieży. Okazało się, że poruszane 
tematy dotyczące zdrowego odży-
wiania są bardzo ważne. Młodzież 
poruszyła także temat odżywiania 
podczas aktywności fi zycznej, su-
plementacje diety żywność typu fast 
food itp. Podczas spotkania padło 
wiele ważnych pytań a pani dietetyk 

cierpliwie na wszystkie odpowia-
dała. Podczas spotkania uczniowie 
dowiedzieli się w które produkty 
warto wzbogacać dietę a które są im 
zbędne. Pani dietetyk przekonywała 
również do aktywności ruchowej. 
Polecała m.in. bieganie lub spacer, 
które są najprostszą formą ruchu 
i nie potrzebujemy do jego upra-
wiania drogiego sprzętu ani ubioru 
wystarczy jakiś dres, buty no i oczy-
wiście CHĘCI. Dziękujemy pani 
Magdalenie   Ciecierskiej-Koźlarek 
za poświęcony nam czas, zaangażo-
wanie oraz prezentację pt. ,,Zdrowie 
na talerzu” i czekamy na efekty na-
szego spotkania. 

INFORMACJA
W Urzędzie Miejskim w Słubicach w dniu  6 maja 2015 r. na okres 21 dni, tj. od dnia 6 maja 2015 r. do dnia 27 maja 2015 r. 

wywieszono zarządzenie Nr 112/2015 Burmistrza Słubic w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń gospodarczych stano-

wiących zasób Gminy Słubice, przeznaczony do oddania w najem na okres do 3 lat:

- Słubice, ul. Wandy 1, pow. lokalu 10,91 m2, z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze,

- Słubice, ul. Paderewskiego 31, pow. lokalu 5,64 m2, z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze.

INFORMACJA
W Urzędzie Miejskim w Słubicach w dniu  6 maja 2015 r. na okres 21 dni, tj. od dnia 6 maja 2015 r. do dnia 27 maja 2015 r. 

wywieszono zarządzenie Nr 113/2015 Burmistrza Słubic w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń gospodarczych stano-

wiących zasób Gminy Słubice, przeznaczony do oddania w najem na okres do 3 lat:

- Słubice, ul. Reja 9, pow. lokalu 3,89 m2, z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze,

- Słubice, ul. Reja 9, pow. lokalu 3,84 m2, z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze,

- Słubice, ul. Wojska Polskiego 14, pow. lokalu 5,76 m2, z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze,

- Słubice, ul. Wandy 1, pow. lokalu 10,64 m2, z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze,

- Słubice, Pl. Przyjaźni 22, pow. lokalu 12,56 m2, z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze,

- Słubice, Pl. Przyjaźni 22, pow. lokalu 11,11 m2, z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze,

- Słubice, Pl. Przyjaźni 22, pow. lokalu 6,34 m2, z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze,

- Słubice, Pl. Przyjaźni 22, pow. lokalu 52,02 m2, z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze,

- Słubice, ul. Paderewskiego 39, pow. lokalu 3,88 m2, z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze.

INFORMACJA
W Urzędzie Miejskim w Słubicach w dniu  7 maja 2015 r. na okres 21 dni, tj. od dnia 7 maja 2015 r. do dnia 28 maja 2015 r. 

wywieszono zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Słubic w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego stanowiącego 

zasób Gminy Słubice, przeznaczonego do oddania w najem na okres do 3 lat:

- Słubice, ul. Piłsudskiego 3/3, pow. lokalu 14,35 m2, z przeznaczeniem na lokal użytkowy – biuro.

INFORMACJA
W Urzędzie Miejskim w Słubicach w dniu  7 maja 2015 r. na okres 21 dni, tj. od dnia 7 maja 2015 r. do dnia 28 maja 2015 r. 

wywieszono zarządzenie Nr 115/2015 Burmistrza Słubic w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczenia gospodarczego sta-

nowiącego zasób Gminy Słubice, przeznaczonego do oddania w najem na okres do 3 lat:

- Słubice, Pl. Przyjaźni 12, pow. lokalu 4,88 m2, z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze.

INFORMACJA
W Urzędzie Miejskim w Słubicach w dniu  8 maja 2015 r. na okres 21 dni, tj. od dnia 8 maja 2015 r. do dnia 29 maja 2015 r. 

wywieszono zarządzenie Nr 116/2015 Burmistrza Słubic w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczenia gospodarczego sta-

nowiącego zasób Gminy Słubice, przeznaczonego do oddania w najem na okres do 3 lat:

- Słubice, ul. Paderewskiego 26 , pow. lokalu 4,92 m2, z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze.
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Reklama

Reklama Reklama

668 030 562 (24h)

Najwi´ksza firma us∏ug 
hotelarskich w Niemczech 
i bezpoÊredni pracodawca 
poszukuje

pokojówek / pokojowych 
oraz kierowników zespo∏u

do Hotelu po∏o˝onego w centrum Berlina!

Wymagana jest tylko znajomoÊç j´zyka 
niemieckiego lub angielskiego w stopniu 

komunikacyjnym. 

Op∏ata za godzin´ wynosi 9,55 euro.

5 dni roboczych w tygodniu, 
weekendy na przemian.

Rozmowy kwalifikacyjne tylko we wtorki i piàtki 
od godz. 10:00 do 15:00.

Kontakt: 3B Berlin Premium Hotelservice GmbH
   Blücherstraße 22, 10961 Berlin

Na Paƒstwa zg∏oszenia czeka 
mowiàca po polsku Pani Syrovatska 

pod nr tel.: +49 177 2332961 
lub +49 30 6003 1660

szczegóły na: 

www.smok.slubice.pl 

W czerwcu
w kinie SMOK

Avengers: Czas Ultrona Avengers: Czas Ultrona 

RechotekRechotek

Mad Max: Mad Max: Na drodze gniewuNa drodze gniewu

Wiek AdalineWiek Adaline

MinionkiMinionki


