
W odpowiedzi na zapytania mieszkańców informujemy, że MSWiA 
przewiduje, że od 4 lipca do 2 sierpnia, w związku ze Światowymi Dniami 
Młodzieży m.in. na nasze granice wrócą częściowe kontrole. To oznacza, 
że pojawią się schengenbusy - mobilne punkty kontroli granicznej. 
W praktyce doprowadzi to do wyrywkowych kontroli mobilnych grup, 
których nie powinniśmy jednak odczuć.  str. 4

 Mamy coraz więcej pomyłkowych wpłat za podatki czy inne opłaty na rzecz 
gminy, które przez nieuwagę części mieszkańców trafi ają nie na te konta co 
powinny. Dlatego prosimy ponownie o zapoznanie się z aktualnymi kontami. 
Przypominamy, że od 1 marca 2015 roku uległ zmianie podstawowy numer 
rachunku Gminy Słubice. Wpłat należy dokonywać na konto: Gmina Słubice 
ul. Akademicka 1; 69-100 Słubice 29 8371 0009 0009 5514 2000 0010.  str. 2

W weekend (17-19.06.) będzie 
w Słubicach Festiwal Sztuki Most/
Die Bruecke. W programie m.in. 
koncert Sebastiana Riedla, a także 
grupy SBB. W kinie letnim poka-
żemy m.in. „Letnie przesilenie” 
i „Yumę” i spotkamy się z aktora-
mi: Katarzyną Figurą i Bartłomie-
jem Topą.  str. 8-9
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Już po raz szósty, 9 maja Słubice 
i Frankfurt nad Odrą obchodziły 
wspólnie Dzień Europy. Burmistrz 
Tomasz Ciszewicz podkreślał, 
że Polacy i Niemcy mają wiele 
powodów do świętowania, bo 
rozwinęła się między nimi świet-
na współpraca. Nadburmistrz 
Frankfurtu Martin Wilke dodał, że 
było to możliwe dzięki wypraco-
wanemu przez lata zaufaniu. Bez 
tego niemożliwa byłaby realizacja 
wielu wspólnych projektów. Tego 
dnia po obu stronach Odry odbyło 
się ok. 30 imprez.  str. 3

Kolejne pary obchodzić będą Złote Gody
22 pary małżonków z terenu naszej gminy przed półwieczem przysięgały sobie miłość, wierność i uczciwość 
małżeńską. Jest to niezwykły przykład wytrwałości, wzajemnego zrozumienia oraz wzór mądrego życia dla 
młodych pokoleń. Burmistrz Słubic informuje, iż uroczyste spotkanie par obchodzących w 2016 roku jubi-
leusz 50-lecia pożycia małżeńskiego odbędzie się 20 czerwca 2016 r. o 14.00 w sali kameralnej Słubickiego 
Miejskiego Ośrodka Kultury, gdzie, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, burmistrz Słubic wręczy 
jubilatom nadane Medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. 

USC Słubice  

Przy ul. Logistycznej powstało Centrum Logistyczne za 16 mln zł 

Jest praca dla 50 osób. 
I na tym nie koniec!

- Cieszę się, że udało się namówić do zainwestowania w Słubicach 
fi rmę Transport-Spedycja Grabowski, bo to duża i solidna fi rma, zna-
na nie tylko w Polsce, ale też za granicą – burmistrz Tomasz Ciszewicz 
komentuje fakt otwarcia w środę 18 maja w Słubicach Centrum Logi-
stycznego Grabowski CLG. 

Burmistrz Tomasz Ciszewicz, inwestor Tomasz Grabowski, przewodniczący rady miej-

skiej Mariusz Olejniczak i wicestarosta słubicki Leopold Owsiak byli zgodni. – Oby więcej 

takich inwestycji! – stwierdzili.  
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Przy wylocie z  miasta w  kierunku 
Świecka, na kupionej od miasta 
2,5 hektarowej działce, fi rma ze 
Świdnicy koło Zielonej Góry, za-
trudniająca w  sumie blisko 200 
pracowników, wybudowała cen-
trum logistyczne stworzone na 
potrzeby polskich producentów 
mebli. Ze Słubic meble te będą 
wyjeżdżały do odbiorców nie-
mieckich, austriackich i do krajów 
Beneluksu. Na 2,5 hektarowym 
terenie stanęły hale i  budynek 
biurowy, z  którym sąsiadują place 
manewrowe. Całość zajmuje po-
wierzchnię 12 tys. mkw. W  fi rmie 
znalazło zatrudnienie 50 słubi-
czan. Właściciel fi rmy Tomasz 
Grabowski nie ukrywa, że wybrał 
Słubice na miejsce swojej inwe-
stycji ze względu na sąsiedztwo 
granicy, ale nie tylko. - W  okresie 
poszukiwania gruntu oraz jego 
zakupu i  uzbrojenia dostaliśmy 
bardzo duże wsparcie ze strony 
pana burmistrza – mówi. – Polega 
choćby na ograniczeniu podatku 
od nieruchomości ze względu na 
nową inwestycję. To nas bardzo 
cieszy, bo początek tej działalności 
jest mocno obciążony fi nansowo 
– dodaje. Cieszy go również to, że 
gmina obiecała, że wybuduje też 
drogę przystosowaną do ruchu 

tirów, która powstanie w  sąsiedz-
twie centrum logistycznego. – Jest 
to tym bardziej uzasadnione, że 
obok mamy jeszcze jedną działkę 
inwestycyjną, o  której rozma-
wiamy z dużą fi rmą i jeśli wszystko 
dobrze pójdzie zyskamy kolejne 
100 miejsc pracy – mówi bur-
mistrz. Dodaje też, że w  gminie 

kończą się tereny inwestycyjne. 
Samorząd dysponuje już tylko 6 
hektarami ziemi. Nadal jednak 
na inwestorów czeka ok. 50 hek-
tarów gruntów koło terminala 
w  Świecku, których właścicielem 
jest Kostrzyńsko-Słubicka Spe-
cjalna Strefa Ekonomiczna. 

(beb)

Dzień Dziecka?
Ale się będzie działo!

W „Jarzębince” maluchy już świętowały. 
W innych przedszkolach, szkołach, a nawet 
w żłobku też przygotowano wiele atrakcji. 
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Podczas rodzinnego pikniku w „Jarzębince” dla dzieci przygotowano masę atrakcji. Były 

zachwycone!

„Jarzębinka” połączyła Dzień 
Dziecka z  festynem rodzinnym, 
który zorganizowano 19 maja. Jak 
relacjonuje dyrektorka „jedynki” 
Jadwiga Grabowska impreza roz-
poczęła się występami artystycz-
nymi dzieci. Był też m.in. rodzinny 
pokaz talentów, przejażdżki kładem. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły 
się zawody sportowe dla dzieci i ro-
dziców, między innymi skoki na 
piłkach i  przeciąganie liny, za które 
były nagrody i  puchary. Odbyła się 
również loteria fantowa - „Zbieramy 
drobniaki na super dzieciaki z  Za-
mbii”, we współpracy z fundacją KA-
SISI Szymona Hołowni. 

Ciekawie Dzień Dziecka zapo-
wiada się też w innych placówkach. 
Nawet w  naszym żłobku samorzą-
dowym dla maluszków przygotowy-
wane są gry i  zabawy na zielonym 
placyku. Przedszkole „Pinokio” orga-
nizuje m.in. pidżama party, a rodzice 
wcielą się tego dnia w postaci z bajki 
„Kot w  butach”. W  „Misiu Uszatku” 
będzie festyn rodzinny połączony ze 
wspólnym grillowaniem, a  do „Kra-
snala Hałabały” przyjedzie wodzirej, 
który zabawiać będzie dzieci podczas 
wielkiej plenerowej imprezy. W pro-
gramie m.in. zabawy sportowe, 

konkursy muzyczne, do dyspozycji 
dzieci wystawione zostaną sztalugi, 
przy których będą mogły poczuć się 
małymi artystami. Podobnie będzie 
w  szkołach. SP nr 1 planuje m.in. 
pokaz talentów, zumbę, origami, ka-
lambury, pokazany zostanie fi lmik 
o  patronie szkoły Mikołaju Koper-
niku. W  „dwójce” 1 czerwca organi-
zowane są wycieczki klasowe, ale 
10 czerwca odbędzie się festyn ro-
dzinny, który zakończy się meczem 
piłki siatkowej rodzice kontra na-
uczyciele. SP nr 3 organizuje Dzień 
Otwarty połączony z  piknikiem 
rodzinnym, a  szkoła w  Kunowi-
cach zaprosiła do siebie policjantów 
i  strażaków. Będzie okazja zdać 
praktyczny egzamin na kartę rowe-
rową. W  Golicach planują „Zumbę 
dla każdego” i  wspólne pieczenie 
kiełbasek, w Gimnazjum nr 1 zajęcia 
profi laktyczne w  ramach akcji „Za-
chowaj Trzeźwy Umysł”, spotkania 
z policjantami i strażakami na temat 
bezpieczeństwa i  m.in. koncert ta-
lentów. Dzień Dziecka organizowany 
jest tam z małym poślizgiem (3.06.), 
podobnie jak w  Gimnazjum nr 2, 
gdzie odbędzie się piknik i wspólne 
grillowanie.  

(beb)
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3 maja było 
wiele okazji do 
świętowania!

Dwie nasze fi rmy zdobyły 
status Diamentów. Gratulujemy!

Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjne Erka Trans oraz Promet Cargo zdobyły prestiżowe tytuły Diament For-
besa 2016 przyznawane najbardziej dynamicznym fi rmom w Polsce. Erka Trans znalazła się na pierwszym miejscu 
w województwie lubuskim, a Promet na 11. Obie fi rmy wyróżniono w kategorii przedsiębiorstw, których przychód 
ze sprzedaży wynosi od 5 do 50 mln zł. Gala wręczenia Diamentów Forbesa odbyła się 11 maja w Pałacu Mierzęcin. 

(beb) 

Słubiczanie na święcie 
Europy w Heilbronn

W sobotę 7 maja grupa słubiczan, na czele z wiceburmistrzem Roma-
nem Siemińskim i przewodniczącym Rady Miejskiej Mariuszem Olej-
niczakiem, gościła w naszym mieście partnerskim na odbywającym 
się tam co roku święcie „Treff punkt Europa”. Towarzyszyła nam słu-
bicka grupa taneczna Bohema prowadzona przez Henryka Lechelta. 

Uważajmy 
przy wpłatach! 

Mamy coraz więcej pomyłkowych wpłat 
za podatki czy inne opłaty na rzecz gminy, 
które przez nieuwagę części mieszkańców 
trafi ają nie na te konta co powinny. Dlatego 
prosimy ponownie o zapoznanie się z aktu-
alnymi kontami. 

Heilbronn to miasto wielokultu-
rowe (w 125 tys. społeczeństwie jest 
120 różnych nacji). Żyją od lat ze 
sobą w harmonii, a raz w roku świę-
tują na głównym placu w  mieście 
prezentując swoją kulturę i  racząc 
gości narodowymi kulinariami. 
Na stoisku przygotowanym przez 
istniejące w Heilbronn Polsko-Nie-
mieckie Towarzystwo Przyjaciół 
można było spróbować m.in. pol-
skich pierogów i  ciasta. Działający 
w  tej grupie m.in.: Ewa Kubath-
-Dorn, Lucyna Moeller i  Reinhold 
Schmidt zadbali nie tylko o  pod-
niebienia gości odwiedzających 
stoisko, ale też o bogatą ofertę infor-
macyjną. W mgnieniu oka rozeszły 
się m.in. przywiezione przez nas do 
Heilbronn materiały promocyjne, 
jak choćby przewodnik turystyczny, 
kulinarny i zakupowy „Smaki Dwu-
miasta”, dzięki któremu można 
trafi ć do najciekawszych miejsc 
w  Słubicach i  Frankfurcie, a  także 
prospekty zachęcające do odwie-
dzenia Polski. 

Przesłaniem spotkań organizo-
wanych w Heilbronn jest integracja 
ludzi różnych narodowości, którzy 
żyją wspólnie w  jednym mieście. 
Jak podkreślał nadburmistrz Harry 
Mergel, co drugi mieszkaniec ma 
obce korzenie, co nie jest w  tym 
mieście żadnym problemem. Co 

więcej różne społeczeństwa wzbo-
gacają się kulturowo. Wiele razy 
wybrzmiewały w  Heilbronn hasła 
tolerancji i  otwarcia się na przed-
stawicieli innych narodów. Szcze-
gólnie teraz gdy Europa stoi przed 
wielkim wyzwaniem z  powodu 
uchodźców ludzka solidarność jest 
niezbędna. Podkreślała to w  He-
ilbronn m.in. Everlin Gebhardt 
z  Europarlamentu, która odnosząc 
się do niedawnej demonstracji 
w  Dreźnie przeciwko uchodźcom 

stwierdziła, że 40 tys. demon-
strantów nie może reprezentować 
80 milionowego narodu. 

Sobotni festyn w  Heilbronn 
odbył się już 27 raz, gromadząc na 
Kiliansplatz tysiące osób. Z  dumą 
oglądaliśmy tam występ naszych 
tancerzy z  Bohemy, którzy zapre-
zentowali w  Niemczech m.in. pol-
skie tańce. Ich występ spotkał się 
z  wielkim aplauzem. O  Bohemie 
więcej na str. 7. 

(beb)

Nadburmistrz Harry Mergel pokazał zastępcy burmistrza Romanowi Siemińskiemu i przewodniczącemu Rady Miejskiej Mariuszowi 

Olejniczakowi stoiska, które przygotowały różne grupy zamieszkujące Heilbronn. 

1050.rocznica przyjęcia chrztu przez 
Mieszka I, 225.rocznica uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja, 70 lat posługi 
duszpasterskiej w  Słubicach księży 
misjonarzy i  sióstr zakonnych ze 
zgromadzenia św. Wincentego 
a’Paulo oraz 25-lecie podpisania 
Traktatu między Rzecząpospolitą 
Polską a  Republiką Federalną Nie-
miec o  dobrym sąsiedztwie i  przy-
jaznej współpracy – te wszystkie 
ważne wydarzenia świętowaliśmy 3 
maja podczas XVII Festynu Wincen-
tyńskiego. 

Imprezę rozpoczęła msza w  ko-
ściele pw. Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski, podczas której 
wystąpiła Orkiestra Koncertowa 
Victoria Parafi i Matki Boskiej Zwy-
cięskiej w  Warszawie Rembertowie 
pod dyrekcją płk. Juliana Kwiatkow-
skiego z  udziałem solistów Teatru 

Wielkiego Opery Narodowej i  War-
szawskiej Opery Kameralnej: Julii 
Karlovej (sopran), Ewy Mikulskiej 
(mezzosopran), Ryszarda Wróblew-
skiego (tenor), Roberta Dymow-
skiego (bas/baryton). O  15.00, na 
boisku Zespołu Szkół Ekonomiczno-
-Rolniczych rozpoczął się festyn. 
W programie były m.in. prezentacje 
lokalnych grup artystycznych i  sto-
warzyszeń oraz koncert orkiestry 
Victoria. Można było posłuchać 
m.in. Mazurka Trzeciego Maja Cho-
pina oraz utworów operetkowych. 
Organizatorem festynu był: Bur-
mistrz Słubic, Starosta Słubicki, 
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi 
Słubickiej, Parafi a Najświętszej 
Maryi Panny Królowej Polski, Dusz-
pasterstwo Akademickie Parakletos 
i Słubicki Miejski Ośrodek Kultury. 

(beb)  

Informujemy, że od dnia 1 marca 
2015 roku uległ zmianie podsta-
wowy numer rachunku Gminy 
Słubice. Wpłat należy dokonywać 
na konto: Gmina Słubice, ul. Aka-
demicka 1; 69-100 Słubice 29 8371 
0009 0009 5514 2000 0010

Numery rachunków 
bankowych UM Słubice
29 8371 0009 0009 5514 2000 
0010 - rachunek podstawowy 
Urzędu Miejskiego - dochody −
opłata za rezerwację miejsca na 
cmentarzu − wpływy ze sprzedaży 
mieszkań i  lokali miasta − wpływy 
z  tytułu opłaty od posiadania psa 
− wpływy z  tytułu podatku od 
środków transportowych − koszty 
wyceny − wpływy z  tytułu nałożo-
nych kar − koszty egzekucyjne − 
opłata targowa − opłata za wieczyste 
użytkowanie gruntów − opłata za 
przekształcenie prawa użytkowania 
wieczystego − opłata skarbowa 

− opłata za dzierżawę gruntów − 
opłata za zezwolenie na sprzedaż 
alkoholu − opłata za zajęcie pasa 
drogowego

37 8371 0009 0009 5514 2000 
0060 - depozyty i  wadia − wpłaty 
wadium, zabezpieczenia wykonania 
umów

71 8371 0009 0009 5514 2000 
0030 - dochody - podatki: - osoby 
fi zyczne i prawne − wpływy z tytułu 
podatków: od nieruchomości, rolny 
i  leśny Uwaga! Jest to rachunek 
ogólny, wpłaty prosimy dokonywać 
na konta indywidualne podane 
w decyzji wymiarowej.

Dochody - opłata za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi 
− opłata za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi Uwaga! Wpłaty 
prosimy dokonywać na konta in-
dywidualne podane w  pisemnych 
informacjach przesłanych przez wy-
dział urzędu. 

(beb)
Co drugi mieszkaniec Heilbronn ma obce korzenie, co nie przeszkadza mieszkańcom tego 

miasta żyć w harmonii.  
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Burmistrz Tomasz Ciszewicz pod-
kreślał, że Polacy i  Niemcy mają 
wiele powodów do świętowania, 
bo rozwinęła się między nimi 
świetna współpraca. Nadbur-
mistrz Frankfurtu Martin Wilke 
dodał, że było to możliwe dzięki 
wypracowanemu przez lata za-
ufaniu. Bez tego niemożliwa by-
łaby realizacja wielu wspólnych 

projektów jak choćby urucho-
mienie transgranicznej komuni-
kacji czy zbudowanie wspólnego 
systemu ciepłowniczego.

W programie tegorocznego Dnia 
Europy, który odbywał się pod ha-
słem „Nowe pomysły dla Europy” 
i  nawiązywał tematycznie do 25- 
lecia obchodów jubileuszu podpi-
sania polsko-niemieckiego traktatu 

Tak świętowaliśmy Dzień Europy!
Już po raz szósty, 9 maja Słubice i Frankfurt nad Odrą obchodziły wspólnie Dzień Europy. W uroczystym otwarciu, które 
odbyło się na promenadzie nadodrzańskiej we Frankfurcie, wzięli udział m.in. burmistrzowie obu miast: Tomasz Cisze-
wicz i Martin Wilke, Agnieszka Świątek z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Maciej Nowicki z urzędu marszałkow-
skiego w Zielonej Górze, Anne Quart z rządu Brandenburgii, wicestarosta powiatu słubickiego Leopold Owsiak oraz 
radni z obu stron Odry.

o  dobrym sąsiedztwie, mieliśmy 
ok. 30 różnych imprez, które od-
bywały się po obu stronach Odry. 
Były m.in. warsztaty, konkursy, 
dyskusje i gry o tematyce związanej 
ze współpracą ponad granicami. 
Polscy i niemieccy uczniowie wzięli 
udział w debacie w Domu Bolfrasa 
we Frankfurcie, gdzie dyskutowali 
o  migracji w  Unii Europejskiej, 

wyruszyli też na poszukiwania 
skarbów po Dwumieście oraz po-
znawali język sąsiada w Szkole Pod-
stawowej Mitte.

W Słubickim Miejskim Ośrodku 
Kultury odbył się wernisaż prac 
plastycznych uczniów Gimna-
zjum nr 1 oraz Zespołu Szkół 
Technicznych „Bajki krajów Unii 
Europejskiej”, a  w  dwóch słubic-

kich przedszkolach- Jarzębince 
i Pinokio - rodzice dzieci wystawili 
przedstawienia przybliżające Unię 
Europejską. Były też rejsy statkiem 
po Odrze, w Gimnazjum nr 2 zorga-
nizowano Dzień Europejski, a wie-
czorem w  Collegium Polonicum 
rozmawiano o polsko-niemieckich 
biografi ach. 

(beb)
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Fontanna przy placu
Przyjaźni odzyskuje blask 

Na granice wrócą częściowe kontrole. 
Będą jednak wyrywkowe!

Nagroda Viadriny przyznana 
- Najważniejsze jest to, żeby prawda polityczna nigdy nie dominowała nad prawdą historyczną – mówiła historyk i po-
litolog prof. Anna Wolff -Powęska odbierając, w poniedziałek 9 maja, nagrodę przyznawaną przez Europejski Uniwersy-
tet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą osobom, które mają szczególne zasługi na rzecz stosunków polsko-niemieckich. 

Prof. dr hab. Anna Wolff -Powęska 
została uhonorowana za wybitne 
osiągnięcia w  pracy naukowej 
z  dziedziny historii stosunków 
polsko-niemieckich. Przez wiele 
lat związana była z  Instytutem Za-
chodnim w  Poznaniu (kierowała 
nim w  latach 1990-2004), obecnie 
przewodniczy radzie naukowej 
Centrum Badań Historycznych PAN 
w  Berlinie. Ma też ścisłe związki 
z  Viadriną. W  2008 roku została, 
jako jedyna Polka, członkiem Rady 
nowo powstałej Fundacji Uniwer-

sytet Europejski Viadrina. W  tym 
dziewięcioosobowym gremium 
nadzorczym reprezentowała stronę 
polską oraz Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu i odegrała 
znaczącą rolę w  dalszym rozwoju 
uczelni.

W  swoim wystąpieniu na Via-
drinie poruszyła m.in. problem 
migracji. - Są zaniedbania natury 
edukacyjnej, bo my nie jesteśmy 
wychowani do Europy, tylko do 
państwa narodowego. Dziś musimy 
nawiązać dialog międzykulturowy 

i  rozumieć, kto i  dlaczego do nas 
przychodzi – mówiła. 

Prof. dr Heinrich Olschowsky, 
slawista, germanista i  polonista, 
członek kuratorium Federalnego 
Związku Towarzystw Polsko-Nie-
mieckich w  laudacji podkreślił, że 
„ po obu stronach Odry mamy za 
mało intelektualistów, którzy myślą 
o  polskiej i  niemieckiej historii we 
wspólnym kontekście. Anna Wolff -
-Powęska wyróżnia się spośród 
nich. Ma siłę i  odwagę, aby zabrać 
głos w  publicznych debatach. (...) 
Kwestie, które ją poruszają, mają 
wydźwięk egzystencjalny: Jak to 
jest być Niemcem po  Auschwitz? 
Czy Niemcy mogą opłakiwać 
własne ofi ary?“

Prof.  dr Anna Wolff -Powęska 
mówiła natomiast: - Jeśli nie znaj-
dziemy europejskiego rozwiązania, 
państwa nacjonalistyczne przefor-
sują swoje decyzje. Żaden naród 
nie jest w  stanie sam stawić czoła 
problemom XXI wieku. Mogę tylko 
mieć nadzieję, że polskie elity poli-
tyczne potrafi ą, nie tylko zachować 
prawo i sprawiedliwość, leczy także 
wychować społeczeństwo na do-
brych Europejczyków. Laureatka 
dziękowała też za nagrodę: - Czuję 
się wzruszona i szczęśliwa, że należę 
do kręgu laureatów Nagrody Via-
driny. Ta nagroda to zobowiązanie, 
za którym w miarę sił będę podążać. 
Przyznanie tegorocznej Nagrody 
Viadriny wpisało się w  obchody 

Dnia Europy, który świętowali 
wspólnie słubiczanie i  frankfurt-
czycy. W  uroczystości na Viadrinie 
wziął udział m.in. burmistrz To-
masz Ciszewicz. 

Tegoroczną Nagrodę Finansową 
otrzymał też studencki festiwal 
sztuki „ART an der Grenze“. Od 2013 
roku grupa studentów organizuje 
wiosną coroczny kilkutygodniowy 

studencki festiwal sztuki we Frank-
furcie nad Odrą. W  trakcie festi-
walu w  centrum miasta powstaje 
publiczna galeria, w  której pokazy-
wane są prace artystyczne twórców 

Prof. dr hab. Anna Wolff -Powęska została uhonorowana za wybitne osiągnięcia w pracy 

naukowej z dziedziny historii stosunków polsko-niemieckich. 

Tegoroczną Nagrodę Finansową otrzymał też studencki festiwal sztuki „ART an der Grenze“.
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pochodzących z  polsko-niemiec-
kiego pogranicza.

Nagroda Viadriny w  wysokości 
5 tys. euro jest przyznawana co-
rocznie, od 1999 roku, przez Kura-
torium Stowarzyszenia na Rzecz 
Wspierania Uczelni Uniwersytetu 
Europejskiego Viadrina we Frank-
furcie nad Odrą. Wśród dotych-
czasowych laureatów byli m.in. 

Karl Dedecius, Günter Grass, Ta-
deusz Mazowiecki, Adam Michnik, 
Krzysztof Penderecki i  Hans-Die-
trich Genscher. 

(beb)

Gmina zleciła rewi-
talizację fontanny, 
która stoi w  parku 
koło poczty. Zakres 
prac jest spory. W  ra-
mach tej inwestycji za 
pomocą piaskowania 
czyszczony jest granit, 
który posłużył do bu-
dowy fontanny (stąd 
nad placem budowy 
kłębią się chmury 
pyłu), będą też ro-
bione nowe spoiny, 
czyszczone dysze. 
Prace kosztować będą 
20 tys. zł. 

(beb)

W  odpowiedzi na zapytania miesz-
kańców informujemy, że Mini-
sterstwo Spraw Wewnętrznych 
i  Administracji przewiduje, że od 
4 lipca do 2 sierpnia, w  związku ze 
Światowymi Dniami Młodzieży 
i  szczytem NATO, m.in. na granicy 
z  Niemcami pojawią się schengen-
busy - mobilne punkty kontroli 
granicznej. Oznacza to wyrywkowe 

kontrole mobilnych grup, których 
nie powinniśmy odczuć. 

Schengenbusy „pracowały” już 
u  nas m.in. w  2012 roku podczas 
mistrzostw Europy w piłce nożnej. 
Tych kontroli prawie nie odczu-
liśmy. Tam ma być także i  tym 
razem. Schengenbusy sa wyposa-
żone w  komputery, dzięki czemu 
strażnicy graniczni mają dostęp do 

takich samych baz danych jak na tra-
dycyjnych przejściach granicznych. 
Mogą więc szybko zweryfi kować 
dokumenty w czasie wyrywkowych 
kontroli. MSWiA szacuje, że kon-
trole dotkną kilkadziesiąt tysięcy 
osób, które będą chciały przyjechać 
do Polski na Światowe Dni Mło-
dzieży i szczyt NATO.  

(beb) 

Arpack wsparł gminę 
8 tys. zł – czek na taką kwotę dostał dla 
gminy burmistrz Tomasz Ciszewicz podczas 
otwarcia centrum produkcyjno-logistycz-
nego, które w strefi e ekonomicznej w Słubi-
cach wybudowała fi rma Arpack. 

Właściciel fi rmy Arpack Mark Arinstein (w środku) i Joanna Szymańska- Cierach, zastępca 

prezesa zarządu uroczyście przekazali czek burmistrzowi Tomaszowi Ciszewiczowi. 

Wydarzenie to miało miejsce 20 
maja. Arpack to znany producent 
m.in. kształtek styropianowych 
i palet, których odbiorcami są m.in. 
Bosch czy Siemens. Towary te trafi ają 
na rynki w całej Europie. Oparte są na 
innowacyjnych metodach produkcji. 
Arpack ma w  swojej ofercie m.in. 3 
kg palety, które są w  stanie udźwi-
gnąć ciężar 800 kg. Nowa inwestycja 
fi rmy, która w  Słubicach ma już 
jeden zakład, to hala o  powierzchni 
10,5 tys. mkw, która kosztowała 15 

mln zł (4,5 mln zł fi rma otrzymała 
w ramach unijnej dotacji za zastoso-
wanie innowacyjnych rozwiązań). 
Rozbudowa zakładu oznacza też 40 
nowych miejsc pracy. Joanna Szy-
mańska-Cierach, dyrektor handlowy 
i  zastępca prezesa zarządu podczas 
uroczystego otwarcia nowej hali 
dziękowała burmistrzowi T. Cisze-
wiczowi za bardzo dobrą współpracę 
z samorządem i przekazała czek dla 
gminy od zarządu.  

(beb) 
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Chcemy poznać tych, którzy zamieszkali 
w Dwumieście Słubice-Frankfurt 

Powitamy nowych 
mieszkańców 

Sanepid ostrzega mieszkańców 

Uwaga kleszcze! 
- Może nas czekać trudny rok, bo zazwyczaj kleszcze ujawniały się 
u nas w czerwcu. Teraz pierwsze zgłoszenia o pojawieniu się kleszczy 
dotarły do nas już w kwietniu – mówi Jadwiga Caban-Korbas, dyrek-
torka Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słubicach. – 
Mamy już też dwa zgłoszenia boreliozy – dodaje. 

Jak właściwie usunąć kleszcza?
•  uchwycić kleszcza mocno przy samej skórze i  zdecydowanym ru-

chem wyciągnąć (pincetka będzie bardzo pomocna), w żadnym wy-

padku nie należy stosować tłuszczu przy jego usuwaniu, bowiem 

kleszcz zaczyna się dusić i uwalnia wymiotując do naszej krwi więcej 

drobnoustrojów chorobotwórczych

• miejsce po usunięciu zdezynfekować

• miejsce po usunięciu kleszcza obserwować i w razie wystąpienia wo-

kół zmian skórnych zgłosić się do lekarza i poinformować go o uką-

szeniu przez kleszcza

• podobnie postąpić gdy wystąpi gorączka, objawy grypopodobne lub 

żołądkowo-jelitowe

Ciepła zima spowodowała, że 
kleszcze pojawiły się już wczesną 
wiosną. Będą aktywne do końca 
października. – Kojarzone dotąd 
z gęstymi lasami, obecnie znacznie 
rozszerzyły zasięg swojego wy-
stępowania. Spotkać je można 
również w  miastach, gdzie zasie-
dlają parki, skwery i  działki. Żyją 
w  ściółce, wspinają się na trawy 
i  krzewy, na wysokość 20-70 cen-
tymetrów – ostrzega sanepid 
w  informacji, którą udostępnił na 
swojej stronie internetowej. 

Ślepe, a takie niebezpieczne 
Co ciekawe te niebezpieczne pa-
jęczaki, które mogą być nosicie-
lami bakterii Borellia powodującej 
kleszczowe zapalenie mózgu, 
swoje ofi ary rozpoznają po za-
pachu kwasu masłowego występu-
jącego w  pocie (kleszcze są ślepe), 
ciepłocie ciała i wydychanym dwu-
tlenku węgla. Gdy dostaną się na 
skórę szukają miejsc wilgotnych 
i  dobrze ukrwionych. Najczęściej 

wybierają nogi, pachy, kark czy 
nasadę włosów. Gdy kleszcz nas 
ukłuje nie poczujemy tego, bo 
razem ze śliną wydziela substancje 
znieczulające. 

Nie każde ukłucie kleszcza jest 
niebezpieczne. Zagrożenie po-
jawia się wtedy, gdy jest on nosi-
cielem chorobotwórczej Borellii 
(szacuje się, że dotyczy to co trze-
ciego kleszcza) . Gdy dojdzie do 
zarażenia boreliozą w  pierwszych 
tygodniach po ugryzieniu chory 
ma objawy grypopodobne, potem 
występuje sztywność karku, nie-
kiedy nudności i  wymioty. Nie 
leczona choroba powoduje za-
burzenia świadomości, niedo-
włady mięśni kończyn, drgawki 
i śpiączkę. 

Kleszczowe zapalenie mózgu 
może prowadzić nawet do śmierci 
(umiera ok. 5 proc. chorych), po-
woduje też bardzo niebezpieczne 
trwałe zmiany – porażenia i  niedo-
włady kończyn, depresje czy zabu-
rzenia rozwoju u dzieci. 

Przed chorobą skutecznie chroni 
szczepionka. Nowością są też 
badania laboratoryjne samego 
kleszcza znalezionego na ciele pod 
kątem przenoszenia przez niego 
krętków Borrelii. Nowatorstwo 
metody polega na badaniu, czy 
pajęczak mógł nas zarazić groźną 
bakterią, a  nie jak do tej pory – na 
badaniu osoby, która już zachoro-
wała. Metodę tą stosują specjaliści 
z ogólnopolskiej sieci laboratoriów 
medycznych Diagnostyka. 

Ważna profi laktyka
Sanepid zaleca też profi laktykę. Do 
lasu warto zakładać jasne ubrania, 
bo na nich łatwiej zauważyć 
kleszcze, ale przede wszystkim 
zwrócić uwagę, żeby mieć zasłonięte 
ręce, buty z wyższą cholewką czy za-
łożyć skarpety na nogawki spodni. 
Warto też stosować preparaty od-
straszające kleszcze. Po powrocie do 
domu trzeba też obejrzeć skórę. 

Choć sanepid w  całej Polsce 
bije na alarm, w  województwie 
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lubuskim sytuacja jest jeszcze 
trudniejsza. Mamy na naszym te-
renie dużo jezior i  lasów bogatych 
w zwierzynę, która przenosi i żywi 
kleszcze. Stąd bardzo niepokojące 
statystyki. Z danych słubickiego sa-
nepidu wynika, że w 2011 roku w po-
wiecie słubickim zanotowano pięć 
zachorować na boreliozę. W  2012 
roku takich przypadków było już 

dziewięć. W 2013 liczba wzrosła do 
15, w 2014 – do 17, a w zeszłym roku 
zachowało 19 osób. W  2015 roku 
współczynnik zapadalności na bo-
reliozę w powiecie słubickim i wo-
jewództwie lubuskim był wyższy 
niż średnia dla Polski.  

Źródło: Powiatowa Stacja Sanitarno-
-Epidemiologiczna w Słubicach 

(beb)

Już dziś prosimy zarezerwować 
sobie niedzielne popołudnie 
10 lipca, ponieważ wzorem lat 
ubiegłych zapraszamy na orga-
nizowane po raz trzeci Słubicko-
-Frankfurckie Spotkanie Nowych 
Mieszkańców. Tym razem odbę-

dzie się ono we frankfurckim ra-
tuszu przy Markplatz 1. Nowych 
mieszkańców powitają tam bur-
mistrzowie: Tomasz Ciszewicz 
i dr Martin Wilke. - Postaramy się 
przedstawić najlepsze strony Dwu-
miasta – mówi burmistrz Tomasz 

Ciszewicz i  dodaje, że spotkanie 
będzie też okazją do wspólnych 
rozmów i  nawiązania bezpośred-
nich kontaktów. Dla najmłodszych 
przygotujemy kącik do zabawy 
i dwujęzyczną opiekę. 

(beb) 
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W ubiegłym roku spotkanie nowych mieszkańców zorganizowaliśmy w Słubicach. Tym razem gospodarzem będzie Frankfurt.  

Słubickie hospicjum 
ma wielu pomocników. 

Podziękowano 
im śpiewająco!

Stowarzyszenie Hospicjum św. Wincentego 
a’Paulo zaprosiło 22 kwietnia do Collegium 
Polonicum osoby, które pomagają w niesie-
niu pomocy chorym na raka i ich rodzinom. 

Byli wśród nich wolontariusze, 
przedsiębiorcy, przedstawiciele or-
ganizacji pozarządowych i samorzą-
dowcy, którzy wspierają hospicjum 
na różne sposoby. Usłyszeli nie 
tylko słowa podziękowania, ale też 
piosenki zespołu „U  studni” (wielu 
z  muzyków współtworzyło przez 
lata grupę Stare Dobre Małżeństwo). 
Koncert zorganizowano dzięki fi -
nansowemu wsparciu gminy, w  ra-
mach Inicjatywy Lokalnej. 

Jak podkreślał Przemysław 
Szewieliński, jeden z  twórców 
stowarzyszenia prowadzącego ho-
spicjum domowe, słubiczanie niosą 
pomoc już od sześciu lat. Pomagają 
w  opiece, a  gdy nadchodzi koniec 
bywa, że wolontariusze razem z  ro-
dziną trzymają chorych za rękę 
i  przeprowadzają na drugą stronę. 
Stowarzyszenie wypożycza też bez-
płatnie łóżka rehabilitacyjne, wózki 
inwalidzkie, materace przeciwodle-
żynowe... Część rzeczy kupuje ze 
zbiórek pieniędzy, część udaje się 
pozyskać. Wcześniej, ci którzy nie 
mieli wiedzy na tematy medyczne 

przeszli szkolenia (oprócz nich w ho-
spicjum działają też słubiccy lekarze 
i  pielęgniarki). Uczyli się zarówno 
tego jak ulżyć cierpiącemu (walcząc 
z objawami choroby nowotworowej 
w  90 proc. można zlikwidować 
ból), jak również jak złagodzić sam 
ból odchodzenia. Wolontariusze 
mówią, że chcą przywrócić godność 
umierania. Pomagają im w  tym 
księża z  obu słubickich parafi i, 
jeśli tylko chorzy wyrażą chęć spo-
tkania z  nimi. Pomagają też inni, 
choćby słubickie przedszkolaki. 
Co roku robią papierowe tulipany 
i  obdarowują nimi mieszkańców 
w  zamian za dobrowolne datki. 
Maluchy uzbierały w  ten sposób 
niedawno ponad 8 tys. zł! Z  nie 
mniejszym zaangażowaniem kwe-
stowali uczniowie słubickich szkół. 
Najpierw jesienią byli wśród ok. 
300 osób, które, w ramach akcji Pola 
Nadziei, wsadziły w ziemię 2 tys. ce-
bulek żonkili. W kwietniu te kwiaty 
wręczali mieszkańcom, a kto chciał 
mógł za to wesprzeć hospicjum.  

(beb) 
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Nowa forma szkoleń 
– podwieczorki obywatelskie
28 kwietnia w  siedzibie Fundacji na rzecz Collegium Polonicum 
w  Słubicach odbył się pierwszy Podwieczorek Obywatelski, zorga-
nizowany przez Sektor 3 Słubice. Innowacyjna formuła spotkania 
zachęcić miała członków organizacji pozarządowych i  grup niefor-
malnych oraz działaczy społecznych do udziału w  swego rodzaju 
szkoleniu, na którym zaprezentowano m.in. zasady programu 
Działaj Lokalnie oraz uproszczony wzór oferty i sprawozdania z re-
alizacji zadania publicznego. Podwieczorek zainicjował cykl spotkań 
„przy kawie i ciastku”, które odbywać się będą systematycznie i po-
zwolą omawiać bieżące sprawy oraz ewentualne problemy lokalnych 
stowarzyszeń. Spotkanie zorganizowane zostało w  ramach zadania 
„Wzmacnianie organizacji pozarządowych oraz rozwój lokalnego społe-
czeństwa obywatelskiego poprzez prowadzenie działań w ramach Słubic-
kiego Centrum Organizacji Pozarządowych. 

Źródło: Sektor 3 Słubice 

Gmina pomoże 
usunąć 110 ton azbestu

Firma Exito z  Gorzowa, na zle-
cenie gminy, usunie azbest 
z zabudowań gospodarczych i bu-
dynków w  Golicach, Drzecinie, 
Kunowicach, Świecku i  Pławidle 
oraz altan na terenie ogródków 
działkowych w  Słubicach. Prze-
znaczymy na to 50 tys. zł, które 
otrzymaliśmy w  formie dotacji 
z  Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska. 

W  sumie do usunięcia jest blisko 
7 tys. mkw azbestu, który wystę-
puje w pokryciach dachowych. Jest 
to odpowiedź na wnioski złożone 

przez mieszkańców w  2015 i  2016 
roku. Na ten rok limit pieniędzy, 
którymi dysponuje gmina jest już 
wyczerpany, ale cały czas wydział 
inwestycji i  ochrony środowiska 
słubickiego magistratu przyjmuje 
wnioski przewidziane do realizacji 
w  przyszłym roku. Rocznie pozy-
tywnie opiniowanych jest ok. 25 
wniosków. W  praktyce wygląda 
to tak, że gmina pokrywa koszty 
usunięcia i utylizacji azbestu z za-
budowań, a  po stronie właścicieli 
nieruchomości jest położenie no-
wego pokrycia dachowego.  

(beb) 

W bibliotece słychać było ptasie trele 
Po raz dwunasty przedszkole Jarzębinka było w środę, 20 kwietnia, organizatorem gminnego przeglądu wiersza ekolo-
gicznego „Ptasie trele”. Na scenie w bibliotece swoje umiejętności zaprezentowało ponad 20 maluchów. 

W  grupie 3 i  4-latków jury najbar-
dziej spodobali się: Antonina Ujejska 
z  „Jarzębinki”, Daria Eck z  przed-
szkola nr 2 „ Pinokio” i Filip Markie-
wicz, także z  „Jarzębinki”. Wśród 5 
i  6-latków zwyciężyli: Zuzanna Pie-
trzak z  niepublicznego przedszkola 
„Kraina radości”, Hanna Pociecha 
z „Pinokio i Leonard Chwalko z nie-
publicznego przedszkola „Super 
dziecko”. Laureatką przeglądu 
i zdobywczynią tytułu „Trelik 2016” 
została Antosia Ujejska. W  jury 
zasiadały: Renata Bac, Sylwia Cor 
i  Marta Kalarus. Patronat nad im-
prezą objął burmistrz Tomasz Cisze-
wicz i  to z  jego rąk dzieci odebrały 
nagrody. 
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Rewolucyjna Unithea 
W czerwcu zapraszamy na 19 już odsłonę festiwalu te-
atralnego Unithea. W tym roku odbędzie się on pod ha-
słem „Rewolucja nadchodzi”. Spośród 9 spektakli dwa 
przedstawienia teatralne zostaną pokazane w Słubickim 
Miejskim Ośrodku Kultury. W programie festiwalu znajdą 
się także koncerty, rozmaite warsztaty czy performance.

Tajemnicza walizka… Nie ma się czego bać! 

(Teatr BOMBA BOMBA)
Tajemnicza walizka to spektakl o  marzeniach, 
strachu i  pokonywaniu go, po to właśnie, by ma-
rzenia mogły się spełnić. W nas samych odbywają się 
najważniejsze i  najtrudniejsze rewolucje. Spektakl 
oparty jest na autorskim scenariuszu zespołu, impro-
wizacjach w momencie tworzenia, ale także w czasie 
spektaklu.

czwartek, 9 czerwca 2016
sala koncertowa SMOK, godzina 16:00
bez ograniczeń wiekowych | wstęp wolny

EksPLoracja (Teatr Krzyk)
Spektakl można nazwać szkicem na temat wyborów, 
przed którymi stajemy, albo iluzji, że takowych doko-
nujemy. Jako inspirację potraktowaliśmy wydarzenia 
z  historii Polski przed rokiem 1989. Nie traktujemy 
ich jednak jako zbioru popkulturowych gadżetów, ani 
jako wydumanego mitu założycielskiego współcze-
snej Polski i Europy. Dzielimy się naszą refl eksją szu-
kając przez pryzmat przeżyć naszych ojców i matek. 
Można tylko wierzyć, że więzi, których zrozumieć nie 
sposób, ostatecznie okażą się węzłem na całe życie.

wtorek, 7 czerwca 2016
sala kameralna SMOK, godz. 21:00
od 12/16 lat | wstęp wolny
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Nasi tancerze skradli serca uczestników europejskiego święta w Heilbronn 

Bohema karmi się pasją 
Podziwiamy ich przy różnych okazjach. Od lat tańczą w czasie koncertów noworocznych, wspierają Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy, promują gminę podczas różnych imprez i prestiżowych turniejów. Ostatnio mogli ich podziwiać 
mieszkańcy Heilbronn. I byli zachwyceni. Kim są tancerze Bohemy i kim jest dla nich jej twórca Henryk Lechelt? 
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Bohema urodziła się w  połowie lat 
90. w Koszalinie. Pod swoimi skrzy-
dłami miała dwa kabarety, teatr, 
wokalistów i  szkołę tańca. – Była 
piwnica artystyczną – wspomina 
Henryk Lechelt, który kilkanaście 
lat temu przeniósł się do Słubic. 
Skończył politechnikę, ale mimo ty-
tułu inżyniera w zawodzie nigdy nie 
pracował, bo poświęcił się teatrowi, 
zajął się reżyserką, choreografi ą 
i  tańcem. – Realizuje się w sztuce – 
mówi, choć zaraz pyta sam siebie, 
czym jest sztuka. – Często o tym roz-
mawiamy w  Bohemie – opowiada. 
Dla niego sztuka jest zmaterializo-
wanymi marzeniami. – To jest ro-

dzaj energii, który się materializuje. 
W  każdym jest ta energia, ale nie 
każdy ma odwagę ją uzewnętrznić 
– mówi. Dlatego wkłada serce 
w  to, żeby jego tancerze uwolnili tę 
energię, znaleźli drogę do swojego 
wnętrza. Przyznaje, że czasem stara 
się ich chronić przed tym, żeby świat 
ich nie wchłonął, otwiera przed nimi 
perspektywy, opowiada o życiu. Ma 
barwny życiorys. Pracował z  naj-
większymi osobowościami polskiej 
sceny, miał szczęście podpatrywać 
w  pracy Henryka Tomaszewskiego, 
założyciela Wrocławskiego Teatru 
Pantomimy, otarł się o jednego z naj-
większych reformatorów teatru XX 

wieku Jerzego Grotowskiego. Te do-
świadczenia przekłada na taniec, na 
tworzone przez siebie choreografi e. 
Gdy słubicka grupa gościła na po-
czątku maja w  Heilbronn porwała 
swoimi występami publiczność. 
Podkreślano wielki profesjonalizm 
tancerzy, wspaniałe choreografi e 
i pełne emocji występy, które potra-
fi ły wycisnąć łzy z oczu widzów. 

Taniec nimi zawładnął 
Bohemę tworzą tancerze w różnym 
wieku. Jedną z  najmłodszych 
w  grupie jest 10-letnia Laura Lunk, 
uczennica szkoły muzycznej. Miała 
4 latka gdy rodzice namówili ją na 
taniec. – Dzięki nim stał się on moją 
pasją – mówi Laura, choć przyznaje, 
że początki nie były łatwe. Stres, 
wstyd przed pokazywaniem w tańcu 
własnych emocji trochę przeszka-
dzały, ale potem taniec już nią za-
władnął. – Nie wyobrażam sobie 
dziś życia bez tańca. Dzięki niemu 
przenoszę się do innego świata – 
mówi dziewczynka. Pięknie tańczy. 
I pięknie mówi też o swoim nauczy-
cielu. – On przepowiada nam świat, 
bo bardzo dużo z  nami rozmawia. 
Jest nie tylko nauczycielem tańca, 
ale też nauczycielem życia – za-
chwala pana Henryka. 

19-letni Maciej Słodownik, uczeń 
Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rol-
niczych, jest w  Bohemie od de-
kady. Przez mamę i  dzięki mamie. 
– W  Bohemie był najpierw długo 
mój brat. Gdy odszedł mama wy-
marzyła sobie, że i  ja będę tańczył 
– wspomina nastolatek. To było 
10 lat temu. – Pierwsze lata były 
ciężkie, bo taniec towarzyski mi 
się nie podobał. Miałem bardziej 
parcie na breakdance – przyznaje. 
Mówi, że został trochę z przymusu. 
Dziś ten rodzaj tańca kocha. Widać 
to w  każdym jego ruchu. Tę pasję, 
połączoną ze świetnym warsztatem 
docenili w ub. roku jurorzy Turnieju 
Tańca Towarzyskiego o Puchar Wie-
czystego, najbardziej prestiżowego 
konkursu w Polsce. Z Krakowa Ma-
ciej i  jego partnerka Klaudia Kozi-
noga wrócili z brązowym medalem, 
a  sukces w  fi nale dał im awans do 
klasy B, czyli drugiej ligi tanecznej. 
Klaudia w  Bohemie też jest od 
dziecka. Miała 6 lat gdy mama za-
prowadziła ją na zajęcia do domu 
kultury w Cybince, gdzie H. Lechelt 
prowadził kiedyś lekcje tańca. Dziś 
Klaudia, która mieszka w Grzmiącej 
uczy się w  słubickim „ rolniczaku” 
i  kilka razy w  tygodniu trenuje 
w Słubickim Miejskim Ośrodku Kul-
tury, gdzie Bohema wynajmuje salę. 
Mówi, że taniec wiele ją nauczył. Na 
parkiecie pokonywała wstyd przed 
publicznymi występami i bliskością 
partnera. Z  czasem go oswoiła. Po-
mogła w tym atmosfera, jaka panuje 
w  grupie. – Jesteśmy jak rodzina – 
mówi Klaudia, a jeden z chłopaków 
przyznaje, że pana Henryka nazywa 
ojcem. - Nie jest dla mnie ważniejszy 
od mojego ojca, ale nie jest też mniej 
ważny – wyznaje. – Ja tytułuję pana 
Henryka moim mistrzem – wtrąca 
Janek Jędrzejewski z  Cybinki. – 
On wkłada nie tylko bardzo dużo 
w  mój taniec, ale też w  moje życie. 

Wszystko co osiągnąłem zawdzię-
czam między innymi jemu – dodaje 
i  opowiada o  poszukiwaniu swojej 
drogi życiowej. Po gimnazjum chciał 
iść do szkoły w  Zielonej Górze. 
Ograniczył zajęcia taneczne, ale 
wytrzymał miesiąc. – Źle mi było 
na duszy, zacząłem nawet pisać listy 
do siebie i zrozumiałem, że to co jest 
w tańcu, jest też we mnie - opowiada. 
Dziś uczy się we frankfurckim gim-
nazjum, a po szkole biegnie na próby 
do SMOKa. Ten upór także przyniósł 
efekty, bo na turnieju w  Krakowie 
Janek i  jego partnerka 13-letnia 
Emila Artiuchow weszli do półfi -
nału w klasie E, w której startowali. 

To ich katharsis 
– 12. miejsce w  Polsce to już coś – 
cieszy się Emila i  wspomina swoje 
początki w Bohemie. Miała 5 lat gdy 
mama zaprowadziła ją na pierwsze 
zajęcia. - Nie podobało mi się 
i strasznie płakałam, ale dość szybko 
to minęło i  odnalazłam radość 
tańczenia. W  tańcu staje się kimś 
innym, odrywam się od rzeczywi-
stości i to jest świetne – mówi uczen-

nica słubickiej „jedynki”, która nie 
tylko tańczy, ale gra również w piłkę 
ręczną. 

Taniec pokochał też 11-letni 
Tomek Szperka, uczeń SP nr 2. 
Z  pozoru nieśmiały na parkiecie 
zamienia się w  wulkan energii. 
Najbardziej lubi właśnie szybkie 
tańce. – Moim ulubionym jest qu-
ickstep – opowiada. Dwa lata temu 
do Bohemy dołączyła 12-letnia Pola 
Kolanowska. Przyznaje, że próbo-
wała wcześniej jazdy konnej, tenisa, 
hip – hopu, ale wszystko szybko jej 
się nudziło. Taniec towarzyski ją 
wciągnął, bo jest w nim jakaś magia. 
– Poza tym fajne jest bycie w grupie 
– mówi dziewczynka, która na co 
dzień chodzi do szkoły muzycznej. 

Najstarsza w  grupie jest Kasia 
Rybińska, absolwentka Viadriny, 
która pochodzi z  Podlasia. Po stu-
diach została w Słubicach, za Odrą 
znalazła pracę. W  Bohemie jest od 
8 lat. – Odkąd tańczę dostrzegam 
więcej, czuje więcej, świat wygląda 
inaczej. Lepiej! Taniec jest jak ka-
tharsis – mówi.  

(beb) 

Klaudia Kozinoga i Maciej Słodownik to najbardziej utytułowana para Bohemy. Wystę-

pują już w drugiej lidze tanecznej. 

W Heilbronn tańczyli też Kasia Rybińska i Bartek Dudziak. Pokazali klasę! Emila Artiuchow i Janek Jędrzejewski żyją tańcem i widać to w każdym ich ruchu. 

W Heilbronn zaprezentowało się sześć słubickich par: oprócz tych, które widać na zdję-

ciach obok byli tam też: Laura Lunk i Tomek Szperka, Pola Kolanowska i Wojtek Fila, 

a także Julia Dębińska i Maciej Jakubiak. 
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13-19.06.2016

PROGRAM 

Organizatorzy

KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA
SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.

Partnerzy

Projekt współfi nansowany przez 
Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej

Patroni medialni

13-19.06.2016

Ogólnopolskie kreatywne 
warsztaty muzyczne 
SMOK / sale muzyczne

7 - d n i o w e 

warsztaty mu-

zyczne prowa-

dzone przez 

wybitnego gita-

rzystę i pedago-

ga, Wojciecha 

Pilichowskiego, 

przy współpracy Tomka Lipińskiego 

i  grupy studyjnych muzyków (vocal, 

bas, gitara, perkusja, klawisze). Warszta-

ty mają na celu pobudzenie środowiska 

muzycznego młodych muzyków woj. 

lubuskiego, doskonalenie umiejętno-

ści muzycznych – instrumentalnych. 

Warsztaty są przeznaczone dla wokali-

stów, gitarzystów i perkusistów. Poprze-

dzone będą selekcyjnymi spotkaniami 

i dyskusjami z kandydatami. W 7-dnio-

wych warsztatach weźmie udział 

20-osobowa grupa młodych muzyków 

z  Polski. Warsztaty będą się odbywały 

codziennie (6 godzin) w  podgrupach 

pod nadzorem wybitnych muzyków 

oraz techników muzycznych. 

zgłoszenia i bliższe informacje:

Piotr Tamborski, tel. 691 288 442

tamborski@smok.slubice.pl

Jam session – codzinne 
podsumowanie kreatywnych 
warsztatów muzycznych
SMOK / klub Prowincja
pn.-śr. 
13-15.06, 
godz. 20:00,
czw.-pt.
16-17.06, 
godz. 21:30
so. 18.06, 
godz. 20:00

15-17.06.2016

Gry planszowe. Między rze-
czywistością a wyobraźnią 
– otwarte warsztaty fotografi cz-
ne pod patronatem fi rmy Canon 
SMOK, Collegium Polonicum

Warsztaty fo-

t o g r a f i c z n e 

mające na celu 

rozwijanie oso-

bowości twór-

czych poprzez 

pracę nad jed-

nym tematem, 

współpracę grupie, dyskusję i  bieżącą 

analizę powstających prac.

Uczestnicy warsztatów będą obrazo-

wać współczesne życie w  przestrzeni 

miejskiej, mającej swoje korzenie w od-

ległych czasach. Powierzchnia miasta 

jest niczym plansza do gry, do której co 

jakiś czas dołączane są nowe pola. Na 

nich wszystkich toczy się nieustanna 

gra podejmowana przez zarządzają-

cych wszystkimi polami, a  tymi którzy 

na nie wchodzą, nikt nie zna reguł, one 

tworzą się w niewidoczny sposób.

zapisy i kontakt: 

galeriaokno@smok.slubice.pl

środa / 15.07.2015

Wspomnienia pogranicza 
– koncert i dyskusja, impreza
towarzysząca / godz. 18:00 / 
sala koncertowa SMOK

Koncert to pod-

s u m o w a n i e 

25-lecia sto-

sunków polsko-

-niemieckich, 

przyjrzenie się 

teraźniejszości, 

a  także próba 

zdefi niowania relacji na przyszłość 

w  kontekście problemów współcze-

snej Europy.

W  dyskusji udział wezmą mieszkańcy 

Słubic i Frankfurtu, przedstawiciele or-

ganizacji, uczelni, samorządów, artyści, 

a  spotkanie dotyczyć będzie integracji 

dwumiasta oraz relacji pomiędzy Słubi-

czanami a Frankfurtczykami. W całość 

zostaną wkomponowane utwory mu-

zyczne, oddające klimat dyskusji.

Organizatorami przedsięwzięcia są 

Fundacja na rzecz Collegium Poloni-

cum, Stowarzyszenie My Life oraz Słu-

bicki Miejski Ośrodek Kultury. 

Wydarzenie jest realizowane w ramach 
projektu „25x25 – wspomnienia pogra-
nicza”, współfi nansowanego przez Fun-
dację Współpracy Polsko-Niemieckiej

czwartek / 16.06.2016

Wielka otwarta 
wystawa plakatu 
godz: 11:00 / most na Odrze

Wystawa 

ok. 130 

plakatów 

w y k ł a -

dowców 

i  studen-

tów Wy-

działu Sztuk Wizualnych Akademii Sztu-

ki w Szczecinie. Kurator: Tomasz Piotr 

Świtalski. Wystawa potrwa 3 tygodnie.

Cechą charakterystyczną dla naszego 

Wydziału jest różnorodność i otwartość 

wynikająca z  łączenia sztuk pięknych 

z  projektowymi. Wynika ona z  wcze-

śniejszej 15-letniej tradycji Wyższej 

Szkoły Sztuki Użytkowej w  Szczecinie, 

której kadra była podstawą stworzenia 

Wydziału Sztuk Wizualnych w Akademii 

Sztuki w Szczecinie. Można powiedzieć, 

że płynne przenikanie się tych dziedzin 

stało się naszym znakiem fi rmowym, 

a specyfi czny charakter dyplomów stu-

denckich realizowanych na naszym Wy-

dziale jest tego konsekwencją. 

Dziekan Wydziału Sztuk Wizualnych

dr hab. Ireneusz Kuriata, prof. AS

Festiwalowe kino letnie

Yuma – reż. Piotr Mularuk
godz. 17:00 / kino SMOK

Akcja fi lmu roz-

poczyna się trzy 

lata po upad-

ku PRL. Zyga 

ma serdecznie 

dość ogląda-

nia kolorowe-

go świata tylko 

w  młodzieżowych pismach. Z  pomo-

cą kumpli, a  także obrotnej ciotki (Ka-

tarzyna Figura), zostaje królem „jumy” 

– drobnych kradzieży w  Niemczech. 

Proceder szybko się rozpowszechnia, 

miejscowość Zygi dokonuje prawdzi-

wego skoku cywilizacyjnego, a lokalny 

król „jumaczy” zyskuje powszechny 

szacunek i  powodzenie u  płci pięknej 

Wkrótce jednak młodym i  gniewnym 

wspólnikom Zygi przestaną wystarczać 

markowe ubrania i elektronika. 

Letnie przesilenie 
– reż. Michał Rogalski
godz. 19:00 / kino SMOK

Romek i  Guido 

mają po sie-

demnaście lat 

i  przed sobą 

całe życie. Ich 

marzenia nie 

różnią się od 

marzeń innych 

nastolatków – chcą słuchać muzyki, 

tańczyć swinga, umawiać się z dziew-

czynami. Gdyby nie okoliczności, mo-

gliby być najlepszymi kumplami. Nie-

stety, spotykają się w 1943 roku...

Spotkanie autorskie
godz. 20:30 / kino SMOK

Gościem spo-

tkania będą 

aktorzy wystę-

pujący w  wy-

ś w i e t l a n y c h 

u p r z e d n i o 

fi lmach: Kata-

rzyna Figura, 

Agnieszka Krukówna i Bartek Topa.

17-19.06.2016

Warsztaty operatorskie
– otwarte warsztaty pod patro-
natem fi rmy Canon realizowane 
przez operatora i reżysera 
Mariusza Konopkę oraz Studio 
horyzont 

17.06.2016 
10.00-17.00 
Collegium 
Polonicum 
p r e z e n t a c j a 

i  testy sprzętu, 

przedstawiciel fi rmy Canon poprowa-

dzi wykład na temat najnowszych tech-

nologii fi rmy, porównywanie optyki 

różnych klas i fi rm, praca w zespołach 

18-19.06.2016 10.00-18.00
Miasto Słubice - realizacja teledysku
Do dyspozycji uczestników będą naj-

nowsze aparaty cyfrowe-lustrzanki, 

kamery fi lmowe i  reporterskie oraz 

zestawy obiektywów fi lmowych i  fo-

tografi cznych. Firma Horyzont Studio 

dzięki fi rmie LuksFilm, udostępni do 

testów fi lmowy zestaw oświetleniowy. 

Zestaw lamp jest obsługiwany przez 

grupę oświetlaczy, którzy zdobywali 

doświadczenie min. przy fi lmach „Sala 

samobójców” Jana Komasy czy „Róża” 

Wojciecha Smarzowskiego.

Zgłoszenia: horyzontmario@gmail.com

piątek / 17.06.2016

Ukraina. Wojna Niezadekla-
rowana – otwarcie wystawy 
fotografi i Ołeksandra Kłymenko 
i spotkanie z artystą 
godz. 13:00 / Collegium Polonocum

Wystawa 

wstrząsających 

zdjęć doku-

mentujących 

rosyjsko-ukraiń-

ski konfl ikt wy-

konanych przez 

fotoreportera 

wojennego Ołeksandra Kłymenko 

(„Holos Ukrainy). Wystawa przygoto-

wana dzięki współpracy z Ambasadą 

Ukrainy w Polsce.

Festiwalowe kino letnie
Jak całkowicie zniknąć 
– reż. Przemysław Wojcieszek
godz. 18:00 / kino SMOK

Gerda poznaje 

Małą Rozbój-

niczkę w  ber-

lińskim metrze. 

Łapie jej spoj-

rzenie, bezczel-

ny uśmiech. 

Coraz mniej 

skrycie zaczyna iść jej śladem. Zmie-

niają wagony, pociągi, stacje. Kiedy 

zamienią ze sobą pierwsze słowa, gra 

będzie już w toku. Rozstaną się za dzie-

sięć, może dwanaście godzin. Zainte-

resowanie zmieni się w fascynację, a ta 

w miłość, która skończy się nad ranem. 

W większości improwizowany, monto-

wany na planie fi lm oparty jest na ryt-

mie, który porządkuje wszystko.

Spotkanie autorskie
godz. 19:30 / kino SMOK
Gościem bę-

dzie Przemy-

sław Wojcie-

szek – reżyser 

fi lmowy i  te-

atralny, sce-

narzysta. Jest 

zaliczany do 

twórców pol-

skiego kina niezależnego. Autor scena-

riusza do fi lmu „Poniedziałek”, napisał 

również scenariusze do wszystkich 

swoich fi lmów. Laureat Paszportu „Po-

lityki”.

sobota / 18.06.2016

Piknik rodzinny 
godz. 14.00 / pl. Bohaterów

Piknik dla ca-

łych rodzin 

z  licznymi ani-

macjami, wy-

stępami i  kon-

kursami. Moc 

atrakcji dla ma-

łych i dużych.

Blues na granicy 
godz. 19.00 / pl. Bohaterów

M u z y c z n y 

projekt pre-

zentujący dwa 

oblicza bluesa. 

W  pierwszej 

części występ 

zespołu „Black 

Bone Compa-

ny (Niemcy), 

w drugiej czołowa polska formacja Se-

bastian Riedel & CREE.

Black Bone Company – polsko-nie-

miecka formacja rockowo-bluesowa, 

założona w 2011 r. przez Janusza Bu-

rego i  Karola Adlera w  Essen. Zespół 

od samego początku obrał kierunek 

oparty na mocnym, dobrym brzmieniu 

i niebanalnych tekstach. BBC to kape-

la składająca się z  muzyków niemiec-

kich i  polskich. Koncerty zespołu są 

bardzo energiczne, dobre jakościowo 

i  brzmieniowo! Cree to polski zespół 

grający rocka o  silnym zabarwieniu 

bluesowym, stylem przypominającym 

muzykę lat 60. i  70. Powstał w  1993 
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Monumentalna ALCINA 
Forum Kleista zaprasza na wyjątkową inscenizację barokowej  opery Haendla „Alcina” w wy-
konaniu Teatru Państwowego w Cottbus. Po raz pierwszy operze w języku włoskim towarzy-
szą napisy wyświetlane po polsku i niemiecku. Bilety dla polskich widzów są dostępne w spe-
cjalnej cenie 15 euro.

roku w  Tychach z  inicjatywy trzech 

niespełna 16-letnich chłopców – Seba-

stiana Riedla, Sylwestra Kramka i Adria-

na Fuchsa. Pomysłodawcą nazwy był 

muzyk Ryszard Riedel, ojciec Sebastia-

na, którego fascynowała historia i życie 

Indian, sam chciał w przyszłości mieć 

zespół o takiej nazwie. W 2013 r. grupa 

wygrała konkurs Trendy podczas festi-

walu TOPtrendy 2013.

niedziela / 19.06.2016

Piknik rodzinny 
godz. 14.00 / pl. Bohaterów

Piknik dla ca-

łych rodzin 

z  licznymi ani-

macjami, wy-

stępami i  kon-

kursami. Moc 

atrakcji dla ma-

łych i dużych.

Wieczór muzyczny – SBB
godz. 18.00 / pl. Bohaterów

Pierwszą część 

stanowi kon-

cert fi nałowy 

7 - d n i o w y c h 

ogólnopolskich 

w a r s z t a t ó w 

m u z y c z n y c h 

z udziałem gru-

py muzyków 

studyjnych.

Druga część wieczoru muzycznego to 

koncert legendarnej grupy SBB w peł-

nym, oryginalnym składzie.

SBB to najlepszy polski rockowy zespół 

45-lecia. Trzech muzyków, którzy zre-

wolucjonizowali polski rock. Czołowi 

przedstawiciele progresywnego rocka 

w Polsce… tego typu określenia można 

mnożyć bez końca. Nie wolno jednak 

zapomnieć, że SBB to wciąż istniejący 

organizm. Wciąż koncertuje, tworzy, 

wydaje nowe płyty. Szuka, Burzy, Buduje

Gupik – premiera 
spektaklu teatralnego
godz. 18.00 / SMOK
sala koncertowa
Premierowy pokaz sztuki Wasilija Siga-

riewa „Gupik” – polsko-niemiecki pro-

jekt teatralny z udziałem młodych akto-

rów w reżyserii Xenii Torskiej.

23-25.06.2016

Antydepresyjna szkoła 
czyli mechanizmy 
zrozumienia – warsztaty 
artystyczne dla młodzieży szkoły 
w Słubicach i Frankfurcie,Polsko-
-Niemieckie Centrum Medyczne
Brandmed

Warsztaty mają-

ce swoją wielo-

letnią tradycję, 

organizowane 

w różnych miej-

scach w Polsce, 

p r o w a d z o n e 

przez wybitne-

go artystę malarza i pedagoga, Grzego-

rza Pleszyńskiego z udziałem uczniów 

Liceum Ogólnokształcącego im. Z. 

Herberta w  Słubicach oraz uczniów 

Karl-Liebknecht-Gymnasium Frankfurt 

(Oder). Warsztaty to integracyjne dzia-

łanie, mające w sobie wymiar pedago-

giczny i terapeutyczny. 

I etap: Wykłady i prelekcje

(kwiecień-maj 2016)

II etap: Działanie artystyczne –

wspólne malowanie obrazów

(maj 2016)

III etap: wernisaż wystawy

Oda do radości / Ode an die Freude

Akademia lAbiRynT
Warsztaty fotografi i i multimediów dla począt-
kujących, zaawansowanych i profesjonalistów.

Plac Mostowy reloaded

Przestrzeń dla 
twoich pomysłów
W sobotę 28 maja zapraszamy na nasz plac przy Bischofstrasse/Bach-
strasse. Od 16.00 do 22.00 zaprezentujemy pomysły mieszkańców 
Słubic, Frankfurtu i  całego świata, artystów i  innych kreatywnych 
osób, na zagospodarowanie tego miejsca. Pomysły te zrodziły się pod-
czas  trzech spotkań Parlamentu Słubfurtu. Dotyczą kultury i sportu. 
Serdecznie zapraszamy! Więcej informacji można uzyskać pisząc na 
adres: arttrans@arttrans.de 

Już po raz szósty odbędą się warsz-
taty artystyczne dla mieszkańców 
dwumiasta Słubice-Frankfurt, towa-
rzyszące Festiwalowi Sztuki i Multi-
mediów „lAbiRynT”.

Uczestnicy mają wybór pomiędzy 
wieloma propozycjami i  artystami 
fotografi i i multimediów: 

Paweł Janczaruk (Zielona Góra), 
Patrick Huber (Berlin), Georgia 
Krawiec (Berlin), Anna Panek-Kusz 

(Słubice), Michael Kurzwelly (Frank-
furt/Oder)

Udział w  warsztatach jest nieod-
płatny. Prezentacja artystów i warsz-
tatów odbędzie się poniedziałek, 
30.05.2016 o  godzinie 17:00 w  Ga-
lerii Okno w SMOKu. Kontakt: gale-
riaokno@op.pl 

Sponsorzy: Miasto Frankfurt nad 
Odrą, Fundacja Współpracy Polsko-
-Niemieckiej 

W  Elizjum, krainie wiecznej szczę-
śliwości rządzi Alcina: fascynująco 
piękna, bogata i  wpływowa. Jej 
sława sięga daleko poza granice jej 
królestwa. Również Ruggiero jest 
tak mocno pod wpływem jej uroku, 
że w ferworze radosnego uniesienia 
zupełnie zapomniał o  swojej na-
rzeczonej Bradamante. Porzucona 
wyrusza na poszukiwania swojego 
narzeczonego w  męskim prze-
braniu, aby w  końcu dotrzeć przez 
burze i niepogodę do pałacu Alciny. 
Morgana, siostra królowej, szybko 
zaczyna się interesować tym uro-
czym „młodzieńcem“. Aby uwolnić 

Ruggiero, Bradamante odpowiada 
na zaloty Morgany. Rozpoczyna się 
niebezpieczna gra...

Opera barokowa – Jerzy Fryderyk 
Haendel w języku włoskim z polskimi 
i niemieckimi napisami oraz z recytaty-
wami w języku niemieckim 
Zapraszamy w piątek, 27 maja, godz. 
19:30 (19:00 wprowadzenie do sztuki) 
oraz w niedzielę 29 maja o godz. 15:00 
do Forum Kleista we Frankfurcie 
nad Odrą. Wykonawcy: Teatr Pań-
stwowy z Cottbus; bilety: 
Forum Kleista: 0049 335 40 10 120 |
ticket@muv-ff o.de | Platz der Ein-
heit 1 | 15230 Frankfurt (Oder) Fo
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25 lat polsko-niemieckiej 
współpracy. Jest co świętować!

17 czerwca 2016 roku Słubice i Frankfurt podsumują uroczyście to, co 
udało się im zrobić w ciągu 25 lat budowania dobrego sąsiedztwa. 
Ciekawie zapowiada się nietypowe przedsięwzięcie, które nazwali-
śmy „Transgraniczną zmianą perspektywy”. 

Burmistrzowie Słubic i Frankfurtu: Tomasz Ciszewicz i dr Martin Wilke podczas zorgani-

zowanej 20 maja we Frankfurcie konferencji prasowej opowiedzieli o planach związanych 

z obchodami 25-lecia podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie. 
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Pod tym hasłem kryje się trwa-
jąca miesiąc akcja zamiany, na 
jeden dzień, miejsca pracy. Zrobi 
to w sumie ok. 50 osób z obu stron 
Odry. Akcję zainicjują 31 maja 
burmistrzowie: Tomasz Cisze-
wicz i  dr Martin Wilke. Po nich 
miejscami pracy zamienią się też 
urzędnicy różnych wydziałów obu 
magistratów, pracownicy opieki 
społecznej, przedstawiciele szkół. 
Pomysł spodobał się również rek-
torowi Europejskiego Uniwersytetu 
Viadrina prof. Alexandrowi Woell, 
który na jeden dzień zajmie gabinet 
dyrektora fi lharmonii w  Zielonej 
Górze prof. Czesława Grabow-
skiego, który w tym czasie „podyry-
guje” frankfurcką uczelnią. 

Burmistrz T. Ciszewicz ma na-
dzieję, że w  ramach akcji „Trans-
graniczna zmiana perspektywy” 
pojawią się nowe pomysły, które 
wskażą w  jakim kierunku możemy 
rozbudowywać naszą współpracę. 
Dr M. Wilke dodaje, że chodzi też 
o  to, żeby w  polsko-niemieckim 
partnerstwie spróbować dostrzec 
codzienne problemy i  szanse z  per-
spektywy drugiej strony. 

Słubicko-frankfurcki miesiąc ju-
bileuszowy zostanie zakończony 
uroczystością 17 czerwca, która 
rozpocznie się o 15.00 w Collegium 

Polonicum. Na tę uroczystość za-
prosiliśmy m.in. przedstawicieli 
polskiego i  niemieckiego MSZ, 
ambasadora Polski w Berlinie i am-

basadora Niemiec w  Warszawie, 
władze województwa lubuskiego 
i  Brandenburgii, posłów i  europo-
słów, a także osoby, które przez lata 
budowały polsko-niemiecką współ-
pracę. Będziemy wspominać naj-
ważniejsze wydarzenia ostatnich 
25 lat, a o 16.30 na deptaku otwarta 
zostanie wystawa „25 lat dobrego 
sąsiedztwa”. Fotografi e sprzed lat 
przypomną najważniejsze wyda-
rzenia, których byliśmy świadkami 
na pograniczu, m.in. spotkanie 
premiera Tadeusza Mazowieckiego 
z  kanclerzem Helmutem Kohlem, 
wejście Polski do Unii Europejskiej 
i  strefy Schengen, utworzenie Col-
legium Polonicum, otwarcie trans-
granicznej linii autobusowej 983, 
polsko-niemieckiego przedszkola 
PINOKIO w  Słubicach czy wizyty 
przedstawicieli świata polityki. 
O  18.15 zapraszamy też na polsko-
-niemieckie nabożeństwo eku-
meniczne do Kościoła Pokoju we 
Frankfurcie, a  o  19.30, w  hali kon-
certowej we Frankfurcie, odbędzie 
się koncert Brandenburskiej Orkie-
stry Państwowej. 

 (beb)
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Golfi ści czekali 
na ten moment 

Na polu golfowym Słubickiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji 23 kwietnia odbył się 
pierwszy w tym roku turniej golfowy o Pu-
char Burmistrza Słubic i Prezesa SOSiR. 
W międzynarodowych zawodach z dobrej 
strony pokazali się słubiczanie.

Siódemki fi niszują
Przed nami już tylko jeden turniej wiosennej 
rundy słubickiej ligi siódemek. Trzy drużyny 
walczą o ostateczne zwycięstwo.

Nasze piłkarki ręczne 
tym razem pokonane 

UKS Jedynka był 16 maja organizatorem Turnieju Piłki Ręcznej Dziew-
cząt „Słubickie Duety” o Puchar Burmistrza Słubic. Wśród najlepszych 
zawodniczek turnieju znalazły się słubiczanki: Natasza Tańczak i Oli-
wia Świstun. 

Sportowego zacięcia 
trudno im odmówić 

Reprezentacje powiatu słubickiego i sulęcińskiego szkół podstawo-
wych spotkały się na naszym stadionie podczas dorocznych Mi-
strzostw w trójboju i czwórboju lekkoatletycznym. 

Na ten moment golfi ści z obu stron 
Odry czekają całą długą zimę. 
Uczestnicy pierwszego turnieju 
rywalizowali w  tzw. klasyfi kacji 
„brutto” i  „netto”. W  tej pierwszej 
zwyciężył Thomas Schurwanz 
z  Frankfurtu nad Odrą, natomiast 
w drugiej podzielono jeszcze uczest-
ników według poziomu gry wy-
rażonego przez współczynnik 
handicapowy (im niższy tym gracz 
ma większe umiejętności). W kate-
gorii poniżej 22,4 zwyciężyła Sabine 

Werner przed Waldemarem Rupiń-
skim i  Manfredem Wargenauem, 
a  powyżej 22,5 klasę pokazał Mi-
rosław Gapiński przed Tadeuszem 
Linderem i  Zbigniewem Sawickim 
(cała trójka reprezentuje Słubicki 
Golf Club). Podczas ceremonii 
podsumowania turnieju najlepsi 
zawodnicy otrzymali statuetki, 
nagrody rzeczowe i  dyplomy. Im-
preza fi nansowana była ze środków 
gminy Słubice. 

(rt)

Golf ma w Słubicach coraz więcej sympatyków. Spotkali się na pierwszych w tym roku 

zawodach. 
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Nazwa turnieju nawiązywała do 
jego formuły. Każda z czterech repre-
zentacji wystawiła duety: dwie dru-
żyny- młodszą (rocznik 2003) i nieco 
starszą (rocznik 2002). Turniej ze 
względu na udział drużyny HSV 
Frankfurt nad Odrą miał charakter 
międzynarodowy. Oprócz gości 
zza Odry i  gospodyń w  imprezie 
wzięli też udział zawodnicy z Dębna 
i  Sparty Gubin. W  obu rocznikach 
grano systemem „każdy z każdym”. 
Po bardzo emocjonujących pojedyn-
kach i  po dodaniu punktów z  obu 
roczników okazało się, że najlepsza 
była reprezentacja Dębna. Tuż za 
nią uplasował się Frankfurt, UKS 
Jedynka i  Sparta Gubin. Podczas 
ceremonii zakończenia wręczono 
wszystkim ekipom puchary, nagro-
dzono też najlepsze zawodniczki 
z  poszczególnych drużyn. Były to: 
Oliwia Hasiuk (Gubin), Wiktoria 
Czepnikowska (Dębno), Lea Themer 
(FFO), Natasza Tańczak (Słubice) 

Tym razem słubiczanki, podopieczne trenera Jerzego Grabowskiego, nie wygrały, ale 

walczyły w bardzo dobrym stylu.  
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– wszystkie z  rocznika 2003- oraz 
ich młodsze koleżanki: Jessica Gar-
galis (Gubin), Aleksandra Kiełbasa 

(Dębno), Maxi Fuhrman (FFO), 
Oliwia Świstun (Słubice). 

(rt)

W  trójboju wzięli udział uczniowie 
z  klas I-III, którzy rywalizowali 
w biegu na 60 metrów, skoku w dal 
i  rzucie piłeczką palantową, na-
tomiast w  czwórboju dziewczęta 
i  chłopcy z  klas IV-VI. Oni mieli 
jeszcze dodatkowo bieg odpo-
wiednio na 600 i  1000 m. Oto wy-
niki powiatu słubickiego:

Trójbój lekkoatletyczny chłopców:
1.SP Rzepin – 384
2.SP 1 Słubice – 382
3.SP Cybinka – 348
4.SP 3 Słubice-315
5.SP 2 Słubice – 270
6.SP Golice – 204
7.SP Kunowice – 181

Trójbój lekkoatletyczny dziewcząt:
1.SP Rzepin – 639
2.SP Białków – 521
3.SP 1 Słubice – 456
    SP Cybinka – 456
4.SP 3 Słubice – 387
5.SP Golice – 322
6.SP Kunowice – 314
7.SP 2 Słubice – 289

Czwórbój lekkoatletyczny 
chłopców:
1.SP Rzepin – 910
2.SP 1 Słubice – 879
3.SP 2 Słubice – 878
4.SP Cybinka – 807
5.SP 3 Słubice – 690
6.SP Białków – 653

Czwórbój lekkoatletyczny 
dziewcząt:
1.SP 1 Słubice – 1035
2.SP Rzepin – 993

3.SP 2 Słubice – 728
4.SP Kunowice – 446 

(rt)

13 maja Słubicki Ośrodek Sportu 
i Rekreacji gościł uczestników 4. ko-
lejki Grand Prix, kolejnej edycji, słu-
bickich Siódemek. W rozgrywanym 
w  formie turniejów cyklu bierze 
udział 7 drużyn, które w  każdym 
z  nich grają systemem „każdy 

z  każdym”. Bardzo ciekawie przed-
stawia się klasyfi kacja w  czubie ta-
beli przed ostatnią odsłoną, która 
odbędzie się 3 czerwca. Póki co na 
czele są Nieobliczalni z 36 pkt przed 
Policją (35 pkt) i Bercikami (32 pkt). 

(rt)

Na razie na czele jest drużyna Nieobliczalnych. Czy tak zostanie? 

Zawodnicy mieli do przebiegnięcia 600 i 1000 metrów.

Czwórbój przyniósł zaciętą rywalizację. 
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Zdobyła nowy 
rekord Polski!

Małgorzata Krzyżan, słubicka ubiegłoroczna 
wicemistrzyni Polski weteranów w rzucie 
dyskiem już w drugim swoim tegorocznym 
występie poprawiła rekord w kategorii W45. 

Ścigali się po Kunowickiej Pętli 
Szkoła Podstawowa w Kunowicach po raz dziesiąty zorganizowała 13 maja zawody rowerowe. W jubileuszowej Kuno-
wickiej Pętli wzięły udział dzieci i młodzież w różnym wieku, z wszystkich gminnych szkół, Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego oraz niemieckiego Gross Lindow. 
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W  kategorii dziewczęta młodsze 
(klasy I-III) 1 miejsce zajęły uczen-
nice z  Kunowic, a  kolejne - dziew-
czynki z Golic i SP nr 1 w Słubicach. 
Wśród młodszych chłopców prym 
wiedli uczniowie z Kunowic, drugie 
miejsce zajęła SP w  Golicach, 
a  trzecie słubicka „trójka”. Dziew-
częta starsze (klasy IV-VI) najlepiej 
reprezentowała drużyna z Kunowic, 
na kolejnych miejscach znalazły 
się: SP nr 1 w  Słubicach i  SP w  Go-
licach. Wśród starszych chłopców 
zwyciężyli uczniowie Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego w  Słubicach, drugie miejsce 
zdobyli chłopcy z  Golic, a  trzecie 
z  SP nr 3 w  Słubicach. Medale po-
wędrowały do najlepszych zawod-

ników, puchary do szkół, a  puchar 
przechodni dla najlepszej szkoły 
pozostał w  Kunowicach. Były też 
nagrody za najlepsze czasy w  po-
szczególnych kategoriach. Zdobyli 
je: Aleksandra Sierżant z  Kunowic 
(dziewczęta młodsze), Igor Ławry-
nowicz z Kunowic (młodsi chłopcy), 
a  w  starszych grupach wiekowych: 
Oliwia Oleksyn z Kunowic i Krystian 
Gregorczyk z  Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego. Imprezę, która trady-
cyjnie odbyła się na terenie dawnego 
boiska w  Kunowicach, uroczyście 
otworzyli: dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w  Kunowicach Arkadiusz 
Kokociński i  burmistrz Tomasz Ci-
szewicz . 
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Tak doskonały wynik już na po-
czątku sezonu startowego to efekt 
bardzo mocno przepracowanego 
okresu zimowego. Ogólnopolskie 
zawody otwarcia sezonu odbyły się 
w rodzinnych Słubicach 3 maja i na 
obiekcie, na którym nasza mistrzyni 
zna chyba każdy centymetr, osią-
gnęła wynik 43,10. Jest to nie tylko 
rekord Polski, ale również jeden 

z  najlepszych w  tej chwili wyników 
w  tabelach światowych rzutu dys-
kiem pań. Nie ma się co dziwić, że 
Gosia okrzykiem radości oznajmiła 
kibicom swój wyczyn. Czekamy na 
kolejne występy z  wielką nadzieją, 
gdyż nasza mistrzyni sama mówi, że 
jeszcze nie jest w tej najlepszej i wła-
ściwej formie. 

(rt)

KFZ- U. AUTOGLASZENTRUM STORKOW

 PRÜFER GMBH W STORKOW (DE)
pomiędzy Frankfurtem nad Odrą i Berlinem zatrudni od zaraz

mechanika samochodowego/mechatronika/blacharza
Dyspozycyjność, chęć do pracy, prawo jazdy, znajomść języka 

niemieckiego w stopniu komunikatywnym.

Tylko 60 km od granicy w Słubicach. 

Możliwość zamieszkania na miejscu. Płatność wg taryfy niemieckiej.
Osoby zainteresowane ofertą proszone są o kontakt:

Prüfer GmbH, Lebbiner Str. 3, 15859 Storkow 
 E-Mail: kfz@pruefer-gmbh.de Tel.+49 173 2040805 
E-Mail: wieczorekagata@op.pl Tel.+49 172 1552934 

Reklama

Małgorzatę Krzyżan tuż przed startem dopingował trener Zygmunt Szwarc ze Szprotawy.

INFORMACJA
W Urzędzie Miejskim w Słubicach w dniu 9 maja 2016 r. 

na okres 21 dni, tj. od dnia 9 maja 2016 r. do dnia 31 maja 

2016 r. wywieszono zarządzenie Nr 119/2016 Burmistrza 

Słubic w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczenia go-

spodarczego stanowiącego zasób Gminy Słubice, prze-

znaczonego do oddania w najem na okres do 3 lat:

• Słubice, ul. Reja 8, pow. lokalu 5,25 m2, z przeznacze-

niem na pomieszczenie gospodarcze.

INFORMACJA
Burmistrz Słubic informuje, że w siedzibie Urzędu Miej-

skiego w Słubicach w dniu 18 maja 2016r. wywieszono 

wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących zasób 

Gminy Słubice, przeznaczonych do dzierżawy na czas 

nieokreślony:

• Słubice ul. Szczecińska, działka 62/28 o pow. 19m2 – za-

budowany garażem murowanym (rząd I segment 16).

Wykaz wywieszono dnia 18 maja 2016r. na okres 21 dni 

w  siedzibie Urzędu Miejskiego w  Słubicach oraz za-

mieszczono na stronie urzędu bip.slubice.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio 

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Aka-

demickiej 1 - Wydział Gospodarowania Nieruchomościami 

i Architektury lub telefonicznie 095 737 20 51. 

Słubice, dn. 18.05.2016r. 

INFORMACJA
Burmistrz Słubic informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskie-

go w Słubicach w dniu 18 maja 2016r. wywieszono wykazy 

nieruchomości gruntowych, stanowiących zasób Gminy 

Słubice, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat:

• Słubice pl. Przyjaźni, część działki 526/1 o pow. 18m2 – po-

sadowienie garażu blaszanego,

• Słubice pl. Przyjaźni, część działki 526/1 o pow. 18m2 – po-

sadowienie garażu blaszanego,

• Słubice ul. Rysia, działka 949/119 o  pow. 18m2 – garaż 

w  zabudowie szeregowej garaży murowanych (rząd III 

segment 32),

• Słubice ul. Jagiełły, część działki 343/33 o pow. 4m2 – wy-

konanie utwardzenia terenu, montaż stojaka na rowery,

• Słubice ul. Staszica, część działki 281/147 o pow. 51,60m2 

– zieleń izolacyjna,

• Słubice ul. Kochanowskiego, część działki 1403 o pow. 9m2 

– miejsce parkingowe zadaszone wiatą,

• Słubice pl. Przyjaźni, część działki 519/8 o  pow. 25m2 – 

dwa miejsca parkingowe.

Wykazy wywieszono dnia 18 maja 2016r. na okres 21 dni 

w  siedzibie Urzędu Miejskiego w  Słubicach oraz zamiesz-

czono na stronie urzędu bip.slubice.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w sie-

dzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1 

- Wydział Gospodarowania Nieruchomościami i Architektury 

lub telefonicznie 095 737 20 51. 

Słubice, dn. 18.05.2016r. 

Piłkarskie mistrzostwa 
powiatu Słubickiego

Mistrzami powiatu słubickiego zostali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Słubicach.

Reprezentacje 
szkół podsta-
wowych wzię-
ły udział w Mi-
s t r z o s t w a c h 
Powiatu Słubic-
kiego w Piłce 
Nożnej, które 6 
maja rozegrano 
na boiskach Słu-
bickiego Ośrod-
ka Sportu i Re-
kreacji. Najlepsi 
awansowali do 
zawodów rejo-
nowych.

Tegorocznymi mistrzyniami zo-
stały dziewczęta z  Rzepina. Tuż za 
nimi, również z  prawem awansu do 
kolejnych rozgrywek, uplasowały 
się podopieczne Elżbiety Mierze-

jewskiej z  Golic. U  chłopców beza-
pelacyjnie najlepsza była słubicka 
„trójka”, która w fi nale, 7-1, pokonała 
„dwójkę”.  

(rt)
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Tak jest choćby w przypadku ul. 1 Maja, która 
odzyskuje swoje dawne walory estetyczne. 
Ponad rok temu remontu doczekała się m.in. 
kamienica przy ul. 1  Maja 9, obecnie rusz-
towania stanęły przy ul. 1 Maja 2. Przy ulicy 
tej bywali ludzie o  nietuzinkowych życio-
rysach. Na przykład w  budynku dawnej fa-
bryki jedwabiu (dzisiaj Rondo Solidarności 
i północno-zachodni skrawek Collegium Polo-
nicum) gościł Eduard von Simson – pierwszy 
prezydent Reichstagu i  pierwszy przewodni-
czący Reichsgericht, sądu najwyższego Cesar-
stwa Niemieckiego. Ale dzisiaj będzie o dwóch 
innych postaciach, skądinąd żydowskiego 
pochodzenia. Osobach, o  których na próżno 
szukać informacji w publikacjach na temat lo-
kalnej historii...

Leopold von Ranke 
– profesor i królewski nauczyciel

Urodził się w  1795 r. jako syn adwokata Got-
tlieba Israela Ranke. Od 1825 r. wykładał 
w  Berlinie, a  na katedrze spędził aż 81 seme-
strów... 22 marca 1865 r. otrzymał pruskie szla-
chectwo i „von” przed nazwiskiem. Wśród jego 
uczniów był m.in. król Bawarii Maksymilian II 
Wittelsbach.

A  co go łączy ze Słubicami? Według relacji 
świadków wielokrotnie przesiadywał na 
balkonie remontowanej właśnie kamienicy 
przy Crossener Str. 8 (obecnie ul. 1 Maja 2). 
Mieszkała tam wdowa generałowa Minna von 
Zielinski, którą odwiedzał przesiadując na 
centralnie położonym, nieistniejącym już bal-
konie. Dyskutowali i obserwowali port rzeczny, 

tzw. Lwią Wyspę i  dalej - lewobrzeżną część 
miasta. Ranke nazywał ją swoją Diotymą, na 
cześć greckiej fi lozofk i, która w  „Uczcie” Pla-
tona miała być nauczycielką Sokratesa, prze-
kazującą mu naukę o pochodzeniu miłości.

Sama kamienica od tamtego czasu uległa 
pewnym przebudowom. Pierwotnie była trzy-
kondygnacyjna i  miała centralnie położony 
balkon. Jej projekt przypisywano wybitnemu 
architektowi Karlowi Friedrichowi Schinke-
lowi, który zaprojektował również kościoły 
w  Słońsku, Międzyrzeczu i  Gliśnie, a  także 
setki innych obiektów. Obecnie kamienica ma 
cztery piętra, a po wojnie została pozbawiona 
również słynnego balkonu. Może kiedyś uda 
się go jeszcze odbudować?

Leopold von Ranke zmarł 28 maja 1886 r. 
W  tym roku mija właśnie okrągła 130. rocz-
nica jego śmierci...

Gerhard Neumann – od praktykanta 
szrotu do amerykańskiego szpiega 
i wynalazcy silnika odrzutowego

Życiorys G. Neumanna to gotowy scenariusz 
na ciekawy fi lm. Był wybitnym niemiecko-
-amerykańskim inżynierem żydowskiego po-
chodzenia. Urodził się w 1917 r. we Frankfurcie 
nad Odrą jako syn Siegfrieda Neumanna, wła-
ściciela Północnoniemieckiej Fabryki Pierzu, 
odznaczonego Krzyżem Żelaznym I  klasy 
w czasie I wojny światowej.

Praktyki w zawodzie automechanika odbył 
nigdzie indziej, tylko... w  szrocie samocho-
dowym przy Crossener Str. 17, w  prawo-
brzeżnej części Frankfurtu nad Odrą. Dzisiaj to 
ul. 1 Maja 8 w Słubicach oraz popularny wśród 
słubiczan punkt sprzedaży i  naprawy ro-
werów! To tu stawiał pierwsze kroki swojej fa-
scynującej kariery zawodowej.

Gerhard Neumann i kadr przedwojennego fi lmu 

ukazującego kamienicę przy ul. 1 Maja 9. Po jej lewej 

stronie widać nieistniejący już płot i szyld szrotu sa-

mochodowego przy ul. 1 Maja 8 (wówczas Crossener 

Str. 17), który mieścił się w miejscu dzisiejszego sklepu 

rowerowego... To tam swoją karierę zawodową za-

czynał Neumann.

W  latach 1936-1938 studiował w  Szkole Inży-
nierskiej w Mittweida w Saksonii, a w grudniu 
1939 r. w poszukiwaniu pracy i w obawie przed 
represjami ze strony nazistów wyemigrował 
aż do Chin. W Hongkongu został internowany 
przez Brytyjczyków jako wrogi obcokrajowiec, 
bo posiadający obywatelstwo hitlerowskich 
Niemiec.

W 1941 r. w stopniu starszego sierżanta za-
silił szeregi „Latających Tygrysów”, czyli 
amerykańskiego ochotniczego korpusu my-
śliwskiego, walczącego pod dowództwem 
gen. Claire’a  Chennault przeciwko Cesar-
stwu Japonii w Chinach i Birmie. Współpra-

cował z amerykańskim wywiadem na tyłach 
japońskiego wojska i  zdobył ksywkę 
„Herman the German” (Niemiec Herman), 
która stała się również tytułem jego później-
szej autobiografi i.

W  1944 r. został wysłany do Waszyngtonu, 
gdzie raportował o  tajemnicach technologii 
lotniczej Japonii. Po niebezpiecznych latach 
spędzonych w ogarniętej wojną Azji, w 1946 r. 
osiadł w Stanach Zjednoczonych, gdzie w 1948 
r. został inżynierem w  General Electronic. 
Wyłącznie dla niego Kongres przyjął ustawę 
tzw. „Lex Neumann”, umożliwiającą przy-
znanie mu amerykańskiego obywatelstwa! 
Po pewnym czasie awansował na kierownika 
Działu Silników.

Do jego największych dokonań zalicza się 
silnik turboodrzutowy J79 z 1955 r. (stosowany 
w licznych samolotach tj. A-5, B-58, F-104 czy 
F-4), pierwszy na świecie silnik odrzutowy, 
o liczbie 2 machów, czyli dwa razy szybszy od 
prędkości dźwięku... Kolejne jego dzieło to 
przełom lat 60. i  70. XX w. i  silnik CF6, ma-
sowo produkowany i  montowany w  licznych 
samolotach cywilnych, tj. Airbus A300, A310, 
A330, Boeing 747 i Boeing 767.

Opatentował osiem wynalazków, m.in. 
w  sprężarkach osiowych i  był nagradzany 
w USA, Francji i Niemczech. Warto wymienić 
w 1979 r. - Medal Daniela Guggenheima z na-
stępującym uzasadnieniem: „Za rozwój wy-
soko wydajnych silników lotniczych dla celów 
komercyjnych i  wojskowych, w  tym stwo-

Bywał tu królewski nauczyciel i twórca pierwszego na świecie silnika odrzutowego 

W historię Słubic wpisane są ciekawe życiorysy 
Spacerując ulicami Słubic obserwujemy pięknie wyremontowane kamieniczki, ich odnowione elewacje coraz częściej 
z zachowanymi lub odwzorowanymi detalami architektonicznymi czy stylowymi balkonami. Historie ulic tworzą jed-
nak przede wszystkim ludzie, którzy przy nich żyją.

rzenie jednego z pierwszych udanych silników 
turbowentylatorowych, które przyczyniły się 
znacząco do skuteczności i  sukcesu w  prze-
myśle lotniczym...”, czy w 1994 r. - Medal Otto 
Lilienthala.

Furorę w  USA zrobiły jego niekonwencjo-
nalne metody działania i stosowanie w czasie 
eksperymentów tak nietypowych rzeczy, jak... 
końskie odchody czy bawole rogi.

Gerhard Neumann zmarł 2 listopada 1997 r. 
w wieku 80 lat. Z inicjatywy Towarzystwa Hi-
storycznego doczekał się tablicy pamiątkowej 
na ścianie swojego rodzinnego domu przy 
Humboldtstr. 11 we Frankfurcie nad Odrą.

Został również patronem ulicy na terenie 
dawnej fabryki półprzewodników, w  której 
pracowało również dziesiątki słubiczan. Co 
więcej, powstało nawet Muzeum im. Ger-
harda Neumanna  w  Niederalteich w  po-
łudniowo-wschodniej Bawarii, nieopodal 
granicy z Czechami i Austrią. Kto wie, może 
kiedyś uda się również trwale upamiętnić 
jego początki kariery zawodowej w przedwo-
jennych Słubicach? Bo to, że warto, nie budzi 
chyba wątpliwości... 

Roland Semik

Kamienica przy ul. 1 Maja 2 na przedwojennej fotografi i.

Neumann stał się legendą w środowisku amerykań-

skich inżynierów robiąc wielką karierę w branży pro-

dukcji lotniczej.
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Laureaci konkursu fotogra-
fi cznego na warsztatach 
w galerii OKNO

Bajki Unii Europejskiej 
w SMOKu 

„Mimika życia” 
- malarstwo 
pełne ekspresji 

Serdecznie zapraszamy w sobotę 4 czerwca 
o 16.00 do Galerii Małej Słubickiego Miejskie-
go Ośrodka Kultury na wernisaż wystawy 
malarstwa Anny Piróg-Borowczyk „Mimika 
życia”

Oni są zasłuchani 
i zaczytani w książkach
W Szkole Podstawowej nr 2 w Słubi-
cach wychowawca klasy I  c Halina 
Samsonowicz w  kwietniu i  maju 
realizowała projekt „Zasłuchani, 
zaczytani w  książkach”. Okazją był 
Światowy Dzień Książki i  Praw Au-
torskich oraz Dzień Bibliotekarza 
i  Bibliotek. Jednym z  tematów pro-
jektu było głośne czytanie bajek lub 
baśni. Zaproszono do tego kurator 
Galerii OKNO Annę Panek –Kusz, 
która przeczytała ulubioną ksią-
żeczkę swoich córeczek pt. „Elmer. 
Słoń w  kratkę” Davida McKee. Ta 
książka opowiada o  przygodach 
słonia, który mimo tego, że wy-
różnia się ze stada, ma wielu przy-
jaciół. Słuchając opowiadania 
o słoniu dzieci mówiły, że warto być 
sobą i warto mieć przyjaciół. A póź-
niej oglądały obraz Tomasza Fedy-
szyna (artysty malarza) nawiązujący 
do zadania plastycznego. Malowały 
słonia według własnego pomysłu. 
Dzieci stwierdziły, że każdy nama-
lowany słoń jest inny, tak jak każde 
dziecko różni się, ale też każdy jest 
częścią klasy. Na zakończenie zajęć 
czekał na dzieci słodki poczęstunek. 

O  Światowym Dniu Książki nie 
zapomniała też biblioteka miejska. 
Tam zorganizowano kilka atrak-
cyjnych spotkań. - Odwiedziły nas 
dzieci ze słubickich przedszkoli 
(„Jarzębinka”, „Pinokio”), pierw-
szoklasiści ze szkoły podstawowej 
nr 2 i  3 oraz „Euregio”, a  także naj-
młodsze dzieci z bibliotecznej Grupy 
Zabawowej i  Klubu Plastusia – re-
lacjonują pracownicy biblioteki. - 
Podczas wizyt dzieciom czytaliśmy 
bajki, obejrzały też ciekawą prezen-
tację „Od pisarza do czytelnika”. Mó-
wiliśmy także o  tym, jak powstają 
książki, dzieci poznały zasady zapi-
sania się do biblioteki i korzystania 
z jej zasobów – wspominają. 

W  oddziale dziecięcym biblio-
teki spotkali się również laureaci 
wyróżnionych prac plastycznych 
w  IV edycji Gminnego Konkursu 
Plastycznego pt. „Baśniolandia, 

kraina moich marzeń - w  szkole”, 
zorganizowanego przez Szkołę 
Podstawową nr 3 w Słubicach. Au-
torzy prac otrzymali pamiątkowe 
dyplomy oraz nagrody książkowe, 
a  wszyscy uczestnicy spotkań pa-
miątkowe zakładki do książek, 

słodkości oraz kolorowe baloniki, 
przygotowane z  okazji jubileuszu 
70-lecia biblioteki słubickiej. Na-
tomiast biblioteka została obdaro-
wana różnokolorowymi laurkami 
i pięknymi życzeniami! 

(red)

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Słubicach wzięli udział w autorskim projekcie Ha-

liny Samsonowicz „Zasłuchani, zaczytani w książkach”.

W bibliotece zorganizowano wiele ciekawych spotkań. 
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Urodzona w  Gorzowie Wlkp. ar-
tystka jest absolwentką Państwowej 
Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych 
we Wrocławiu, autorką wielu wy-
staw indywidualnych i  zbiorowych, 
laureatką konkursów.  O  swoim 
drodze artystycznej napisała : „Zaraz 
po studiach odrzuciłam abstrak-
cjonizm, koloryzm. Wydawało mi 
się, że ciągłe poprawianie, ciągłe 
nanoszenie plam nic nie zmienia 
w  obrazie i  stwierdziłam, że muszę 
malować konkretniej i  te obrazy 
muszą mieć jakąś treść. Pojawił się 
człowiek, relacje między ludźmi. 
Od tego momentu zaczęłam się in-
teresować tak naprawdę portretem, 
człowiekiem i  życiem codziennym, 
takich zwykłych ludzi. Warstwa 

znaczeniowa jest ważniejsza niż 
wizualna. Obraz ma mówić, poru-
szać, ma trafi ać do emocji. I  to jest 
najważniejsze dla mnie. Dla mnie 
rzeczywiście człowiek jest najważ-
niejszy i  jeżeli pokazuję otoczenie, 
w  którym jest, to pokazuję jego 
zwykły codzienny byt i podkreślam 
w  ten sposób postać, którą maluję. 
Natomiast nie maluję pejzaży jako 
takich, nie są mi potrzebne w wypo-
wiedzi, bo nie mają tej treści, która 
mnie interesuje, tych emocji. Często 
wykorzystuję swoją twarz, prace są 
więc mocno autobiografi czne.

Jestem malarzem swoich czasów 
i  dokumentuję ten swój moment, 
w którym żyję.” 
Zapraszam i polecam Anna Panek-Kusz 

Maj to miesiąc szczególnie związany 
z  Unią Europejską: 5 maja obcho-
dzony jest Dzień Europy, a  9 maja 
Dzień Unii Europejskiej. W  tym 
roku w maju mija także 12. rocznica 

przystąpienia Polski do Unii Euro-
pejskiej. Chcąc uczcić te wydarzenia, 
uczniowie Gimnazjum nr 1 w Słubi-
cach wraz z uczniami Zespołu Szkół 
Technicznych postanowili zorgani-

zować wystawę pod tytułem „Bajki 
krajów Unii Europejskiej”. To zna-
komity sposób na przypomnienie 
bajek i  baśni, które w  dzieciństwie 
każdy słyszał lub oglądał. Przy okazji 
zwiedzający wystawę odgadując po-
staci z  różnych bajek, mogą dowie-
dzieć się z  jakich krajów pochodzą 
te opowieści. Dzięki tej wystawie 
chcemy przybliżyć dzieciom i  mło-
dzieży kulturę i  podstawowe wia-
domości o krajach Unii Europejskiej 
oraz zachęcić do czytania i  pozna-
wania starych jak i  nowych bajek – 
mówią organizatorzy.

Wystawę można oglądać do 27 
maja w Galerii Małej. 

Najlepszych sześć prac zostało wy-
różnionych upominkami ufundo-
wanymi przez gminę Słubice. Były 
to prace: Poli Szkwarek, Wiktorii 
Kubiak, Lucyny Chmurzyńskiej, Ka-
roliny Ziętek, Kamili Cipory, Moniki 
Sobańsko.  

Opiekunowie: Agnieszka Umińska, 
Jacek Opolski

Nagrodzeni uczniowie ze swoimi opiekunami odebrali gratulacje m.in. od zastępcy bur-

mistrza Romana Siemińskiego i Anny Panek-Kusz. 
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 W  Galerii Okno odbyły się 
w  kwietniu warsztaty fotografi czne 
dla uczniów z  SP 3 Słubice. Wzięli 
w  nich udział: Adam Murdza z  Ia, 
Wiktoria Berezowska i  Tomek 
Tomko z  II a, Nina Sejnik i  Tosia 
Żelek z II c i Nikodem Hryniewicz z II 
b. Wszyscy są laureatami konkursu 
fotografi cznego „Oznaki Wiosny” 
zorganizowanego przez Samorząd 
Uczniowski SP 3 Słubice.

Zajęcia prowadziła Anna Panek- 
Kusz, która zaprosiła dzieci do ma-
gicznego świata fotografi i, światła 
i  wyobraźni. Dzieci doświadczyły 

odcieni ciemności oraz zdolności 
ludzkiego oka w  widzeniu, mimo 
pozornego braku światła. Miały też 
okazje zapoznać się z  działalnością 
Galerii OKNO, obejrzeć aktualną wy-
stawę oraz przeżyć przygodę z foto-
grafi ą. Wielkim przeżyciem były dla 
dzieci warsztaty w  ciemni. Dowie-
działy się, w jaki sposób powstawały 
kiedyś fotografi e i  samodzielnie 
wywoływały zaprojektowane przez 
siebie luksografi e. 

Iwona Chruścińska, 
nauczycielka SP nr 3, 
inicjatorka konkursu
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KONSULTACJE MEDYCZNE

Ortopedia   prof. dr hab. n. med. Jacek Kaczmarczyk

   lek. spec. Gabriela Klee 

Neurologia  dr n. med. Jan P. Mejnartowicz

   lek. spec. Tomasz Rosochowicz

Chirurgia  lek. spec. Marek Wiatr

ogólna

Medycyna  lek. Sławomir Bzoma

wewnętrzna  lek. spec. Lidia Ciechurska

Pediatria  lek. Anna Rosochowicz

Gastroenterolog lek. spec. Dariusz Warzecha

Urologia  dr n. med. Andrzej Antczak

Kardiologia  lek. spec. Daniel Mormon

Neurologopedia Ilona Bukalska

Dietetyka  Marta Ciecierska-Koźlarek 

POLSKO-NIEMIECKIE CENTRUM MEDYCZNE 

BRANDMED
II piętro Galeria Prima, ul. Daszyńskiego 1, Słubice

REHABILITACJA

Fizjoterapia

Hydroterapia

Fizykoterapia

Terapia manualna

Masaż leczniczy

Drenaż limfatyczny

Fala uderzeniowa

DIAGNOSTYKA

Laboratorium

USG

EKG

 

ZAJĘCIA RUCHOWE:

• joga

• zdrowy kręgosłup

• pilates

• trening rozluźniający

• gimnastyka osób starszych

• trening mięśni dna miednicy

• szkoła rodzenia

• gimnastyka w wodzie w Bad Saarow

UMÓW WIZYTĘ: tel. 95 758 26 49 / recepcja@brandmed.eu / www. brandmed.eu
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STOMATOLOGIA 
ESTETYCZNA

pełny zakres 
- promocje

tel. 538 495 020
Słubice, ul.Chopina 12

kredyty gotówkowe

Ostrowiec Świętokrzyski, Rynek 27
czynne pon.–pt. 9.00–17.00

Zaskakująco niskie  
oprocentowanie!

Znajdź swój powód 
do uśmiechu!

Słubice, ul. Wojska Polskiego 167/2
godziny otwarcia: 09:00 – 17:00

Reklama

Reklama

INFORMACJA
W  Urzędzie Miejskim w  Słubicach 

w  dniu 5 maja 2016 r. na okres 21 

dni, tj.  od dnia 5 maja 2016 r. do 

dnia 26 maja 2016 r. wywieszono 

zarządzenie Nr 114/2016 Burmistrza 

Słubic w sprawie ogłoszenia wykazu 

pomieszczeń gospodarczych stano-

wiących zasób Gminy Słubice, prze-

znaczonych do oddania w najem na 

okres do 3 lat:

• Słubice, ul. Kopernika 49, pow. lo-

kalu 11,50 m2, z przeznaczeniem na 

pomieszczenie gospodarcze,

• Słubice, Pl. Wolności 13, pow. loka-

lu 5,46 m2, z  przeznaczeniem na 

pomieszczenie gospodarcze.

INFORMACJA
W siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach wywieszone zo-

stały wykazy lokali mieszkalnych stanowiących własność 

Gminy Słubice przeznaczonych do sprzedaży w formie prze-

targu ustnego nieograniczonego:

położenie działka nr

ul. Sienkiewicza 6/5 607/13

ul. Wrocławska 2/1 726/36

Wykaz wywieszono na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miej-

skiego w Słubicach.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje 

pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie 

art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-

darce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.), 

tj. przez osoby, którym/które:

- przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ww. 

ustawy lub odrębnych przepisów; 

- są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości po-

zbawionymi prawa własności tej nieruchomości przed 5 grud-

nia 1990 r. albo jej spadkobiercami, 

wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Słubice, 16 maj 2016 r.

INFORMACJA
W siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach wywieszone zostały 

wykazy pomieszczeń mieszkalnych stanowiących własność Gmi-

ny Słubice przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ust-

nego ograniczonego:

położenie działka nr

ul. Chopina 12/pomieszczenie A 490/9

ul. Chopina 12/pomieszczenia BC 490/9

Wykaz wywieszono na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego 

w Słubicach.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierw-

szeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 

1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-

chomościami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.), tj. przez osoby, 

którym/które:

- przysługuje roszczenie o  nabycie nieruchomości z  mocy ww. 

ustawy lub odrębnych przepisów; 

- są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozba-

wionymi prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 

r. albo jej spadkobiercami, 

wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Słubice, 16 maj 2016 r.

INFORMACJA
W  siedzibie Urzędu Miejskiego w  Słubicach wywieszony został 

wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Słubice 

przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz 

najemców:

położenie działka nr

ul. Kościuszki 13/6 726/20

pl. Wolności 4B/6 621/36

Wykaz wywieszono na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego 

w Słubicach.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierw-

szeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 

1 pkt 1 i  2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-

chomościami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.), tj. przez osoby, 

którym/które:

- przysługuje roszczenie o  nabycie nieruchomości z  mocy ww. 

ustawy lub odrębnych przepisów; 

- są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozba-

wionymi prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 

r. albo jej spadkobiercami, 

wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Słubice, 16 maj 2016 r.
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USŁUGI POGRZEBOWE

s.c.

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

Cmentarz Komunalny
ul. Sportowa 2, 69-100 Słubice

W czerwcu w Kinie SMOK
szczegóły i bilety na www.smok.slubice.pl


