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O ponad 1,8 mln zł 
więcej na inwestycje

Podczas sesji, 27 kwietnia, radni zdecydowali, 
że część nadwyżki budżetowej z ubiegłego roku 
gmina przeznaczy na kolejne inwestycje. Dzięki 
temu m.in. przybędzie 50 dodatkowych miejsc 
dla przedszkolaków, przebudowana zostanie 
ulica Niepodległości, na części dróg gruntowych 
pojawi się asfalt, w mieście przybędzie miejsc 
parkingowych, wydłużona będzie ścieżka ro-
werowa w kierunku Górzycy. Po zwiększeniu 
budżetu, w sumie na inwestycje w tym roku 
planujemy wydać ponad 22,2 mln zł. 

Na modernizację alei Niepodległości 
słubiczanie czekają od dawna, bo 
położona tam przed laty kostka bru-
kowa, w wielu miejscach się zapadła. 
– Mamy już zgodę na budowę i  lada 
moment będziemy ogłaszać prze-
targ – zapowiada burmistrz Tomasz 
Ciszewicz. Dodaje, że kostka zostanie 
rozebrana, drogowcy wzmocnią pod-
budowę drogi, a  następnie wyleją 
na nią trzy warstwy asfaltu. Gmina 
przeznaczyła na to ponad 1,2 mln zł. 
– Zdecydowanie zwiększy się kom-
fort jazdy – podkreśla burmistrz. 
Wyjaśnia też, że niektórzy miesz-
kańcy podpowiadali, że woleliby, 
żeby zamiast al. Niepodległości wy-
remontować w  pierwszej kolejności 
ul. Kopernika, bo tam to dopiero fa-
talnie się jeździ po nierównym bruku. 
– W  tej chwili nie miałoby to sensu, 
bo jesteśmy przed wielką inwestycją 
Zakładu Usług Wodno-Ściekowych, 
która zakłada przebudowę sieci ka-
nalizacyjnych w  mieście. Gdybyśmy 
teraz położyli tam asfalt, to w wyniku 
tej inwestycji zostałby on zniszczony. 
Ulicę Kopernika będziemy remon-
tować po tym, jak ZUWŚ zakończy 
tam swoje prace – mówi T. Ciszewicz.

Z  dodatkowych pieniędzy na in-
westycje budowane też będą kolejne 
asfaltowe drogi na osiedlach w Słubi-
cach i Kunowicach. Pójdzie na to 400 
tys. zł. Ponad 600 tys. zł zapisano na 
ten cel już wcześniej przy tworzeniu 
tegorocznego budżetu. Kierowców 
ucieszy też wiadomość, że poszerzona 
zostanie ulica sąsiadująca z  parkiem 
przy placu Wolności. Znajdujący się 
przy niej chodnik został już przesu-

nięty w głąb parku, co pozwoliło po-
szerzyć tę drogę o ok. 1 metr. Wiązało 
się to z koniecznością wycięcia kilku 
drzew, kawałek dalej posadzono już 
nowe rośliny. Gmina na tę inwestycję 
zarezerwowała 39 tys. zł. Z nadwyżki 
budżetowej, 100 tys. zł radni przezna-
czyli ponadto na budowę kolejnych 
miejsc parkingowych, 35 tys. zł na na-
prawę dróg gruntowych, 170 tys. zł na 
budowę asfaltowej ścieżki rowerowej 
od Nowego Lubusza w  stronę wiaty 
na wysokości Lebus.

- Blisko 110 tys. zł wydamy też na 
koncepcję rozbudowy Szkoły Pod-
stawowej w  Kunowicach i  remonty 
pomieszczeń w  Szkole Podstawowej 
nr 1 i Szkole Podstawowej nr 2, które 
chcemy przeznaczyć na oddziały 
przedszkolne – informuje burmistrz. 
Dodaje, że dzięki temu, we wrześniu 
do przedszkoli będzie można przyjąć 
50 dzieci więcej.

Około 40 tys. zł pójdzie też z  nad-
wyżki na projekt przebudowy placu 
Bohaterów, 55 tys. zł na budowę no-
wego pomnika, który ma stanąć przy 
placu Sybiraków, 155 tys. zł na mo-
dernizację świetlic wiejskich w  Pła-
widle i Drzecinie i projekt budowlany 
ogrodu zimowego w  bibliotece miej-
skiej. Za 30 tys. zł doprowadzony 
zostanie prąd do stoisk na bazarze 
przy ul. Kopernika, a za 55 tys. zł zmo-
dernizowany zostanie plac zabaw 
przy żłobku samorządowym Bajka. 
Zamontowane zostanie tam też urzą-
dzenie do uzdatniania wody. Radni 
zwiększyli też o 108 tys. zł dotacje dla 
organizacji pozarządowych. 

(beb) 

12 czerwca 2017 r. rozpocznie 
się rekrutacja uzupełniająca 
do przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych i punktów 
przedszkolnych znajdujących 
się na terenie gminy Słubice, 
w których są jeszcze wolne 
miejsca. Dodatkowo, przy 
dwóch podstawówkach: 
„jedynce” i „dwójce” powstaną 
nowe oddziały przedszkolne, 
w których będzie miejsce 
dla 50 dzieci.   str. 2

Z powodu prac budowlanych, na węźle ulic Karola Marksa i Róży Luxemburg we Frankfurcie, od 15 do 21 
czerwca, most graniczny zostanie wyłączony z ruchu kołowego. Bez problemu granicę będą przekraczać 
piesi i rowerzyści. Prawdopodobnie w tym czasie nie będzie też jeździć transgraniczny autobus 983. Na to, 
że most zostanie tymczasowo wyłączony z ruchu kołowego nie mamy wpływu, bo inwestycja prowadzona 
jest po stronie  niemieckiej. – Cieszymy się jednak z tego, że  przebudowa węzła komunikacyjnego tuż przy 
moście usprawni w niedalekiej przyszłości ruch transgraniczny – mówi burmistrz Tomasz Ciszewicz.

W tym roku Narodowy Dzień 
Zwycięstwa świętowaliśmy 
z żołnierzami amerykańskimi, 
którzy gościli w Słubicach 
razem z żołnierzami 17. 
Wielkopolskiej Brygady 
Zmechanizowanej z Żagania. Ich 
opancerzone pojazdy wzbudziły 
zainteresowanie szczególnie 
dzieci.   str. 3

Dzie  Dziecka
Kindertag     

godz. 15.00-20.001.6.2017 

S ubice, pl. Bohaterów

godz. 19.00 Adam Stachowiak z zespo em

Ohne Grenzen. Bez granic. 

program artystyczny na scenie / 1000 porcji darmowych lodów 

trampolina euro-bungee / pokaz kulinarny z degustacją

zjeżdżalnia delfin / konkursy sportowe / animacje dla dzieci
dmuchany zamek i byk / poszukiwanie skarbów z piratami 

wszystkie atrakcje dla dzieci za darmo! 
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 Będzie rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli
12 czerwca 2017 r. rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przed-
szkolnych znajdujących się na terenie gminy Słubice, w których są jeszcze wolne miejsca. Dodatkowo, przy dwóch pod-
stawówkach: „jedynce” i „dwójce” powstaną nowe oddziały przedszkolne, w których będzie miejsce dla 50 dzieci. 

Po pierwszym etapie rekruta-
cyjnym do przedszkoli przyjęto 
168 dzieci. 109 podań nie można 
było rozpatrzyć m.in. dlatego, że 
w  części przypadków, zgodnie 
z  kryteriami rekrutacji, rodzicom 
starającym się o  miejsce dla ich 
dzieci w  placówkach, przyznano 
tę samą liczbę punktów. To z  tego 
powodu w  kwietniu Rada Miejska 
w Słubicach podjęła uchwałę, która 
wprowadziła dodatkowe kryteria. 
Umożliwią ponowne rozpatrzenie 
wniosków. Zgodnie z  nimi dodat-
kowe punkty będzie można dostać 
w  przypadku, gdy rodzice dziecka 

płacą podatki w gminie Słubice, pod 
uwagę będzie też brane miejsce za-
mieszkania dziecka (szczegóły w ta-
beli poniżej). 

Po pierwszym etapie 
rekrutacyjnym wolne 
miejsca zostały: 
• 16 w Przedszkolu nr 2 w Słubicach,
• 6 w Przedszkolu nr 4 w Słubicach,
• 13 w Punkcie Przedszkolnym 

w Kunowicach,
• 8 w Punkcie Przedszkolnym 

w Golicach,
• 14 w Punkcie Przedszkolnym 

w Świecku,

• 16 w oddziale przedszkolnym 
w Szkole Podstawowej w Kuno-
wicach,

• 14 w oddziale przedszkolnym 
w Szkole Podstawowej w Goli-
cach,

• 25 w oddziale przedszkolnym 
w Szkole Podstawowej nr 1 w Słu-
bicach (nowo otwarty),

• 25 w oddziale przedszkolnym 
w Szkole Podstawowej nr 2 w Słu-
bicach (nowo otwarty).

To oznacza, że liczba wszystkich 
wolnych miejsc jest większa niż 
liczba podań, które nie zostały 
dotychczas rozpatrzone. Szcze-

gólnie dużo wolnych miejsc mamy 
w  placówkach wiejskich. Żeby 
nie zabrakło ich też w  Słubicach, 
na wniosek burmistrza Tomasza 
Ciszewicza, rada miejska podjęła 
decyzję, żeby od września uru-
chomić oddziały przedszkolne 
w Szkole Podstawowej nr 1 i SP nr 2 
w Słubicach. Każdy oddział będzie 
tam dysponował 25 miejscami. 
Na remont pomieszczeń gmina 
przeznaczyła 75 tys. zł. Będą to no-
wocześnie wyposażone oddziały 
przedszkolne oferujące edukację 
dla dzieci w  wieku od trzech lat 
- i  co ważne - opieka będzie 8-go-

dzinna. Dzieci otrzymają też ca-
łodzienne wyżywienie. Opłaty za 
pobyt i wyżywienie w tych oddzia-
łach będą takie jak w innych przed-
szkolach. 

Wnioski o  przyjęcie dziecka do 
przedszkola będą przyjmowane 
od 12 czerwca do 19 czerwca 2017 
r. w: Przedszkolu nr 2 w Słubicach, 
Przedszkolu nr 4 w  Słubicach, 
Szkole Podstawowej w  Kunowi-
cach (rekrutacja do punktu i  od-
działu przedszkolnego), Szkole 
Podstawowej w  Golicach (rekru-
tacja do punktu i  oddziału przed-
szkolnego), Szkole Podstawowej 
nr 2 w  Słubicach (rekrutacja do 
punktu w  Świecku i  oddziału 
przedszkolnego), Szkole Podsta-
wowej nr 1 w  Słubicach (rekru-
tacja do oddziału przedszkolnego) 
wnioski rekrutacyjne wraz załącz-
nikami. Dokumenty rekrutacyjne 
mogą być złożone do maksimum 
trzech placówek. Wyniki rekru-
tacji będą znane 30 czerwca 2017 
r.. Szczegółowy harmonogram re-
krutacji oraz dokumenty rekruta-
cyjne znajdują się na stronie www.
edukacja.slubice.pl w  zakładce 
rekrutacja dzieci do przedszkoli 
samorządowych i  kl. I  szkół pod-
stawowych.

Dokumenty, o  których jest mowa 
w  powyższej tabeli, potwierdzające 
spełnienie dodatkowych kryteriów, 
dołącza się do wniosku rekrutacyj-
nego. Szczegółowych informacji 
dotyczących rekrutacji oraz funk-
cjonowania przedszkoli, punktów 
przedszkolnych oraz oddziałów 
przedszkolnych w  szkołach pod-
stawowych udzielają dyrektorzy 
jednostek i  dyrektor Zespołu Ad-
ministracyjnego Oświaty Jolanta 
Skręty, tel.95 737 20 52. 

(beb)

Lp. Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie kryterium Liczba 
punktów

1. a) dziecko obojga rodziców pracujących/ studiujących 

w systemie dziennym/ uczących się systemie dzien-

nym

b) dziecko rodzica pracującego/ studiującego w syste-

mie dziennym/ uczącego się w systemie dziennym, 

samotnie wychowującego dziecko

zaświadczenie z zakładu pracy/uczelni/szkoły lub aktualny wpis do 

działalności gospodarczej

4 pkt

2. dziecko posiadające rodzeństwo w przedszkolu oświadczenie rodzica 2 pkt

3. a) dziecko obojga rodziców, rozliczających podatek do-

chodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym 

w Słubicach

b) dziecko rodzica rozliczającego podatek dochodowy 

od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Słubi-

cach samotnie wychowującego dziecko

kopia pierwszej strony zeznania podatkowego za ostatni rok po-

datkowy opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym 

zostało złożone zeznanie lub zaświadczenie z urzędu skarbowego 

potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego 

dochodu/ poniesionej straty lub urzędowe poświadczenie odbioru 

wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą  systemu teleinfor-

matycznego administracji podatkowej (UPO)

3 pkt

4. najbliższe położenie przedszkola, do którego ma być przy-

jęte dziecko względem jego miejsca zamieszkania

wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola 2 pkt

5. dziecko, które będzie korzystało z pełnej oferty przed-

szkola (powyżej podstawy programowej wraz z posił-

kami)

wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola 1 pkt

Obecne kryteria rekrutacyjne (tabela zawiera opis kryteriów oraz wykaz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia i punktację).

Ale się będzie działo w Dniu Dziecka! 
Zapraszamy całe rodziny 1 czerwca na plac Bohaterów, gdzie od 15.00 do 19.00, będzie moc atrakcji podczas Słubicko-
-Frankfurckiego Dnia Dziecka.

Polska 2014-2020. „Redukować ba-
riery – wspólnie wykorzystywać silne 
strony /Barrieren reduzieren – gemein-
same Stärken nutzen”. 

(beb)

Motywem przewodnim będzie 
woda, dlatego scenę opanują 
m.in. piraci, z  którymi najmłodsi 
będą szukać skarbów, a  ze straża-
kami spróbują swych sił w konku-
rencjach z użyciem wody. Strażacy 
przygotowali także m.in. szukanie 
przedmiotów w  zadymionym 
namiocie, a  zwycięzców  uh ono-
rują nagrodami. Nagrody cze-
kają już też na maluchów, które 
najlepiej poradzą sobie z  konku-
rencjami przygotowanymi przez 
Słubicki Ośrodek Sportu i  Rekre-
acji, a także Uśmiechniętą Planetę. 
Grupa Pomagamy przygotuje  
z  dziećmi morskie maski i  stroje 
dla króla i królowej mórz, będą też 
m.in. wyścigi wilków rzecznych, 
z  klaunem maluchy będą mogły 
puszczać wielkie bańki mydlane. 
Wszystko za darmo! Łącznie z  lo-
dami dla najmłodszych i  zdro-
wymi owocowymi przekąskami. 
Będzie też trzygodzinny pokaz 

kulinarny z  degustacją, a  dla 
starszych dzieci występ Adama 
Stachowiaka, który oczarował 
trenerów i  publiczność programu 
The Voice of Poland. 

Projekt współfi nansowany ze środków 
Unii Europejskiej (Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego) w  ramach  
programu  Operacyjnego Współpracy 
Transgranicznej  Brandenburgia 
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Reklama

Gmina kupiła drogówce 
przenośny narkotester

Słubicka policja, jako druga w województwie lubuskim, dysponuje już 
przenośnym urządzeniem do badania obecności narkotyków w or-
ganizmie. Podczas kontroli drogowych funkcjonariusze Komendy 
Powiatowej Policji w Słubicach będą mogli na podstawie próbki śliny 
stwierdzić, czy kierowca jest pod wpływem środków odurzających.  
25 kwietnia burmistrz Tomasz Ciszewicz przekazał sprzęt o wartości 
15 tys. zł, komendantowi KPP Rafałowi Wawrzyniakowi. 

Narodowy Dzień Zwycięstwa 
świętowaliśmy z Amerykanami 

Z okazji 72. rocznicy zakończenia II wojny światowej burmistrz Tomasz Ciszewicz i przewodniczący rady miejskiej Mariusz 
Olejniczak złożyli kwiaty pod pomnikiem na placu Bohaterów. Spotkali się tam też z żołnierzami 17. Wielkopolskiej Bryga-
dy Zmechanizowanej z Żagania, gdzie od kilku miesięcy stacjonują także żołnierze armii amerykańskiej. Przyjechali oni 
do Słubic swoimi pancernymi pojazdami, które wzbudziły wielkie zainteresowanie szczególnie dzieci i młodzieży.          (beb)

Narkotester, który burmistrz Tomasz Ciszewicz przekazał komendantowi policji Rafałowi 

Wawrzyniakowi, to niewielkie przenośne laboratorium, dzięki któremu w ciągu 10 minut 

można poznać wynik badania. 
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- Dajemy policjantom narzędzie, 
które na pewno poprawi bezpie-
czeństwo – podkreśla burmistrz. 
Kupiony przez gminę tester nar-
kotyków Dräger DrugTest 5000 to 
wysokiej klasy urządzenie, które 
wykrywa m.in. amfetaminę i jej po-
chodne, opiaty, kokaina i  produkty 

jej rozkładu, benzodiazepiny czy 
metadon.  Jest to niewielkie, prze-
nośne laboratorium, które waży  4,5 
kg. Bez problemu można je zabrać 
do samochodu i bez ładowania prze-
prowadzić około 10 testów. Trwa to 
ok. 10 minut. Tyle czasu musi minąć 
od pobrania śliny podejrzanego do 

wyświetlenia wyniku badania na 
monitorze. Komendant R. Wawrzy-
niak jest przekonany, że sam fakt 
posiadania tego urządzenia zadziała 
prewencyjnie. Od początku roku po-
licjanci ujawnili pięć przypadków, 
gdy kierowcy byli pod wpływem 
środków odurzających.                     (beb)
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Świętowaliśmy Dzień Europy!
Ponad czterdzieści różnych instytucji z obu stron Odry włączyło się w przygotowanie programu tegorocznego święta, 
które odbyło się pod hasłem „Wspólnie kształtować Europę”. Dzień Europy świętowaliśmy 9 maja, już po raz siódmy, 
razem z naszymi sąsiadami zza Odry. W tym roku w ramach unijnego projektu Europejskie Modelowe Miasto współ-
pracy transgranicznej Słubice- Frankfurt. Podczas inauguracji, która odbyła się przed Collegium Polonicum, dzieci z pol-
skich i niemieckich szkół oraz przedszkoli tradycyjnie odśpiewały „Odę do radości” w obu językach. 

Pro gram Mieszkanie Plus? 
Czekamy na decyzję!

Ponieważ na różnych słubickich forach internetowych pojawiają się nieprawdziwe informacje dotyczące braku zaan-
gażowania gminy Słubice w Program Mieszkanie Plus, wyjaśniamy jak się sprawy rzeczywiście mają. - Nieprawdą 
jest, że gmina Słubice nie chce przystąpić do rządowego Programu Mieszkanie Plus. Byliśmy jednym z pierwszych sa-
morządów w województwie lubuskim, które pełnomocnikowi wojewody lubuskiego Ds. Programu Mieszkanie Plus 
Januszowi Mojsiewiczowi zgłosiły akces do Programu – mówi burmistrz Tomasz Ciszewicz. 

Jak mówił burmistrz Słubic To-
masz Ciszewicz rok 2004 otworzył 
Polsce drogę do Unii Europejskiej, 
dzięki czemu Słubice i  Frankfurt 
mogły nawiązać bardzo bliską 
współpracę, która doprowadziła 
do tego, że dziś odgrywają szcze-
gólną rolę w  stosunkach polsko-
-niemieckich.

- Dzięki temu, że jesteśmy razem 
w  UE nasza współpraca jest moż-
liwa na wielu płaszczyznach – 
dodał nadburmistrz Frankfurtu 
nad Odrą dr Martin Wilke. Rolę 
obu miast na pograniczu pod-
kreślała także dyrektor Wydziału 
Programów Europejskich i  Rządo-
wych w  Lubuskim Urzędzie Wo-
jewódzkim Agnieszka Świątek. 
- Taka współpraca jak tutaj, w Słu-
bicach i  Frankfurcie, jest wzorem 
– chwaliła. W  otwarciu Dnia Eu-
ropy wzięli też udział minister 
sprawiedliwości i  spraw europej-

skich landu Brandenburgia Stefan 
Ludwig i  starosta słubicki Marcin 
Jabłoński.

Ważną częścią obchodów Dnia 
Europy była debata, na temat przy-
czyn Brexitu i  możliwych jego 
skutków dla Unii Europejskiej, 
w której uczestniczyło 80 polskich 
i niemieckich uczniów. – Dzień Eu-
ropy ma dla nas nie tylko charakter 
integracyjny, ale też edukacyjny 
– podkreślał T. Ciszewicz. W  tym 
celu zorganizowano   m.in. warsz-
taty „Odkryj Europę poprzez za-
bawę”, można było zajrzeć do biura 
Europe Direct we Frankfurcie, 
gdzie udzielano informacji m.in. 
na temat Euroregionu Pro Europa 
Viadrina, wziąć udział w  kon-
kursie wiedzy o  kulturze, sztuce 
i obyczajach UE.

Na Europejskim Uniwersytecie 
Viadrina dyskutowano o wyborach 
prezydenckich we Francji, w Domu 
Bolfrasa była dyskusja z  udziałem 
m.in. polskich i  niemieckich 
parlamentarzystów, na temat 
przyszłości Starego Kontynentu 
„Między narodowym populizmem, 
a atmosferą przełomu”.

W  słubickim kinie przypo-
mniano fi lm Agnieszki Holland 
„Europa, Europa”, a  słubfurtczycy 
zorganizowali piknik europejski. 
Przy muzyce, sztuce i  ognisku 
można było spróbować potraw 
z  Polski, Niemiec, Ukrainy i  Afga-
nistanu, pograć w  siatkówkę pla-
żową i boule.

Sporo się też działo w  biblio-
tece miejskiej w  Słubicach, gdzie 
uczniowie dwóch podstawówek: 
«dwójki» i  «trójki» uczestniczyli 
w  warsztatach plastycznych, posze-
rzając  wiedzę na temat Europy. 

(beb)
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-Zrobiliśmy to w  październiku 
2016 roku. Poproszono nas wów-
czas o  wskazanie działki, na 
której można by zbudować miesz-
kania w  ramach tego programu. 
Wskazaliśmy teren, który speł-
niał wszystkie stawiane gminom 
wymogi – działkę nr 281/153, 
o  powierzchni ok. 3 hektary, zlo-
kalizowaną przy ul. Konstytucji 
3 Maja, za kompleksem garaży, 
między ulicami Staszica i Witosa – 
wyjaśnia burmistrz. Konsekwencją 
tego było podpisanie, 12 grudnia 

2016 roku, listu intencyjnego przez 
Tomasza Ciszewicza i  przedsta-
wicieli zarządu Banku Gospodar-
stwa Krajowego Nieruchomości 
S.A, partnera rządu w  Programie 
Mieszkanie Plus.

List wyrażał wolę uczestniczenia 
gminy Słubice w  tym programie. 
Na razie – co potwierdził nam 10 
maja, pełnomocnik wojewody ds. 
Programu - nie ma decyzji, w któ-
rych gminach będą budowane 
mieszkania w  ramach Programu 
Mieszkanie Plus. J. Mojsiewicz 

przyznał też, że gmina nic więcej 
nie może na razie w  tym temacie 
zrobić. Poinformował również, 
że w  najbliższym czasie jedzie do 
Warszawy i być może po powrocie 
będzie w stanie coś nam więcej po-
wiedzieć. Zdementował też infor-
macje, które pojawiły się na forum 
internetowym portalu słubice24.
pl, że wnioski o  dofi nansowanie 
można było składać do końca 
marca.

Rządowy Program Mieszkanie 
Plus zakłada budowę lokali dla 

rodzin, którym nie przysługują 
mieszkania komunalnych, jednak 
ich zarobki nie są wystarczające, 
żeby mogły pozwolić sobie na wy-
najem mieszkania na rynku ko-
mercyjnym czy starać się o kredyt 
hipoteczny. Czynsz w  oferowa-
nych przez państwo mieszkaniach 
miałby być stabilny i  niższy niż 
na rynku komercyjnym. W  dłuż-
szej perspektywie istniałaby też 
możliwość wynajmu takiego 
mieszkania z  opcją „dojścia do 
własności”, a  koszt spłaty ta-

kiego mieszkania miałby być 
znacznie niższy niż zakup lokalu 
na wolnym rynku. Wkład gmin 
ma polegać na tym, że przekażą 
bezpłatnie działki budowlane pod 
tego typu inwestycje.

- Chcemy nie tylko uczestniczyć 
w tym programie, ale też wspieramy 
budownictwo socjalne – podkreśla 
burmistrz T. Ciszewicz. Dodaje, że 
w  tym roku w  budżecie zapisano 2 
mln zł na stworzenie 19 lokali socjal-
nych przy ul. Krótkiej.

(beb)

Dzień Europy świętowaliśmy m.in. z ministrem sprawiedliwości i spraw europejskich rządu Brandenburgii  Stefanem Ludwigiem 

(pierwszy z lewej), dyrektor Wydziału Programów Europejskich i Rządowych w LUW Agnieszką Świątek, starostą słubickim Marcinem 

Jabłońskim, nadburmistrzem Frankfurtu dr Martinem Wilke, burmistrzem Słubic Tomaszem Ciszewiczem i dziećmi z obu stron Odry.
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W Kunowicach będzie 
moc atrakcji dla dzieci 

Nagroda Viadriny 
dla Polsko-Niemieckiej 
Komisji Podręcznikowej

W piątek, 9 czerwca o 11.00, w sali Logensaal Uniwersytetu Europejskie-
go Viadrina, wręczona zostanie tegoroczna Nagroda Viadriny. Otrzyma 
ją Wspólna Polsko-Niemiecka Komisja Podręcznikowa za opracowanie 
serii podręczników do nauczania polskiej i niemieckiej historii. Laudację 
wygłosi francusko-niemiecki historyk, prof. dr Étienne François, uzna-
ny ekspert w dziedzinie europejskiej kultury pamięci. 

TWK zachęca: 
- Roztańczmy się 
i rozśpiewajmy!

W ramach Inicjatywy Lokalnej, fi nansowa-
nej przez gminę Słubice, osoby poruszają-
ce się na wózkach, i ich opiekunowie, mogą 
wziąć udział w integracyjnym kursie tańca. 
Zajęcia, we Frankfurcie nad Odrą, trwają już 
od ponad miesiąca, ale w każdym momen-
cie można dołączyć do grupy. 

Nagrodę Finansową otrzyma także 
inicjatywa studencka „Initiative 
Deutschunterricht für Asylbe-
werberInnen“. Powołana do życia 
w  2013 roku przez studentów Via-
driny grupa udziela bezpłatnych 
lekcji języka niemieckiego osobom 
starającym się o  azyl w  ośrodkach 
dla uchodźców we Frankfurcie nad 
Odrą i w Eisenhüttenstadt.

- Wspólna Polsko-Niemiecka 
Komisja Podręcznikowa otrzyma 
nagrodę za ponad 40-letnie zaan-
gażowanie w  stworzenie wspól-
nego podręcznika do nauki historii 
w Polsce i w Niemczech, który przed-
stawia historię obu tych krajów. 
Założona w  1972 roku Komisja do 
dzisiaj stanowi centralną platformę 
współpracy pomiędzy historykami 
i  geografami obu krajów. Jej praca 
przyczynia się do tego, że uczniowie 
szkół ponadpodstawowych w Polsce 

i  w  Niemczech bliżej poznają hi-
storyczne doświadczenia kraju są-
siedzkiego - podkreślił Prezydent 
Viadriny prof. dr Alexander Wöll.

W  czerwcu 2016 r. ukazał się 
pierwszy tom podręcznika z  serii 
„Europa. Nasza historia”, który jest 
przeznaczony do nauki historii 
w  polskich i  niemieckich szkołach 
ponadpodstawowych. Podręczniki 
mają identyczną treść i  różnią się 
jedynie wersją językową. Do roku 
2020 gotowe mają być wszystkie 
cztery tomy podręcznika, które obej-
mować będą czasy prehistoryczne, 
średniowiecze, okres nowożytny, aż 
do początku XXI wieku.

Nagroda Viadriny w  wysokości 
5.000 euro jest przyznawana co-
rocznie, od 1999 roku, przez Kura-
torium Stowarzyszenia na Rzecz 
Wspierania Uczelni Uniwersytetu 
Europejskiego Viadrina we Frank-

furcie nad Odrą osobistościom 
z  Polski i  z  Niemiec, które w  szcze-
gólny sposób przyczyniły się do 
polsko-niemieckiego pojednania. 
Do dotychczasowych laureatów Na-
grody Viadriny należą między in-
nymi: tłumacz Karl Dedecius (1999), 
noblista Günter Grass (2001), publi-
cyści: Adam Michnik (2000) i Adam 
Krzemiński (2006), pierwszy pre-
mier III Rzeczypospolitej Tadeusz 
Mazowiecki (2009), zdobywca 
Oskara, reżyser Volker Schlöndorff  
(2010), kompozytor i  wielokrotny 
zdobywca nagród Grammy prof. 
Krzysztof Penderecki (2011), były 
minister w  Rządzie Republiki Fe-
deralnej Niemiec Hans-Dietrich 
Genscher oraz prof. Irena Lipowicz 
(2014) i  prof. dr Anna Wolff -Po-
węska(2016). 

Źródło: Collegium Polonicum 
w Słubicach 

- Jest to propozycja dla osób, które 
nie mają dużego doświadczenia 
w  tańcu towarzyskim - wyjaśnia 
Adam Poholski z Towarzystwa Walki 
z Kalectwem, które napisało projekt 
i  zdobyło dofi nansowanie gminy 
na jego realizację. Zajęcia odbywają 
się w środy o 17.00 w hali sportowej 
przy Carl-Philipp-Emanuel-Bach 
Strasse, a  prowadzi je Agnieszka 
Araszewska. Kurs otwarty jest dla 
wszystkich, bez względu na wiek. 
Udział w zajęciach jest bezpłatny. 

Zajęcia trwać będą do grudnia. 
Elementem projektu są też warsztaty 
wokalne.  Podsumowaniem działań 
w  projekcie będzie wspólny występ 
artystyczny wszystkich grup dla 
mieszkańców naszego dwumiasta.

Kontakt/Koordynator: Adam 
Poholski, 502 016 114, 0160 992 
85 291; twkslubice@jumelages.
org.pl Partnerzy: Stowarzyszenie 
Lebuser Ziemia, Stowarzyszenie 
Słubfurt e.V. 

 (beb)

3 czerwca, od 12.00 
do 16.00, z okazji 
Dnia Dziecka, będzie 
masa atrakcji dla 
najmłodszych, o któ-
re zadbają sołectwa 
Kunowice i Nowe Bi-
skupice oraz m.in. 
Grupa Pomagamy. 

- Planujemy w tym roku pobić rekord 
Polski w zrobieniu najdłuższej kanapki  
– zapowiada sołtys Kunowic Mariusz 
Horoszkiewicz. – Dotychczasowy re-
kord to kanapka  ponad 120 metrowa. 
My chcemy zrobić 150 metrową – do-
daje sołtys i zdradza, że był to jego po-
mysł, który spodobał się innym. Jak 
mówi zależało mu, żeby zaangażować 
w  to zarówno dorosłych jak i  dzieci. 
Poza tym w  programie wiele atrakcji 
dla najmłodszych. W  ich organizację 
włączyły się m.in. sołectwo Nowe Bi-
skupice, Stowarzyszenie Patronum, 
Stowarzyszenie Razem dla Dzieci 
oraz Grupa Pomagamy. - W  imieniu 
organizatorów chciałbym serdecznie 
zaprosić wszystkich, również naszych 
sąsiadów zza Odry. Spakujcie pikni-
kowy koc i  zabierzcie ze sobą dzieci, 
mamę, tatę, ciocię, wujka, babcię, 
dziadka. Tym razem każdy może po-
czuć się dzieckiem i każdy może wziąć 
udział w  biciu rekordu! – zachęca 
sołtys Kunowic. 

(beb)

Uwaga kierowc y!  

Remont węzła
autostrady 
w Świecku 

Przez około trzy miesiące remontowana bę-
dzie nawierzchnia łącznic węzła Świecko, na 
skrzyżowaniu autostrady A2 z drogą krajo-
wą DK29. Inwestycja rozpoczęła się 15 maja 
i została podzielona na trzy etapy. 

Do 8 czerwca ma zostać wyre-
montowana nawierzchnia łącznic 
węzła Świecko, od 9 do 23 czerwca 
trwać będzie remont nawierzchni 
drogi krajowej nr 29, a  od 24 
czerwca do 15 sierpnia remont 
nawierzchni DK nr 2. Inwestor – 
Autostrada Wielkopolska S.A  za-
strzega, że są to daty orientacyjne, 
a  harmonogram prac może się 
zmienić z powodu niesprzyjającej 
pogody. Jedno jest jednak pewne. 
Choć żaden odcinek drogi nie zo-
stanie zamknięty, a jedynie wpro-

wadzone zostaną ograniczenia 
w  ruchu – kierowcy muszą się li-
czyć z korkami. 

Prace remontowe mają polegać na 
wzmocnieniu nawierzchni. Wyko-
nawcą  jest fi rma Strabag. 

Aktualne informacje o prowadzo-
nych pracach, płynności przejazdu 
na odcinku A2 Konin - Świecko 
dostępne są pod adresem: www.au-
tostrada-a2.pl oraz pod numerem in-
folinii: +48 504 422 022 (codziennie 
w godz. 8.00 – 20.00). 

(beb)

Collegium Polonicum 
zaprasza na wakacyjne 
kursy językowe

Lektorat Języków Obcych w Collegium Polonicum w Słubicach zachęca 
do udziału w  kursach językowych z  niemieckiego, angielskiego i  pol-
skiego, które planuje zorganizować od lipca do października 2017. Zajęcia 
prowadzić będą doświadczeni nauczyciele akademiccy, którzy pomogą 
przełamać barierę językową i  zdobyć pewność siebie w  posługiwaniu 
się językiem obcym w  życiu codziennym i  zawodowym. Więcej infor-
macji: tel. 61 829 6830, mail- kapler@europa-uni.de lub bezpośredniego 
w  biurze nr 112, ul. Kościuszki 1 w  Collegium Polonicum w  Słubicach 
(wtorek godz. 15.00-16.30). 

(beb) 
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Słubiczanie „rozstrzelali” przeciwników  
Dwie słubickie drużyny strzeleckie triumfowały podczas 12. edycji zawodów strzeleckich z broni pneumatycznej. Po 
najwyższe nagrody słubiczanie sięgnęli też w rywalizacji indywidualnej. Wojewódzki fi nał  imprezy odbył się 9 kwiet-
nia na strzelnicy w Zespole Szkół Technicznych w Słubicach. 

- W tym roku mieliśmy rekordową 
liczbę zawodników. Wystartowało 
11 drużyn, w  każdej po trzy osoby 
– relacjonuje Jerzy Wieczorek. To 
on wspólnie z Januszem Sikorskim 
trenują słubickich zawodników. 
Mają powody do radości, bo dwa 
pierwsze miejsca w  kategorii ju-
niorów zdobyli ich podopieczni. 
Zwycięzcami zostali zawodnicy 
zespołu Muszkiet Słubice: Kaja Ję-
drzejczak, Adam Wójtowicz (oboje 
są uczniami Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących) i  Paweł Karbownik, 
uczeń Zespołu Szkół Technicznych.  
Drugie miejsce zdobyła drużyna 
Muszkiet II w  składzie: Urszula 
Olejarz (obecnie uczy się w  Sule-
chowie), Marek Maryniak (Zespół 
Szkół Technicznych) i Marcel Biały 
(Zespół Szkół Ogólnokształcących). 

Także w  klasyfi kacji indywidu-
alnej słubiczanie nie mieli sobie 
równych. Pierwsze miejsce zdobyła 

Urszula Olejarz, druga była Kaja Ję-
drzejczak. Pozostali zawodnicy zajęli 
następujące miejsca: czwarte- Adam 
Wójtowicz, piąte – Paweł Karbownik, 
dziesiąte – Marcel Biały i jedenaste – 
Marek Maryniak. 

Zawody odbywały się też w  for-
mule open. Strzelano zarówno 
z broni długiej jak i krótkiej. W kara-
binku pneumatycznym znów prym 
wiedli słubiczanie. Marek Sobczak 
zdobył pierwsze miejsce, a  Damian 
Fortuna – trzecie. 
Trener Jerzy Wieczorek  nie ma 
wątpliwości, że pomysł sprzed kil-
kunastu lat, żeby stare warsztaty 
szkolne w „samochodówce”  przebu-
dować i urządzić tam strzelnicę był…
strzałem w  dziesiątkę. – Od 2005 
roku organizujemy tam zawody 
o  randze wojewódzkiej, pod patro-
natem burmistrza Słubic. W   tym 
roku była to już 12. Edycja - mówi.  
Biorą w nich udział uczniowie szkół 
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To była gratka dla 
fanów koszykówki

Działające w Słubicach Centrum Medyczne Brandmed zrobiło miesz-
kańcom pogranicza  niespodziankę i zorganizowało 11 maja we 
Frankfurcie koszykarskie show z udziałem Arkadiusza „Aro” Przy-
bylskiego, jednego z najlepszych dunkerów w Polsce. 

Dunkerzy (ang. dunk oznacza wsad) 
to magicy koszykarskich akrobacji, 
specjaliści od wsadów, najpopular-
niejszych wśród kibiców zagrań. 
Przybylski to jeden z topowych dun-
kerów na świecie. Jest zdobywcą 
m.in. World Tour Fiba 3x3 (Mona-
chium, Pekin, Rio de Janeiro, Debre-
czyn) czy Gramy Fair w  Krakowie. 
Specjalne pokazy z  jego udziałem 
organizowano m.in. w  Mediolanie, 
Veronie czy Bukareszcie. Arek „Aro” 
Przybylski na co dzień korzysta 
z  usług Brandmedu i  właściciele 
fi rmy namówili go do występu, który 
pomógł zorganizować koszykarski 
klub 1.ASC Red Cocks Frankfurt, 
w  których graja także słubiczanie. 
Na portalu słubice24.pl można obej-
rzeć fotorelację z tego pokazu. 
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gimnazjalnych i  ponadgimnazjal-
nych, jest też kategoria open. 

Obecnie w  Słubicach trenuje 25 
osób w  różnych grupach wieko-
wych. – Zachęcamy kolejne osoby, 
bo to sport, który uczy cierpliwości, 
opanowania i  pracowitości. Osią-
gane wyniki to efekt w  80 proc. 
ciężkiej pracy, a  w  20 proc. talentu 
– mówi J. Wieczorek. Przypomina, 
że tradycje strzeleckie były w  Słu-
bicach od lat. Pierwszym trenerem 
słubiczan był nieżyjący już Roman 
Kaznocha, którego podopieczni zdo-
bywali liczne wyróżnienia.          

 (beb)

Słubicka drużyna ze swoimi trenerami: Januszem Sikorskim ( z prawej) i Jerzym Wieczorkiem (drugi z lewej). 

Marcel Biały, który jest w drużynie Muszkiet II, na co dzień uczy sie w Zespole Szkół Ogól-

nokształcących. 

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych Stanisław Woronowicz uhonorował najlepszych za-

wodników, wśród których były: Kaja Jędrzejczak i Urszula Olejarz. 
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Mamy już pierwsze zgłoszenia 
do „Biegu bez granic”

14 lipca o 19.30, podczas Miejskiego Święta Hanzy „Kolorowy 
śledź, swawolny kogucik”, wyruszy „Bieg bez granic – Lauf 
ohne Grenzen, 1/3 maratonu AOK”, którego organizatorami są: 
Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji i frankfurcki Miejski Związek 
Sportu, a partnerem niemiecka kasa chorych AOK-Nord. 

W Teatrze przy regale dzieci powitały wiosnę 

Dla maturzystów 
stypendia pomostowe 

Agencja Nieruchomości Rolnych, we współpracy 
z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości, będzie 
kontynuowała w roku akademickim 2017/2018 
realizację programu „Stypendia pomostowe” dla 
studentów I roku studiów wyższych. 

10 kwietnia, w  słubickiej 
bibliotece, przedszkolaki 
obejrzały przedstawienie  „Po-
witanie wiosny”. W  role ak-
torów wcieliły się maluchy 
i  nauczycielki z  Przedszkola 
„Jarzębinka”. Duże wrażenie 
na oglądających dzieciach 
zrobiły kolorowe i  niepowta-
rzalne stroje, nawiązujące do 
tradycji i zwyczajów ludowych. 
Podczas występów pojawiły się 
obrzędy na pożegnanie zimy 
i powitanie wiosny, między in-
nymi topienie marzanny, tańce 
z gaikiem zielonym oraz trady-
cyjny śmigus-dyngus. Uzupeł-
nieniem przedstawienia była 
barwna, wiosenna dekoracja. 

Tekst i foto: Biblioteka miejska 

O  tę pomoc mogą się ubiegać tego-
roczni maturzyści, którzy spełniają 
następujące kryteria: są obywatelami 
polskimi lub posiadają Kartę Polaka, 
są dziećmi byłych pracowników pań-
stwowych przedsiębiorstw gospodarki 
rolnej, którzy byli tam zatrudnieni 
przez co najmniej 2 lata na umowie, 
mieszkają na terenach wiejskich lub 
w  miastach do 20 tys. mieszkańców 
(potwierdzone zameldowaniem – 
okres zameldowania nie może być 
krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia 
programu na stronie: www.stypendia-
-pomostowe.pl), pochodzą z  rodzin, 
w  których dochód w  przeliczeniu na 
osobę lub dochód osoby uczącej się nie 
jest wyższy niż 1600 zł brutto lub 1800 
zł brutto, gdy członkiem rodziny jest 
dziecko legitymujące się orzeczeniem 

o niepełnosprawności lub stopniu nie-
pełnosprawności (dochód wyliczony 
z  czerwca 2017 r.), osiągnęli na egza-
minie maturalnym liczbę punktów nie 
niższą niż 90.

Wnioski o  stypendia pomostowe 
można składać na formularzach on line, 
które będą dostępne od 3 lipca do 18 
sierpnia 2017 r. na stronie internetowej: 
www.stypendia-pomostowe.pl

Wydrukowany wniosek wraz z  za-
łącznikiem należy przesłać do najbliż-
szego oddziału terenowego ANR do 25 
sierpnia 2017 r. 

Szczegółowe informacje o  programie 
można uzyskać w Oddziale Terenowym 
Agencji Nieruchomości Rolnych w  Go-
rzowie Wlkp., ul. Walczaka 25, pok. 109, 
tel. 95 782 22 85 

(beb) 

„Bieg bez granic” odbył się po raz pierwszy w ubie-
głym roku i  zgromadził ponad 300 osób. Uczest-
nicy mieli wówczas do pokonania 10 km. Ponieważ 
sugerowali, żeby wydłużyć trasę, w  tym roku do 
przebiegnięcia będzie 14,065 km, czyli jedną trzecią 
maratonu. Zawodnicy wyruszą ze słubickiego sta-
dionu, następnie przebiegną przez most na Odrze, 
zahaczą o port zimowy we Frankfurcie, stadion, ulicę 
Karola Marksa. Meta będzie na stadionie w  Słubi-
cach. Trasa została tak zaplanowana, żeby kibice 
mogli dopingować biegaczy na każdym odcinku. 
Co wyróżnia tę imprezę? Przede wszystkim ma ona 
wymiar transgraniczny, ponadto biegi o długości 1/3 
maratonu są w Polsce rzadkością, podobnie jak biegi  
organizowane w godzinach wieczornych. 

AOK-Nord jest też pomysłodawcą „Sztafety boha-
terów”, w której wezmą udział osoby, którym udało 
się pokonać samych siebie.   

Szacuje się, że w tegorocznym „Biegu bez granic” 
weźmie udział ok. 600 zawodników, w sześciu kate-

goriach wiekowych. Każdy zawodnik, który ukończy 
bieg w czasie 2,5 godziny otrzyma na mecie medal 
pamiątkowy. Uhonorowani zostaną też: najszybszy 
zawodnik ze Słubic i z Frankfurtu nad Odrą. 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w  biegu 
mogą dokonać rejestracji poprzez stronę interne-
tową: http://zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl/
de/LAUF-OHNE-GRENZEN2017. Tam też znajdują 
się szczegółowe informacje dotyczące imprezy. 
Osoby, które zgłoszą się do 30 czerwca, zapłacą 
12 euro (50 zł) opłaty startowej. Po tym terminie, 
opłata ulegnie zwiększeniu i  wynosić będzie 18 
euro (70 zł) i 25 euro (100 zł). Opłata zawiera pakiet 
startowy, m.in. koszulkę dla biegacza i numer star-
towy z  wbudowanym chipem do pomiaru czasu. 
Dotychczas zgłosiło się ponad 50 osób. 

Po obu stronach Odry poszukiwani są wolonta-
riusze, którzy chcieliby włączyć się w  organizację 
imprezy. W Słubicach chętni mogą się zgłaszać do 
SOSiRu.  (beb) 

Jak ona pięknie recytuje!
 18 maja w Żaganiu odbył się Wojewódzki Finał Konkursu Recytatorskiego PRO ARTE, na którym Emilka Kusz ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Słubicach wywalczyła tytuł Laureata w swojej grupie wiekowej. 
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Emilka Kusz jest uczennicą Szkoły Podstawowej nr 1 w Słubicach, dziewczynką o wielu talentach.  

Na scenie wystąpiła z  frag-
mentem prozy pt ”Piaskowy Wilk” 
Asy Lind. Skąd pomysł? To ulu-
biona książka Emilki, którą czyta 
wraz z  siostrą Igą, dlatego wybór 
był oczywisty. – Jest śmieszna, 
ale zawiera wiele mądrości 
i  można mówić udając różne 
osoby – zdradza Emilka. Treno-
wała z  mamą, panią Elą Gromalą 
ze szkoły, w  ostatnim etapie sko-
rzystała również z  doświadczenia 
i  cennych wskazówek polonistki 
z ogólniaka Barbary Druć. Na kon-
kursie w  Żaganiu zgromadzili się 
najlepsi, wytypowani wcześnie 
w  eliminacjach powiatowych, po-
ziom był bardzo wysoki, emocje 
ogromne, ale kto zna Emilkę wie, 
że doskonale się przy tym bawiła. 

Talent recytatorski odkryła 
u  Emilki nauczycielka Mariola Ja-
siniak z  Przedszkola „Jarzębinka” 
w Słubicach, która przygotowała ją do 
konkursu recytatorskiego dla przed-
szkolaków „Ptasie trele”. W  wieku 5 
lat Emilka wywalczyła tam nagrodę 
główną, czyli statuetkę trelika. W ze-
szłym roku również zdobyła nomi-
nacje do etapu powiatowego PRO 
ARTE, jednak nie mogła wtedy wziąć 
w  nim udziału. Tym razem miała 
możliwość powalczyć do końca i po-
kazała swoje umiejętności. 

Emilka nie tylko pięknie recytuje, 
ale też pisze wiersze. Prezentowała je 
w słubickiej bibliotece, a dziadek sfi -
nansował wydruk tomiku. Uwielbia 
czytać, fotografować i rysować.

(ap)
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Tak słubiczanie świętowali 3 maja
Po raz 18. odbył się 3 maja w Słubicach festyn wincentyński, zorganizowany przez gminę i parafi ę pw. NMP Królowej 
Polski. Powód świętowania był podwójny. Jak podkreślał burmistrz Tomasz Ciszewicz 226 lat temu Sejm Czteroletni 
uchwalił Konstytucję 3 maja. Była to druga na świecie i pierwsza w Europie ustawa regulującą m.in. prawa i obowiązki 
obywateli. 3 maja to także święto Matki Bożej Królowej Polski, która patronuje parafi i przy ul. 1 Maja. Tradycyjnie organi-
zuje ona wówczas odpust. 

Środowe uroczystości rozpoczęły 
się mszą świętą w  kościele NMP 
Królowej Polski, a o 14.30, na boisku 
przy Zespole Szkół Ekonomiczno-
-Rolniczych, rozpoczął się festyn, 
który wspólnie z  burmistrzem 
otworzyli: proboszcz parafi i pw. 

NMP Królowej Polski ks. Tomasz 
Partyka i Leopold Owsiak z zarządu 
powiatu słubickiego. Na scenie 
swoje umiejętności zaprezento-
wali m.in. lokalni artyści i  dzieci 
ze słubickich przedszkoli. Zagrała 
też Kapela. N, składająca się z  kle-

ryków, którzy kontynuują ponad 
czterdziestoletnią historię zespołu 
„Lazaryści” działającego w semina-
rium misjonarskim na Stradomiu 
w Krakowie. W czasie festynu Straż 
Miejska znakowała rowery i  roz-
dawała dzieciom kamizelki od-

blaskowe, parafi anie sprzedawali 
upieczone przez siebie ciasta, z któ-
rych dochód zostanie przeznaczony 
na pomoc potrzebującym, Słubicka 
Fundacja na Rzecz Wspierania 
Sportu i  Edukacji «SOSIR» wraz 
z  grupą Pomagamy przygotowała 

konkursy dla dzieci, pracownicy 
Słubickiego Miejskiego Ośrodka 
Kultury zabawiali dzieci podczas 
warsztatów plastycznych, strażacy 
prezentowali swój sprzęt. Poniżej 
fotorelacja z tego wydarzenia. 

(beb)

Fot. Anna Panek-Kusz, Tomasz Fedyszyn 
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Jak się bronić przed skażeniami?
Tego uczono słubiczan
Około 70 słubiczan, członków gmin-
nego oraz powiatowego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego, Ochot-
niczej Straży Pożarnej, ze Słubic 
oraz strażacy Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej, a także 
Drużyny Wykrywania i  Alarmo-
wania Formacji Obrony Cywilnej 
gminy Słubice i  powiatu, Powia-
towej Stacji Sanitarno - Epidemiolo-
gicznej w  Słubicach – wzięli udział 
20 kwietnia w ćwiczeniach zorgani-
zowanych przez gminę Słubice. 

- Podczas ćwiczenia żołnierze – in-
struktorzy z  17. Wielkopolskiej Bry-
gady Zmechanizowanej praktycznie 
przeszkolili uczestników z  zakresu 
prowadzenia działań Posterunku 
Obserwacji Skażeń, alarmowania 
ludności, posługiwania się sprzętem 
i indywidualnymi środkami ochrony 
przed skażeniami – mówi Roman 
Filończuk, kierownik Biura Bezpie-
czeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
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Ale Frajda 
zrobiła frajdę 
publiczności 

Zespół Frajda został zaproszony do udzia-
łu w I Rewii Dziecięcej we Frankfurcie nad 
Odrą, która została zorganizowana przez 
Fanfarengarden.

Słubickie tancerki tworzą dwie 
formacje: starsze – Frajdę, 
a  młodsze – Małą Frajdę. Obie 
grupy prezentowały się za Odrą 
dwukrotnie. Najpierw 28 kwietnia 
wystąpiły dla dzieci z  obu stron 
granicy. Po udanym show słu-
biczanki uczestniczyły w  party 
z  okazji Międzynarodowego Dnia 
Tańca. Dzień później oklaskiwała 
je dorosła publiczność w hali kon-
certowej we Frankfurcie. – Frajda 
zaprezentowała dwa układy ta-
neczne, inscenizację taneczną 
Pokojówki oraz układ tańca no-
woczesnego Magic – opowiada 
prowadzącą zespół  Beata Kempa. 

- Mała Frajda pokazała insce-
nizację Czarownice oraz układ 
Pink. W  koncercie uczestniczyło 
wielu utalentowanych artystów 
ze Słubic i  Frankfurtu i  było to 
niesamowite przeżycie dla dzieci. 
Mamy nadzieję, że w  przyszłym 
roku także zostaniemy zaproszeni 
do udziału w  Rewii Dziecięcej we 
Frankfurcie – dodaje B. Kempa.

3 maja Frajdę można też było po-
dziwiać podczas Pikniku Wincen-
tyńskiego w  Słubicach, a  14  maja 
Frajda wzięła udział w  Koncercie 
Wiosennym Chórów w hali koncer-
towej we Frankfurcie. 

(beb)

Beata Kempa wspólnie ze swoimi podopiecznymi po występach we Frankfurcie.   
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KONSULTACJE

POLSKO-NIEMIECKIE CENTRUM MEDYCZNE 

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

UMÓW WIZYTĘ: tel. 95 758 26 49 / info@brandmed.eu  
www.brandmed.eu / www.facebook.com/centrummedycznebrandmed/

Ortopedia
Chirurgia
Chirurgia naczyniowa
Chirurgia urazowa
Dermatologia
Neurologia
Gastroenterologia
Urologia
Kardiologia
Dietetyka
Psychologia

REHABILITACJA

Fizjoterapia 
Hydroterapia
Fizykoterapia
Terapia manualna
Masaż leczniczy
Drenaż limfatyczny
Fala uderzeniowa
Magnetostymulacja

DIAGNOSTYKA
Laboratorium 
diagnostyczne
USG 
EMG

Joga
Zdrowy kręgosłup 
Gimnastyka osób starszych

ZAJĘCIA RUCHOWE

w  Urzędzie Miejskim w  Słubicach. 
– Wśród szkolących byli też strażacy 
z  OSP Słubice, którzy prowadzili 

szkolenie z zakresu udzielania pierw-
szej pomocy medycznej – dodaje. 
Członkom drużyn, biorących udział 

w  szkoleniu, w  imieniu burmistrza 
Tomasza Ciszewicza organizatorzy 
wręczyli dyplomy z  podziękowa-

niami. Szkolenie zakończono żoł-
nierską grochówką. 

(beb)

Reklama
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Gdy w 1940 roku zapadła decyzja o li-
kwidacji obozu przejściowego w Mię-
dzyrzeczu (Auff angslager Meseritz) 
zaczęto szukać nowego miejsca. 
Stosowna informacja do wszyst-
kich landratów okręgu rejencyjnego 
Frankfurt nad Odrą została wysto-
sowana 1 listopada 1940 r. przez 
prezydenta tegoż okręgu Heinricha 
Refardta. Ze względów praktycz-
nych nowy obóz chciano urządzić 
o wiele bliżej siedziby Gestapo, która 
mieściła się wówczas w  dzisiejszym 
budynku głównym Europejskiego 
Uniwersytetu Viadrina.

2 listopada 1940 r. z  Między-
rzecza wyruszył transport więź-
niów w  kierunku Frankfurtu, ale 
na miejscu pod nadzorem policji 
pozostawały więźniarki oraz około 
20 więźniów zatrudnionych w mię-
dzyrzeckiej suszarni. Do czasu 
utworzenia obozu policyjnego pod 
Frankfurtem polskich robotników 
cywilnych przetrzymywano w wię-
zieniu frankfurckim.

Na lokalizację nowego obozu 
policyjnego pod Frankfurtem wy-
brano ostatecznie Schwetig (obecnie 
Świecko) na prawym brzegu Odry. 
Plan powołania tego typu obozów 
został zakomunikowany poszcze-
gólnym placówkom Gestapo przez 
samego szefa Reichsführera SS 
Heinricha Himmlera w  piśmie z  8 

marca 1940 r. Ofi cjalne zarządzenie 
wykonawcze w  tej sprawie zostało 
jednak wydane dopiero 28 maja 1941 
r. Tym samym powołanie takiego 
obozu przez władze rejencyjne we 
Frankfurcie nad Odrą było swego 
rodzaju wyprzedzeniem ofi cjalnej 
decyzji w tej sprawie.

Niewinnej nazwy „Oderblick” 
(Widok na Odrę) po raz pierwszy 
użyto w  piśmie z  dnia 20 grudnia 
1940 r. adresowanym przez szefa 
Gestapo we Frankfurtu nad Odrą do 
wszystkich landratów okręgu frank-
furckiego.

Na początku 1941 r. w  obozie 
przebywało około 600 osób, 
w  większości Polacy, ale też Żydzi. 
6 km drogi z Frankfurtu do Świecka 
przemierzano zazwyczaj pieszo. 
Praca w  obozie miała charakter 
mocno wyniszczający, a  tym 
samym pośrednio eksterminacyjny, 
tak jak i  obozy koncentracyjne. 
Służby obozowe stosowały różnego 
rodzaju kary fi zyczne, m.in. wielo-

krotne bicie kijem, bieganie wokół 
klombu i  inne, także przy użyciu 
szczutych psów.

Więźniów angażowano m.in. do 
pracy w  elektrowni, gazowni miej-
skiej, w  obozowej kopalni żwiru 
czy pobliskich majątkach rolnych. 
Porcje żywnościowe miały przy tym 
charakter głodowy, przez co nie-

którzy osadzeni tracili w  czasie po-
bytu w obozie ponad 50 proc. masy 
swojego ciała. Codziennie chowano 
co najmniej kilku zmarłych na te-
renie obozu, jeśli nie z wycieńczenia, 
to przez mordercze tortury.

Ze względu na brak instalacji 
sanitarnych (istniał wyłącznie 
rów kloaczny) oraz inne ciężkie 
warunki bytowe, 3 listopada 1941 
roku, wybuchła epidemia tyfusu 
brzusznego i krwawej biegunki. Na 

ten czas zawieszono działalność 
obozu i  nie przyjmowano nowych 
osób, ani też nie zwalniano dotych-
czas przyjętych. Brakowało wła-
ściwej opieki medycznej, a  przez 
to każdy zdany był wyłącznie na 
samego siebie.

7 maja 1942 r. o  ponownym 
otwarciu obozu poinformował SS-
-Sturmbahnführer Reinhard Wolf, 
szef rejencyjnej placówki Gestapo 
we Frankfurcie nad Odrą. Liczba 
więźniów, wśród których domino-
wali Polacy, wzrosła do 1100-1500. 
Wśród innych narodów, które tra-
fi ły do Świecka, byli m.in. Francuzi, 

Belgowie, Hiszpanie, Bułgarzy, Ju-
gosłowianie, Rosjanie, a  od 16 paź-
dziernika – także Niemcy. 

Można przypuszczać, że w  oko-
licach dawnego obozu znajduje się 
kilka masowych grobów, chociażby 
na terenie dawnego wiejskiego 
cmentarzyska. Do katów obozu 
w  Świecku należeli m.in. komen-
dant obozu SS-Obersturmführer 
Heinrich Schneider, komisarz Ge-
stapo Kleinert, członkowie załogi 
obozowej SS-Stabsscharführer 
Willi Dietrich i  Oberscharführer 
Schmidt, ale też lekarz obozowy 
SS-Obersturmführer Schultz, czy 
sanitariusz SS-Scharführer Otto 
Meyer.

Od 1 czerwca 1944 r. do obozu 
przyjmowano również kobiety. 
Zgodnie z  relacjami Longiny 
Szczęśniewskiej maszerowały one 
z  Frankfurtu do Schwetig, gdzie 
czekało na nie 15-16 kobiecych ba-
raków. Oprócz Polek żyły tu również 
Rosjanki i Żydówki. Obóz został za-
mknięty w styczniu 1945 r.

30 stycznia tegoż roku miał 
miejsce tzw. Marsz Śmierci (Tode-
smarsch), podczas którego około 
1.600 więźniów opuściło baraki 
w  Świecku i  udało się w  7-tygo-

dniowy marsz w  kierunku obozu 
koncentracyjnego Sachsenhausen. 
Ci, którym udało się przeżyć, pra-
cowali na lotnisku w  Poczdamie. 
Marsz kontynuowali przez Buchen-
wald do obozu koncentracyjnego 
Dachau. Ocalałych, którzy dotarli 
do Bawarii, wyzwoliła ponoć armia 
amerykańska.

Około 70 niezdolnych do 
marszu osób pozostało na miejscu 
w Świecku – ich ciała strawił ogień 
rozniecony przez administrację 
likwidowanego obozu. Niemcy 
chcieli w  ten sposób zatrzeć ślady 
swoich zbrodni przed nacierającą 
od strony Rzepina Armią Czerwoną. 
2 lutego 1945 r. ostatni niemieccy 
mieszkańcy Świecka zostali ewa-
kuowani w  kierunku północnym. 
Dzień później Świecko zostało za-
jęte przez radziecką 77. Dywizję 
Strzelców Gwardii.

Pomnik ku czci ofi ar postawiono 
w Świecku dopiero w 1977 r. Dawny 
plac apelowy zdążył w  między-
czasie zarosnąć topolami. Jesienią 
2007 r. gmina Słubice odsłoniła 
tablicę z  60 nazwiskami znanych 
imiennie ofi ar Arbeitserziehungs-
lager „Oderblick”. 

Roland Semik 

Na zdjęciu więzień obozu Tadeusz Paw-

likowski (fotografi a znajduje się w ar-

chiwum Okręgowej Komisji Badania 

Zbrodni Hitlerowskich w Jeleniej Górze).

Na zdjęciu autor artykułu na terenie obozu w Świecku.  

 To ważne miejsce martyrologii na ziemi słubickiej 

Obóz w Świecku kryje wstrząsające historie 
Nazwa „Oderblick” – Widok na Odrę, brzmiała niewinnie. Tymczasem na terenie obozu karnej pracy wychowawczej 
w Świecku działy się rzeczy straszne. Na początku 1941 r. przebywało tu około 600 osób, w większości Polacy, ale też 
Żydzi, którzy byli zmuszani do wyniszczającej pracy. Służby obozowe stosowały też różnego rodzaju kary fi zyczne. Co-
dziennie chowano co najmniej kilku zmarłych na terenie obozu, jeśli nie z wycieńczenia, to przez mordercze tortury.
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Katyń. Pamiętamy!
Słubiczanie uczcili 13 kwietnia ofi ary zbrodni katyńskiej. Na placu 
Sybiraków odczytany został apel pamięci i zapłonęły znicze pod po-
mnikiem Sybiraków. W uroczystości, przygotowanej przez Społeczny 
Komitet Budowy Pomnika Sybiru i Niepodległości, wzięli udział m.in. 
przedstawiciele gminy, powiatu, szkół, policji, straży granicznej. 

Ofi arami zbrodni dokonanej przez 
NKWD, po agresji ZSRR na Polskę 17 
września 1939 roku, byli m.in. żoł-
nierze Wojska Polskiego, naukowcy, 
lekarze, inżynierowie, prawnicy, 
nauczyciele, urzędnicy państwowi, 

przedsiębiorcy. Co najmniej 21 768 
obywateli Polski, w  tym ponad 10 
tys. ofi cerów wojska i  policji. Za-
mordowano ich wiosną 1940 roku. 
Pogrzebano w  masowych grobach 
w  Katyniu, Miednoje, Piatichat-

kach na przedmieściu Charkowa, 
Bykowni i  w  innych nieznanych 
miejscach. Zrobiono to w  wielkiej 
tajemnicy. Już w 1943 roku zbiorowe 
groby ujawniono w Katyniu. 

(beb)
W Dniu Pamięci Ofi ar Zbrodni Katyńskiej słubiczanie zgromadzili się pod pomnikiem 

Sybiraków.   
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Wystawa „Młodzi zdolni” w Galerii Małej
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W Galerii Małej Słubickiego Miejskiego 
Ośrodka Kultury można oglądać wystawę 
„Młodzi zdolni”, która jest podsumowaniem 
artystycznych realizacji uczniów: Szkoły 
Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum nr 1 ze Słubic. 
Uczą się oni i tworzą pod kierunkiem na-
uczycielki plastyki Tatiany Uwarkin. 

Dni Europy 
w przedszkolu 
„Pinokio”

9 maja dzieci z  przedszkola Pi-
nokio przedstawiły w  krótkich 
formach scenicznych kilka krajów 
należących do Unii Europejskiej. 
Każda grupa dostała „swój” kraj, 
zapoznała się z  jego historią, tra-
dycjami, zabytkami i  potrawami. 
Wybrała to, co najbardziej cha-

rakterystyczne dla danego kraju. 
W  ten sposób dzieci zwiedziły  
razem Francję, Grecję, Niemcy, 
Włochy, Polskę, Holandię i  Hisz-
panię. Oklaskiwały je przedszko-
laki z innych grup i licznie przybyli 
rodzice. 

(dk)
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Szkolenie z pierwszej 
pomocy przedmedycznej 
w bibliotece słubickiej

26 kwietnia w oddziale dla dorosłych słubickiej biblioteki odbyło się 
bezpłatne szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 
Szkolenie przeprowadził instruktor,  licencjonowany ratownik me-
dyczny Jacek Balcewicz. 
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- Nasz gość  w  niezwykle ciekawy, 
rzeczowy i praktyczny  sposób prze-
kazał najistotniejsze aspekty udzie-
lania pierwszej pomocy w  różnych 
sytuacjach życiowych. Prezentacja, 
która została wzbogacona przykła-
dami z  ratowniczej codzienności  
wywołała dyskusję – opowiadaja 
pracownicy biblioteki.  J. Balce-
wicz zwracał uwagę, że udzielając 
pomocy w  nagłych sytuacjach naj-
ważniejsze są pierwsze minuty. Jeśli 
będziemy potrafi li wykorzystać 
ten czas, mamy szansę uratować 
ludzkie życie. 

Źródło: Biblioteka miejska 

Na wystawie można zobaczyć kil-
kadziesiąt prac zrealizowane w róż-
nych technikach. Są to zarówno 
rysunki, grafi ki, wyklejanki jak rów-
nież obiekty przestrzenne. 

Prace zaskakują różnorodno-
ścią form i  pomysłowością. Tatiana 
Uwarkin podkreśla, że młodych 
zdolnych jest wielu i  warto dać im 
szanse na realizację i  prezentację 
w  większym gronie. Każdy autor 
włożył dużo serca w przygotowanie 
swojej prezentacji, a  nauczycielka 
motywowała ich i  doradzała. Na 

wernisaż, który odbył się 18 maja, 
przybyli uczniowie, ich rodzice, 
przyjaciele i znajomi. Wystawa pre-
zentuje się wspaniale. 

Serdecznie zapraszamy!
Anna Panek-Kusz 
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Rusza Akademia Fotografi i 
i Multimediów lAbiRynT

Słubicka AKFA z wystawą na Słowacji
Grupa fotografi czna AKFA działająca przy Galerii OKNO Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury zaprezentowała swoje 
prace na 10. Międzynarodowym Festiwalu Fotografi i w słowackich Lewcach.   
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Prace, które tam pokazali, powsta-
wały podczas warsztatów prowa-
dzonych przez Annę Panek-Kusz, 
głównie podczas spotkań w ramach 
Akademii Fotografi i i Multimediów 
lAbiRynT. Pierwszy raz wystawa 
była prezentowana podczas słu-
bicko-frankfurckiego festiwalu lA-
biRynT, następnie w  Galerii OKNO, 
przy okazji promowania kalendarza 
ilustrowanego między innymi tymi 
fotografi ami, a  ostatnio również 
w  słubickiej bibliotece. Obecnie do 

końca maja można ją jeszcze oglądać 
w  CK Junior Levice. W  planach są 
kolejne prezentacje.

Na wystawie prezentowanych 
jest ponad 60 prac, 21 autorów:

Witolda Cholewy, Mikołaja Czyżew-
skiego, Joanny Czyżewskiej –Korbus, 
Janusza Duszkiewicza, Tomasza Fe-
dyszyna, Natalii Janczyckiej, Kamili 
Klepackiej, Karoliny Konczyńskiej, 
Artura Kozłowskiego, Krystyny 

Kruszyny, Emilii Kusz, Pawła Lecha, 
Anny Łysiak, Beaty Łysiak, Kamila 
Mirończuka, Dariusza Olechno, 
Julii Olechno, Haliny Samsonowicz, 
Anety Szcześniewicz, Agnieszki 
Woźny, Andrzeja Zarywskiego.

Jak to się stało, że wystawa 
trafi ła na słowacki festiwal 
opowiada Anna Panek-Kusz.

 - Będąc w zeszłym roku w Levicach 
ze swoją wystawą poznałam zasady 

towarzyszące organizacji tamtej-
szych wystaw. Jednym z  punktów 
jest między innymi prezentacja 
grup fotografi cznych działających 
w  różnych krajach. Postanowiłam 
wysłać zgłoszenie wraz z  portfolio 
naszych prac i  udało się. Jestem 
bardzo dumna z  całej grupy, która 
wspaniale się rozwija. Wyjazd na fe-
stiwal to również bardzo dobre ko-
lejne doświadczenie, konfrontacja 
z  nową publicznością, wymiana 
spostrzeżeń. Ważny jest również 
aspekt poznawczy-  udział w innych 
festiwalowych prezentacjach i  dys-
kusjach. Na słowackim festiwalu 
główny nurt stanowi fotografi a 
dokumentacyjna, reportażowa, 
dużo realizacji utrzymanych jest 
w konwencji czarno-białej. Dlatego 
tym bardziej miło było usłyszeć 
od jednego z  kuratorów Gabriela 
Kosmaly, że naszą wystawą wnie-
śliśmy świeży powiew, nowe 
spojrzenie na fotografi e poprzez za-

stosowanie i  łączenie nowych me-
diów do kreowania obrazu. Miłym 
akcentem, który na pewno pod-
niósł rangę naszej prezentacji, była 
również obecność przedstawiciela 
Polskiego Instytutu w  Bratysławie 
Jacka Gajewskiego. 

Na Słowacji grupę reprezento-
wało 10 osób: Anna Panek-Kusz, 
Maciej Kusz, Paweł Lech, Ania Ły-
siak, Agnieszka Woźna, Natalia Jan-
czycka, Karolina Konczyńska, Beata 
Łysiak, Tomasz Fedyszyn, Joanna 
Czyżewska-Korbus.   

Początki grupy AKFA prowa-
dzonej przez Annę Panek- Kusz się-
gają roku 1998 i  choć zmieniają się 
uczestnicy, wkraczają kolejne poko-
lenia, to pasja fotografi i wciąż trwa. 
To ich prace możemy m.in oglądać 
w  kalendarzach wydawanych każ-
dego roku przez Galerie OKNO 
Słubickiego Miejskiego Ośrodka 
Kultury.   

(beb)
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Serdecznie zapraszamy wszyst-
kich, od 9 do 99 lat, pasjonatów 
sztuki, fotografi i, nowych mediów 
zarówno tych, którzy dopiero 
chcieliby zacząć swoją przygodę, 
jak również tych bardziej doświad-
czonych, czy wręcz profesjona-
listów do wspólnego tworzenia 
w ramach warsztatów. Poprowadzą 
je polscy i  niemieccy artyści: To-
masz Dobiszewski (Wrocław), 
Michael Kurzwelly (Słubfurt), 
Anna Panek-Kusz (Słubice), Karen 
Stuke (Berlin), Norbert Wiesneth 
(Berlin). W tym roku będzie pięciu 
artystów i  5 różnych warsztatów. 
Uczestnictwo jest bezpłatne. 
Aby zapoznać się z  pełną ofertą, 
poznać szczegóły, kalendarium 
warsztatów, artystów prowadzą-
cych warsztaty, zapraszamy na 
spotkanie organizacyjne, które od-
będzie się w poniedziałek 29 maja 
o  17.30 w  Galerii OKNO Słubic-
kiego Miejskiego Ośrodka Kultury 
(ul. 1 Maja 1). 

Warsztaty w  ramach Akademii, 
które poprzedzają Festiwal Nowej 
Sztuki lAbiRynT, dają możliwość 
osobom w  różnym wieku na przy-
godę ze sztuką, fotografi ą, a w kon-
sekwencji na zaprezentowanie 
swoich realizacji na festiwalu, który 
w tym roku planowany jest w dniach 
13-15 października. 

Serdecznie zapraszamy, kontakt: 
galeriaokno@op.pl 

(ap)

Słubiczanie podczas ubiegłorocznych warsztatów w ramach lAbiRynTu. 

Mam przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w Akademii Labiryntu. Każdego roku,  ja i moi synowie, jesteśmy uczestnikami 
warsztatów Akademii, które są wyjątkowe, niepowtarzalne, twórcze, nietuzinkowe. Możliwość przebywania w Galerii Okno  i czerpania wiedzy 
od wykładowców  - artystów w ramach Akademii, pozwala nam na nieszablonowość  w postrzeganiu życia i świata. Rodzinna i przyjazna 
atmosfera panująca w Galerii Okno dodatkowo zachęca do wzięcia udziału w zajęciach.  Serdecznie polecam Joanna Korbus.
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INFORMACJA

Burmistrz Słubic informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach w dniu 16 maja 2017r. wywieszono wykaz nierucho-

mości gruntowych, stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat, na rzecz dotychcza-

sowych Dzierżawców:

• Słubice ul. Staszica, część działki 276/23 o pow. 20,60m2 – zabudowany garażem murowanym,

• Słubice ul. Reja – część działki 626/1 o pow. 18,60m2 - zabudowany garażem murowanym,

• Słubice ul. Chopina, część działki 423/4 o pow. 19,80m2 - zabudowany garażem blaszanym,

• Słubice ul. Konstytucji 3 Maja/ ul. Staszica / ul. Jagiełły, część działki 276/23 o pow. 18m2 – zabudowany garażem murowanym,

• Słubice ul. Sienkiewicza, część działki 593/6 o pow. 13,30m2 – zabudowany garażem blaszanym,

• Słubice ul. Narutowicza, część działki 335/58 o pow. 15,80m2 – zabudowany garażem blaszanym,

• Słubice pl. Przyjaźni, część działki obecnie 629/77 (dawniej 629/75) o powierzchni 22m2– zabudowany garażem murowanym,

• Słubice ul. Wojska Polskiego, część działki 366/4 o pow. 87,10m2 – zieleń izolacyjna,

• Słubice ul. Wojska Polskiego, część działki 366/4 o pow. 83m2 – uprawa warzyw,

• Słubice ul. Wojska Polskiego, część działki 366/4 o pow. 13,60m2 - zabudowany budynkiem gospodarczym,

• Słubice ul. Wojska Polskiego, część działki 366/4 o pow.18,30m2 - zabudowany garażem murowanym,

• Słubice ul. Narutowicza, część działki 335/58 o pow. 7,60m2 - zabudowany budynkiem gospodarczym,

• Słubice pl. Przyjaźni, obecnie część działki 629/77 (dawniej 629/75) o pow. 18m2 - zabudowany garażem murowanym,

• Słubice ul. Narutowicza, część działki 335/58 o pow. 20m2 – posadowienie garażu blaszanego, 

• Słubice ul. Wojska Polskiego, część działki 476/37 o pow. 18,40m2 – zabudowany garażem murowanym,

• Słubice ul. Chopina, część działki 423/4 o pow. 17,10m2 - zabudowany garażem blaszanym,

• Słubice ul. Jagiełły, część działki 343/33 o pow. 19m2 - zabudowany garażem blaszanym, 

• Słubice ul. 1 Maja, część działki 715/23 o pow. 18m2 – zabudowany garażem murowanym,

• Słubice ul. Żeromskiego / ul. M. Konopnickiej, część działki 68/115 o pow. 18,50m2 - zieleń izolacyjna,

• Słubice ul. 1 Maja, część działki 715/23 o pow. 18m2 – zabudowany garażem murowanym,

• Słubice pl. Bohaterów, część działki 1088/9 o pow. 18m2 - zabudowany garażem murowanym, 

• Słubice ul. Wojska Polskiego, część działki 419/4 o pow. 18m2 - zabudowany garażem murowanym, 

• Słubice ul. Wojska Polskiego, część działki 458/30 o pow. 18,70m2 – zabudowany garażem murowanym, 

• Słubice ul. Wojska Polskiego, część działki 1280/2 o pow. 19m2 – zabudowany garażem murowanym,

• Słubice ul. Konstytucji 3 Maja / ul. Staszica / ul. Jagiełły, część działki 276/23 o pow. 18m2 – zabudowany garażem blaszanym,

• Słubice ul. Kopernika, część działki 427/30 o pow. 136,50m2 – zieleń izolacyjna/ uprawa warzyw,

• Słubice ul. Narutowicza, część działki 335/58 o pow. 6m2 - zabudowany budynkiem gospodarczym,

• Słubice ul. Narutowicza, część działki 335/58 o pow. 213m2 - uprawa warzyw,

• Słubice ul. Kościuszki, działka 726/53 o pow. 45m2 - zieleń izolacyjna,

• Rybocice, część działki 132/1 o pow. 17,55m2 - poprawa zagospodarowania posiadanej nieruchomości – poszerzenie wjazdu,

• Słubice ul. Stefana Batorego, część działki 1008 o pow. 30m2 - poprawa zagospodarowania posiadanej nieruchomości,

• Słubice ul. M. Konopnickiej, część działki 683/123, 683/126 o pow. 3m2 - budowa schodów zewnętrznych

• Słubice ul. M. Konopnickiej część działki 683/123, 683/126 o pow. 9m2 - utwardzenie terenu 

• Słubice ul. Wojska Polskiego, część działki 419/4 o pow. 16m2 - zabudowany garażem murowanym,

• Słubice ul. Wojska Polskiego, część działki 1280/2 o pow. 20m2 - zabudowany garażem murowanym,

• Słubice ul. Chopina, Część działki 1208 o pow. 24,50m2 - zabudowany garażem blaszanym,

• Słubice ul. Wojska Polskiego, część działki 1280/2 o pow. 22m2 - zabudowany garażem (nietrwale związanym z gruntem)

• Słubice ul. Szczecińska, działka 62/79 o pow. 18m2 - grunt wraz z garażem (rząd IV segment 27),

• Słubice ul. Konstytucji 3 Maja / ul. Jagiełły / ul. Staszica, część działki 278/10 o pow. 7m2 - zabudowany budynkiem gospodarczym,

• Rybocice, część działki 132/1 o pow. 2500m2 – pastwisko,

• Słubice ul. Szczecińska, część działki 381/44 o pow. 490 m2 - zieleń izolacyjna / uprawa warzyw

• Słubice, ul. Kopernika / ul. Wałowa, część działki 499 o pow. 63,55m2 - uprawa warzyw,

• Słubice ul. Bohaterów Warszawy, część działki 457/6 o pow. 16m2 - zabudowany garażem murowanym,

• Słubice ul. Paderewskiego, część działki 542/56 o pow. 56m2 - zieleń izolacyjna,

• Słubice ul. Narutowicza, część działki 335/58 o pow. 14,20m2 - zabudowany garażem blaszanym,

• Słubice ul. Stefana Batorego, część działki 1229/23 o pow. 54,50m2 - zieleń izolacyjna,

• Kunowice ul. Słubicka, działka 123/20 o pow. 72m2 - zieleń izolacyjna,

• Słubice pl. Bohaterów / ul. Narutowicza, część działki 1088/11 o pow. 12m2 - zabudowany budynkiem gospodarczym,

• Słubice pl. Przyjaźni, część działki obecnie 629/77 (dawniej 629/75) o pow. 23m2 - zabudowany garażem murowanym,

• Słubice ul. Staszica, część działki 278/10 o pow. 18m2 - zabudowany garażem murowanym,

• Słubice ul. 1 Maja, część działki 715/23 o pow. 19m2 - zabudowany garażem murowanym,

• Słubice ul. Chopina, część działki 423/4 o pow. 16,50m2- zabudowany garażem blaszanym,

• Słubice ul. Chopina, część działki 423/4 o pow. 12,30m2 - zabudowany garażem blaszanym,

• Słubice ul. Żeromskiego, działka 619/36 o pow. 23m2 - zabudowany garażem murowanym,

• Słubice ul. Szczecińska, działka 62/18 o pow. 18m2 - grunt wraz z garażem (rząd I segment 6),

• Słubice ul. Chopina, część działki 1208 o pow. 19,10m2- zabudowany garażem blaszanym,

• Słubice ul. Chopina, część działki 423/4 o pow. 11,50m2 - zabudowany budynkiem gospodarczym,

• Słubice pl. Przyjaźni, część działki obecnie 629/77 (dawniej 629/75) o pow. 19m2 - zabudowany garażem murowanym,

• Słubice pl. Przyjaźni, część działki obecnie 629/77 (dawniej 629/75) o pow. 18m2- zabudowany garażem murowanym,

• Słubice pl. Przyjaźni, część działki 629/73 o pow. 24m2 - zabudowany garażem murowanym,

• Świecko, część działki 47 o pow. 500m2 - zieleń izolacyjna,

• Słubice ul. Nocznickiego, część działki 317/5 o pow. 29m2 - zieleń izolacyjna,

• Słubice ul. Wandy, części działek 701/77 i 701/78 o 119m2 – zieleń izolacyjna,

• Słubice ul. Narutowicza, część działki 335/58 o pow. 123m2 - uprawa warzyw / zieleń izolacyjna,

• Słubice ul. Narutowicza, część działki 335/58 o pow. 64m2 - uprawa warzyw,

• Słubice ul. Jedności Robotniczej / ul. Mickiewicza, część działki 668/28 o pow. 17,50m2 - grunt wraz z garażem,

• Słubice ul. Wojska Polskiego / ul. Piłsudskiego, działka 449/65, część działki 449/64 o pow. 29m2 - zabudowany garażem murowanym,

• Słubice ul. Konstytucji 3 Maja / ul. Staszica / ul. Jagiełły, część działki 276/23 o pow. 21m2 - zabudowany garażem blaszanym,

• Słubice ul. Kilińskiego, działka 601/4 o pow. 23m2 - zabudowany garażem murowanym,

• Słubice pl. Przyjaźni, część działki 629/73 o pow. 17m2 - zabudowany garażem murowanym,

• Słubice pl. Przyjaźni, część działki obecnie 629/77 (dawniej 629/75) o pow. 18m2 - Zabudowany garażem murowanym,

• Słubice os. Słowiańskie, część działki 619/49 o pow. 15,30m2 - zabudowany garażem blaszanym,

• Słubice ul. Wojska Polskiego, Część działki 419/4 o pow. 18m2 - zabudowany garażem blaszanym,

• Słubice pl. Przyjaźni, działka 521/6 o pow. 16m2 - zabudowany garażem murowanym,

• Słubice pl. Przyjaźni, część działki obecnie 629/77 (dawniej 629/75) o pow. 18m2 - zabudowany garażem murowanym,

• Słubice ul. Wojska Polskiego, część działki 449/64 o pow. 14,30m2 - zabudowany garażem blaszanym,

• Słubice ul. Jagiełły, część działki 343/33 o pow. 13,30m2 - zabudowany garażem blaszanym,

• Słubice ul. Jagiełły, część działki 343/33 o pow. 5m2 - zabudowany budynkiem gospodarczym,

• Słubice ul. Jagiełły, część działki 343/33 o pow. 14,10m2 - zabudowany garażem blaszanym,

• Słubice ul. Sienkiewicza, część działki 593/6 o pow. 12,50m2 - zabudowany garażem blaszanym,

• Słubice pl. Wolności, część działki 539/33 o pow. 21m2 - zabudowany garażem murowanym,

• Słubice ul. Chopina, część działki 423/4 o pow. 16m2 - zabudowany garażem blaszanym

• Słubice ul. Chopina, część działki 423/4 o pow. 17m2 - zabudowany garażem blaszanym,

• Słubice pl. Przyjaźni, część działki obecnie 629/77 (dawniej 629/75) o pow. 18m2 - zabudowany garażem murowanym,

• Słubice pl. Przyjaźni, część działki obecnie 629/77 (dawniej 629/75) o pow. 18m2 - zabudowany garażem murowanym,

• Słubice pl. Przyjaźni, część działki obecnie 629/77 (dawniej 629/75) o pow. 19m2 - zabudowany garażem murowanym,

• Słubice ul. Królowej Jadwigi, część działki 1229/23 o pow. 62m2 - zieleń izolacyjna,

• Słubice ul. Kopernika / ul. Wałowa, część działki 498/5 o pow. 133m2 - zieleń izolacyjna.

Wykaz wywieszono dnia 16 maja 2017r. na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach oraz zamieszczono na stronie 

urzędu bip.slubice.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w  siedzibie Urzędu Miejskiego w  Słubicach przy ul.  Akademickiej 1 

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

Słubice, dn. 17.05.2017r. 

Grzegorz Miecugow 

w słubickiej bibliotece!
25 maja o 17.00 w oddziale dla dorosłych słubickiej biblioteki gościć będzie 
Grzegorz Miecugow, dziennikarz, autor książek: „Inny punkt widzenia”, 
„Kontaktowi, czyli szklarze bez kitu”, „Przypadek”, Trójka do potęgi”, znany 
m.in. z prowadzenia programu „Szkło kontaktowe” w TVN. Wstęp wolny! 
Grupy zorganizowane prosimy o  wcześniejszy kontakt w  celu rezerwacji 
miejsc (tel. 95 758 23 72).  

(beb) 

Były niebezpieczne 
topole, są tuje 

Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w  Golicach, w  połowie maja, wzięli 
udział w  sadzeniu drzew wokół 
boiska.  Piękne tuje pojawiły się 
w  miejscach, gdzie do niedawna 
rosły wielkie topole, które zagrażały 

już bezpieczeństwu. Z tego powodu, 
w  ubiegłym roku, trzeba je było 
usunąć. W  ich miejsce posadzono 
nowe drzewa, których zakup sfi nan-
sowała Rada Sołecka.  

(beb)
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• kierowca pojazdu ciężarowego 
• pomocnik rolnika (doświadczenie w obchod-
    zeniu się nowoczesnymi traktorami)
• mechanik maszyn budowlanych i rolniczych
• płaca 11 euro na godz.

PRACA W NIEMCZECH
Obecnie poszukujemy pracowników na stanowisko:

Dokumenty aplikacyjne można wysyłać na maila do 
ph-nutzfahrzeuge@t-online.de lub zgłaszać się telefo-
nicznie: 0049 33746/72180, 14913 Riesdorf (Niemcy)

Brunnenring 1 • Eisenhüttenstadt

Gabinet Podologiczny szuka do pracy:
• Podologa (k/m) na połowę lub pełny etat
• Pielęgniarza stóp (k/m) na połowę lub pełny etat
• Praktykanta lub osobę wykształconą (m/k)
 w zawodzie podologii
Czekamy na Twoje zgłoszenie! Oferujemy pracę w zgranym zespole, 
ponadprzeciętne zarobki oraz przyjazną atmosefrę.

Wiecej informacji pod numerem
0049 3364 7737735
Zgłoszenia proszę wysyłać
do  Grit Klemig
E-Mail: grit.podologie@gmail.com

G
M
B
H

Metall- und Zaunbau

SCHÄFER

INFORMACJA

W Urzędzie Miejskim w Słubicach na okres 21 dni, wywieszono Zarządzenie Nr 114/2017 Burmistrza Słubic z dnia 08.05.2017 

r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych i pomieszczenia gospodarczego stanowiących zasób Gminy Słubice, 

przeznaczonych do oddania w najem tym samym stronom na okres do trzech lat, które były uprzednio przedmiotem najmu 

na czas oznaczony do 3 lat.

Lp. Położenie Nr Księgi wieczystej Nr działki Pow. lokalu [m²] Przeznaczenie lokalu

1.
Słubice, 

ul. Sienkiewicza 1/8
GW1S/00003827/1 607/7 88,20 Lokal użytkowy

2.
Słubice, 

ul. Piłsudskiego 4
GW1S/00026906/4 1275 19,97 Lokal użytkowy

3.
Słubice, 

ul. Kochanowskiego 4
GW1S/00011275/3 695/13 5,51 Pomieszczenie gospodarcze

INFORMACJA

W Urzędzie Miejskim w Słubicach na okres 21 dni, wywieszono Zarządzenie Nr 115/2017 Burmistrza Słubic z dnia 08.05.2017 

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

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

Lp. Położenie Nr Księgi wieczystej Nr działki Pow. lokalu [m 2] Przeznaczenie lokalu

1.
Słubice,

ul. Sienkiewicza 44
GW1S/00014247/9 612/5 6,09

Pomieszczenie gospodarcze

2.
Słubice,

ul. Sienkiewicza 44
GW1S/00014247/9 612/5 4,41

Pomieszczenie gospodarcze

3.
Słubice,

ul. Paderewskiego 28
GW1S/00027621/9 542/56 3,58

Pomieszczenie gospodarcze

4.
Słubice,

ul. Paderewskiego 39
GW1S/00003957/9 539/33 4,10

Pomieszczenie gospodarcze

5.
Słubice,

ul. Wrocławska 2
GW1S/00005223/9 726/66 8,58

Pomieszczenie gospodarcze

INFORMACJA

W Urzędzie Miejskim w Słubicach na okres 21 dni, wywieszono Zarządzenie Nr 123/2017 Burmistrza Słubic z dnia 10.05.2017 

r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do oddania w dzierża-

wę na okres do trzech lat, w oparciu o pisemne wnioski zainteresowanych:

Lp. Położenie 

(miejscowość, ulica)

Nr Księgi wieczystej

nieruchomości

Nr działki Pow. lokalu [m ²] Przeznaczenie terenu / 

sposób zagospodarowania

1.

Słubice, 

Targowisko Miejskie

ul. Kopernika, 

stoisko nr 129

GW1S/00003821/7 418/6 9,00

Teren zabudowany 

pawilonem handlowym

2.

Słubice, 

Targowisko Miejskie

ul. Kopernika, 

stoisko nr 166

GW1S/00003821/7 418/6 9,00

Teren zabudowany 

pawilonem handlowym

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

16 maja 2017r. wywieszono wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących 

zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do dzierżawy na okres 10 lat, na rzecz 

dotychczasowego Dzierżawcy:

• Słubice ul. Sienkiewicza, część działki 1288/2 o  łącznej powierzchni 55m2 – 

zabudowany trzema budynkami gospodarczymi (16m2, 12m2, 27m2) w któ-

rych prowadzona jest działalność magazynowo – składowa ( w związku z pro-

wadzoną działalnością gospodarczą).

Wykaz wywieszono dnia 16 maja 2017r. na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miej-

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

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miej-

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

mościami i Architektury lub telefonicznie 095 737 20 51. Słubice, dn. 17.05.2017r. 

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

16 maja 2017r. wywieszono wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących 

zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do dzierżawy na czas nieoznaczony, na 

rzecz dotychczasowych Dzierżawców:

• Słubice al. Niepodległości, działka 729/179 o powierzchni 20m2 – zabudowany 

garażem murowanym (rząd IV segment 30),

• Słubice ul. Rysia, działka 949/182 o powierzchni 20m2 – zabudowany garażem 

murowanym (rząd V segment 33),

• Słubice ul. Rysia, działka 949/135 o powierzchni 17m2 – zabudowany garażem 

murowanym (rząd II segment 21).

Wykaz wywieszono dnia 16 maja 2017r. na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miej-

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

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miej-

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

mościami i Architektury lub telefonicznie 095 737 20 51. Słubice, dn. 17.05.2017r. 

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

16 maja 2017r. wywieszono wykazy nieruchomości gruntowych, stanowiących 

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

• Słubice os. Przemysłowe, część działki 74/153 o powierzchni 720m2 – tymcza-

sowe odstawianie firmowych samochodów oczekujących na serwis w zakła-

dowej stacji obsługi,

• Słubice ul. Sienkiewicza, część działki 615/10 o powierzchni 12m2 – zieleń izolacyjna,

• Słubice ul. Rysia, działka 949/93 o powierzchni 18m2 – grunt wraz z garażem 

(rząd III segment 6),

• Słubice pl. Przyjaźni, część działki 519/8 o pow. 1,44m2 – pojemnik na zbiórkę 

odzieży używanej, 

• Słubice ul. Piłsudskiego, część działki 449/64 o pow. 1,44m2 – pojemnik na 

zbiórkę odzieży używanej.

Wykazy wywieszono dnia 16 maja 2017r. na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miej-

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

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miej-

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

mościami i Architektury lub telefonicznie 095 737 20 51. Słubice, dn. 17.05.2017r. 

     Reklama
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USŁUGI POGRZEBOWE

s.c.

Dariusz Orłowski 
tel. 602 370 562 (24h) 

668 030 562 

Cmentarz Komunalny
ul. Sportowa 2
69-100 Słubice

Reklama

Lubisz gry planszowe? 
Ten klub jest dla ciebie! 
W Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury powstał Klub Gier Plan-

szowych. Co dwa tygodnie, w poniedziałki, od 17:00 do 19:00, 

w sali konferencyjnej (I piętro) spotykać się będą miłośnicy gier. 

Zapraszamy osoby od lat 10 do 110, które chcą miło spędzić czas 

oraz poznać nowe osoby. Nieważne czy kiedykolwiek w  coś 

grałeś – nasz instruktor wytłumaczy każdą grę, abyś mógł się 

przede wszystkim dobrze bawić. Jeżeli myślisz, że gry planszo-

we są tylko dla dzieci, a synonimem planszówki jest dla Ciebie 

nudne rzucanie kością i takie tytuły jak Chińczyk czy Grzybo-

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

Kino SMOK zaprasza
szczegóły i bilety na www.smok.slubice.pl

Kino SMOK

Riko prawie bocian 
od 26 maja

Piraci z Karaibów: 
Zemsta Salazara

w czerwcu

Uciekaj!
od 26 maja

Butterfl y Kisses
5 czerwca

Dzieciak rządzi
od 2 czerwca

Jutro będziemy 
szczęśliwi
w czerwcu

Obcy: przymierze
od 2 czerwca

Smerfy
w czerwcu

Strażnicy galaktyki 2 
w czerwcu

Piękny drań
22 czerwca

„N
2
O” - Żonglować każdy może!

To propozycja warsz-
tatów  cyrkowych  dla  
dzieci, młodzieży  
i ich rodzin z terenu 
gminy Słubice jako 
sposobu spędzania 
czasu wolnego. 

Tytułowe „N₂O” to sympatyczna   grupa 
młodych ludzi, wkraczająca do wsi na 
szczudłach i  monocyklach, żonglująca 
maczugami i  piłeczkami, działająca jak 
gaz rozweselający,   czyli   tlenek azotu. 
W  ramach projektu animatorzy N₂O– 
instruktorzy żonglerki i  ekwilibrystyki 
oraz pedagodzy cyrku będą przemiesz-
czać się po wybranych miejscowościach 
Golice, Sulów, Świecko, Słubice i  orga-
nizować warsztaty żonglersko – ekwi-
librystyczne dla społeczności lokalnej. 
Każdy w  zależności od zaangażowania 
będzie mógł skorzystać z różnych rekwi-
zytów. A wszystko w atmosferze muzyki, 
mydlanych baniek, balonowych zwie-
rzątek, uśmiechu i  odrobiny słodyczy. 
Na zakończenie każdego z  warsztatów 
odbędzie się skromny poczęstunek, pre-
zentacja zdobytych umiejętności i pokaz 
fair show (żonglowanie płonącymi 
maczugami i  pojkami w  wykonaniu 
animatorów), dla rodziców i  społecz-
ności lokalnej. Zgłoszenia i  szczegó-
łowe informacje można uzyskać pod tel. 
501133098. Zajęcia są bezpłatne! 

Iwona Chruścińska  


