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- Droga z Nowych Biskupic do Rzepina jest w fatalnym stanie 
i chociaż nie jest to droga gminna, lecz powiatowa, dołożymy 
do jej przebudowy równowartość 250 tys. euro – informuje 
burmistrz Tomasz Ciszewicz.  str. 3 

Nowe atrakcje w Dwumieście

Wieża widokowa i podświetlony most!
- Słubice i Frankfurt nad Odrą budują przyszłość na fundamentach historii – podkreślali burmistrzowie obu miast: 
Tomasz Ciszewicz i René Wilke, prezentując 15 maja w Domu Bolfrasa we Frankfurcie, wspólny projekt Dwumiasta. Jego 
efektem będzie budowa Wieży Kleista w Słubicach wraz z terenem rekreacyjnym i iluminacja mostu na Odrze. 

Tak ma wyglądać podświetlony most łączący Słubice i Frankfurt. 

- Jestem przekonany, że będzie to 
ciekawa i wyjątkowa inwestycja na 
pograniczu polsko-niemieckim – 
mówił o  Wieży Kleista burmistrz 
Tomasz Ciszewicz. Gmina przygo-
towuje się obecnie do ogłoszenia 
przetargu na budowę. Wieża, na 
planie koła o średnicy ponad 11 me-
trów i wysokości 30 metrów, stanie 
w  sąsiedztwie słubickiego sta-
dionu. – Na Górze Kleista – zwracał 
uwagę prof. Grzegorz Podruczny 
z  Polsko-Niemieckiego Instytutu 
Badawczego, prezentując zdjęcie 
polskiej mapy z  lat 90., na której 
ofi cjalnie zapisano nazwę góry.

To jeden ze śladów historii, która 
stała się dziedzictwem kultu-
rowym Słubic. Góra wzięła swoją 
nazwę od Wieży Kleista wznie-
sionej przez frankfurtczyków 
w tym miejscu, w latach 1891-1892, 
dla uczczenia pruskiego poety 
i  wojskowego Ewalda Christiana 
von Kleista, zmarłego wskutek ran 
poniesionych w  bitwie pod Kuno-
wicami (1759).

W  ramach wspólnego projektu 
unijnego Frankfurt i  Słubice zde-
cydowały, że warto ponownie 
wznieść wieżę, która nawiąże do 
historii i  będzie, tak jak niegdyś, 
przyciągać w  tę okolicę, zarówno 
mieszkańców jak i turystów. Z plat-
formy widokowej na wysokości 
25 metrów będzie można podzi-
wiać dolinę Odry. W  sąsiedztwie 
powstanie też teren rekreacyjny 
z placem zabaw dla dzieci.

Dwumiasto zyska na atrakcyj-
ności także dzięki podświetleniu 
mostu łączącego Słubice i  Frank-
furt. Jak mówił Andreas Rein, 
który z  ramienia Frankfurtu zaj-
muje się projektem iluminacji 
mostu, zostanie on podświetlony 
w kolorach zielonym i niebieskim, 
identycznych jak na wspólnym 
logo Dwumiasta.

Most zostanie podświetlony 
diodami LED w  kolorze zielonym 
podkreślając jego linię. Natomiast 
iluminacja na łukach mostu będzie 
w kolorze niebieskim.

Nad wspólnym projektem, zaprezentowanym w Domu Bolfrasa w połowie maja, pracuje ze-

spół, któremu przewodzą burmistrzowie Słubic i Frankfurtu: Tomasz Ciszewicz i René Wilke. 

Z platformy widokowej na Wieży Kleista będzie można podziwiać dolinę Odry. W sąsiedztwie powstanie też 

teren rekreacyjny z placem zabaw dla dzieci.

 Do miejskiego monitoringu zostaną podłączone wkrótce 
trzy kolejne kamery. Na prośbę mieszkańców, jedna z nich 
zostanie zamontowana na skrzyżowaniu ulic: Konstytucji 
3 Maja, Jagiełły i Mieszka I, następne dwie przy Szkole 
Podstawowej nr 3 (krzyżówka Kilińskiego i Wandy) oraz przy 
placu zabaw na osiedlu Słowiańskim.  str. 3

Jakub Czak (na zdjęciu), 
a także  Sebastian 
Świtoński, Patryk 
Cichosz-Dzyga, Emila 
Kulas, Marta Wroniewicz 
i Adrian Gasiewicz gościli 
na kwietniowej sesji 
rady miejskiej  z okazji 
przyznania im przez 
gminę stypendiów 
sportowych. Kogo jeszcze 
wyróżniono?  str. 7

Budowa Wieży Kleista i  ilumi-
nacja most jest drugim etapem 
projektu – Słubice i  Frankfurt nad 
Odrą – przyszłość na wspólnych 
fundamentach historii: Budowa 
Wieży Kleista z  przyległą infra-
strukturą oraz iluminacją mostu 
miejskiego na szlaku do Domu Bol-
frasa jako oferty transgranicznego 
dziedzictwa kulturowego. Pierwszy 
etap projektu zakończył się odbu-
dowaniem we Frankfurcie Domu 
Bolfrasa. To w tym budynku mieści 
się dziś m.in. Polsko-Niemiecka 
Informacja Turystyczna i  Słubicko-
-Frankfurckie Centrum Kooperacji, 
w  którym pracują wspólnie urzęd-
nicy z obu miast.

Na budowę Wieży Kleista Słubice 
dostaną z Unii Europejskiej ponad 1 
mln euro (85 proc. całkowitej kwoty 
inwestycji). Natomiast Frankfurt 
otrzyma 172,5 tys. euro na ilumi-
nację mostu. Atrakcje te mają po-
wstać do 2020 roku. 

 (beb)

UNIA EUROPEJSKA

Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego

EUROPÄISCHE UNION

Europäischer Fonds für 
regionale Entwicklung

Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony /

 Barrieren reduzieren – gemeinsame Stärken nutzen.
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Muzeum Słubic? 
Rusza wkrótce!

Od 1 czerwca do końca września działać będzie tymczasowe Muzeum Słu-
bic, które tworzy Fundacja Dobro Kultury. Jego siedzibą będzie m.in. Mała 
Galeria Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury, sołectwa a nawet bazar. 

René Wilke zaprzysiężony 
na nadburmistrza Frankfurtu!

W niedzielę, 6 maja, we frankfurckim Kościele Mariackim, z urzędem nadburmistrza ofi cjalnie pożegnał się dr Martin 
Wilke, który kierował miastem przez ostatnie osiem lat, a jego miejsce zajął René Wilke. W uroczystości wzięli udział 
burmistrz Tomasz Ciszewicz i przewodniczący rady miejskiej Mariusz Olejniczak. 

- Słubice, w  przeciwieństwie do 
sąsiedniego Frankfurtu, nie mają 
żadnego muzeum. Chcemy zmienić 
tę sytuację choć na kilka miesięcy, 
by w  syntetyczny sposób zaprezen-
tować mieszkańcom i  turystom 
historię miasta – informuje zwią-
zana z  fundacją Małgorzata Murao. 
Dodaje, że wystawy prezentowane 
w  muzeum mają bardziej skłonić 
odwiedzających do refl eksji, roz-
budzić ciekawość i  chęć poznania 
miasta niż prezentować całościowo 
historię Słubic. Małgorzata Murao 
zwraca też uwagę, że głównym 
celem projektu jest zaprezentowanie 
mieszkańcom Słubic ich miasta jako 
miejsca o  ciekawej historii, god-
nego ich uwagi i troski. - Pragniemy, 
żeby Słubice rozwijały się w sposób 
zrównoważony. Jest to możliwe 
tylko wtedy, gdy wzrośnie świado-
mość przeszłości tego miasta i  jego 
skomplikowanej, nieoczywistej 
urody. Widzimy konieczność zaan-
gażowania mieszkańców nie tylko 
w krótkotrwały rozwój gospodarczy, 
ale także w  pielęgnowanie tego, co 
jest źródłem wartości mogących 
służyć przez lata wielu pokoleniom 
słubiczan – mówi M. Murao.

Prezentowane wystawy będą 
się składać z  dwóch elementów. 
- Pierwszy element to «input»: 
eksponaty, fotografi e, opisy itd., in-
formujące odwiedzających o danym 
temacie. Drugi element to «część 
interaktywna», w  której osoba od-
wiedzająca jest zaproszona do po-
dzielenia się swoim spojrzeniem 
na dany temat (w  formie wpisu na 
tablicy, odpowiedzi na postawione 
przez autora wystawy pytania, stwo-
rzenia słubickiej widokówki itp.) - 
wyjaśnia M. Murao.

Dodaje, że kluczowym elementem 
projektu jest osoba opiekuna mu-
zeum, zawsze obecnego w  godzi-
nach otwarcia. - Będzie to osoba 
odpowiednio przygotowana mery-
torycznie do oprowadzania po wy-
stawie, wyjaśniania jej elementów, 
a  przy tym otwarta na doświad-
czenia osób odwiedzających. Dzięki 
bezpośredniemu kontaktowi od-
wiedzających i  opiekuna wystawy, 
możliwe jest stworzenie prawdziwie 
interaktywnego muzeum – wyja-
śnia. 

Muzeum będzie otwarte od 
czerwca do września, przez cztery 
dni w  tygodniu po kilka godzin 

dziennie. Wystawy będą stworzone 
jako mobilne, by możliwa była ich 
prezentacja np. w  trakcie festynów 
wiejskich. Wstęp do muzeum bę-
dzie bezpłatny. Cztery wystawy za-
prezentują: biografi e mieszkańców 
(06.2018), krajobraz kulturowy 
Słubic (07.2018), historię Słubic jako 
miasta granicznego (08.2018) i  naj-
nowszą historię Słubic (09.2018). 

Każdej wystawie towarzyszyć 
będą warsztaty, skierowane do osób 
w różnym wieku. Warsztaty będą od-
bywać się w terminie wyznaczonym 
przez organizatorów, a w razie zain-
teresowania zorganizowanych grup 
(np. szkolnych) także w  dodatkowo 
wybranych terminach. - Planujemy 
przeprowadzenie dwunastu dwu-
godzinnych warsztatów, po trzy dla 
każdego cyklu tematycznego. Udział 
w warsztatach będzie bezpłatny - in-
formuje M. Murao.

Dodaje też, że szczegółowe infor-
macje na temat wystaw i warsztatów 
będzie można znaleźć na Facebooku: 
Muzeum Słubic. Wszyscy, którzy 
chcą włączyć się w ten projekt, mogą 
kontaktować się z  koordynatorami 
przez tę stronę. 

(beb) 

Burmistrz Tomasz Ciszewicz podziękował dr. Martinowi Wilke za wieloletnią współpracę 

podkreślając, że ma wielki wkład w rozwój Dwumiasta.

Słubice mają szczęście do rządzą-
cych po drugiej stronie Odry, bo 
zarówno odchodzący z  ratusza dr 
Martin Wilke jak i  jego następca 
René Wilke to propolscy politycy, 
którzy widzą Słubice i  Frankfurt 
jako Dwumiasto i  w  tym upatrują 
szanse rozwoju. 

René Wilke, 33-letni polityk lewi-
cowej partii Die Linke, którego po-
parła też partia Zielonych, wygrał 

w  marcu wybory na nadburmi-
strza Frankfurtu pokonując m.in. 
dr. Martina Wilke. Obaj w  swoich 
wystąpieniach w  Kościele Ma-
riackim podkreślali, jak ważna 
dla Frankfurtu jest współpraca 
ze Słubicami. – Ucieszyły mnie te 
słowa – skomentował burmistrz 
Tomasz Ciszewicz. Dr Martinowi 
Wilke podziękował za wieloletnią 
współpracę, która zaowocowała 

licznymi wspólnymi projektami 
podkreślając, że były nadburmistrz 
ma wielki wkład w  rozwój Dwu-
miasta. - Jestem przekonany, że 
bez Pana osobistego, szczerego za-
angażowania nie udałoby nam się 
stworzyć modelowej współpracy 
opartej na integracji europejskiej 
i partnerstwie – podkreślał w liście 

wręczonym wraz z  upominkiem 
ustępującemu nadburmistrzowi.

W  gratulacjach przekazanych 
René Wilke, T. Ciszewicz napisał 
między innymi: - Znając Pana za-
angażowanie w  budowanie zjed-
noczonej Europy pragnę wyrazić 
przekonanie, że w Pana osobie Słu-
bice zyskują partnera i przyjaciela, 

któremu bliska jest współpraca 
naszych miast. Słubice i Frankfurt 
nad Odrą wiele już wspólnie zro-
biły i  osiągnęły. Podążajmy więc 
nadal tą drogą, bo prowadzi ona do 
naszego rozwoju, budowania tole-
rancji i zrozumienia. 

(beb)

René Wilke ma 33 lata, jest politykiem lewicowej partii Die Linke. 

W marcu, w drugiej turze wyborów na nadburmistrza Frankfurtu, 

wygrał z dr. Martinem Wilke.  

Przed René Wilke ośmioletnia kadencja. Objęcia urzędu gratulo-

wali mu burmistrz Tomasz Ciszewicz i przewodniczący Rady Miej-

skiej w Słubicach Mariusz Olejniczak.    

Zmarł radny 
Andrzej 

Jerzmanowski

Z  głębokim żalem informujemy, że po ciężkiej chorobie, w  wieku 62 
lat, odszedł Pan Andrzej Jerzmanowski.  Pożegnaliśmy Go 9 maja na 
cmentarzu komunalnym w Słubicach. Od 2014 roku zasiadał w Radzie 
Miejskiej w Słubicach, działał m.in. w Komisji Rewizyjnej. Był emeryto-
wanym ofi cerem Straży Granicznej. Społecznik. W  przeszłości ławnik 
w  Wydziale Karnym słubickiego sądu oraz przewodniczący Zarządu 
Osiedla nr 5. 

(red)
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Reklama

Gmina pomoże 
w remoncie drogi do Rzepina

- Droga z Nowych Biskupic do Rzepina jest w fatalnym stanie i cho-
ciaż nie jest to droga gminna, lecz powiatowa, dołożymy do jej prze-
budowy równowartość 250 tys. euro – zapowiada burmistrz Tomasz 
Ciszewicz. 

 Kolejne trzy 
kamery będą mieć 
oko na miasto 

Do miejskiego monitoringu zostaną pod-
łączone wkrótce trzy kolejne kamery. Na 
prośbę mieszkańców, jedna z nich zostanie 
zamontowana na skrzyżowaniu ulic: Kon-
stytucji 3 Maja, Jagiełły i Mieszka I, następne 
dwie przy Szkole Podstawowej nr 3 (krzy-
żówka Kilińskiego i Wandy) oraz przy placu 
zabaw na osiedlu Słowiańskim. 

Parki zakwitły. 
Przybywa też drzew 

- Jak tu teraz ładnie! – chwaliła Lucyna Treworek, która odpoczy-
wała w parku przy placu Wolności. Spodobały jej się kupione przez 
gminę kolorowe donice, szczególnie ta, z których „wypływa” mo-
rze kwiatów. – Jak rozkwitną to dopiero będzie efekt! – mówiła. 
Kwiaty, w szczególności begonie, które będą kwitły do jesieni, posa-
dzono też w wielu innych miejscach w mieście. 

M.in. na rabatach przy przedszkolu 
Pinokio i  koło Lewiatana, gdzie 
wkrótce, gdy rozkwitną, tworzyć 
będą kolorowe dywany. A także przy 
deptaku oraz w gazonach, które stoją 
w  różnych miejscach w  mieście. 
Gmina dba też o  nowe nasadzenia 
drzew. Przybywa ich w  zarówno 
w  mieście jak i  we wsiach. Jesienią 
posadzonych zostanie 130 drzew. 
Wśród nich: klony jawora szcze-
pione na pniu, kwitnące robinie aka-
cjowe, lipy. Zdobić będą okolice ulicy 
Krótkiej, placu Przyjaźni, Konopnic-
kiej, Kochanowskiego, osiedle Kwia-
towe i osiedlu Widok w Kunowicach. 
Drzewa dosadzane są od kilku lat. 
W 2017 roku gmina posadziła ok. 50 
drzew a także 40 tui, które stworzyły 
żywopłot przy Szkole Podstawowej 
w  Golicach. W  2016 roku przybyło 
ok. 40 drzew.  

(beb) Wielu mieszkańców chwali kolorowe donice, które zdobią park przy placu Wolności. 
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Policja, która administruje 
gminnym systemem monitoringu, 
nie ma wątpliwości – tam gdzie są 
kamery jest bezpieczniej, spokojniej, 
a wandale mają się na baczności. 
– Kolejne kamery pojawią się w mie-
ście niebawem. Jesteśmy w  trakcie 
realizowania tej inwestycji – in-
formuje burmistrz Tomasz Cisze-
wicz. - Na rozbudowę monitoringu 
w  mieście przeznaczyliśmy w  tego-
rocznym budżecie 50 tys. zł - dodaje.

Słubicki system monitoringu 
składa się obecnie z 15 kamer, które 
– jak podkreśla komendant Straży 
Miejskiej Wiesław Zackiewicz – 
zdecydowanie podnoszą poziom 
bezpieczeństwa. – Tam gdzie są 
kamery jest spokojniej i  czyściej. 
Monitoring na pewno działa pre-
wencyjnie – mówi komendant. Pod 
względem ilości kamer, które mają 
oko na miasto, Słubice są w  czo-
łówce w  województwie. – Obecnie 
kamery obejmują ok. 35 proc. 
miasta. Według mnie to bardzo 
dobra inwestycja, która nie tylko 

wpływa na poziom bezpieczeństwa, 
ale też chroni miasto przed wanda-
lami. Dlatego nadal będziemy roz-
budowywać system monitoringu. 
To się po prostu opłaca – uważa bur-
mistrz.

Obraz z  monitoringu śledzi na 
bieżąco zarówno Straż Miejska jak 
i  dyżurni policjanci w  słubickiej 
komendzie. Rzeczniczka Komendy 
Powiatowej Policji w  Słubicach 
Magdalena Jankowska mówi, że 
najwięcej policyjnych interwencji 
wynikających z  obserwacji moni-
toringu dotyczy spożywania alko-
holu w niedozwolonych miejscach, 
nieprawidłowego parkowania sa-
mochodów czy niszczenia mienia. 
Dzięki zapisom z kamer policjanci 
złapali m.in. poszukiwanego prze-
stępcę, który spowodował wy-
padek pod wpływem alkoholu, 
pijanego kierowcę, złodzieja, który 
zabrał wózek dziecięcy z  klatki 
schodowej czy wandala, który 
zniszczył żywopłot. 

 (beb)  

- Dzięki kamerom zamontowanym m.in. przy placu Wolności, pl. Przyjaźni, ul. Jedności 

Robotniczej, Paderewskiego, Kochanowskiego, Narutowicza, alei Młodzieży Polskiej, 

skrzyżowaniu 1 Maja z Folwarczną, przy Intermarche, strażnik miejski może na bieżąco 

śledzić sytuację w mieście. 

Burmistrz poinformował o  tym 
w  połowie maja starostę Marcina 
Jabłońskiego, który  podziękował 
za przychylność podkreślając, że 
droga z  Nowych Biskupic do Rze-
pina „ ma duże znaczenie strate-
giczne, gospodarcze i  turystyczne 
w  układzie komunikacyjnym po-
granicza”. Powiat od dawna przy-
mierzał się do jej remontu, ale sam 

nie był w stanie udźwignąć kosztów. 
Sytuacja zmieniła się gdy Unia Eu-
ropejska zgodziła się wesprzeć fi -
nansowo tę inwestycję. W  ramach 
wspólnego projektu z  Niemcami, 
którego liderem jest powiat słu-
bicki, na pogranicze trafi  z  Bruk-
seli ok. 3,3 mln euro. Dzięki temu 
po polskiej stronie przebudowane 
zostanie blisko 9 km drogi między 

Nowymi Biskupicami a  Rzepinem, 
a  po stronie niemieckiej 3,5 km 
drogi prowadzącej do autostrady 
A10. Mimo unijnej pomocy powiat 
potrzebował jeszcze wsparcia, żeby 
zebrać pieniądze na wkład własny 
konieczny do zrealizowania tej in-
westycji. O pomoc zwrócił się m.in. 
do gminy Słubice. 

(beb) 
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Świętowaliśmy 3 Maja!
Tradycyjnie gmina, wspólnie z Parafi ą pw. NMP Królowej Polski i Słubickim Miejskim Ośrodkiem Kultury, zaprosiła 
mieszkańców na majowy festyn z okazji Święta Konstytucji 3 Maja oraz parafi alnego odpustu. Mieszkańcy świętowali 
na boisku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy alei Niepodległości. W programie były m.in. występy 
lokalnych grup artystycznych, liczne atrakcje dla małych i dużych, domowe wypieki, gry i zabawy sportowe oraz kon-
cert zespołu Małe TGD. Jak się bawiliśmy? Zobaczcie na zdjęciach. 

(beb)

Mamy jeszcze wolne miejsca w przedszkolach 
28 maja 2018r. rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przed-
szkolnych znajdujących się na terenie gminy Słubice. Jest tam jeszcze miejsce dla 122 dzieci. Wnioski przyjmowane 
będą do 8 czerwca. Wyniki rekrutacji rodzice poznają 3 lipca. 

Poszczególne placówki dysponują 
następującą liczbą wolnych miejsc. 
W  Słubicach: Przedszkole Samo-
rządowe nr 1 – 16, PS nr 2 – 10, PS nr 
3 – 14, PS nr 4 – 17 i  Oddział przed-
szkolny przy Szkole Podstawowej nr 
1 – 1 miejsce. 

13 dzieci będzie jeszcze można 
przyjąć do oddziału przedszkolnego 
przy Szkole Podstawowej w  Kuno-
wicach, 10 do oddziału przy Szkole 
Podstawowej w  Golicach. Wolne 
miejsca są też w  punktach przed-

szkolnych. 15 w  Świecku, 8 w  Goli-
cach i 18 w Kunowicach.  

Po pierwszym etapie rekruta-
cyjnym do przedszkoli przyjęto 
138 dzieci. W  drugim – będą brane 
po uwagę następujące kryteria, 
którym odpowiada określona liczba 
punktów.  
• dziecko obojga rodziców pracu-

jących/ studiujących w  systemie 
dziennym/ uczących się systemie 
dziennym – 4 pkt

• dziecko rodzica pracującego/ stu-

diującego w  systemie dziennym/ 
uczącego się w  systemie 
dziennym, samotnie wychowują-
cego dziecko - 4 pkt

• dziecko posiadające rodzeństwo 
w przedszkolu - 2 pkt

• dziecko obojga rodziców , rozli-
czających podatek dochodowy od 
osób fi zycznych w  urzędzie skar-
bowym w Słubicach – 3 pkt

• dziecko rodzica rozliczającego 
podatek dochodowy od osób fi -
zycznych w  urzędzie skarbowym 

w  Słubicach samotnie wychowu-
jącego dziecko – 3 pkt

• najbliższe położenie przedszkola, 
do którego ma być przyjęte 
dziecko względem jego miejsca 
zamieszkania - 2 pkt

• dziecko, które będzie korzystało 
z  pełnej oferty przedszkola (po-
wyżej podstawy programowej 
wraz z posiłkami) - 1 pkt

Szczegółowy harmonogram rekru-
tacji oraz dokumenty rekrutacyjne 
znajdują się na stronie www.edu-

kacja.slubice.pl w zakładce rekrutacja 
dzieci do przedszkoli samorządowych 
i kl. I szkół podstawowych. 

Szczegółowych informacji do-
tyczących 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) 
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Reklama

Nasze bibliotekarki 
z cennymi wyróżnieniami

Viadrina ma nowego 
prezydenta

9 maja senat Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we 
Frankfurcie nad Odrą wybrał profesor politologii Julię 
von Blumenthal na stanowisko prezydenta uczelni. 
Ofi cjalna nominacja oraz przekazanie urzędu odbędą 
się prawdopodobnie na początku października 2018 r. 

Oświata? Ruszają kolejne inwestycje!
W Gimnazjum nr 1 oraz w Przedszkolu Samorządowym nr 3 „Miś Uszatek” trwają przygotowania do 
kapitalnych remontów dachów. Prace fi nansowane będą z budżetu gminy i pochłoną w sumie 280 
tys. zł. 165 tys. zł kosztować będzie dach w budynku gimnazjum, a 115 tys. zł w przedszkolu. Prace 
w  obu placówkach wykonuje fi rma RAJPUR TECH z  okolic Szczecina. Zgodnie z  umową musi się 
z nimi uporać do 20 sierpnia. 

(beb) 

Dyrektorka słubickiej biblioteki miejskiej 
Agnieszka Mińska otrzymała odznakę hono-
rową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” Ministra 
Kultury i  Dziedzictwa Narodowego, a  Małgo-
rzata Dobosz, bibliotekarka z oddziału dla doro-
słych, została wyróżniona Dyplomem Ministra 
Kultury i  Dziedzictwa Narodowego za zasługi 
w  rozwoju bibliotekarstwa i  upowszechniania 
czytelnictwa. 

Do tego miłego wydarzenia doszło 9 maja, 
w  Wojewódzkiej i  Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Gorzowie Wlkp., podczas obchodów Wojewódz-
kiego Dnia Bibliotekarza i  Bibliotek. Na uroczy-
stości spotkali się bibliotekarze z  całego regionu 
lubuskiego, przedstawiciele władz, członkowie 
stowarzyszeń kultury, literaci, dziennikarze oraz 
osoby współpracujące z  bibliotekami. Obu słubi-
czankom serdecznie gratulujemy!                       (beb) 

Prof. dr Julia von Blumenthal od paź-
dziernika 2009 r. jest profesorem na 
Uniwersytecie im. Humboldta w  Ber-
linie. W  pracy naukowej zajmuje się 
polityką wewnętrzną Republiki Fede-
ralnej Niemiec. Od 2014 jest dziekanem 
Wydziału Kulturoznawstwa, Socjo-
logii i  Pedagogiki. Ukończyła studia 
magisterskie na kierunku politologii 
z przedmiotami uzupełniającymi prawo 
i slawistyka w Heidelbergu i Hamburgu. 
Stopień doktorski uzyskała w  2001 r. 
pisząc rozprawę na temat „Amtsträger 
in der Parteiendemokratie“. W  2007 
habilitowała się na Uniwersytecie im. 
Helmuta Schmidta w  Hamburgu roz-

prawą na temat ustawodawstwa landów 
niemieckich dotyczącego noszenia 
chusty w  szkole. Po pobytach nauko-
wych w  Canberze (Australia), Lüne-
burgu i  Gießen została powołana na 
stanowisko profesora Uniwersytetu im. 
Humboldta.

Jako politolog zajmuje się kwestiami 
federalizmu, parlamentami oraz insty-
tucjonalną integracją muzułmańskich 
wspólnot religijnych w  Niemczech. 
Niedawno opublikowała wyniki badań 
empirycznych na temat zaangażowania 
szkół wyższych w  Niemczech na rzecz 
uchodźców.  

(oprac. beb) 
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Z Europą nam bardzo po drodze 
Aż 40 różnych wydarzeń zorganizowali w Słubicach i Frankfurcie, 9 maja, mieszkańcy Dwumiasta z okazji Dnia Europy. 

Młodzież symulując posiedzenie 
Parlamentu Europejskiego, dysku-
towała o  przyszłości Unii 27 państw, 
uczniowie ze Słubic i Frankfurtu wy-
brali się na wspólny marsz nordic 
walking, niepełnosprawni z obu stron 
Odry piekli tort europejski, po Odrze 
pływał  Zefi r, gdzie można było posłu-
chać  polsko-niemieckiego chóru Ad-
oramus, wziąć udział w  warsztatach 
plastycznych i konkursie  o tematyce 
europejskiej, słubicka biblioteka przy-
bliżyła polską sztukę ludową…  

- Nie pozwólcie sobie odebrać 
wolnej, otwartej, wspólnej Europy – 
mówił Roman Siemiński, zastępca 
burmistrza Słubic, do uczniów 
i studentów zgromadzonych na Eu-
ropejskim Uniwersytecie Viadrina 

we Frankfurcie nad Odrą, gdzie od-
było się uroczyste otwarcie Dnia Eu-
ropy. Wzięli też w nim udział m.in. 
Markus Derling, burmistrz Frank-
furtu, sekretarz stanu Martin Gor-
holt, pełnomocnik Brandenburgii 
ds. stosunków międzynarodowych, 
prof. Stephan Kudert z  Viadriny, 
Adriana Sarnecka z  Lubuskiego 
Urzędu Marszałkowskiego, Anna 
Kosińska-Malinowska (reprezen-
towała wojewodę lubuskiego) i sta-
rosta słubicki Marcin Jabłoński. 
Wszyscy jednym głosem apelowali 
o  dalszą tak dobrą współpracę 
Słubic i Frankfurtu, bo w Dwumie-
ście urzeczywistnia się marzenie 
o Europie bez żadnych granic, także 
tych mentalnych.

O tym, czy po Brexicie, gdy Unia 
zmaga się z  nowymi wyzwaniami 
i  koniecznością ukształtowania się 
na nowo, Europa w  tym kształcie 
co dziś, jest jeszcze możliwa, dysku-
towało blisko 100 uczniów z Polski 
i  Niemiec (m.in., z  Dwumiasta, 
a  także z  Seelow, Beeskow, Für-
stenwalde, Cybinki, Zielonej Góry, 
Nowej Soli, Kłodawy) podczas sy-
mulacji posiedzenia Parlamentu 
Europejskiego. Wiele osób wierzy, 
że tak. W sens Unii wierzą też stu-
denci z kilku krajów i młodzi ludzie 
ze Słubic, którzy zaangażowali się 
w  promocję Dnia Europy zyskując 
tym samym miano Honorowego 
Ambasadora Dnia Europy 2018. 
Tytuły wręczono im podczas ofi -
cjalnego otwarcia uroczystości. 
W  tym gronie znaleźli się młodzi 
ludzie z Grupy Cyrkowej Fun-atycy, 
którą w  Szkole Podstawowej nr 3 
prowadzi od lat Iwona Chruścińska, 
pedagog i  koordynator wymiany 
polsko- niemieckiej dzieci i  mło-
dzieży. – Od 2013 grupa cyrkowa 
angażuje się w  obchody Dnia Eu-
ropy, występując dla społeczności 
Słubic i Frankfurtu i prowadząc dla 
mieszkańców Dwumiasta warsz-
taty żonglerskie – opowiadała I. 
Chruścińska. – Cieszę się, że zosta-
liśmy uhonorowani za działalność 
na rzecz wartości Unii Europejskiej 
– mówiła. W  imieniu grupy tytuły 
Honorowych Ambasadorów Dnia 
Europy 2018 odebrali:  Hubert Kos-
siński, Weronika Łopusiewicz, Mi-
lena Kempa, Wojtek Łucki, Sandra 
Pomes, Wiktoria Mlonek, Adam 
Murdza i Maciej Stranz. 

Dzień Europy świętowano w wielu 
miejscach w  Dwumieście. Na przy-
kład w  domu spotkań polsko –nie-
mieckich we Frankfurcie - „cityTreff  
bez granic” – odbyły się warsztaty 
plastyczne dla osób niepełnospraw-
nych z obu stron Odry, a podopieczni 
stowarzyszeń: po PROstu, Leben-
shilfe i  Wichern, piekli tam razem 
europejski tort. Ponadto przez cały 
dzień na placu Mostowym za Odrą 
odbywały się spotkania miesz-
kańców Dwumiasta, w punkcie Eu-
rope Direct Informationszentrum  

można było zasięgnąć informacji 
dotyczących dofi nansowania trans-
granicznych projektów, a  w  Słu-
bickim Miejskim Ośrodku Kultury 
można było obejrzeć wystawę prac 
uczniów słubickiego Gimnazjum 
nr 1 i  Zespołu Szkół Technicznych 
w Słubicach poświęconych kulturze 
krajów Unii Europejskiej. W Gimna-
zjum nr 2 zorganizowano konkurs 
wiedzy o  kulturze, sztuce i  obycza-
jach krajów UE.

Ciekawie było podczas spaceru 
po najciekawszych miejscach 
w  Dwumieście, który zorganizo-
wała Polsko-Niemiecka Informacja 

Turystyczna, interesujące było 
spotkanie „Rozmowa na granicy: 
polsko-niemieckie pogranicze jako 
ogród miłosierdzia“ z  udziałem 
protestantów i  katolików, m.in. 
Martina Herche z  Görlitz i  rektora 
seminarium duchownego w  Para-
dyżu prof. Dariusza Mazurkiewicza. 
Był to wspólny pomysł Europej-
skiego Centrum Ekumenicznego 
z  Frankfurtu i  Studenckiego Cen-
trum Parakletos ze Słubic. 

Słubice i  Frankfurt świętowały 
wspólnie Dzień Europy po raz 
ósmy.

(beb)
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UNIA EUROPEJSKA

Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego

EUROPÄISCHE UNION

Europäischer Fonds für 
regionale Entwicklung

Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony /

 Barrieren reduzieren – gemeinsame Stärken nutzen.

Unithea w kolejnej teatralnej odsłonie 
Przez cztery dni Słubice i Frankfurt będą miejscem prezentowania sztuki teatralnej. 7 czerwca rozpoczyna się 21. pol-
sko-niemiecki festiwal UNITHEA, którego współorganizatorem jest Słubicki Miejski Ośrodek Kultury. Tegoroczne motto 
festiwalu brzmi: Nietakt – Gdzie są twoje granice? Ma ono skłonić do przemyśleń o tym, co dla każdego jest jeszcze ak-
ceptowalne, a co można już uznać za nietakt. Program festiwalu jest bardzo bogaty. W Słubicach nie można przegapić 
plenerowego spektaklu „Silence” w wykonaniu aktorów Teatru Biuro Podróży. 

7 czerwca o  18.30 w  Forum Kleista 
odbędzie się uroczyste otwarcie im-
prezy (wstęp wolny). Jedną z atrakcji 
będzie teatr stóp w wykonaniu Anne 
Klinge. Niemka oczarowała swoimi 
występami cały świat. Popularność 
przyniósł jej m.in. występ w „Brita-
in’s got talent”, który zaowocował 20 
milionami odsłon na youtube.

W  piątek warto wybrać się na 
antyczną komedię „Lysistrata“ Ary-
stophanesa, którą zaprezentuje 
w  Forum Kleista (19.00, wstęp 3,50 
euro)  Teatr Studio am Salzufer – Ta-
deusz Różewicz Bühne. Tego dnia 
teatr zagości też na wyspie Koziej we 
Frankfurcie. O  22.00 Teatr 6 I  PÓŁ 

pokaże tam sztukę „Legendy” (wstęp 
wolny). Inspiracją do stworzenia 
widowiska stały się legendy z połu-
dnia Polski. Spektakl utrzymany jest 
w klimacie sennych opowieści, które 
dzieją się symultanicznie, w różnych 
częściach parku. Widz wkracza   
do labiryntu światła, dźwięków 
i emocji, które mieszają się  w prze-
strzeni.  Aktorzy tworzą swoje małe, 
niezależne światy, które powtarzają 
swoje istnienie w  bezlitosnej pętli 
czasowej. Przez 90 minut bohate-
rowie  przeżywają swoje życie raz po 
raz. Widz decyduje, którą ścieżką po-
dąży i na jak długo zatrzyma się przy 
każdej opowieści.

Bardzo ciekawe widowisko czeka 
też widzów w  sobotę w  Słubicach. 
O 22.00 na placu Bohaterów będzie 
okazja obejrzeć godzinny spektakl 
plenerowy „Silence” Teatru Biuro 
Podróży (wstęp wolny). - W  kon-
tekście zatrważającej rzezi i  czy-
stek dokonujących się na Bliskim 
Wschodzie, których rezultatem jest 
masowy exodus ludności w  bez-
pieczniejsze miejsca, Teatr Biuro Po-
dróży opowiada o losach tych, którzy 
za moment staną się uchodźcami – 
napisali w programie organizatorzy. 
- Teatr Biuro Podróży przygląda się 
sytuacji z  punktu widzenia miesz-
kańca oblężonego miasta, na które 

spadły bomby, człowieka, któremu 
jeszcze kilka lat temu nie przyszłoby 
do głowy, że stanie się uchodźcą. Bo-
haterami spektaklu są dzieci – nie-
winni świadkowie śmierci bliskich, 
ofi ary tułaczki i głodu. 

W  niedzielę o  17.00 w  Słubickim 
Miejskim Ośrodku Kultury za-
prezentuje się grupa teatralna 
studentów germanistyki interkul-
turowej. Theater Zwischen Raum 
pokaże sztukę „Co ma ze mnie wy-
rosnąć”. Opowiada ona historię 
jedenastu osób, które spotkali się 
przypadkiem w  miejscu, które być 
może jest stacją kolejową lub lotni-
skiem. Jest to z  pewnością miejsce 

związane z  wyjazdem, podróżą, 
nadzieją lub przerażającą zmianą. 
Ludzie czekają, ponieważ odjazd 
opóźnia się. Czas zatrzymuje się, 
wypadł z  taktu. Wreszcie! Teraz 
można zastanawiać się nad sobą 
i  innymi pasażerami. To, co ludzie 
biorą z sobą, to ich małe (banalne?) 
historie, potrzeby, ofi ary. Czy przy-
szłość będzie wyglądała inaczej?

To tylko część propozycji stu-
dentów Uniwersytetu Europejskiego 
Viadrina, którzy są organizatorami 
festiwalu UNITHEA. Cały program 
znajduje się na stronie: www.uni-
thea.com 

(beb) 
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Dostali stypendia i nagrody od gminy 

Odnoszą sportowe sukcesy 
W kwietniowej „Gazecie Słubickiej” pisaliśmy o tym, że sześciu utytułowanych zawodników i zawodniczek ze Słubic: 
Sebastian Świtoński, Jakub Czak, Patryk Cichosz-Dzyga, Emila Kulas, Marta Wroniewicz i Adrian Gasiewicz - dosta-
wać będą stypendia sportowe, a Małgorzacie Krzyżan, Jerzemu Grabowskiemu i Jackowi Grześkowiakowi przyznano 
nagrody pieniężne za sukcesy ich podopiecznych. Podczas kwietniowej sesji rady miejskiej gościliśmy wyróżnionych.  
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Radni przyznali 3 tys. zł nagrody 
Małgorzacie Krzyżan za zajęcie 
II miejsca w  zawodach rangi Mi-
strzostw Europy (European Masters 
Athletics Championships), a  tre-
nerom: J. Grabowskiemu I  J. Grześ-
kowiakowi - po tysiąc złotych. 300 zł 
stypendium otrzymuje co miesiąc S. 

Świtoński, zdobywca brązowego me-
dalu, w  podnoszeniu ciężarów, pod-
czas mistrzostw świata w  Meksyku, 
po 250 zł: J. Czak, za zajęcie II miejsca 
podczas Mistrzostw Polski Juniorów 
Młodszych oraz III miejsca podczas 
PZLA Halowych Mistrzostw Polski 
U  18 I  U20, P. Cichosz-Dzyga, zdo-

bywca II miejsca podczas Mistrzostw 
Polski Juniorów Młodszych oraz E. 
Kulas za zajęcie I  miejsca podczas 
Mistrzostw Polski NO GIJIU JITSU 
2017, a 200 zł stypendium  przyznano 
M. Wroniewicz, zawodniczce kadry 
narodowej juniorek młodszych 
Związku Piłki Ręcznej w  Polsce i  A. 

Gasiewiczowi, zawodnikowi kadry 
narodowej niesłyszących w piłce siat-
kowej mężczyzn.

Radni zdecydowali też o  przy-
znaniu dwóch wyróżnień za 
sportowe sukcesy. Otrzymali je: 
Arkadiusz Bojarski i  Piotr Sławuta 
(obaj rzucają dyskiem).

Podczas sesji gościliśmy też szczy-
piornistki z  UKS Jedynka Słubice, 
podopieczne Jerzego Grabowskiego, 
którym burmistrz Tomasz Ciszewicz 
i  przewodniczący Rady Miejskiej 
w Słubicach Mariusz Olejniczak po-
gratulowali zdobycia tytułu mistrza 
województwa lubuskiego.             (beb)

Nasze piłkarki ręczne nie mają sobie równych w Lubuskiem. Sportowcy stypendyści wspólnie z rodzicami i przedstawicielami samorządu stanęli do pamiątkowej fotografi i. 

Dzieci to świetni aktorzy
Dzieci ze słubickich przedszkoli, a nawet maluchy ze żłobka samo-
rządowego wzięły 21 maja udział w jubileuszowym 10. Przeglądzie 
Teatrzyków Przedszkolnych, którego organizatorem był „Miś Usza-
tek”. W Collegium Polonicum zaprezentowały barwne przedstawie-
nia, oklaskiwane nie tylko przez rówieśników. 

Kamila Łopusiewicz, dyrektorka 
Przedszkola Samorządowego „Miś 
Uszatek”, nie mogła się nachwalić 
małych aktorów. - Włożyli, wspólnie 
ze swoimi nauczycielkami, w  przy-
gotowanie tych przedstawień mnó-

stwo pracy - podkreślała. Wspólnie 
z  przewodniczącym Rady Miejskiej 
w  Słubicach Mariuszem Olejnicza-
kiem wręczyła dzieciom upominki 
dziękując za piękną grę. - Cieszę się, 
że w  naszych placówkach oświato-

wych tak umiejętnie i  kreatywnie 
pracuje się z  dziećmi - chwalił też 
burmistrz Tomasz Ciszewicz, który 
uczestniczył w imprezie. Poniżej fo-
torelacja. 

(beb) F
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Tydzień Bibliotek? Ale się działo!
(Do)wolność czytania! Pod tym hasłem od 8 do 15 maja w całej Polsce trwał XV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Słubicka 
książnica, jak co roku, włączyła się do wspólnego świętowania. Oto relacja naszych bibliotekarek. 
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Tydzień Bibliotek to ogólnopolski 
program, którego głównym celem 
jest podkreślanie roli czytania i  bi-
bliotek w  poprawie jakości życia, 
edukacji, zwiększenie prestiżu za-
wodu bibliotekarza oraz zaintere-
sowania książką szerokich kręgów 
społeczeństwa. Z  tej okazji można 
było skorzystać z  wielu interesują-
cych atrakcji przygotowanych dla 
czytelników małych i dużych naszej 
książnicy.

Pierwszy dzień obchodów Tygo-
dnia Bibliotek rozpoczęli nasi milu-
sińscy z  Grupy Zabawowej. Piknik 
z książeczką odbył się na zielonej bi-
bliotecznej trawce. Siedząc na kocy-
kach, dzieci z ogromną ciekawością 
wysłuchały różnych opowiastek. Na 
pikniku nie zabrakło zabaw rucho-
wych, manualnych oraz wykręca-
nych przez mamę Asię zwierzątek 
balonikowych. Przemiłą niespo-
dzianką dla Pań bibliotekarek była 
pamięć Grupy Zabawowej o Dniu Bi-
bliotekarza. Z tej okazji prowadzące 
zajęcia Panie otrzymały pachnące 
różyczki, całuski i upominki.

Kolejny dzień, to Dzień Europy! 
Podczas warsztatów bez granic ph. 
„Polski folklor, czyli kolorowy za-
wrót głowy” uczestnicy obejrzeli 
prezentację multimedialną pt. 
„Folklor i  kultura ludowa Polski”, 
ozdobili papierowe torby we wzory 
ludowe, pochodzące z  różnych re-
gionów naszego kraju. Obejrzeli 
również fragment bajki pt. „Pyza 

na polskich dróżkach”. Na koniec 
warsztatów wszyscy mali uczestnicy 
otrzymali pamiątkową chorągiewkę 
oraz biblioteczny balonik.

Następne ciekawe spotkanie od-
było się 10 maja w  ramach „Kuli-
narnego Czwartku”. To sałatki stały 
się motywem przewodnim majo-
wego spotkania. Każda z  uczest-
niczek przyniosła własny pomysł 
i  w  efekcie pojawiły się sałatki te 
tradycyjne, i  te bardziej wymyślne 
m.in. z  ziemniakami, z  ryżem, ze 
śledzikiem, z fasolką, z rukolą, z sa-
łatą lodową i ze szparagami. Okazało 
się, że niekiedy z  tych samych albo 
prawie tych samych składników po-
wstają zupełnie różne potrawy. Na 
koniec odbyła się degustacja, roz-
mowa o  składnikach, przyprawach 
i ulubionych smakach, ale też o eko-
logii i zdrowej żywności.

Następne dni upłynęły na spo-
tkaniach z  przedszkolakami. Tym 
razem Panie bibliotekarki spako-
wały książeczki, teatrzyk kamishibai 
i wyruszyły w odwiedziny do słubic-
kich przedszkoli. Podczas spotkań 
bibliotekarki wspólnie z  dziećmi 
czytały bajki, bawiły się i  rozma-
wiały o korzyściach i radości płyną-
cych z  czytania książek. Wszystkie 
dzieci zostały zachęcone do czytania 
książek i zaproszone do biblioteki!

14 maja, biblioteczny Oddział dla 
Dzieci zamienił się w  prawdziwy 
„Teatr przy regale”. Aktorzy z  Te-
atru TAK z Krakowa zaprezentowali 

wesoły, interaktywny spektakl z ele-
mentami języka angielskiego pt. 
„O  pchle, co manier nie miała”, na 
podstawie „Pchły Szachrajki” Jana 
Brzechwy. Podczas przedstawienia 
dzieci poznały skutki złego zacho-
wania oraz dowiedziały się, czym 
są dobre maniery. Przybliżone i  ob-
jaśnione zostały dzieciom również 
niektóre angielskie pojęcia. Cała 
widownia wspólnie z aktorami śpie-
wała i  tańczyła. Występ aktorów 
wywołał salwy śmiechu i  mnóstwo 
pozytywnych emocji, a  to wszystko 
dzięki profesjonalnie odegranym 
rolom. Na widowni zasiadły dzieci 
ze słubickich przedszkoli, Kunowic 
oraz mali mieszkańcy Słubic.

Świetną atrakcją okazała się akcja 
„Sleeveface - ubierz się w książkę!”. 
15 maja zaprosiliśmy czytelników do 
zabawy z książką. To akcja, podczas 
której bibliotekarze wykonywali 
zdjęcia czytelnikom. Sleeveface, to 
fotografi a przedstawiająca osobę 
z zasłoniętą częścią twarzy lub ciała 
przez okładkę książki. W  ten za-
bawny sposób czytelnicy i  bibliote-
karze „zapromowali” czytelnictwo. 
Powstały naprawdę ciekawe foto-
grafi e. Efekt robi wrażenie! Cały 
album z  fotografi ami można obej-
rzeć na profi lu FB biblioteki.

Przez cały Tydzień Bibliotek 
trwała również akcja na biblio-
tecznym profi lu facebookowym pt. 
„Pokaż (Do)wolność czytania - zrób 
zdjęcie z  książką”. Czytelnicy za-

mieszczali swoje zdjęcia, przedsta-
wiające, co i  gdzie czytają. Okazuje 
się, że nie brakuje osób, które wolny 
czas spędzają czytając książki!

„Książka w  zamian” to kolejna 
akcja, którą zaproponowała biblio-
teka. Czytelnicy mogli zostawić 
swoją książkę i  wybrać inną w  za-
mian, a  drugą dostać w  prezencie. 
Wszystkim naszym czytelnikom 

małym i  dużym, dziękujemy za ak-
tywne uczestnictwo w  przygotowa-
nych przez bibliotekę działaniach. 
Dziękujemy za wspólną zabawę 
i liczne życzenia z okazji Dnia Biblio-
tekarza i  Święta Bibliotek! Odwie-
dzajcie bibliotekę, czytajcie książki! 
Czekamy na Was przez cały rok, nie 
tylko w maju! 

Zespół BPMiG w Słubicach
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W DKK o niesamowitej biografi i
25 kwietnia, w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki, rozmawiano 
o biografi cznej powieści Giuseppe Catozzelli „Nie mów, że się boisz”.

W Heilbronnie spotkała się Europa
Przedstawiciele Słubic i Frankfurtu, na czele z burmistrzem Tomaszem Ciszewiczem i radnymi z obu miast, na zapro-
szenie miasta Heilbronn, wzięli udział 12 maja w 29. Treff punkt Europa (Miejsce Spotkań – Europa), corocznym święcie 
naszego partnerskiego miasta. 

- Europa to nie tylko wielka wspól-
nota gospodarcza, ale też wspólnota 
ludzi, wspólnota wartości – podkre-
ślał podczas uroczystego otwarcia 
Treff punkt Europa nadburmistrz 
Heilbronn Harry Mergel. - Możemy 
być szczęśliwi, że żyjemy w tej części 
świata, w której panuje pokój i  liczy 
się godność każdego człowieka. 
W  Europie, w  której silniejsi poma-
gają słabszym – mówił. I  choć przy-
znał, że Unia Europejska stanęła 
przed wieloma wyzwaniami: Bre-
xitem, nierównościami społecznymi, 
nacjonalizmem, to jednak ma na-
dzieję, że utrzyma swoją stabilność.

- To nie jest przypadek, że Treff -
-punkt Europa odbywa się właśnie 
w  Heilbronnie. Miasto, w  którym 
w  harmonii żyją ze sobą, od kil-
kudziesięciu lat, przedstawiciele 
ponad stu różnych narodowości, 
może być dla innych wzorem i przy-
kładem – podkreślił burmistrz To-
masz Ciszewicz. Przyznał, że jest 
pod wrażeniem warunków życia, 
jakie miasto stworzyło osobom, 
które chcą w  nim zamieszkać. Od 
kilku lat miasto oferuje choćby bez-
płatne przedszkola, miasto świetnie 
się też rozwija, przez co przybywa 
mu mieszkańców.

Wizyta słubicko-frankfurckiej 
delegacji w  Niemczech (wzięli 
w niej udział m.in. radni: Krystyna 
Baczyńska, Ewa Chustecka, Grze-
gorz Cholewczyński i  Joerg Gle-
isenstein oraz Soeren Bollmann i dr 
Joanna Pyrgiel ze Słubicko-Frank-
furckiego Centrum Kooperacji), 
miała też związek, z  przypadającą 
w  tym roku, 20. rocznicą podpi-
sania przez Słubice umowy part-
nerskiej z  Heilbronnem. Dziesięć 
lat wcześniej zrobił to Frankfurt.   
– Udział Słubic i Frankfurtu w Treff -

-punkt Europa jest wspaniałym wy-
razem długoletniej więzi, jaka łączy 
nasze trzy miasta – stwierdził nad-
burmistrz H. Mergel.

- Nie mam wątpliwości, że takie 
partnerstwa miast mają sens – 
uważa radna Krystyna Baczyńska 
przypominając, że co roku, podczas 
letniego obozu, we Frankfurcie 
spotyka się młodzież z  miast part-
nerskich, poznając język i  kulturę 
innych krajów, ucząc się tolerancji. 
To osobiste doświadczanie Eu-
ropy przekłada się na pozytywne 
jej postrzeganie. – To, że tak blisko 
jesteśmy dziś z  Niemcami to był 
długoletni proces. Współpraca 
rozwijała się latami – wspominała 
K. Baczyńska. – To były lata pracy 
z  młodzieżą, która w  tym klimacie 
tolerancji wyrastała – mówiła przy-
pominając, że z sąsiadami zza Odry 
zaczęła współpracę już w 1992 roku, 
od utworzenia w szkole, którą wów-
czas kierowała, polsko-niemiec-
kiego chóru dziecięcego. Kolejnym 
krokiem było choćby utworzenie 

polsko-niemieckich klas w  Gim-
nazjum im. Karola Liebknechta we 
Frankfurcie. Dziś takich transgra-
nicznych inicjatyw i  aktywności 
jest na pograniczu bardzo dużo.

W  Heilbronnie o  polsko-nie-
mieckie relacje, oprócz magistratu, 
dba też Towarzystwo Przyjaźni 
Polsko-Niemieckiej. Lucyna Mu-
eller, która działa w  nim od wielu 
lat wspominała jak w  końcówce 
lat. 90. wspólnie z  koleżankami 
uszyły stroje ludowe i przy różnych 
okazjach tańczyły Krakowiaka, Ma-
zura i  Poloneza promując polską 
kulturę. – W  Heilbronnie mieszka 
około 6 tys. osób mających polskie 
korzenie – opowiadała. – Organi-
zujemy koncerty muzyki polskiej, 
co roku mamy bożonarodzeniową 
szopkę. W  ubiegłym roku fi gury 
z  ceramiki zrobiły do niej dzieci – 
wspominała.

Podczas corocznego Treff punkt 
Europa Towarzystwo Przyjaźni 
Polsko-Niemieckiej ma też swoje 
stoisko kulinarne. Polskie pierogi 

rozchodzą się jak ciepłe bułki. Tego 
dnia można spróbować dań cha-
rakterystycznych dla wielu krajów, 
których przedstawiciele osiedlili 
się nad rzeką Neckar. Spotkanie ma 
charakter pikniku, w czasie którego 
występują też m.in. grupy taneczne. 

Kolejny raz gościła tam słubicka 
Bohema. Zespół prowadzony przez 
Henryka Lechelta zaprezentował 
zarówno polskie tańce ludowe, jak 
i  układy nowoczesne wzbudzając 
zachwyt publiczności. 

(beb)

Kulturę polską zaprezentowała w Heilbronnie słubicka Bohema. 
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Reklama

Jej bohaterką jest dziewczyna, która 
urodziła się, aby biegać. Niczego in-
nego nie pragnęła. Bieganie miała 
po prostu we krwi. Nazywała się 
Samia Yusuf Omar. Urodziła się 25 
marca 1991 r. w Mogadiszu. Zginęła 
2 kwietnia 2012r. w  otchłaniach 
Morza Śródziemnego. 

Samia była Somalijką. Miała 
kochających, mądrych i  bardzo 
wyrozumiałych rodziców, rodzeń-
stwo…. i Alego. „Urodzili się w od-
stępie trzech dni i  żyli oddaleni 
o  kilka kroków”. Dzielili ze sobą 
wszystko, byli nierozłączni. Mieli 
wspólne pasje, marzenia i  na-
dzieje. Ona była z  klanu Abgalów, 
on z Darodów. Należeli do klanów 
pozostających w  stanie wojny, 
która wybuchła 8 tygodni przed 
ich narodzinami. Wojna zabierze 
im bardzo dużo, ale nie zniszczy 
ich przyjaźni. Staną się „bratem” 
i  „siostrą”, „zawodniczką” i  „tre-
nerem”.

Kiedy poznajemy Samię ma 8 lat, 
kiedy się z  nią rozstajemy… ma ich 
zaledwie 20. Co stało się na prze-

strzeni 12 lat, że z  biednej dziew-
czynki bez butów i ubrania stała się 
najszybszą kobietą Somalii?  Repre-
zentowała swój kraj na Olimpiadzie 
w Pekinie w 2008 r. i marzyła o ko-
lejnej w Londynie. Jej marzenia się-
gały dalej. Zawsze pamiętała słowa 
ojca: „Pewnego dnia poprowadzisz 
somalijskie kobiety do wyzwolenia 
z  niewoli, w  którą wpędzili ją męż-
czyźni. Będziesz ich Przewodniczką, 
moja maleńka bojowniczka”. To 
stało się drogowskazem na jej przy-
szłe dni.

Kochała swój kraj, chciała go re-
prezentować, występować w  jego 
barwach… ale była to miłość trudna 
i  nie zawsze odwzajemniona. Jaką 
drogę przebyła Samia, co stało się 
z  jej rodziną, czy przyjaźń z  Alim 
przetrwała, dlaczego zginęła u wło-

skich wybrzeży…? Na te i  inne py-
tania znajdziecie Drodzy Czytelnicy 
odpowiedź w  książce G. Catozzella 
„Nie mów, że się boisz”, do przeczy-
tania której gorąco zachęcają klu-
bowiczki słubickiego Dyskusyjnego 
Klubu Książki. 
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Słubicko-frankfurcka delegacja z przedstawicielami Heilbronnu gościła na stoisku Towa-

rzystwa Przyjaźni Polsko-Niemieckiej.

Burmistrzowie Heilbronnu: Agnes Christner i Martin Diepgen oprowadzili burmistrza 

Tomasza Ciszewicza po jarmarku, w którym uczestniczyli pochodzący z różnych krajów 

mieszkańcy tego miasta. 
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73 lata temu zakończyła się wojna 

8 maja to ważny dzień!
- Ale super! – mówił Wiktor Żyliński ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Słubicach, po wyjściu z rosomaka, który stanął 8 maja, 
na placu przed Urzędem Miejskim. Ośmiokołowy transporter opancerzony, a także inne wojskowe pojazdy i sprzęty 
prezentowali żołnierze elitarnej 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej zaproszeni przez gminę z okazji 73. rocz-
nicy zakończenia II wojny światowej. 

Największe zainteresowanie wzbudził rosomak. Takiego pojazdu używało nasze wojsko w czasie misji w Afganistanie czy Iraku. 
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Przedszkolaki, uczniowie podstawówek, gimnazjaliści… 
wszyscy chcieli wejść do środka rosomaka, który przy-
ciągał uwagę wielkimi rozmiarami i  swoim wyposaże-
niem. - Dizajn tego czołgu jest niesamowity – chwalił 
Wiktor Żyliński. Klaudia Liedtke z  SP nr 1, która też 
weszła do środka, była podobnego zdania. Oprócz roso-
maka wielkim zainteresowaniem cieszyła się też broń. 
Szczególnie chłopcy chcieli wziąć do rąk maszynowe ka-
rabiny, z których korzysta wojsko. – Ale ten karabin jest 
ciężki! – stwierdził jeden z nich.

Do Słubic przyjechały też dzieci z  przedszkola w  Ku-
nowicach. - Jaką mamy dziś rocznicę? - pytała je nauczy-
cielka Beata Sierżant. - Zakończenia II wojny światowej 
- odpowiedziały maluchy.   Już w  czasie rannych zajęć 
dowiedziały się, że 8 maja 1945 roku Niemcy ogłosiły 
bezwarunkową kapitulację, co zakończyło pięcioletnią 
wojnę.  

Starsze dzieci zaciekawił też punkt informacyjny 17. 
Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. Z  ulotek, 
które były tam dostępne, można się było dowiedzieć, że 
żołnierze Wielkopolskiej Brygady walczyli w  misjach 
w Afganistanie i Iraku, m.in. w Karbali, Ad Diwaniyah i Al 
Kut. Za szczególne osiągnięcia w  wykonywaniu zadań 
jednostka była trzykrotnie wyróżniana tytułem hono-
rowym „Znak Honorowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej” , a w 2012 roku Polski Kontyngent w Islamskiej 
Republice Afganistanu, którego trzon stanowili żołnierze 
z  lubuskiego, za szczególną ofi arność i  odwagę, został 
wyróżniony przez MON tytułem „Przodujący Oddział 
Wojska Polskiego”. Wielkopolska Brygada stacjonuje 
w Międzyrzeczu, Wędrzynie i Krośnie Odrzańskim.  

(beb)

Chłopcy koniecznie chcieli potrzymać karabiny, które dotychczas widzieli tylko w wersji zabawkowej. 

- Ale te karabiny są ciężkie! – stwierdzili chłopcy, którzy wzięli je do rąk.  

W punkcie informacyjnym można się było sporo dowiedzieć o elitarnej 17. Wielkopolskiej Brygadzie Zmecha-

nizowanej. 

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 wybrali się całą klasą na wycieczkę pod urząd, gdzie stacjonowało wojsko. 



11gazeta Słubicka   05/2018   29 maja

GAZ ZIEMNY: WIĘCEJ OSZCZĘDNOŚCI, NIŻ SIĘ SPODZIEWASZ!
MITY O DROGIM GAZIE
W powszechnej świadomości gaz 
ziemny jest paliwem droższym niż pa-
liwa stałe, paliwa płynne czy energia 
elektryczna. Wszystko zależy od tego, 
co bierzemy pod uwagę i jak komplek-
sowo podchodzimy do wyceny przy 
planowaniu źródła ciepła w gospodar-
stwie domowym. Warto więc dowie-
dzieć się, jakie czynniki sprawiają, że 
gaz jest jednym z najbardziej ekono-
micznych paliw.

GAZ TAŃSZY, NIŻ SIĘ WYDAJE
Spośród różnych paliw pozwalających 
na wygodne i bezobsługowe ogrze-
wanie (do których zaliczają się jeszcze 
gaz propan, olej opałowy czy energia 
elektryczna) to właśnie ogrzewanie 
gazowe jest najtańsze. Gaz ziemny 
to paliwo wysokowydajne energe-
tycznie, więc prawie cała energia zo-
staje zamieniona na ciepło.
Wysoka sprawność energetyczna 
umożliwia zastosowanie nowocze-
snych, łatwych w obsłudze urządzeń 
gazowych, w których proces spalania 
gazu jest w pełni zautomatyzowany. 
Gaz ziemny jest paliwem doskonale 
nadającym się do spalania w gazo-
wych kotłach kondensacyjnych. Dzięki 
temu można odzyskać bardzo dużo 
energii. Czy pamiętamy o tym, porów-
nując ceny?

CENA GAZU NIGDY NAS 
NIE ZASKOCZY
Cena gazu ziemnego jest regulowana 
przez instytucję państwową – Urząd 
Regulacji Energetyki, podczas gdy 

ceny większości innych nośników 
energii ustalane są przez ich do-
stawców. W odróżnieniu od ciągle ro-
snących cen ekogroszku i węgla cena 
gazu w ciągu ostatnich 3 lat obniżyła 
się o około 16%!
W dostawie gazu ziemnego nie ma 
godziny szczytu ani drugiej taryfy, 
jak w przypadku energii elektrycznej. 
Ogrzewamy się więc tanim źródłem 
energii wtedy, kiedy potrzebujemy – 
zawsze na tych samych warunkach.

Z GAZEM JEST O WIELE LŻEJ 
– DOSŁOWNIE I W PRZENOŚNI!
Jaką wartość ma Twój czas i wysiłek 
fizyczny? Bo z gazem oszczędzasz 
jedno i drugie! Chodzi o czas przezna-
czony na obsługę pieca i jego czysz-
czenie, na magazynowanie opału, na 
zamawianie paliwa i jego transport. 
Oszczędności na gazie wynikają z tego, 
że nie musimy robić jego zapasów, nie 
musimy dorzucać opału czy pamiętać 
o uruchomieniu pieca, żeby mieć 
ciepłą wodę do kąpieli. Nie musimy 
wywozić popiołu. Czy to się nie liczy?

GAZ JEST STWORZONY 
DO OSZCZĘDZANIA
Dzięki nowoczesnym piecom ga-
zowym to my decydujemy, gdzie, 
kiedy i o ile ma być cieplej, a kiedy 
ogrzewanie można po prostu zmniej-
szyć lub wyłączyć. Możemy ustawić 
niską temperaturę, gdy nikogo nie 
ma w domu, i przyjemne ciepło na 
kilkanaście minut przed powrotem 
domowników z pracy czy ze szkoły. 
Możemy bardzo łatwo i szybko dosto-

sowywać moc grzewczą do tempera-
tury na zewnątrz. Możemy to zrobić 
nawet zdalnie –np. za pomocą aplikacji 
na smartfonie czy tablecie.

OSZCZĘDZAMY TAKŻE 
NA CZYSZCZENIU KOMINA!
Mieszkańcy domów ogrzewanych 
gazem ziemnym rzadziej muszą ko-
rzystać z usług kominiarskich. Zgodnie 
z przepisami kominy w przypadku ko-
rzystania z paliw stałych powinny być 
czyszczone 4 razy w roku. Przy gazie 
ziemnym komin czyszczony jest dwa 
razy do roku. Pozwala to zredukować 
koszty o co najmniej kilkadziesiąt zło-
tych rocznie!

NIE ZASKOCZY NAS RÓWNIEŻ… 
SEZON!
Zakup paliw stałych na dany sezon 
wymaga wydania większej gotówki 
jednorazowo. Ale w jaki sposób osza-
cować potrzebne zapasy na nadcho-
dzący sezon? Jak długa i ciężka będzie 
w tym roku zima? I w ten oto sposób 
kupujemy albo za dużo zapasów – 
albo za mało.

Te kłopoty i obciążenia znikają, gdy 
ogrzewamy się gazem ziemnym. Do-
stęp do gazu mamy zawsze, nieza-
leżnie do tego, ile go potrzebujemy. 
A płacimy tylko za realne zużycie – 
tylko za to paliwo, które wykorzysta-
liśmy. Brzmi rozsądnie, prawda?

KOSZTY ROZŁOŻONE W CZASIE
W EWE można wybrać jeden z dwóch 
wygodnych sposobów rozliczania zu-
życia gazu – opłaty według licznika 
albo równomierne rozłożenie opłat 
na cały rok (podobnie jak w przy-
padku ciepła z ciepłowni). W ten 
sposób możemy wygodnie zapla-
nować płatności. I jak to wygląda 
w kalkulacjach?

NIE MUSIMY ZGADYWAĆ, 
ILE TO KOSZTUJE
„Gaz ziemny jest naprawdę tanim 
paliwem, którego ekonomiczność 
poznajemy i doceniamy nie tylko 
w kosztorysie, ale też w czasie 
użytkowania. Zachęcam do kon-
taktu z EWE – wyliczamy za darmo 
szacunkowe koszty użytkowania 

gazu ziemnego, dostosowane do 
konkretnej wielkości domu i liczby 
domowników. A także koszty przy-
łączenia do sieci gazowniczej EWE” – 
zachęca Marek Szymoniak, dyrektor 
Działu Dystrybucji i Obrotu Siecio-
wego Gazem sprzedaży EWE.

EWE to działający od ponad 19 lat w Polsce niezależny dostawca gazu, posiadający aż 1659 km własnych sieci gazowych. 
Dostarcza g az dla klientów indywidualnych, jak i firm w 49 gminach na terenie 6 województw. Wszystkie informacje 
dotyczące korzystania z gazu ziemnego znajdą Państwo na stronie www.ewe.pl i pod numerem infolinii 801 100 800.

artykuł sponsorowany

Szacunkowy koszt roczny użytkowania gazu ziemnego w domu jednorodzinnym*:
• powierzchnia: 120 m2, liczba osób: 4
• dom dobrze ocieplony 
• gaz wykorzystywany do: ogrzewania, gotowania i podgrzewania wody.
Prognozowany koszt roczny zakupu gazu: 4 580 zł brutto
Miesięczna opłata: ok 382 zł brutto  

* Koszty użytkowania gazu ziemnego zostały przeliczone zgodnie z aktualnie obowiązującymi cenami w Taryfie EWE dla Paliw 
Gazowych z dnia 22.07.2017 r., zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

EWE: PRZYŁĄCZ SIĘ DO SIECI KORZYŚCI!

Fot. EWE

Fot. EWE
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Niepełnosprawni biją 
rekord za rekordem!

Słubice już od wielu lat upodobali sobie niepełnosprawni lekkoatle-
ci organizując w maju ogólnopolski mityng, w którym biorą udział 
sportowcy niemal z całej Polski. W tym roku w mityngu wzięli udział 
również sportowcy pełnosprawni.

Jedziemy do Wiednia!
Nie milkną jeszcze echa polskich eliminacji do turnieju Champions 
Trophy Cup, które odbyły się w Słubicach 1 maja. Spośród 24 drużyn 
najlepszą okazała się Gwardia Koszalin, która w nagrodę w czerwcu 
pojedzie do Wiednia. Słubiczanie jako gospodarze eliminacji również 
pojadą do stolicy Austrii.

Lubusz Słubice ma 
nowego prezesa

Zbigniew Faliński zrezygnował z pełnienia 
funkcji prezesa, a jego miejsce zajął Ryszard 
Chustecki. Champions Trophy Cup to naj-

większy turniej piłkarski dla dzieci 
na świecie. W  zmaganiach fi nało-
wych, które odbędą się w  dniach 
15-17 czerwca w  Wiedniu, weźmie 
udział 128 drużyn z  całego świata! 
W  poprzednim roku rozgrywki 
dla zawodników do lat 10 wygrała 
Chelsea Londyn, a  w  tym roku 
w  gronie uczestników znajdą się 
młodzi gracze takich klubów jak 
m.in. AS Roma, FC Liverpool, FC 
Southampton, Schalke 04, Atle-
tico Madryt, Manchester City, RB 
Salzburg, HJK Helsinki, Benfi ca Li-
zbona, Glasgow Rangers czy MTK 
Budapeszt.  1 maja eliminacje do 
wiedeńskiego fi nału odbyły sie na 
słubickim stadionie. W zmaganiach 
wzięły udział aż dwadzieścia cztery 
7-osobowe drużyny, które podzie-
lono na 4 grupy eliminacyjne. Z nich 
do 4 tzw. grup złotych awansowały 
po 3 najlepsze walczące o wejście do 
wielkiego fi nału. Wśród „złotych” 
szczęśliwców byli także słubiczanie 
z  UKS Polonia.  Tam nasi piłkarze 
musieli jednak uznać wyższość 
pozostałych drużyn i  ostatecznie 
zajęli 12. miejsce w  całym turnieju. 
W wielkim fi nale spotkały się ekipy 

Gwardii Koszalin i  Śląska Wro-
cław. Po bardzo zaciętym meczu 
Koszalin pokonał swych rywali 2-1.
Do zwycięzców trafi ły również dwie 
nagrody indywidualne. Najlep-
szym zawodnikiem turnieju został 

wybrany Filip Szulc, a  najlepszym 
strzelcem został Sammy Dudek. Na-
tomiast za najlepszego bramkarza 
uznano Bartłomieja Kamińskiego 
z Pogoni Szczecin. 

 (RT)

Bilet do Wiednia powędrował do kapitana Gwardii Koszalin.

Nowy zarząd klubu: Tomasz Stupienko (pierwszy z lewej), Edward Czernik, Ryszard Chu-

stecki, Andrzej Sukiennik i Waldemar Rupiński

Za nami kolejne cztery lata pracy 
słubickiego klubu. W  końcówce 
kwietnia odbyło się Walne Ze-
branie Sprawozdawczo-Wyborcze 
za okres 2014-2017. Zarząd jedno-
głośnie otrzymał absolutorium. 
W  spotkaniu wzięło udział blisko 
30 członków klubu. Dotychczasowy 
prezes LKS Lubusz Słubice Zbigniew 
Faliński ofi cjalnie poinformował 
o  zakończeniu sprawowania swojej 
funkcji, dziękując za wieloletnią 
współpracę wszystkim zgroma-
dzonym delegatom. Zanim jednak 
doszło do nowych wyborów dotych-
czasowy wiceprezes Ryszard Chu-
stecki przedstawił sprawozdanie 
z  działalności klubu podkreślając 
wielkie sukcesy jego zawodników 
zarówno w  imprezach rangi mi-
strzostw świata jak również zawo-
dach rozgrywanych w Polsce. Po tej 
części odbyły się wybory nowego 
zarządu. Oto jego skład: Ryszard 

Chustecki -prezes, Edward Czernik 
-wicerprezes, Tomasz Stupienko, 
Andrzej Sukiennik – członkowie 
zarządu,  Waldemar Rupiński - se-
kretarz. 

Dotychczasowy prezes Zbigniew 
Faliński za swoje zasługi dla Klubu 
oraz ogrom włożonej pracy na rzecz 
sportu dzieci i  młodzieży, decyzją 
członków Klubu został uhonorowany 
tytułem Honorowego Prezesa Klubu 
LKS Lubusz Słubice. - Nowo wy-
branym władzom Klubu, członkom 
poszczególnych komisji, trenerom, 
zawodnikom, a  także sponsorom 
Klubu życzymy mnóstwa energii do 
pracy oraz satysfakcji z  podejmowa-
nych działań. Wierzymy, że łączące 
nas zamiłowanie do lekkiej atletyki 
oraz skrupulatne wykonywanie po-
wierzonych zadań, pozwoli osiągać 
najwyższe sportowe cele - podsu-
mował Ryszard Chustecki.  

 (RT)

Na stadionie Słubickiego Ośrodka 
Sportu i  Rekreacji podczas week-
endu 18-20 maja spotkały się aż 23 
ekipy z następujących miast: Biały-
stok, Bydgoszcz, Cieszyn, Gdańsk, 
Grudziądz, Gorzów Wlkp., Koszalin, 

Poznań, Radom, Siedlce, Szczecin, 
Tarnów, Warszawa, Włoszczowa, 
Wrocław, Zduńska Wola, Zielona 
Góra, Goleniów, Skorzewo, Kato-
wice, Złotów oraz gospodarze- LKS 
LUBUSZ Słubice. Jak zwykle im-
preza stała na bardzo wysokim po-
ziomie, a  świadczą o  tym rekordy 
świata i  Europy. Już w  pierwszym 
dniu imprezy padł rekord świata 
w  rzucie oszczepem. Podopieczna 
gorzowskiego „Startu” Renata Śli-
wińska (klasa startowa F40) pobiła 
rekord z  wynikiem 23,17m. Dzień 
później zanotowano kolejny rekord 
świata, tym razem w rzucie dyskiem 
w  klasie F34 pobiła Lucyna Kor-
nobys (Start Wrocław). Natomiast 
wynik lepszy od rekordu Europy 
uzyskał reprezentujący gorzowski 
„Start” Michał Głąb, który rzucił 
kilogramowym dyskiem - 29,52m. 
O  krótkie podsumowanie mityngu 
poprosiliśmy Ryszarda Chustec-
kiego. - Piękny weekend, okraszony 
obecnością  kilkunastu paraolim-
pijczyków i  medalistów Igrzysk 
Paraolimpijskich, grad wspania-
łych wyników, należy potwierdzić 
„Wielkie Sportowe Święto w  Słu-
bicach” w  roku Stulecia Niepodle-
głości Państwa Polskiego. Cieszy 
także dobry występ zawodniczek 
i  zawodników z  Lubusza, którzy 

wykorzystali zawody integracyjne 
do kolejnego sprawdzianu swojej 
formy. Paulina Polańska w  rzucie 
dyskiem (0,75kg ) uzyskała wynik 
39,63, a Zuzia Piskunowicz w rzucie 
oszczepem 32,85,  natomiast Antoni 
Plichta w  biegu na 100m pobiegł 
11,03, a  Sebastian Wieliczko rów-
nież w tej samej konkurencji - 11,35. 
Z  kolei na 400m młodziutka Maja 
Smolarczyk uzyskała wynik  68,71.

Burmistrz Słubic Tomasz Ci-
szewicz, który już z  samego rana 
powitał liczne grono sportowców 
ufundował puchary dla najmłod-
szego zawodnika – Michał Pierz-
chała  – Start Gorzów Wlkp., 
najmłodszej zawodniczki – Maria 
Sitarz – Start Gorzów Wlkp. oraz za 
najlepsze wyniki po przeliczeniu na 
punkty: Mateusz Michalski 100m – 
10.94s (971 pkt.) Start Gorzów Wlkp. 
i Karolina Kucharczyk skok w dal – 
5.94m ( 1071 pkt.)

Wyróżniono również sportowców 
w  poszczególnych dyscyplinach. 
Najlepszym zawodnikiem w  sko-
kach został Maciej Lepiato - skok 
wzwyż - 2.10m (876 pkt.) Start Go-
rzów Wlkp. ( wychowanek LKS LU-
BUSZ Słubice ), najlepszym w rzucie 
dyskiem – Marek Wietecki 44,75m 
(937 pkt.) Start Gorzów Wlkp., 
w  rzucie oszczepem – Łukasz Czar-

necki 38.80m (708 pkt.) Start 
Gorzów Wlkp, w  pchnięciu 
kulą – Janusz Rokicki 13.63m 
(957 pkt.) IKS Cieszyn, w bie-
gach: Mateusz Michalski 
100m – 10.94s (971 pkt.) 
Start Gorzów Wlkp., Michał 
Kotkowski 400m – 53.56s 
(896 pkt.) Start Poznań, Da-
niel Pek 800m – 1;57,81 (863 
pkt.) UKS Olimpijczyk Sko-
rzewo. 

Najlepszą zawodniczką 
w  skokach została Karo-
lina Kucharczyk - skok 
w  dal – 5.94m (1071 pkt.), 
w  rzucie dyskiem - Renata 
Śliwińska 22,44m (1041 
pkt.) Start Gorzów Wlkp, 
w  rzucie oszczepem – Re-
nata Śliwińska 23.17m (1020 
pkt.) Start Gorzów Wlkp., 
w  pchnięciu kulą – Ewa 
Durska 13.02m (939 pkt.) 
UKS Barnim Goleniów. 
W  biegach wyróżniono: 
Alicję Fodorow 100m – 
12.66s (925 pkt.) Start Po-
znań, Sabinę Stenka 400m 
– 61.56s (862 pkt) Start 
Szczecin, Małgorzatę Igna-
siak 200m – 26,65s (746 pkt.) 
Start Poznań.  

(RT)

Słubiczanki Paulina Polańska (z lewej) 

i Zuzanna Piskunowicz z mistrzem para-

olimpijskim Maciejem Lepiato, który roz-

poczynał swoją karierę w Lubuszu Słubice.

Renata Śliwińska ze Startu Gorzów pobiła rekord 

świata w rzucie oszczepem.
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Dwójka mistrzem 
powiatu w piłce 
nożnej

Rozgrywki Lubuskiej Olimpiady Młodzieży 
powoli zmierzają do końca. Tradycyjnie jako 
ostatni swoje turnieje rozgrywają piłkarze 
nożni. W Słubicach odbyły się mistrzostwa 
naszego powiatu w piłce nożnej chłopców.  

Lekkoatletyczne boje 
szkół podstawowych

Stadion Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
gościł uczestników dorocznych otwartych mi-
strzostw Słubic w trójboju i czwórboju lekko-
atletycznym. Najlepsze szkoły wezmą udział 
w fi nałach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży.

Polonia Słubice na prostej 
drodze do awansu

Grającą w klasie okręgowej Polonia Słubice kroczy w rundzie rewanżo-
wej od wygranej do wygranej. Nasi piłkarze w tabeli ligowej są zdecydo-
wanym liderem i już tylko pół kroku dzieli ich od awansu do IV ligi.

Nasze szczypiornistki 
z wojewódzkim srebrem

16 maja 2018 r. w Słubicach odbył się fi nał Lubuskiej Olimpiady Mło-
dzieży w piłce ręcznej dziewcząt rocznika 2005 i młodsze. Drużyna SP 
1 Słubice zdobyła srebrny medal, ulegając jedynie, w rzutach karnych, 
zawodniczkom SP Lubrza. Piąty rok z rzędu słubickie szczypiornistki 
z Jedynki  stanęły na podium lubuskiej olimpiady.  

Ich marsz po medale rozpoczął się 
w  roku 2014 r., kiedy wywalczyły 
brąz. Potem każdorazowo sięgały po 
srebro. Najczęściej po dramatycznej 
końcówce lub rzutach karnych. 
W tym roku tradycji stało się zadość. 
W meczu o złoty medal dziewczęta 
z  SP 1 zmierzyły się z  SP Lubrza. 
Mecz fi nałowy był bardzo drama-
tyczny i  nerwowy, ponieważ walka 
toczyła się nie tylko o  złoto, ale też 
kwalifi kacje do fi nału krajowego 
w Głuchołazach.

Faworytem pojedynku były słubi-
czanki, które w turnieju rejonowym 
wygrały z Lubrzą aż 18:11. Tym razem 
musiały uznać wyższość rywalek. 
Bo chociaż w  regulaminowy czasie 
mecz zakończył się remisem 7:7, 
w rzutach karnych lepsze okazały się 
szczypiornistki z Lubrzy ( 4:2).

Drużynę SP 1 Słubice tworzą: 
Marta Heppner, Aleksandra Wro-
niewicz, Iga Rajda, Emilia Górniak, 
Natalia Pakulska, Matylda Mizerska, 
Liliana Cyganiak, Noemi Woźniak, 
Weronika Szary, Inga Białkowska, 
Julia Żarnowska, Iza Matusiak, 
Julia Różańska, Amelia Fornalczyk, 
Klaudia Gancarz, Julia Matkowska. 
Trenerem jest Jerzy Grabowski.

W  fi nale olimpiady rywalizowały 
cztery drużyny: SP 1 Słubice, PSP 
7  Żagań, SP Lubrza i SP 14  Zielona 
Góra.   W uroczystym otwarciu olim-
piady wzięli udział: wiceburmistrz 
Słubic Roman Siemiński, prze-
wodniczący rady miejskiej Mariusz 
Olejniczak i  wiceprzewodniczący 
Jarosław Sadowski, przewodniczący 
rady rodziców przy SP 1 Mariusz Du-
backi i dyrektorka placówki Magda-
lena Iłowska.
Wyniki: PSP-7 Żagań : SP-Lubrza 
12:13 | SP-1 Słubice : SP -14 Zielona 

Góra 12:7 | Mecz o  3 miejsce: PSP-7 
Żagań – SP-14 Zielona Góra 7:6 | 
Mecz o  1 miejsce: SP Lubrza – SP1 
Słubice 7:7 ( rzuty karne 4:2)
Klasyfi kacja końcowa:  
SP Lubrza – awans do fi nału krajo-
wego | SP-1 Słubice | PSP-7 Żagań
SP 14 Zielona Góra 
Nagrody indywidualne  |Najlepsza 
zawodniczka: Liliana Cyganiak, SP 
1 Słubice | Najlepsza bramkarka: 
Nikola Paszkowska, SP Lubrza | 
Najlepsza strzelczyni: Weronika Or-
łowska, SP  Lubrza.              (JG)
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Po 26 kolejkach MKS Polonia Słu-
bice aż 22 meczy wygrała, przy 2 
remisach i  tylko 2 przegrała. Prze-
kłada to się na pozycję lidera okrę-
gówki z  68 punktami na koncie. 
Druga ekipa Spartak Deszczno na 4 
kolejki do końca ma aż 11 pkt prze-
wagi. To wszystko oznacza, że na-
szym wystarczy jeszcze tylko jedna 
wygrana do tego, żeby awansować. 
Choć „piłka jest okrągła a  bramki 
dwie” tylko kataklizm mógłby 
sprawić, że tak by się nie stało. 
Podopieczni Andrzeja Wypycha 
w  każdym niemal meczu strzelają 
po 2,3 a nawet  6 bramek. Na boisku 
widać połączenie rutyny z  mło-
dością. Dzięki takim wynikom na 
pochwałę zasługuje cała drużyna 
jednak warto wspomnieć o  prze-
żywającemu swoją drugą młodość 
Przemysławie Begierze. Mamy 
również akcenty międzynarodowe. 
Bardzo dobrym nabytkiem jeszcze 
w ubiegłej rundzie okazał się Japoń-
czyk Hayato Kuramoto, a na wiosnę 
dołączył zawodnik ligi ukraińskiej 
Ihor Myrko. W  rundzie wiosennej 
zdarzyła im się tylko jedna wpadka 
z  wiceliderem z  Deszczna (0-2 na 
wyjeździe). Zapraszamy kibiców na 

ostatni w tym sezonie mecz poloni-
stów, na własnym stadionie (mamy 
nadzieję, że już jako przyszłorocz-
nych czwartoligowców), w  sobotę 
9 czerwca o  17.00 z  Radowiakiem 
Drezdenko. Warto dodać, że oprócz 
serca na murawie nasz zespół ma 
również serce do pomocy niepełno-

sprawnemu Kacperkowi. W  prze-
rwie jednego z  ostatnich meczów 
odbyła się bardzo miła chwila, pod-
czas której przekazano, chłopcu 
i  jego rodzicom, zebrane przez na-
szych piłkarzy pieniądze oraz spe-
cjalną koszulkę z jego imieniem.  

(RT)

Kadra Polonii po zwycięskim meczu  5-0 z Bobrówkiem.

Do rywalizacji, 14 maja, stanęły 
tylko trzy drużyny: ze Szkoły Pod-
stawowej nr 1, Szkoły Podstawowej 
nr 2 i  Ośna Lubuskiego. Po roze-
graniu meczów systemem „każdy 
z  każdym” okazało się, że w  tym 
roku, nie tracąc bramki, klasą samą 
dla siebie była słubicka dwójka zo-

stawiając w tyle i kolegów z jedynki 
(wynik 6-0) i  gości z  Ośna Lubu-
skiego (3-0). Drugie miejsce przy-
padło „jedynce” i  te dwa zespoły 
zagrają w  zawodach rejonowych. 
Jeszcze w maju odbędą się mistrzo-
stwa dla szkół podstawowych. 

(RT)

Mistrzami powiatu zostali chłopcy z „dwójki”. Ich trenerem jest Andrzej Nowakowski.

Piękna pogoda powitała uczest-
ników trójboju i  czwórboju we 
wtorek 15 maja. Młodsi z klas III-IV 
szkół podstawowych rywalizowali 
w  biegu na 60 m, skoku w  dal lub 
wzwyż oraz rzucie piłeczką palan-
tową, natomiast ich starsze kole-
żanki i  koledzy z  klas. V-VI  mieli 
jeszcze do pokonania bieg na 600 
lub 1000 m. Każda reprezentacja 
liczyła 5 zawodników, a wyniki każ-
dego z nich były przeliczane w spe-
cjalnych tabelach lekkoatletycznych 
na punkty. Po zsumowaniu punktów 
wyłoniono tegorocznych mistrzów. 
Oto pierwsze trójki:
Trójbój: 
Dziewczęta: 1. Sp 1 Słubice 554, 2. 
Ośno Lubuskie 488, 3. Rzepin 452
Chłopcy: 1. Cybinka 473, 2. Sp 2 Słu-
bice 459, 3. Rzepin 433
Czwórbój:
Dziewczęta: 1. Rzepin 982, 2. Cy-
binka 977, 3. Ośno Lubuskie 779
Chłopcy: 1. Cybinka 862, 2. Ośno Lu-
buskie 841, 3. Sp 1 Słubice 770
Pomimo tego, że w latach ubiegłych 
suma punktów najlepszych szkół 

bywała wyższa, indywidualnie za-
notowano kilka bardzo dobrych 
wyników. Wyróżniającym się lek-
koatletom bacznie przyglądali się 
trenerzy: Piotr Kiedrowicz, Jacek 
Grześkowiak i  Ryszard Chustecki 
i  namawiali do rozpoczęcia przy-
gody z lekką atletyką  

(RT)

Reprezentacje najlepszych drużyn w trój-

boju. Zwycięzcy z Cybinki, drugie miejsce 

SP 2, trzecie SP 1 Rzepin.
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Bezpłatne warsztaty w ramach Akademii Fotografi i i Multimediów lAbiRynT 

Opiszą świat obrazem 

Anna Panek-Kusz

Kolekcja  – typologia fotografi czna
Zapraszam na warsztaty fotografi czne, podczas których  będziemy szukać 
nadmiaru w rzeczywistości.  Będziemy go ujawniać, wyzwalać, grupować, 
kolekcjonować, porządkować. Spróbujemy usystematyzować tworząc ko-
lekcje podobieństw, różnic, wzajemnych relacji. 

Zajmiemy się typologią  czyli zbiorami fotografi i grupującymi poszcze-
gólne motywy, elementy, które łączą pewne cechy. Z historii fotografi i wiemy, 
że w wielu przypadkach tworzenie typologii stało się pretekstem do zbadania 
określonego problemu, zjawiska  w celach naukowych i poznawczych. Jed-
nocześnie nic nie stoi na prze-
szkodzie, aby typologia miała 
charakter jedynie formalny, 
będąc źródłem przyjemności 
konsekwencji, wytrwałości 
oraz uważnego obserwowania 
świata. Niemal każdy z nas coś 
kiedyś kolekcjonował, ja za-
praszam do stworzenia wyjąt-
kowej kolekcji fotografi cznych 
obrazów. 

Termin: czwartki, począwszy 
od 7 czerwca godz.17.30 
Miejsce: Galeria Okno/
SMOK  ul. 1-Maja 1, 69-100 
Słubice

Michael Kurzwelly

„Nadmiar w pustce?”
Motto festiwalu „Syndrom nadmiaru” jest wieloznaczne i  pozwala po-
stawić wiele pytań. Słowo syndrom wskazuje na zachowanie patolo-
giczne. Za dużo, zbyt wiele, za grubo? Ale czego? Za dużo dobrego? 
Najpierw przyjrzyjmy się, jak inni artyści poradzili sobie z  tematem 
i porozmawiamy, co z tym możemy zrobić dalej? Następnie wszyscy roz-
poczną pracę artystyczną nad pytaniem – mottem festiwalu. Będziemy 
się regularnie spotykać i  dyskutować nad postępami naszej pracy. Na 
zakończenie zespół kuratorski wybierze prace wykonane dla festiwalu 
lAbiRynT, z  których przygotowana zostanie wystawa i  zainstalowana 
w Volkshochschule we Frankfurcie nad Odrą.

Termin:
Pierwsze spotkanie:
Wtorek, 29.05.2018, 18:00 
– 20:00
Kolejne terminy zostaną 
ustalone w pierwszym 
spotkaniu

Miejsce:
Galeria Okno/SMOK – 
Słubicki Miejski Ośrodek 
Kultury, ul. 1-Maja 1, 69-100 
Słubice

Robert Abts

„W pętli czasu”
Tematem warsztatów fotografi cznych są sytuacje i motywy z prze-
szłości. W  stare, historyczne fotografi e tchniemy nowe życie. 
W  przestrzeni publicznej / prywatnej (Frankfurtu i  Słubic) odszu-
kamy miejsc, w których wykonane były fotografi e sprzed lat.

Część pierwsza – Uczestnicy wybierają zdjęcia do opracowania. 
Mogą również przynieść swoje prywatne zdjęcia. Następnie okre-
ślają lokalizację, liczbę osób, rekwizyty, kąt kamery i tworzą «story-
board» –  historię zdjęcia

Część druga – Wykonane zostaną zdjęcia w  terenie. Wybrane 
zdjęcia, opracowane cyfrowo, zostaną wydrukowane jako zdjęcia 
monochromatyczne. Podczas prezentacji oryginalne zdjęcia będą 
porównywane z wykonaną kopią.

Terminy: 
Piątek-Niedziela, 29.06.-01.07.2018, Piątek 15:00 – 18:00
Sobota – Niedziela 10:00 – 16:00, 
Piątek – Niedziela, 07.09. – 09.09.2018, Piątek 15:00 – 18:00, 
Sobota – Niedziela 10:00 – 16:00

Miejsca:
Piątek: Galeria Okno/SMOK – Słubicki Miejski Ośrodek Kultury, 
ul. 1-Maja 1, 69-100 Słubice
Sobota – Niedziela: Brü ckenplatz | Plac Mostowy
Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Straße, 15230 Frankfurt (Oder)

Piotr Kucia

„Oversaturated”
Kolor to dla mnie najmocniejszy bodziec pobudzający zmysły.

Każdy z nas postrzega barwy inaczej. W zależności od   pocho-
dzenia, kultury, obyczajów oraz środowiska, które nas wychowało, 
inaczej interpretujemy kolory.

Inspiracją do międzynarodowych warsztatów  jest kolor w prze-
strzeni. Wzajemne oddziaływanie barw, które wykreujmy w trakcie 
zdjęć, będzie stanowiło temat naszych poszukiwań.

Wykorzystując rejestrację cyfrową w plikach RAW, przy użyciu, 
sterowanych radiowo, mobilnych lamp błyskowych, będziemy 
w stanie odkryć w  przestrzeni  nowe zjawiska. Podczas warsztatów 
zmienimy rzeczywistość tak aby   zbliżyć się do granic percepcji 
ludzkiego oka. Kolor dominuje wszędzie, a nadmiar koloru w prze-
strzeni miejskiej wręcz przytłacza.

Warszaty będą próbą odpowiedzenia na pytanie czy kolor w prze-
strzeni może być  syndromem  pozytywnego nadmiaru. Warsztaty 
przeznaczone do grupy zaawansowanej  max. 12 osobowej

Termin: Piątek-Sobota,  22.-23.06.2018, 17:00 – 20:00
Miejsce: Galeria Okno/SMOK – Słubicki Miejski Ośrodek Kultury, 
ul. 1-Maja 1, 69-100 Słubice

Marcin Berdyszak

„Pomiędzy performance a obrazem”
Warsztaty rozpoczną się wstępem do performence, aby uczestnicy po-
znali tę formę wypowiedzi. Kolejny etap to etap, w którym uczestnicy 
będą zbierać lub tworzyć krótki materiał fi lmowy podejmujący przed-
stawiony problem. Następnie, poprzez połączenie projekcji a raczej za-
wartej w niej treści z działaniami performatywnymi będą tworzyli jedną 
całość , która kamerą będzie dokumentowana jako właściwe działanie. 
Działanie uczestników może być indywidualne bądź w małych maksy-
malnie trzy osobowych grupach. Po prezentacjach przewidziana jest 
dyskusja dotycząca jakości projektów.

Terminy: 
Czwartek, 14.06. 2018, 17:30-20:00, 
Poniedziałek-Środa, 10-12.09.2018, 17:30-20:00

Festiwal Nowej Sztuki

19-21.10.2018

Festival Neuer Kunst Frankfurt (O)

S ubice

Rozpoczyna się Akademia Fotografi i i Multimediów lAbiRynT, czyli warsztaty artystyczne 
dla początkujących, zaawansowanych i profesjonalistów od 10 do 99 lat. 

Poniżej znajdują się opisy warsztatów, wraz z terminami i miejscami spotkań. W tym roku swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się z nami: 
Robert Abts (Berlin), Marcin Berdyszak (Poznań), Piotr Kucia (Warszawa) Anna Panek-Kusz (Słubice), Michael Kurzwelly (Frankfurt/Oder). 
Udział w warsztatach jest bezpłatny, wszystkie warsztaty prowadzone są przy udziale tłumacza. 
Kontakt: Anna Panek-Kusz, tel. 604 588 465, galeriaokno@op.pl
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Reklama

Burmistrz Słubic ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Słubice położonej w obrębie 12 Kunice.

Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego:

lp. położenie numer działki powierzchnia cena nieruchomości netto księga wieczysta wadium

1 obręb 12, Kunice 148/5 0,0615 ha 11.000,00 zł nr GW1S/00022338/3 2.000,00

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

Przeznaczenie działki: zgodnie z uchwałą nr XXVI/258/2001 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 22 lutego 2001 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubuskiego nr 15, poz. 171 z dnia 28 maja 2001 r. działka o nr ewid. 148/5 obręb nr 12 Kunice znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 6MN „tereny mieszkal-

nictwa jednorodzinnego”.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 lipca 2018 r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1. 

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na II piętrze Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 

1 oraz na stronie bip.slubice.pl i www.slubice.pl. Informację o publikacji ogłoszenia o przetargu zamieszczono w Gazecie Słubickiej. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami i Architektury, pok. nr 219 na II 

piętrze, telefonicznie pod. nr tel. 095 737 20 49 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1600 lub drogą elektroniczną beata.nowakowska@slubice.pl.

INFORMACJA

W Urzędzie Miejskim w Słubicach na okres 21 dni, wywieszono Zarządzenie Nr 121/2018 Burmistrza Słubic z dnia 30.04.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu pomiesz-

czeń gospodarczych stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do oddania w najem tym samym stronom na okres do 3 lat, które były uprzednio przed-

miotem najmu na czas oznaczony do 3 lat.

Lp. Położenie Nr Księgi wieczystej Nr działki Pow. użytkowa  Przeznaczenie nieruchomości

1. Słubice, ul. Wojska Polskiego 149 GW1S/00005173/3 1280/2 4,31 m² Pomieszczenie gospodarcze

2. Słubice, ul. Sienkiewicza 12 GW1S/00009890/3 603/7 6,21 m² Pomieszczenie gospodarcze

INFORMACJA

W Urzędzie Miejskim w Słubicach na okres 21 dni, wywieszono Zarządzenie Nr 128/2018 Burmistrza Słubic z dnia 8.05.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali 

użytkowych i pomieszczeń gospodarczych stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do oddania w najem tym samym stronom na okres do 3 lat, które były 

uprzednio przedmiotem najmu na czas oznaczony do 3 lat.

Lp. Położenie Nr Księgi wieczystej Nr działki Pow. użytkowa Przeznaczenie  nieruchomości

1. Słubice, ul. Szamarzewskiego 6 GW1S/00005684/8 506/3 196,10 m² Lokal użytkowy

2. Słubice,  ul. Jedności Robotniczej 2 GW1S/00003659/0 668/9 35,26 m² Lokal użytkowy

3. Słubice, SCOP, lokal nr 3, ul. Piłsudskiego 3 - 4 GW1S/00026906/4 1275 19,31 m² Lokal użytkowy biuro

4. Słubice, ul. 1 Maja 11 GW1S/00018799/1 715/22 6,00 m² Pomieszczenie gospodarcze

5. Słubice, ul. Daszyńskiego 21 GW1S/00011868/7 620/17 5,15 m² Pomieszczenie gospodarcze

6. Słubice, ul. Wandy 1 GW1S/00003911/5 701/22 10,91 m² Pomieszczenie gospodarcze

7. Słubice, ul. Mickiewicza 1 GW1S/00011868/7 620/17 13,12 m² Pomieszczenie gospodarcze

8. Słubice, ul. Narutowicza 19 - 21 GW1S/00005185/0 335/58 5,70 m² Pomieszczenie gospodarcze

9. Słubice, ul. Kopernika 6 GW1S/00010772/0 520/3 10,25 m² Pomieszczenie gospodarcze

10. Słubice, ul. Kopernika 6 GW1S/00010772/0 520/3 5,25 m² Pomieszczenie gospodarcze

11. Słubice, Plac Przyjaźni 11 GW1S/00005175/7 629/75 4,73 m² Pomieszczenie gospodarcze

12. Słubice, Plac Przyjaźni 27 GW1S/00008449/0 521/9 12,00 m² Pomieszczenie gospodarcze

13. Słubice, ul. Wojska Polskiego 148 GW1S/00005173/3 1280/2 8,31 m² Pomieszczenie gospodarcze

INFORMACJA

W Urzędzie Miejskim w Słubicach na okres 21 dni, wywieszono Zarządzenie Nr 129/2018 Burmistrza Słubic z dnia 8.05.2018 r. w sprawie sporządzenia i podania do 

publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Słubice przeznaczonych do oddania w najem na okres do 10 lat w formie przetargu 

ustnego nieograniczonego.

Lp. Położenie
Nr Księgi wieczystej 
nieruchomości

Nr działki Pow. lokalu Przeznaczenie lokalu Cena wywoławcza

1. Słubice, ul. Żeromskiego 2 GW1S/00014815/2 683/54 76,40 m2 Działalność handlowa lub usługowa. 20,00zł/m2 miesięcznie (+ 23% VAT)

2.
Słubice, ul. Kopernika 
9 - 9F

GW1S/00025244/8 524/38 108,19 m2 Działalność handlowa lub usługowa. 20,00zł/m2 miesięcznie (+ 23% VAT)

Reklama

USŁUGI POGRZEBOWE

s.c.

Dariusz Orłowski 
tel. 602 370 562 (24h) 

668 030 562 

Cmentarz Komunalny
ul. Sportowa 2
69-100 Słubice

Reklama
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UWAGA KIEROWCY! 
1 CZERWCA PLAC BOHATERÓW 
ZAMKNIĘTY DLA AUT!
W związku z tym, że w piątek 1 czerwca na placu Bohaterów gmi-

na organizuje Dzień Dziecka, Straż Miejska informuje, że nie wol-

no tam tego dnia parkować samochodów. Strażnicy już od ponie-

działku będą zostawiać za szybami aut stojących na placu ulotki 

na ten temat. Ponadto w czwartek po uroczystościach związa-

nych ze świętem Bożego Ciała straż miejska zagrodzi wszystkie 

wjazdy na plac Bohaterów. Gdyby jednak zdarzyło się, że ktoś  zo-

stawi samochód na placu, którego właścicielem jest gmina, musi 

się liczyć z tym, że auto zostanie odholowane na koszt właścicie-

la, co jest zgodnie z art. 50a Prawa o ruchu drogowym. 

Dzień Dziecka? Przybywajcie!
Darmowe lody, popcorn i wata cukrowa, a do tego mała zagroda ze zwierzętami, strzelanie laserowymi pociskami, po-
kaz sztuki cyrkowej, nauka tańca, gaszenie pożaru, a na koniec koncert Roksany Węgiel, zwyciężczyni Th e Voice Kids 
Poland. To tylko część atrakcji dla mieszkańców Dwumiasta, które przygotowała gmina w ramach projektu Europejskie 
Modelowe Miasto Współpracy Transgranicznej Frankfurt nad Odrą & Słubice. 

Dzie  Dziecka
Kindertag     

godz. 14.00-19.00 Uhr1.6.2018, S ubice 

pl. Bohaterów, Platz der Helden

godz. 18.00 Uhr Roksana W giel

zwyci czyni / Gewinnerin The Voice Kids Poland

Ohne Grenzen. Bez granic. 

UNIA EUROPEJSKA

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

EUROPÄISCHE UNION

Europäischer Fonds für
Regionale Entwicklung

program artystyczny na scenie / Künstlerisches Bühnenprogramm

trampolina euro-bungee / Euro-Bungee-Trampolin / dmuchane zamki

Hüpfburgen / Sportwettbewerbe / konkursy sportowe 

1000 Eiskugeln gratis / 1000 porcji darmowych lodów 

Zuckerwatte und Popcorn gratis / darmowa wata cukrowa i popcorn 

Kultur- und Tanzanimationen / animacje kulturalne i taneczne

wszystkie atrakcje dla dzieci za darmo! / Alle Attraktionen für Kinder gratis!

Projekt wspó  nansowany ze rodków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu Operacyjnego Wspó pracy 
Transgranicznej Brandenburgia–Polska 2014-2020. „Redukowa  bariery – wspólnie wykorzystywa  silne strony Barrieren reduzieren – gemeinsame Stärken nutzen”.

ARBEITEN
UND

LEBEN
in historischen Gebäuden

gemeinnützige GmbH

Do przedszkoli po obu stronach Odry zawitały kilka dni temu bajkowe postacie, które przyniosły maluchom zaproszenia na Dzień Dziecka.  

To będzie już drugi transgraniczny 
Dzień Dziecka, na który zaprosimy 
rodziny z  dziećmi. Od 14.00 do 
19.00 plac Bohaterów zamieni się 
w  wielkie festynowe miasteczko, 
nad którym unosić się będą uwiel-
biane przez maluchów bańki my-
dlane. Przedsmak tego dzieci miały 
już w  przedszkolach, po obu stro-
nach Odry, do których kilka dni 
temu zawitały bajkowe postacie. 
Był to element akcji informacyjnej 
prowadzonej przez Słubicki Miejski 
Ośrodek Kultury, która miała za-
chęcić dzieci do świętowania 1 
czerwca. Maluchy dostały plakaty, 
w  formie pocztówek,  informujące 
o  Dniu Dziecka, a  także bańki my-
dlane. Szczęśliwe mówiły, że nie 
mogą się już doczekać atrakcji, 
które przygotowała dla nich gmina. 
A będzie ich mnóstwo! 

Na placu stanie m.in. fotobudka 
pełna różnych akcesoriów do prze-
brania dla dzieci (maski, stroje itp.)  
i każdy maluch będzie mógł wrócić 
do domu z pamiątkowym zdjęciem. 
Nie zabraknie też dmuchańców do 
zjeżdżania, będzie można wejść do 
wielkiej kuli toczącej się po trawie, 
zajrzeć do zagrody z królikami, ko-
zami i  kurami, starsze dzieci będą 
miały okazję spróbować swoich 
sił w  tańcu towarzyskim i  nowo-
czesnym.  Dzieci tworzyć też będą 
scenografi ę, która zostanie wyko-
rzystana w  trakcie przedstawienia 

teatralnego. Malować będą far-
bami na strechowej folii, ale rów-
nież zrobią samodzielnie teatralne 
maski i  stroje. Takich twórczych 
warsztatów będzie dużo więcej. Kto 
lubi konkursy sportowe już dziś 
może szykować formę, bo Słubicki 
Ośrodek Sportu i Rekreacji planuje 
masę różnych  sprawnościowych 
konkurencji. Do ruchu zachęcać 
też będzie m.in. grupa Fun-atycy, 
która uprawia sztukę cyrkową. 
W  organizację tegorocznego Dnia 
Dziecka włączył się po raz pierwszy 
Zakład Usług Wodno-Ściekowych. 
W namiocie ZUWŚ najmłodsi będą 
mogli m.in. pokolorować naryso-
wane na papierze kropelki wody, 
robić bańki mydlane, na dużej ta-
blicy oznakować pieczątkami z ob-
razkiem „buźki“ dużą kroplę wody. 
Raz na godzinę będzie również mini 
pokaz fi ltrowania wody. Oczywiści 
na stoisku słubickich wodociągów 
nie zabraknie też wody dla miesz-
kańców. Najmłodszych uczyć też 
będziemy zasad bezpieczeństwa 
i  udzielania pierwszej pomocy. Po-
mogą nam w  tym: Straż Miejska, 
Straż Pożarna, Wodne Ochot-
nicze Pogotowie Ratunkowe, Straż 
Graniczna i  ratownicy medyczni 
z fi rmy Marka Walczaka. W organi-
zację Dnia Dziecka włączyła się też 
Grupa Pomagamy i FSL- Aktywni 
dla Powiatu.  

(beb)  

Słubicka telewizja wśród 
najlepszych w Polsce!
TV Horyzont zgarnęła aż dwie główne nagrody w konkursie dla lokal-
nych telewizji, które przyznano podczas odbywającej się w  Toruniu 
(14-16 maja) Ogólnopolskiej Konferencji Operatorów Komunikacji Elek-
tronicznej i VII Forum Telewizji Lokalnych. 

Pierwszą nagrodę słubiczanie: Marta Szymańska-Ptak i Mariusz Ko-
nopka odebrali za materiał „Jurek Owsiak skazany w słubickim sądzie” 
oceniany w kategorii „News”. Powtórnie wchodzili na scenę, gdy odczy-
tano wyniki konkursu w kategorii „Społecznie wrażliwi”. Materiał słu-
biczan „Rodzina zastępcza” znów został oceniony przez jury najwyżej. 
Serdecznie gratulujemy! 

(beb) 


