
Żeby zachęcić mieszkańców, którzy zalegają z czynszami za 
lokale komunalne i socjalne, do odpracowania długów, burmistrz 
Tomasz Ciszewicz podniósł stawki za prace wykonywane na rzecz 
gminy. Dłużnicy są winni w sumie 2,6 mln zł, a z opłatami zalega 
425 osób. Niewiele chce jednak odpracować swój dług. Rocznie 
decyduje się na to zaledwie kilkanaście osób.  str. 3

Tancerze z Bohemy  gościli na sesji rady 
miejskiej, podczas której uhonorowano 
ich za wielki sukces odniesiony niedawno 
podczas najbardziej prestiżowego turnieju 
tańca w Polsce.  str. 5

Stowarzyszenie Hospicjum św. 
Wincentego a’Paulo chce po-
pularyzować ideę wolontariatu 
i zorganizować koncert chary-
tatywny, w przedszkolu Pinokio 
rozbudowana zostanie pracow-
nia przyrodnicza, LKS Lubusz 
propagować będzie biegi…65 
tys. zł zarezerwowano w tego-
rocznym budżecie na realizację 
projektów, których autorami są 
sami słubiczanie.  str. 4
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7,4 mln zł – tyle, wojewoda 
lubuski Władysław Dajczak, 
przekaże w tym roku gminie 
Słubice na wypłatę świadczeń 
w ramach rządowego progra-
mu. Kwota ta nie jest ostatecz-
na. Program rusza w kwietniu 
i żeby ułatwić mieszkańcom 
poruszanie się po nim, pu-
blikujemy odpowiedzi na 
pytania, które najczęściej poja-
wiały się w czasie konsultacji 
społecznych  str. 7

W uroczystości wzięli udział m.in. 
biskup diecezji zielonogórsko-
-gorzowskiej Tadeusz Lityński, 
burmistrzowie Słubic i  Frank-
furtu: Tomasz Ciszewicz i  Martin 
Wilke, księża z  obu naszych pa-
rafi i, duchowni ewangeliccy 
i  prawosławni, harcerze oraz inni 
mieszkańcy. Po uroczystości, pod 

Powitaliśmy u nas krzyż 
Światowych Dni Młodzieży 

W piątek, 26 lutego na dziedzińcu Collegium Polonicum, odbyła się 
peregrynacja znaków Światowych Dni Młodzieży, które latem odbę-
dą się w Krakowie. 

Collegium Polonicum, zebrani 
poszli w  procesji do kościoła św. 
Gertrudy we Frankfurcie, gdzie 
odprawiono nabożeństwo ekume-
niczne. Światowe Dni Młodzieży 
to  międzynarodowe spotkania 
młodych  z  całego świata. Spotka-
niom towarzyszą dwa szczególne 
znaki podarowane przez Jana 

Pawła II, którymi są Krzyż Świa-
towych Dni Młodzieży oraz Ikona 
Matki Bożej  Salus Populi Romani. 
Znaki te nie tylko są z  młodymi 
podczas ŚDM, ale cały czas krążą 
po świecie, gromadząc na modli-
twie i  adoracji każdego dnia ty-
siące młodych ludzi. 

(beb)

Milionowa pasażerka 
w autobusie 983 

Był czwartek, 10 marca 2016r, go-
dzina 05:39. Przystanek przy placu 
Frankfurckim w  Słubicach. Pani 
Urszula wsiada do autobusu 983 
jadącego w  kierunku dworca we 
Frankfurcie nad Odrą. Nie spo-
dziewa się, że zostanie powitana 
przez prezesa Przedsiębiorstwa Ko-
munikacji Miejskiej we Frankfurcie 
(SVF) Wolfganga Worfa. Dostaje 
drobny upominek i dyplom. Powód? 
Pani Urszula była milionowym pa-
sażerem uruchomionej w  grudniu 
2012r. pierwszej publicznej, trans-
granicznej linii autobusowej 983, 
którą obsługuje właśnie SVF. 

Burmistrz Tomasz Ciszewicz nie 
ma wątpliwości, że uruchomienie tej 
linii to był strzał w dziesiątkę. – Nie 
było łatwo, bo byliśmy pionierami, 
ale się udało! – wspomina. Dodaje, 
że dziś z  tej linii korzysta średnio 
850 osób dziennie. To zdecydowanie 
więcej niż się spodziewano. Już 
pierwsze statystyki w 2013 roku po-
kazały, że w ciągu roku autobusem 
podróżowało 304 tys. pasażerów. 

W kolejnym roku było jeszcze lepiej 
(312 tys.), mimo, że latem 2014, z po-
wodu budowy ciepłociągu, który 
połączył oba miasta, trzeba było za-
mknąć dla samochodów, na cztery 
tygodnie, most na Odrze. W  ubie-
głym roku liczba pasażerów sięgnęła 
316 tys. osób. 

Autobusem 983 jeżdżą m.in. stu-
denci uczący się i  mieszkający po 
obu stronach Odry, mieszkańcy uda-
jący się m.in. na zakupy do sąsiadów. 
Z połączenia korzysta też wielu słu-
biczan, którzy chcą się dostać na 
dworzec kolejowy we Frankfurcie, 
skąd łapią pociąg do Berlina (pra-
cuje tam wielu mieszkańców pogra-
nicza) lub na lotnisko Schoenefeld. 
- Ten autobus to bardzo udany 
polsko-niemiecki projekt – ocenia 
Soerren Bollmann z  Frankfurcko-
-Słubickiego Centrum Kooperacji 
(jest to wspólna placówka obu magi-
stratów). - Służy obu miastom i  jest 
to nie tylko symbol współpracy, ale 
praktyczne rozwiązanie – doda je. 

(beb)

Niech Święta Wielkanocne, 
którym towarzyszy refleksja i zaduma, 

ale też wielka radość, 
będą dla Państwa czasem wyjątkowym. 

Życzymy miłości, nadziei 
i wielu miłych spotkań w gronie najbliższych.

burmistrz 
Tomasz Ciszewicz 

wraz z pracownikami 
urzędu miejskiego

przewodniczący 
Rady Miejskiej 

Mariusz Olejniczak 
z radnymi  

W procesji, od Collegium Polonicum do kościoła we Frankfurcie, szli między innymi słubiccy harcerze i młodzież, która niosła krzyż. 

Uroczystość peregrynacji symboli ŚDM miała bardzo uroczysty 

charakter. 

Harcerze przynieśli pochodnie, z którymi szli przez graniczny most. 
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Słubiczanie oddali hołd 
żołnierzom wyklętym

1 marca, tak jak w wielu miastach w Polsce, obchodziliśmy Naro-
dowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Na placu Sybiraków 
w Słubicach spotkali się m.in. mieszkańcy, samorządowcy, radni, 
przedstawiciele różnych organizacji społecznych, uczniowie szkół 
i przedszkolaki. 

Konkursy przybliżyły uczniów do historii 
29 lutego, w słubickim magistracie, odbył się konkurs wiedzy o żołnierzach wyklętych, w którym wzięli udział gimna-
zjaliści i uczniowie szkół średnich. Ogłoszono również wyniki konkursu na wywiad z Sybirakiem i konkursu plastycz-
nego o niezłomnych bohaterach. Jak podkreślał Michał Sobociński ze Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Pamięci 
Zesłańców Sybiru i Niepodległości, który był organizatorem tych konkursów, uczniowie wykazali się sporą wiedzą na 
temat historii. 

Konkurs na wywiad z  Sybira-
kiem wygrał Robert Sękowski 
z  Zespołu Szkół Ekonomiczno-
-Rolniczych, który przeprowadził 
rozmowę z  Eugeniuszem Karpiń-
skim. Wyróżnienia dostali: Julia 

Olechno i  Oliwia Wardeńska 
z Gimnazjum nr 2. 
W  konkursie plastycznym 
wszystkie nagrody przypadły 
uczniom szkoły podstawowej 
w  Golicach. Otrzymali je: Oliwer 

Karczewski (za zajęcie pierwszego 
miejsca) oraz Hubert Alicki i  Wik-
toria Stań (drugie i trzecie miejsce). 
Wyróżnienia przyznano: Sandrze 
Szczerbin, Zuzannie Zbrożek i  Ra-
dosławowi Michalskiemu. 

Z  testem wiedzy o  żołnierzach wy-
klętych najlepiej poradzili sobie, 
w  kategorii szkół gimnazjalnych: 
Paulina Reus z  „jedynki”, drugie 
miejsce zajęła Martyna Krupo-
wicz z  „dwójki”, a  trzecie Martyna 
Wojciechowska. Wśród starszych 
uczniów najlepiej wypadła Kinga 
Banaśkiewicz z  Zespołu Szkół Lice-
alnych, drugie miejsce zajęła Agata 
Pawińska z tej samej szkoły, a trzecie 
Igor Kurkowski z Zespołu Szkół Eko-
nomiczno-Rolniczych. 

Za udział w konkursie nagrodzono 
też: Mieszka Idkowiaka, Domi-
nika Guzika, Wiktora Głowaczew-
skiego, Alana Matejkowskiego, 
Rafała Wesołowskiego, Jakuba Sta-
wickiego, Kamila Grześkowiaka, 
Alicję Gregorczyk i Zuzannę Błysz. 
Wyróżniono też nauczycieli, wśród 
których byli: Anna Balicka, Anna 
Musiał-Rachowiak, Adam Prze-
chrzta, Aldona Przechrzta, Luiza 
Perlikiewicz-Wanago. 

(beb)

Nagrody dla uczniów i nauczycieli ufundował m.in. Instytut Pamięci Narodowej, wojewoda lubuski, burmistrz Słubic, starostwo powia-

towe, słubicki oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego,  Nadodrzański Oddział Straży Granicznej.

Komendant Straży Miejskiej Wie-
sław Zackiewicz, członek Społecz-
nego Komitetu Budowy Pomnika 
Pamięci Zesłańców Sybiru i  Nie-
podległości, odczytał apel pamięci, 
a mieszkańcy, zapalili znicze i zło-
żyli kwiaty pod pomnikiem tych, 
którzy oddali życie za Ojczyznę. 
Żołnierze wyklęci, walczyli o  wol-
ność Polski od 1944 do 1963 roku. 
Nie godzili się na to, żeby po latach 
niemieckiej okupacji, w  Polsce 
rządzili Sowieci. Dla nich wojna 
nie skończyła się w 1945 roku. Nie-
którzy jeszcze kilkanaście lat po 
jej zakończeniu byli żołnierzami. 
Podczas uroczystości wspominano 
wielu bohaterów, którzy tę walkę 
o wolną Polskę przepłacili życiem. 
Między innymi Józefa Franczaka, 
pseudonim Lalek, ostatniego 
Żołnierza Niezłomnego, który 
zginął podczas obławy ZOMO i SB 
w  1963 roku, czy „Inkę” - Danutę 
Siedzikównę, niespełna 18-letnią 
sanitariuszkę, rozstrzelaną przez 
UB, której miejsce pochówku, 
podobnie jak wielu innych Żoł-

nierzy Niezłomnych, jest do dziś 
nieznane. Ustanowienie 1 marca 
Narodowym Dniem Żołnierzy Wy-
klętych nawiązuje do 1 marca 1951 
roku, kiedy to wykonano wyrok 
śmierci na skazanych w  procesie 
IV Zarządu Zrzeszenia Wolność 

i  Niezawisłość. Obchodzimy ten 
dzień od sześciu lat. Organiza-
torem uroczystości w  Słubicach 
był Społeczny Komitet Budowy Po-
mnika Pamięci Zesłańców Sybiru 
i Niepodległości. 

(beb)
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W uroczystości na placu Bohaterów wzięły udział poczty sztandarowe reprezentujące 

różne środowiska. 

Hołd żołnierzom wyklętym oddali też m.in. przewodniczący rady miejskiej Mariusz Olej-

niczak, burmistrz Tomasz Ciszewicz, ks. Tomasz Partyka, radny Bernard Jasiewicz i kom-

batant Jan Paciejewski.  

Nie zabrakło też dzieci ze słubickich przedszkoli, dla których była to lekcja historii. 
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Odpracowując długi słubiczanie 
dostaną wyższe stawki godzinowe 

Żeby zachęcić mieszkańców, którzy zalegają z czynszami za lokale komunalne i socjalne do odpracowania długów, bur-
mistrz Tomasz Ciszewicz podniósł stawki za wykonywane na rzecz gminy prace. Dotychczas na przykład za porządkowa-
nie terenu samorząd płacił dłużnikom 7 zł brutto za godzinę, teraz kwota ta wynosi 10 zł brutto. 
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Radni jednogłośnie: - Autobusy będą 
się u nas zatrzymywać za darmo.

Opłaty za zatrzymywanie się autobusów na budowanym dworcu i istniejących przystankach, których gmina jest wła-
ścicielem, przyniosłyby znikome dochody, a mogłyby zniechęcić przewoźników. Dlatego radni poparli pomysł burmi-
strza Tomasza Ciszewicza, żeby korzystanie z tych miejsc było darmowe. 

- W  styczniu 2017 roku, w  związku 
ze zmianami w  ustawie o  trans-
porcie zbiorowym, gmina musi 
przeprowadzić szereg działań, które 
pozwolą ogłosić przetarg dla opera-
torów w  zakresie zorganizowania 
transportu – tłumaczy burmistrz. 
– Zgodnie z  prawem ogłosiliśmy 
w  grudniu zamiar przystąpienia do 
zorganizowania transportu zbioro-
wego, który obejmuje obszar całej 
gminy. Podjęliśmy też tzw. uchwałę 
przystankową, która określa w jakim 
zakresie ten transport ma się od-
bywać. Trzecim ważnym elementem 
w  pierwszej fazie przeprowadzenia 
tej procedury jest określenie opłat za 
korzystanie z  przystanków dla ope-
ratorów, którzy będą zainteresowani 
korzystaniem z  tych przystanków – 
dodaje T. Ciszewicz.

Właśnie nad tym dyskutowali radni 
na sesji 25 lutego. Bernard Jasie-
wicz dopytywał, czy były robione 
szacunki, które pozwoliłyby odpo-
wiedzieć na pytanie, ile pieniędzy 
mogłoby wpłynąć do kasy gminy, 
gdyby zdecydowała się ona po-
bierać opłaty na dworcu i przystan-
kach. Jak mówił naczelnik wydziału 
inwestycji i  ochrony środowiska 
Bartosz Sianożęcki, gdyby opera-
torów było tyle co dziś, miesięcznie 
wpływałoby ok. 1800 zł, bo zgodnie 
z przepisami za zatrzymanie się na 
dworcu samorząd może pobrać do 1 
zł, a na przystanku 5 groszy. 

– To jednak pociągnęłoby za sobą 
konieczność stworzenia specjalnej 
księgowości, sposobu egzekucji 
opłat, wystawiania faktur i  proce-
dury rozliczania się z urzędem skar-

bowym. Koszty obsługi mogłyby 
być wyższe od dochodów – szacuje 
burmistrz. Podkreśla też, że z  tych 
właśnie powodów także inne gminy 
rezygnują często z pobierania opłat 
za zatrzymywanie się autobusów na 
ich przystankach.

T. Ciszewicz zwraca uwagę, 
że gmina powinna działać tak, 
żeby zachęcić przewoźników do 
świadczenia usług na jej terenie. 
- W  przypadku naszej gminy są 
tylko dwie dochodowe linie auto-
busowe, a pozostałe są defi cytowe 
– mówi burmistrz. - Zależy nam 
na tym, żeby operatorów było jak 
najwięcej, a  autobusy wyjeżdżały 
w  różnych kierunkach. Na dziś 
wiemy, że oprócz gminy Słubice, 
od 2017 roku będą jeździły w  kie-
runku Zielonej Góry i  Gorzowa, 

bo to zostało wpisane do planu 
transportowego województwa lu-
buskiego. Nie wiemy jednak jak 
autobusy będą kursować na te-
renie naszego powiatu – dodaje. 

W tej chwili z przystanków stano-
wiących własność gminy korzysta 
jedna słubicka fi rma, operator 
z  Zielonej Góry oraz z  Gorzowa. 
Burmistrz liczy, że po wybudo-
waniu dworca autobusowego (ma 
być gotowy wiosną) przewoźników 
przybędzie. Już zatrzymywaniem na 
dworcu w  Słubicach interesuje się 
fi rma, która zajmuje się transportem 
międzynarodowym. Niewyklu-
czone, że z dworca w Słubicach będą 
w przyszłości odjeżdżać autobusy do 
Brukseli, Paryża czy Londynu. 

T. Ciszewicz mówi też, że rezy-
gnacja z  opłat nie oznacza, że tak 

musi być już zawsze. – Po pół roku 
czy po roku, jak zobaczymy, że 
linie są dobrze obłożone możemy 
wprowadzić opłaty. Trzeba jednak 
wiedzieć, że wówczas operator 
i tak doliczy to gminie do kosztów, 
które będzie ponosić. My będziemy 
mieli połączenia autobusowe pod 
warunkiem, że za nie zapłacimy 
operatorowi. Dziś jesteśmy w  roz-
ruchu, organizujemy się, jesteśmy 
jedynym miastem w województwie 
lubuskim, które buduje dworzec 
autobusowy – dodaje burmistrz 
i  podkreśla, że wszystko, co robi 
gmina, robi w  trosce o  pasażerów. 
Sądzi, że wprowadzenie opłat za 
zatrzymywanie się na przystankach 
i dworcu mogłoby zniechęcić prze-
woźników.

(beb)

1 marca weszło w życie zarządzenie 
burmistrza, które zmienia zasady 
Programu Zastępczego Świad-
czenia Rzeczowego na rzecz Gminy 
Słubice z  października 2013 roku. 
Obecnie za prace porządkowe 
w  obiektach i  otwartych terenach, 
a  także za pomocnicze prace ad-
ministracyjne samorząd będzie 
płacić 10 zł brutto za godzinę, nato-
miast za drobne prace remontowe 
i  drobne naprawy – 12 zł brutto. 
Z  6 na 8 zł wzrosła też godzinowa 
stawka za stróżowanie i dozór. 

Prace dłużnikom mogą zlecać 
wszystkie przedszkola i  szkoły, 
które prowadzi gmina, żłobek sa-
morządowy, Zakład Administracji 
Mieniem Komunalnym, Ośrodek 
Pomocy Społecznej, Zakład Admini-
stracji Oświatą i biblioteka miejska. 

Możliwość odpracowania długu 
istnieje w  gminie od czerwca 2012 
roku. Od tego czasu mieszkańcy 
odpracowali 208 tys. zł. Program 
nie działa jednak tak, jakby chciała 
tego gmina. W 2012 roku zawarto 25 
umowy, ale długi w  całości odpra-
cowały tylko cztery osoby. W  2013 
– umów było 22, ale tylko 9 osób 
dotrwało do końca. W 2014 na od-
pracowanie długu zdecydowało się 
13 osób, 2 dotrzymały umów (osoby 
te nadal pracują). W 2015 roku chęć 
odpracowania zaległości zgłosiło 15 
osób i  też tylko dwie odpracowały 
dług w całości. W sumie z 75 umów 
wywiązało się zaledwie 17 osób! 

Jak mówi dyrektor ZAMK 
Krzysztof Radkiewicz na dzień dzi-
siejszy dłużnicy są winni gminie 2,6 
mln zł. Z opłatami zalega 425 osób. 

W  tej grupie jest 55 osób, których 
zaległości wynoszą od 10 do 20 
tys. zł. To oni generują największy 
dług – łącznie 791 tys. zł! Wśród 
dłużników są również cztery osoby, 
które są już winne gminie powyżej 
50 tys. zł każda. 

Burmistrz Tomasz Ciszewicz pod-
kreśla, że w miarę możliwości gmina 
nadal będzie przenosić dłużników 
z  zadłużonych mieszkań komunal-
nych do socjalnych, a także kierować 
wnioski do sądu o  eksmisję. – Nie 
może być tak, że jedni mieszkańcy 
uczciwie płacą, a inni uchylają się od 
tego ich kosztem – mówi burmistrz. 
Ma nadzieję, że podniesienie stawek 
zmobilizuje choćby część dłużników 
do odpracowania tego, co są winni 
gminie. 

(beb)
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Wiadomo już, kto dostanie pieniądze na inicjatywy lokalne 

Mieszkańcom pomysłów nie brakuje
Stowarzyszenie Hospicjum św. Wincentego a’Paulo chce popularyzować ideę wolontariatu i zorganizować koncert 
charytatywny, w przedszkolu Pinokio rozbudowana zostanie pracownia przyrodnicza, LKS Lubusz propagować będzie 
biegi… 65 tys. zł zarezerwowano w tegorocznym budżecie na realizację projektów, których autorami są sami słubicza-
nie. Niedawno dokonano wyboru tych, które dostaną dofi nansowanie od gminy. 
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Wsparcie gminy dostanie m.in. schola „Jerzyki” z Kunowic, która w ub. roku wyśpiewała drugie miejsce podczas 31. Przeglądu Piosenki 

Religijnej Vincentiana.  

- Projektów wpłynęło osiem, sześć 
zostało zaakceptowanych i  będą 
realizowane – mówi Sabina Mat-
kowska, która w magistracie kieruje 
Biurem Spraw Społecznych. Opo-
wiada też o  tegorocznych inicjaty-
wach. Stowarzyszenie po PROstu 
Pracownia Rozwoju Osobistego 
w  Słubicach chce zorganizować, 
wzorem ubiegłego roku, obchody 
Europejskiego Dnia Autyzmu 
i Międzynarodowy Dzień Osób Nie-
pełnosprawnych. Będą m.in. warsz-
taty dla dzieci i młodzieży, koncert 
niepełnosprawnych artystów (Mo-
niki Kuszyńskiej lub November 
Project), konferencje z  wykładami 
na temat niepełnosprawności i au-
tyzmu, konkursy plastyczne. Sto-
warzyszenie stara się o  12 tys. zł, 
ale ile dostanie, będzie wiadomo po 
ostatecznej weryfi kacji wszystkich 
wniosków. To samo dotyczy innych 
osób ubiegających się o dofi nanso-
wanie autorskich projektów. Kwoty 
będą musiały być nieco niższe, bo 
suma dotacji, o  które ubiegają się 
wszystkie osoby, których pomysły 
zostały zaakceptowane, wynosi 
blisko 100 tys. zł. Mniej więcej 
o  tyle samo co Stowarzyszenie po 
PROstu ubiega się LKS Lubusz. 
Chce zorganizować wykłady na 
temat zdrowego i  bezpiecznego 

uprawiania biegów, imprezy pro-
mujące ten rodzaj sportu. Wartość 
całego projektu szacowana jest na 
ok. 27 tys. zł. 

Parafi a pw. NMP Królowej Polski 
w  Słubicach zorganizuje koncert 
promujący działalność miejscowej 
grupy muzycznej „Jerzyki” oraz 
imprezę integrującą lokalne śro-
dowisko. Ciekawie zapowiada się 
też projekt Doroty Kotuły z  przed-
szkola Pinokio „Zwierzęta lubu-
skich lasów”. Jest to kontynuacja 
ubiegłorocznego projektu, który 
doprowadził do tego, że w  przed-
szkolu przy Narutowicza powstała 
wystawa drewnianych rzeźb 
ptaków, które zostały opisane w ję-
zyku polskim i niemieckim (do tego 
przedszkola chodzą maluchy z obu 
stron Odry). W  tym roku mają się 
tam także pojawić rzeźby zwierząt 
występujących w lubuskich lasach. 

Dzięki wsparciu gminy realizo-
wany też będzie projekt zarządcy 
nieruchomości Ariela Pawelczyka, 
który wspólnie z  mieszkańcami 
osiedla przy placu Przyjaźni, na 
dwóch wybranych działkach, chce 
stworzyć tereny zielone. Projekt 
szacowany jest na blisko 16 tys. zł, 
a  wnioskowaną kwotę dofi nanso-
wania oszacowano na 10 tys. zł. 
O niecałe 7 tys. zł stara się Stowarzy-

szenie Hospicjum św. Wincentego 
a’Paulo, które zamierza zaprosić 
do Słubic zespół „U  studni”, czyli 
dawne Stare Dobre Małżeństwo. 
22 kwietnia w  auli Collegium Po-

lonicum, da charytatywny kon-
cert (bilety będą bezpłatne). W  ten 
sposób stowarzyszenie chce po-
dziękować słubiczanom: osobom 
prywatnym, przedsiębiorcom, or-

ganizacjom pozarządowym i przed-
stawicielom instytucji publicznych 
za dotychczasową pomoc i zaanga-
żowanie. 

(beb)

Przychodzi mandat z Niemiec

Warto wiedzieć!
Przekroczyłeś prędkość we Frankfurcie nad Odrą? Zaparkowałeś 
w niewłaściwym miejscu? „Złapał” cię fotoradar? - Takie pytania co-
raz częściej trafi ają do skrzynki e-mailowej NaszeSlubicePL – mówi 
Daniel Szurka, szef stowarzyszenia. – Dlatego postanowiłem prze-
śledzić drogę, jaką muszą pokonać “ukarani” i podpowiedzieć, gdzie 
najlepiej zapłacić mandat – dodaje. 

Mandat przeważnie przychodzi 
pocztą (np. za przekroczenie pręd-
kości), choć zdarzają się  mandaty 
wkładane “za wycieraczkę” (to naj-
częściej ma miejsce w  przypadku 
niewłaściwie zaparkowanego po-
jazdu).

Mamy dwie możliwości:
1. Zapłacić mandat na poczcie czy 

w  banku, ale wtedy trzeba się li-
czyć z prowizją wynoszącą nawet 
do 15 EUR (opłaty w banku pobie-
rane są od osób, które nie posia-
dają konta w  niemieckim banku 
- jeżeli takie posiadamy to przelew 
na konta miasta nie kosztuje nas 
nic).

2. Zapłacić bezpośrednio w  kasie 
Urzędu Miasta Frankfurt nad 
Odrą, Goepelstraße 38 bez dodat-
kowych opłat.

To właśnie polecam. Trzeba pójść 
do ratusza, gdzie na 3 piętrze, 
w  pokoju 312, znajduje się kasa 
urzędu. Jest otwarta tylko we 
wtorki (9.00 – 12.00, 13.00 – 18.00) 

i  czwartki (9.00 – 12.00, 13.00 – 
16.00). Tam opłacimy mandat, ale 
tylko gotówką (niech nie zmyli 
nikogo stojący przy okienku ter-
minal płatniczy, gdyż on przyjmuje 
tylko niemieckie EC karty, więc nie 
ma możliwości zapłacenia kartą 
Maestro, Mastercard czy Visa). 

To już 25 lat 
współpracy  

17 czerwca 2016 r. mija 25 lat od podpisa-
nia „Traktatu między Rzecząpospolitą Pol-
ską a Republiką Federalną Niemiec o do-
brym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy”. 
W 2015 roku ogłoszony został konkurs na 
logo jubileuszu. 

Logo wybrane przez Minister-
stwa Spraw Zagranicznych Polski 
i  Niemiec wspólnie z  Fundacją 
Współpracy Polsko-Niemieckiej 
oraz Polsko-Niemiecką Współ-
pracą Młodzieży będzie symbolem 
wszystkich rządowych i  pozarzą-
dowych projektów oraz wyda-
rzeń organizowanych w  związku 
z  jubileuszem. Dla uczczenia 
polsko-niemieckiej dobrej współ-

pracy zostanie zorganizowanych 
wiele wydarzeń o  charakterze 
politycznym, kulturalnym i  spo-
łecznym na różnych szczeblach 
współdziałania. Traktat stanowi 
także podstawę współpracy między 
Słubicami i Frankfurtem nad Odrą. 
Obecnie przygotowujemy się do 
świętowania jubileuszu o czym bę-
dziemy informować. 

Joanna Pyrgiel

Nie musimy zbytnio znać języka 
niemieckiego, wystarczy pokazać 
mandat w okienku, a po opłaceniu 
kwoty dostaniemy dodatkowe 
potwierdzenie uiszczenia opłaty. 
Oczywiście bez prowizji. 

Daniel Szurka, 
Stowarzyszenie Nasze Słubice.PL 

Przy gimnazjum we Frankfurcie, w czasie trwania lekcji, można jechać nie więcej niż 30 

km/h. Na tej prowadzącej do granicy drodze kierowcy często łamią przepisy. Przekro-

czenie prędkości nawet o kilka kilometrów skutkuje mandatem 15 euro. 
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Radni uhonorowali tancerzy z Bohemy 

Zostały ustalone  dodatkowe 
kryteria przyjęć do przedszkoli 

Rozpoczęliśmy w gminie rekrutację do publicznych przedszkoli. Skła-
da się ona z dwóch etapów. Jeśli po pierwszym etapie w placówkach 
będą jeszcze wolne miejsca, wówczas decydujące będą dodatkowe 
kryteria. To właśnie te kryteria uchwalili radni na sesji 25 lutego. 

Do szkoły poza 
obwodem? 
Takie są zasady!

Na sesji 25 lutego radni ustalili też kryteria 
rekrutacji dzieci do klas pierwszych gmin-
nych szkół podstawowych i gimnazjów. 
Chodzi o kandydatów, którzy mieszkają 
poza obwodami szkół. 

O  sukcesie dwóch słubickich par 
tanecznych w  najbardziej presti-
żowym turnieju w  Polsce informo-
waliśmy już w  styczniu. 25 lutego 
podopieczni Henryka Lechelta: 
Klaudia Kozinoga i  Maciej Sło-
downik, którzy w  Krakowie wy-
tańczyli trzecie miejsce, a  także 
półfi naliści tego turnieju: Emila Ar-
tiuchow i Janek Jędrzejewski, gościli 
ze swoim nauczycielem na sesji rady 
miejskiej gdzie pogratulowano im 
sukcesu. Ubarwili też sesję swoimi 
tańcami. 

- Dotychczas co najwyżej mo-
gliśmy tu oglądać chocholi taniec 
– żartował burmistrz Tomasz Ci-
szewicz nie kryjąc zachwytu z wy-
stępu młodych tancerzy, którzy 
co ciekawe po raz pierwszy wzięli 
udział w  krakowskim Turnieju 

Tańca Towarzyskiego o  Puchar 
Wieczystego i  od razu odnieśli 
sukces. Klaudia i  Maciej wystąpili 
w  klasie C, w  której startowało 38 
par z całej Polski. I weszli do fi nału! 
Ten fi nał dał im też automatycznie 
awans do wyższej klasy. Są teraz 
w  drugiej lidze tanecznej. W  Kra-
kowie świetnie zaprezentowała 
się druga słubicka para. O dwa lata 
młodsi: Emila Artiuchow i  Janek 
Jędrzejewski startowali w  klasie 
E, w której tańczyło 40 par. Słubi-
czanie dotarli do półfi nału. – 2015 
rok był dla nas znakomity – mówił 
podczas sesji H. Lechelt podkre-
ślając, że w  wielu turniejach słu-
biczanie zajmowali medalowe 
miejsca, a kropkę nad „i” postawili 
właśnie w Krakowie. 

(beb)
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Dyrektor Zespołu Administracyj-
nego Oświaty Jolanta Skręty przy-
pomina, że w  pierwszym etapie 
brane są pod uwagę kryteria, które 
określa ustawa o systemie oświaty. 
Są to: wielodzietność w  rodzinie, 
niepełnosprawność dziecka, nie-
pełnosprawność jednego z  ro-
dziców lub obojga, jak również 

niepełnosprawność rodzeństwa, 
samotne wychowanie dziecka lub 
pobyt dziecka w  rodzinie zastęp-
czej. Wszystkie te kryteria mają 
jednakową wartość. Inaczej jest 
w  przypadku kryteriów przyję-
tych przez radnych, stosowanych 
w  drugim etapie rekrutacji. Tam 
największą ilość punktów (4) przy-

znaje się dziecku, którego rodzice 
pracują lub się uczą. Dwa punkty 
przyznaje się dziecku, które ma już 
rodzeństwo w przedszkolu, a jeden 
punkt takiemu, które będzie ko-
rzystało z pełnej oferty przedszkola 
(całej podstawy programowej i  po-
siłków).

(beb)

Każdemu kryterium są przypisane 
punkty. W  rekrutacji do szkół pod-
stawowych wygląda to tak. Pięć 
punktów przyznaje się w przypadku 
gdy w  preferowanej szkole uczy 
się już rodzeństwo kandydata, trzy 
punkty jeśli w  szkole lub obwodzie 
preferowanej szkoły pracują rodzice 
lub opiekunowie dziecka. Tyle samo 
punktów dopisuje się, gdy na terenie 
obwodu mieszkają krewni dziecka, 
którzy pomagają rodzicom w  za-
pewnieniu mu należytej opieki. 

Jeśli chodzi o  rekrutację do 
klas pierwszych gimnazjów, pięć 
punktów przyznaje się uczniowi, 
którego rodzeństwo też chodzi do 
tej samej szkoły, tyle samo punktów 

dolicza się za to, że kandydat 
uczęszczał do szkoły podstawowej 
w  obwodzie preferowanego gim-
nazjum, trzy punkty można dostać 
w przypadku, gdy w szkole pracują 
rodzice lub opiekunowie dziecka, 
i  taką samą ilość punktów, gdy 
w  obwodzie preferowanego gim-
nazjum mieszkają krewni, którzy 
pomagają rodzicom w  opiece nad 
dziećmi. 

W  obu przypadkach dokumen-
tami potwierdzającymi spełnienie 
poszczególnych kryteriów są 
oświadczenia rodziców lub opie-
kunów.

(beb) 

Reklama

REKLAMA W GAZECIE SŁUBICKIEJ 
gazeta@smok.slubice.pl

Henryk Lechelt ze swoimi tancerzami odebrali gratulacje m.in. od przewodniczącego rady miejskiej Mariusza Olejniczaka.  

Klaudia Kozinoga i Maciej Słodownik, fi naliści krakowskiego turnieju, zatańczyli podczas sesji wzbudzając zachwyt. Emila Artiuchow i Janek Jędrzejewski też dali pokaz swoich umiejętności, tańcząc m.in. 

rock and rolla. 
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Brawo Odyseusze!
Napotykając problem nie krzyczą: ratunku, pomocy! Szukają rozwią-
zań. Tego uczy ich Odyseja Umysłów, program edukacyjny w formie 
konkursu, w którym bierze udział kilkadziesiąt tysięcy osób z całego 
świata. Słubiczanie właśnie odnieśli w nim sukces. 

Pod koniec lutego w  Poznaniu 
odbyły się eliminacje regionalne 
Odysei Umysłu. Brały w nich udział 
drużyny ze Stowarzyszenia po 
PROstu w Słubicach. Dwie drużyny 
konkursowe, z  pierwszej i  drugiej 
grupy wiekowej, wygrały elimi-
nacje i przygotowują się teraz do fi -
nałów, które odbędą się w Gdyni od 
2 do 4 kwietnia. 

Młodszą grupę stworzyły: Natalia 
Kiedrowicz, Amelia Fornalczyk, Ka-
rolina Ryterska, Emilia Kusz, Hanna 
Tomala i  Oliwia Nowak. W  starszej 
znalazły się: Sara Adamczyk, We-
ronika Piórkowska, Eliza Stefaniak, 
Michał Ryterski, Gracjan Kołoszyc 
i Kinga Stupienko. 

W  Poznaniu wystąpiła też grupa 
juniorów, która świetnie poradziła 
sobie ze swoimi zadaniami. W skła-
dzie drużyny byli: Hanna Gawda, 
Jan, Franciszek i  Antoni Rekret, 
Tymoteusz Trojan, Nina Skrzypacz 
i  Natasza Smalec. W  tej kategorii 
wiekowej drużyny Odysei Umysłu 
występują wyłącznie w  trakcie eli-
minacji.

Odyseja Umysłów przywędro-
wała do Polski przeszło 20 lat temu 

Gmina planuje kolejną 
inwestycję w Kunowicach

Chodzi o budowę punktu przedszkolnego 
przy świetlicy wiejskiej. 3 marca, ogłoszono 
przetarg na dokumentację techniczną i wy-
konanie projektu budowlanego. Powstaną 
tam dwie sale do zajęć dla 50 dzieci, szatnia, 
zaplecze socjalne. Będzie to samodzielny 
budynek, który ma służyć mieszkańcom tej 
miejscowości. 

Urszula Olszowska nowym prezesem 
Towarzystwa Walki z Kalectwem 

6 lutego w Collegium Polonicum odbyło się Walne Zebranie Członków 
Koła TWK Słubice, podczas którego przedstawiono m.in. sprawozda-
nie zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności w ubiegłym roku oraz 
wybrano nowy zarząd koła, na kadencję 2016-2019. 

Burmistrz Tomasz Ciszewicz pod-
kreśla, że po tym, jak poprawiono 
warunki w  szkole podstawowej 
w  Kunowicach, dobudowano do 
niej nowoczesną halę sportową, 
urządzono plac zabaw i  siłownię 
pod chmurką, przyszła pora, żeby 
jeszcze bardziej zadbać o  młodsze 
dzieci. - Stąd decyzja o  budowie 
punktu przedszkolnego - tłumaczy. 

Dodaje też, że cieszy go rozwój 
Kunowic. Przypomina, że oprócz 
wspomnianych inwestycji oświa-
towych, w  2015 roku gmina wy-
budowała w  Kunowicach sieć 
wodociągową w ulicy Szkolnej i Je-
ziornej oraz kanalizację sanitarną 
na osiedlu Widok. Kosztowało to 
ponad 3 mln zł. 

(beb) 

dzięki prof. Józefi e Sołowiej, psy-
cholog twórczości z  Uniwersytetu 
Gdańskiego. Zachwyciło ją, że uczy 
ona zmieniać utarte ścieżki my-

ślenia, a  przekonuje, że jedyną ba-
rierą, która nas naprawdę ogranicza 
jest nasza własna wyobraźnia. Na 
tym Odyseję oparł jej twórca Sam 
Micklus z  amerykańskiego Rowan 

University. Co roku bierze w  niej 
udział kilkadziesiąt tysięcy uczniów 
i studentów z całego świata. Muszą 
wykazać się twórczym, nieszablo-
nowym myśleniem i fantazją. 

- Idea tego konkursu jest uciele-
śnieniem naszej misji, żeby wspo-
magać rozwój każdego człowieka 
- mówi prezes Stowarzyszenia po 
PROstu Joanna Sierżant-Rekret, 
jedna z  trenerek słubickich grup. 
Oprócz niej trenerami są też: Ta-
deusz Dereń, Stanisław Piórkowski 
i Damian Fortuna. 

To nie pierwszy sukces słubic-
kich Odyseuszy. W  2008 roku 
tytuł mistrza świata zdobyła dru-
żyna ze Szkoły Podstawowej nr 2 
w  Słubicach. Ta szkoła, a  także SP 
nr 1 mają na swoim koncie także 
tytuły mistrzowskie i  wicemi-
strzowskie wywalczone w  fi nałach 
ogólnopolskich. W  późniejszych 
latach Odyseja powędrowała ze 
szkół do Stowarzyszenia po PROstu. 
W 2013 roku na podium ogólnopol-
skiego fi nału stanęły dwie grupy 
przygotowywane przez trenerów 
związanych ze stowarzyszeniem. 

(beb) 

Słubiczanie zachwycili pomysłami i wyobraźnią. Taka jest idea Odysei Umysłów, dzięki której dzieci uczą się, że trzeba szukać różnych 

dróg chcąc rozwiązać jakiś problem.

Na jego czele stanęła Urszula Ol-
szowska, a  wiceprezesem została 
Jolanta Pietrucik. Na skarbnika 
wybrano Krystynę Boberską, se-
kretarzem został Adam Poholski. 
W  zarządzie znaleźli się też: Teresa 

Mickiewicz, Piotr Pietrucik i Halina 
Trojanowska. W  skład Komisji Re-
wizyjnej weszli: Teresa Łój, Maria 
Majda i Stanisław Mielczarek. 

Nowo wybrany zarząd podzię-
kował osobom, które dotychczas 

tworzyły władze w kole: Krystynie 
Górowskiej, Honoracie Kupieckiej, 
Pawłowi Mochnaczowi, Danucie 
Małachowskiej i Marcie Sowie.

(beb) 
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STATION DER DIAKONIE W STORKOW (DE)
pomiędzy Frankfurtem nad Odrą i Berlinem zatrudni egzaminowane 

pielęgniarki do opieki domowej od zaraz. Dyspozycyjność, chęć do pracy,
prawo jazdy, znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym.

Tylko 60 km od granicy w Słubicach. 

Możliwość zamieszkania na miejscu. Płatność wg taryfy niemieckiej. 
Osoby zainteresowane ofertą proszone są o nadesłanie CV ze zdjęciem 

i listem motywacyjnym (w języku niemieckim) na adres:
Diakonie Storkow, Neu Bostoner Str.2, 15859 Storkow

drogą elektroniczną: diakoniestorkow@t-online.de
lub o kontakt telefoniczny: 004903367873016 / 00491721552934

Reklama

Dzięki niemu Niemcy poznali 
Szymborską i Miłosza
Odszedł Karl Dedecius 

Wybitny tłumacz i propagator literatury pol-
skiej w Niemczech, założyciel Niemieckiego 
Instytutu Kultury Polskiej w Darmstadt oraz 
Fundacji „Archiwum Literackie Karla Dede-
ciusa” na Uniwersytecie Europejskim Via-
drina we Frankfurcie nad Odrą, zmarł 26 lu-
tego 2016 w wieku 94 lat. 

Karl Dedecius był od wielu lat 
blisko związany z  frankfurcką 
uczelnią: w  1999 roku został on 
pierwszym laureatem Nagrody Via-
driny za zasługi na rzecz stosunków 
polsko-niemieckich. W  2011 roku 
Wydział Kulturoznawstwa Uni-
wersytetu Europejskiego Viadrina 
nadał mu tytuł Doktora Honoris 
Causa. Od 2001 roku mieszczące 
się w  Collegium Polonicum w  Słu-
bicach Archiwum Karla Dedeciusa 
przechowuje literacki dorobek tłu-
macza. W  2013 Dedecius założył 
na Uniwersytecie Europejskim 
Viadrina Fundację „Archiwum Li-
terackie Karla Dedeciusa”, której 
przekazał znaczną część swojej lite-
rackiej spuścizny.

- Straciliśmy nie tylko kogoś, kto 
przekazał naszemu uniwersytetowi 
swoje niezwykle cenne archiwum, 
czym umożliwił badania naukowe 

nad tłumaczeniem literackim wła-
śnie tu, na polsko-niemieckiej gra-
nicy. Straciliśmy również kogoś, 
kto swoim postępowaniem, całym 
swoim życiem uczył nas szacunku 
do innych ludzi, bez względu na 
ich pochodzenie, wykształcenie 
i  pozycję oraz nieustannie dawał 
przykład odpowiedzialnego po-
sługiwania się słowem i  językiem. 
Odszedł od nas wspaniały czło-
wiek, wierny przyjaciel i orędownik 
polsko-niemieckiego pojednania. 
Karl Dedecius pozostanie na zawsze 
w  pamięci Viadriny. Z  dumą bę-
dziemy sprawować pieczę nad jego 
spuścizną. W historii naszej młodej 
uczelni Karl Dedecius zawsze bę-
dzie zajmował poczytne miejsce - 
powiedział prezydent uniwersytetu 
prof. dr Alexander Wöll. 

 Źródło: Collegium Polonicum 
w Słubicach

To część starszej słubickiej grupy.
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1. Kto może otrzymać świadczenie 
wychowawcze?
Rodzice, opiekunowie prawni lub 
faktyczni dziecka. Jeśli dzieckiem 
lub dziećmi opiekują się oboje ro-
dzice lub opiekunowie, świadczenie 
otrzyma tylko jedno z nich.

2. Na jaki czas będzie przysługi-
wało prawo do świadczenia?
Będzie ustalane na rok – od 1 paź-
dziernika do 30 września. Wnioski 
będzie można składać od 1 sierpnia 
danego roku. Pierwsze przyznane 
świadczenie będzie jednak ważne 
dłużej, aż do 30 września 2017 roku. 
Dzięki temu rodzice nie będą mu-
sieli składać dwóch wniosków kiedy 
Program wejdzie w życie

3. Czy 500 zł to kwota netto czy 
brutto?
To kwota od której nie będą odpro-
wadzane żadne składki. To kwota 
bezpośrednio dla rodziny.

4. Czy kwota świadczenia będzie 
waloryzowana?
Rada Ministrów będzie mogła pod-
nieść kwotę świadczenia w  oparciu 
o wskaźniki wzrostu infl acji.

5. Kogo będzie obowiązywało kry-
terium dochodowe przy ubieganiu 
się o świadczenie?
Kryterium dochodowe będzie doty-
czyło tylko rodziców lub opiekunów 
wnioskujących o  świadczenie na 
pierwsze dziecko. Podstawowe dane 
o  dochodach gmina będzie mogła 
pozyskać sama, wtedy nie trzeba bę-
dzie dołączać tych informacji.

6. Czy kryteria dochodowe będą 
weryfi kowane?

Tak, co trzy lata. Pierwsza weryfi -
kacja planowana jest na 1 paździer-
nika 2019 r.

7. Jak będzie obliczany dochód 
na osobę w  rodzinie w  przypadku 
dziecka niepełnosprawnego?
W  przypadku dziecka niepełno-
sprawnego kryterium dochodowe 
na pierwsze dziecko będzie wyno-
siło 1200 zł. W  takim przypadku 
brane będą pod uwagę pozostające 
na utrzymaniu dzieci do ukończenia 
25 roku życia. Dodatkowo, wliczane 
też będą dzieci, które ukończyły 25. 
rok życia, legitymujące się orzecze-
niem o  znacznym stopniu niepeł-
nosprawności, jeżeli w związku z tą 
niepełnosprawnością przysługuje 
świadczenie pielęgnacyjne lub spe-
cjalny zasiłek opiekuńczy albo za-
siłek dla opiekuna.

8. Czy osoby o wyższych dochodach 
również dostaną świadczenie?
Rodzice bez względu na dochody 
otrzymają po 500 zł miesięcznie na 
drugie i  kolejne dziecko, a  rodziny 
o  dochodach nie wyższych niż 800 
zł na osobę w rodzinie (lub 1 200 zł 
w  rodzinach z  dzieckiem niepeł-
nosprawnym) także na pierwsze 
dziecko. Świadczenie wychowawcze 
będzie przysługiwało do ukończenia 
18 roku życia dziecka.

9. Czy rodzinie z  jednym dziec-
kiem, której dochód przekracza 
800 zł, urodzi się drugie dziecko 
i  tym samym dochód na osobę 
spadnie poniżej 800 zł, będzie 
przysługiwało wsparcie na dwoje 
dzieci?
Tak, do ukończenia przez nie 18 roku 
życia.

10. Czy rodzice dostaną 500 zło-
tych na drugie dziecko, w  przy-
padku gdy pierwsze skończyło 
18 lat, ale nadal pozostaje na ich 
utrzymaniu?
Dziecko do 25 r.ż., które nadal 
mieszka z  rodzicami, jest uwzględ-
niane przy obliczaniu dochodu na 
osobę w rodzinie. Dzięki temu jego 
młodszy brat lub siostra może nadal 
otrzymywać wsparcie, jeśli dochód 
na osobę nie przekroczy 800 zł 
(1200 zł w  przypadku dziecka nie-
pełnosprawnego).

11. Jak otrzymać świadczenie?
Wystarczy złożyć wniosek – przez 
Internet lub osobiście w  gminie. 
Osoby najuboższe ubiegające się 
o  wsparcie na pierwsze dziecko, 
dołączą do wniosku oświadczenie 
o  dochodach. Świadczenie zostanie 
przekazane bezpośrednio na konto 
wskazane przez rodzica lub prze-
kazem pocztowym.

12. Jak będzie wyglądał sposób 
składania wniosków i  wypłaty 
świadczeń?
Wniosek o  świadczenie będzie 
można złożyć przez Internet, raz 
w  roku. Pierwsze przyznane świad-
czenie będzie jednak ważne dłużej, 
aż do 30 września 2017 roku. Dzięki 
temu rodzice nie będą musieli 
składać dwóch wniosków kiedy Pro-
gram wejdzie w  życie. Świadczenie 
wychowawcze 500 zł będzie wy-
płacał urząd miasta, gminy, ośrodek 
pomocy społecznej lub centra do 
realizacji świadczeń. Świadczenie 
wychowawcze będzie wypłacane 
w  sposób dogodny dla rodziców, 
czyli przede wszystkim przelewem 
na konto.

13. Kiedy można złożyć wniosek?
Wnioski będzie można składać od 
momentu startu programu. Jeśli 
wniosek zostanie złożony w  ciągu 
pierwszych 3 miesięcy, rodzice 
dostaną wyrównanie wstecz – po-
zwoli to uniknąć kolejek i zapewni 
płynność wypłat. W  kolejnych 
miesiącach świadczenie będzie 
wypłacane od miesiąca, w którym 
rodzice złożą wniosek. Do pro-
gramu będzie można dołączyć 
w dowolnym momencie.

14. Czy urzędnicy ośrodków po-
mocy społecznej będą mieli do-
stęp do informacji o  dochodach 
Polaków, którzy wystąpią o 500 zł 
zasiłku na dziecko?
Gromadzenie danych o dochodach 
będzie odbywało się w  ten sam 
sposób, jak w  przypadku innych 
świadczeń. Dostęp do podstawo-
wych informacji o  dochodach 
gmina będzie miała jedynie 
w  przypadku tych osób, które sta-
rają się o świadczenie na pierwsze 
dziecko.

15. Czy samotni rodzice również 
dostaną wsparcie z Programu?
Świadczenie otrzyma każda ro-
dzina bez względu na stan cywilny 
rodziców. Otrzymają je zatem za-
równo rodziny, w  których rodzice 
są w  związku małżeńskim jak 
i rodziny niepełne oraz rodzice po-
zostający w  nieformalnych związ-
kach. Rodziny niepełne, obok 
świadczenia wychowawczego 
mogą też otrzymać świadczenia 
wypłacane z  Funduszu Alimen-
tacyjnego czy specjalny dodatek 
z  ustawy o  świadczeniach rodzin-
nych.

16. Jak liczyć dzieci z  tzw. pat-
chworkowych związków?
Jeżeli rodzina obok dzieci z poprzed-
nich związków posiadać będzie 
jeszcze wspólne dziecko do składu 
rodziny wliczane będą wszystkie 
dzieci.

17. Jak zasiłek będzie wypłacany 
w  przypadku rodziców, którzy się 
rozwodzą?
Świadczenie przysługiwać będzie 
temu z rodziców, który z dzieckiem 
zamieszkuje i  na którego utrzy-
maniu dziecko się znajduje.

18. Czy Program Rodzina 500 Plus 
dotyczy także dzieci adoptowa-
nych?
Tak, świadczenie będzie przysłu-
giwać na takich samych zasadach 
jak w  przypadku dzieci biologicz-
nych.

Dzieciom, które znajdują się w  tzw. 
pieczy zastępczej, 500 zł nie będzie 
przysługiwać.

Dla rodzin zastępczych kierowane 
jest odrębne wsparcie w  oparciu 
o ustawę o wspieraniu rodziny i sys-
temie pieczy zastępczej, w  którym 
obok licznych dodatków podsta-
wowe wsparcie kształtuje się na 
poziomie nie niższym niż 660 zł 
(rodziny spokrewnione) oraz 1.000 
zł (rodziny niespokrewnione). Do-
datkowe wsparcie w  wysokości 
500 zł otrzymają także rodziny 
zastępcze, na podstawie ustawy 
o  wspieraniu rodziny i  systemie 
pieczy zastępczej. 

Źródło: MRPiPS

Od kwietnia można składać wnioski 
w ramach programu „Rodzina 500 plus” 

7,4 mln zł – tyle, decyzją wojewody lubuskiego Władysława Dajczaka, trafi  w tym roku do gminy Słubice na wypłatę 
świadczeń w ramach rządowego programu pomocy. Kwota nie jest ostateczna. 

Gmina otrzymała decyzję o przyznaniu środków 18 lutego. Z informacji wynika, że ostateczne kwoty zostaną nam przekazane w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2016. 
7,4 mln zł jest przewidziane na 9 miesięcy tego roku, co oznacza, że niezależnie od tego kiedy ruszą wypłaty, pieniądze należeć się będą już od kwietnia. Gmina otrzyma też 33 tys. zł na stworzenie 
miejsca, gdzie załatwiane będą formalności związane z obsługą programu „Rodzina 500 plus”. Taki punkt powstaje przy Ośrodku Pomocy Społecznej. 

(beb) 

Pytania o program Rodzina 500 Plus
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało odpowiedzi 
na pytania, które najczęściej pojawiały się podczas konsultacji społecznych. 
Wszystkie 27 odpowiedzi można znaleźć na stronie internetowej minister-
stwa. Poniżej przedstawiamy niektóre z nich.

Trwa rekrutacja Polaków do szkoły we Frankfurcie

Nauka skończy się niemiecką maturą! 
Nasza młodzież od wielu lat ma możliwość nauki w Gimnazjum im. Karla Liebknechta we Frankfurcie nad Odrą. W ra-
mach polsko – niemieckiego projektu szkolnego Liceum Ogólnokształcące w Słubicach rozpoczęło rekrutację. To oferta 
dla uczniów trzecich klas gimnazjów z województwa lubuskiego, a także z innych regionów, którzy są zainteresowani 
kontynuacją nauki i zdaniem matury po drugiej stronie Odry. 

Podania można składać do 4 
kwietnia 2016 r. Przyjmuje je Zespół 
Szkół Licealnych, ul. Bohaterów War-
szawy 3 w Słubicach. To w tej szkole 
9 kwietnia 2016 r. (sobota) o  11:00 

odbędzie się egzamin pisemny ze 
znajomości języka niemieckiego. 
Wyniki testu z  języka niemieckiego, 
oraz wyniki uzyskane na świadec-
twie z  II klasy gimnazjum wyłonią 

46 kandydatów do II części rekrutacji 
– rozmowy kwalifi kacyjnej, która od-
będzie się już po stronie niemieckiej, 
w Gimnazjum im. Karla Liebknechta 
we Frankfurcie.  W wyniku obu części 

rekrutacji wyłonionych zostanie 26 
uczniów, którzy we wrześniu 2016 
roku rozpoczną naukę w tej szkole. 
Szczegółowe informacje o  trzylet-
niej nauce we Frankfurcie, kończącej 

się egzaminem maturalnym, można 
znaleźć na stronie internetowej Li-
ceum Ogólnokształcącego w  Słubi-
cach: www.loslubice.edu.pl 

Dorota Rutka 
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Przeżyli ze sobą 50 lat!
W piątek, 4 marca, w Słubickim Miejskich Ośrodku Kultury, burmistrz Tomasz Ciszewicz wręczył słubickim parom, 
w imieniu prezydenta RP, medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Gratulacje jubilatom złożył też m.in. przewodni-
czący Rady Miejskiej Mariusz Olejniczak i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Alicja Cieślak.

Prezydent uhonorował 25 par małżeńskich. Wśród wyróżnionych są: Irena i Stefan Bodnar, Zofi a i Edward Chojka, Danuta i Józef Czarnieccy, Maria i Zygmunt Dąbrowscy, Maria i Jan Garbatowscy, 
Barbara i Emil Geliszkiewiczowie, Janina i Henryk Golikowie, Maria i Tadeusz Jagła, Władysława i Jan Kapica, Apolonia i Antoni Kolanko, Zofi a i Kazimierz Koprowscy, Barbara i Józef Maksym, 
Alina i Jan Młyńscy, Elżbieta i Eugeniusz Nietupscy, Eugenia i Zenon Pawłowscy, Irena i Roman Pietroń, Waleria i Stanisław Pietrow, Fatma i Czesław Pośrednik, Mieczysława i Bronisław Skrzypcza-
kowie, Stefania i Józef Starek, Teresa i Zygfryd Stadie, Janina i Henryk Szygenda, Jadwiga i Alojzy Wieczorek, Henryka i Michał Wolanin, Barbara i Bronisław Wójcikowie. 

(beb) 
Fot. Beata Bielecka 



9gazeta Słubicka   3/2016   22 marca

Burmistrzowie Słubic i Frankfurtu apelują

Dobre sąsiedztwo potrzebuje 
dobrych połączeń!

Burmistrzowie Słubic i Frankfurtu nad Odrą: Tomasz Ciszewicz i Martin Wilke nadal zabiegają 
o wznowienie regionalnej komunikacji kolejowej pomiędzy Dwumiastem a Poznaniem. 

Uczniowie szkoły muzycznej tropiąc 
historię trafi li… do magistratu

- Podzieliliśmy się na cztery dwu-
osobowe grupy i  każda z  nich zaj-
muje się innym zagadnieniem 
– opowiedziała M. Lisiewicz. Jest 
grupa, która zgłębia historię Słubic, 
inna szuka informacji na temat 
walorów geografi czno-przyrod-
niczych naszej gminy, trzecia za-
mierza napisać małą monografi ę 
swojej szkoły, bo obchodzić będzie 
wkrótce 5-lecie, a  ostatnia zbierze 
wszystkie materiały i  przygotuje 
prezentację multimedialną.

- Cieszę się, że zainteresowaliście się 
naszym miastem – chwalił małych 
słubiczan burmistrz i  odpowiadał 
na ich pytania. A  było ich sporo. 
Dzieci chciały m.in. wiedzieć, jak 
wygląda współpraca Słubic i Frank-
furtu, jakie inwestycje planuje 
gmina w  najbliższych czasie, czy 
miastu nie zagraża Odra. 

Pytały też o  wysokość budżetu 
i o to, czy ich szkoła ma szansę mieć 
własnego Orlika. Sporą część dys-
kusji pochłonął też temat historii 

naszego miasta. Rozmawialiśmy 
m.in. o  tym, dlaczego w  parku 
przy placu Wolności stanęła Ka-
sienka z Heilbronn, co znajdowało 
się na placu, gdzie dziś mieści się 
Collegium Polonicum, jacy kró-
lowie odwiedzali w  przeszłości 
dzisiejsze Słubice, dlaczego są-
siedni Frankfurt ma przydomek 
Miasto Kleista i  o  wieży Kleista, 
która będzie odbudowana w  Słu-
bicach. 

(beb)
Uczniowie zainteresowali się też kogutami, które stoją w różnych punktach naszego 

miasta. Doskonale wiedzieli, że ma to związek z tym, że kogut jest w herbie Słubic.

Chcemy dowiedzieć się jak najwięcej o naszym mieście – mówili we 
wtorek,15 marca, podczas spotkania z burmistrzem Tomaszem Cisze-
wiczem uczniowie klasy V Społecznej Niepublicznej Ogólnokształcą-
cej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Słubicach. Za namową nauczycielki 
języka polskiego Marii Lisiewicz zbierają materiały do autorskiego 
projektu „Słubice – Nasza Mała Ojczyzna”. 
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Międzynarodowe Berlińskie Targi Turystyczne

Słubice i Frankfurt miały czym kusić 
Targi ITB to jedna 
z największych tego 
typu imprez bran-
żowych w Europie. 
W tym roku trwa-
ły od 9 do 13 marca. 
Do stolicy Niemiec 
przyjechało 10 tys. 
wystawców z 187 
krajów i regionów. 
Słubice i Frankfurt 
miały tam tradycyj-
nie wspólne stoisko. 

 11 marca Dwumiasto promowali 
m.in. przedstawiciele słubic-
kiego magistratu oraz słubiccy 
radni. Czym kusiliśmy tury-

stów? – Prezentowaliśmy m.in. 
walory przyrodnicze obu miast, 
turystykę zakupową, Polsko-Nie-
miecką Informację Turystyczną 
we Frankfurcie, wydany wspólnie 
przewodnik kulinarny Smaki Dwu-
miasta, pływający po Odrze statek 
turystyczny Zefi r, orkiestrę bran-
denburską, która ma swoją siedzibę 
we frankfurckiej hali koncertowej, 
ścieżki rowerowe po obu stronach 
granicy i  wiele innych atrakcji – 
wylicza Iwona Karaban ze słubic-
kiego magistratu, która była na 
berlińskich targach. Odbyły się one 
już po raz 50. - Celem tych targów 
jest promocja produktów i  usług 
związanych z  szeroko pojętą tury-
styką i  podróżami. Poszczególne 
kraje prezentują swoją ofertę tury-
styczną, dając jednocześnie impuls 
zwiedzającym do odwiedzenia ich 
kraju czy danego regionu – dodaje 
I. Karaban. 

(beb) Aneta Szcześniewicz z Polsko-Niemieckiej Informacji Turystycznej we Frankfurcie nad Odrą podkreślała, że nasze Dwumiasto Słubice 

Frankfurt jest bramą Brandenburgii dlatego warto zawsze rozpocząć wycieczkę właśnie z tego miejsca.
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We wspólnym piśmie włodarze 
zwrócili się do polskich i niemiec-
kich decydentów politycznych 
o  przywrócenie połączeń kolejo-
wych między Słubicami, Frank-
furtem a  Poznaniem. – Nasze 
Dwumiasto leży w  sercu Europy. 
Aby móc jednak wykorzystać 
nasz potencjał potrzebujemy do-
brych połączeń komunikacyjnych 
między położonymi na granicy 

gminami a  metropoliami takimi 
jak Berlin czy Poznań – napisali. 
Podkreślili, że szczególną uwagę 
należy zwrócić na wznowienie 
połączenia regionalnego na trasie 
Frankfurt nad Odrą- Słubice - Po-
znań. Z  tego połączenia, które zo-
stało zawieszone, korzystali m.in.
studenci Europejskiego Uniwer-
sytetu Viadrina i  Collegium Po-
lonicum w  Słubicach. Stwarzało 

możliwość dotarcia do szkoły, 
na uczelnię czy do pracy, bezpo-
średnim pociągiem, w  dodatku 
za przystępną cenę. Dużo droższe 
Eurocity nie zatrzymuje się w Słu-
bicach i  w  wielu innych miastach 
położonych na tej trasie. - Już naj-
wyższy czas, żeby mimo różnych 
systemów prawnych, znaleźć dla 
podróżujących rozwiązanie doty-
czące fi nansowania i  udzielenia 

zleceń dla transgranicznych po-
łączeń kolejowych i  tym samym 
przywrócić połączenie regionalne 
Poznań, Słubice-Frankfurt nad 
Odrą – podkreślają burmistrzowie 
w  piśmie skierowanym do Mini-
stra Infrastruktury i Budownictwa  
Andrzeja Adamczyka. Na razie od-
powiedzi na ten list nie ma.  

(beb) 

INFORMACJA

W  Urzędzie Miejskim w  Słubicach 

w dniu 10 marca 2016 r. na okres 21 dni, 

tj. od dnia 10 marca 2016 r. do dnia 31 

marca 2016 r. wywieszono zarządzenie 

Nr 65/2016 Burmistrza Słubic w spra-

wie ogłoszenia wykazu pomieszczeń 

gospodarczych stanowiących zasób 

Gminy Słubice, przeznaczonych do od-

dania w najem na okres do 3 lat:

• Słubice, Pl. Przyjaźni 6, pow. lokalu 

14,96 m2, z przeznaczeniem na po-

mieszczenie gospodarcze,

• Słubice, Pl. Bohaterów 5, pow. lo-

kalu 8,90 m2, z przeznaczeniem na 

pomieszczenie gospodarcze,

• Słubice, ul. Sienkiewicza 50, pow. 

lokalu 4,41 m2, z  przeznaczeniem 

na pomieszczenie gospodarcze,

• Słubice, ul. Wojska Polskiego 144, 

pow. lokalu 6,70 m2, z  przeznacze-

niem na pomieszczenie gospodarcze,

• Słubice, ul. Żeromskiego 18, pow. 

lokalu 13,13 m2, z przeznaczeniem 

na garaż.
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Oldboje znów pokazali klasę 
Słubicka ekipa piłkarska reprezentująca stowarzyszenie oldBOYS 
jak co roku w okresie zimowym bierze udział w turniejach piłki 
nożnej halowej. 

Puchar Colloseum pojechał do Szczecina
Słubice gościły, w końcówce lutego, trampkarzy w ramach turnieju piłki nożnej Colloseum Cup 2016. Osiem drużyn ry-
walizowało na boisku Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

Oni okazali się 
najlepsi w tenisie 
stołowym 

Za nami zmaganie w otwartym turnieju te-
nisa stołowego dla pracowników oświaty. 
Tym razem w jego czwartej odsłonie wystą-
piły trzy panie i siedmiu panów. 

To nowy turniej, który ma szansę 
na stałe wpisać się w  słubicki ka-
lendarz sportowy. Głównym or-
ganizatorem jest fi rma Colloseum 
Marketing Sport przy współudziale 
SOSiRu. Młodzi piłkarze przez trzy 
dni walczyli nie tylko z  rywalami, 
ale i  pogodą. Tradycyjnie podzie-
lono wszystkie ekipy na dwie grupy, 
w  których grano „każdy z  każdym”. 
Dwie najlepsze drużyny przecho-
dziły do półfi nałów i  fi nałów, a  po-

zostałe walczyły o  poszczególne 
miejsca. W  wielkim fi nale spotkały 
się ekipy Arkonii Szczecin i  Che-
mika Police. Po regulaminowym 
czasie gry padł remis 1-1 i  dopiero 
seria rzutów karnych wyłoniła zwy-
cięzcę, którym okazali się szczeci-
nianie. Trzecie miejsce przypadło 
MKP Wołów. Polonia Słubice nie-
stety wypadła bardzo kiepsko nie 
wygrywając żadnego meczu i  zaj-
mując ostatnią lokatę.

Oto szczegółowe wyniki trzydnio-
wych zmagań:
Grupa „A”: Stilon 2002 Gorzów 
Wlkp - Chemik Police 0-1 / Polonia 
Słubice - Maksymilian Gorzów 
Wlkp. 0-3 / Stilon 2002 Gorzów 
Wlkp - Polonia Słubice 3-1 / Chemik 
Police - Maksymilian Gorzów Wlkp. 
4-1 / Stilon 2002 Gorzów Wlkp - 
Maksymilian Gorzów 2-3 / Chemik 
Police - Polonia Słubice 11-0
Grupa „B”: Arkonia Szczecin- MKP 

Wołów 0-0 / „Dwójka” Kostrzyn nad 
Odrą - Stilon 2001 Gorzów Wlkp. 0-2 
/ Arkonia Szczecin - UKS „Dwójka” 
Kostrzyn 7-0 / MKP Wołów- Stilon 
2001 Gorzów Wlkp. 3-1 / MKP 
Wołów - UKS „Dwójka” Kostrzyn nad 
Odrą 2-0 / Arkonia Szczecin - Stilon 
2001 Gorzów Wlkp. 4-1

FINAŁY:
Mecz o  VII miejsce: „Dwójka” Ko-
strzyn nad Odrą - Polonia Słubice 
4-0 / Mecz o  V miejsce: Stilon 2001 

Gorzów Wlkp. - Stilon 2002 Gorzów 
Wlkp. 3-1 / Mecz o III miejsce: MKP 
Wołów - Maksymilian Gorzów 
Wlkp. 3-1 / Finał: Arkonia Szczecin - 
Chemik Police 1-1 rz.k 4-1

Najlepszy zawodnik: Adam Anto-
chów - MKP Wołów. Najlepszy bram-
karz: Jakub Banaś - Chemik Police. 
Król strzelców: Kamil Klimczak - Ar-
konia Szczecin.

(rt)

wano ekipę SKP). O niebo lepiej było 
za to w kolejnym turnieju halowym, 
który odbył się w  Lubniewicach. 
Tam nasi oldboje zapraszani są już od 
kilku lat. - Tym razem zagraliśmy jak 
za starych dobrych czasów i wygra-
liśmy turniej zgarniając przy okazji 
statuetki dla najlepszego bram-
karza i  króla strzelców. Graliśmy 
systemem każdy z  każdym, mecze 
trwały po 10 minut. Zaznaczyć na-
leży, że nie straciliśmy żadnego gola, 

a  strzeliliśmy ich 16 - relacjonuje 
Dariusz Olechno. Obok oldBOYS-
-ów była jeszcze jedna ekipa, która 
meczu nie przegrała i  nie straciła 
gola. To Sulęcin, jednak dzięki 
większej liczbie zdobytych goli to 
słubiczanie stanęli na najwyższym 
miejscu na podium. Najlepszym 
bramkarzem wybrano Romana To-
porka, a królem strzelców, z 6 golami 
na koncie, został Rafał Dubacki. 

(rt)

Ten turniej ma już swoją tradycję. 
Cztery lata temu Krzysztof Rzóska, 
nauczyciel ze Szkoły Podstawowej 
nr 3 postanowił rozruszać nauczy-
cieli i  rodziców uczniów i  zachęcić 
ich do gry w  tenisa stołowego. 
Wspólnie ze stowarzyszeniem FSL- 
Aktywni dla Powiatu zaczęto orga-
nizować turnieje. Tegoroczny odbył 
się w  piątek 19 lutego. Panie roze-
grały trzy bardzo zacięte pojedynki, 
po których okazało się, że wszystkie 
mają po 2 punkty. Po weryfi kacji 
stosunku setów tegoroczną mi-
strzynią powiatu została Iga Majek, 
na co dzień wicedyrektor w  SP 3 
w Słubicach. Tuż za nią uplasowała 
się Elżbieta Mierzejewska z  Golic, 

a brąz tym razem przypadł Wiolecie 
Konsik. Wśród panów, w  turnieju 
open, najlepszy był Waldemar Bor-
kowski, który wygrał wszystkie 
swoje pojedynki po 2-0. Tuż za nim 
z jedną przegraną, był Robert Tom-
czak, a trzecie miejsce zajął Roman 
Lisowski. W  klasyfi kacji „nauczy-
cielskiej” zwyciężył wspomniany 
już Romek Lisowski, drugi był 
Krzysztof Rzóska, a trzeci Krzysztof 
Didyk z  Rzepina. W  turnieju wzięli 
też udział: Andrzej Szczerbina 
z  Golic (IV miejsce w  rozgrywkach 
open) i  Maciej Śliwakowski z  Ku-
nowic (IV miejsce w  klasyfi kacji 
pracowników oświaty). 

(rt)

Pierwszy turniej mikołajkowy odbył 
się w  Cybince, gdzie ekipa old-
BOYSów nie wypadła zbyt dobrze. 
W  grupie wygrała tylko jedno spo-
tkanie z  Polesiem Białków i  dzięki 
temu musiała zagrać mecz o 9 lokatę 
w  turnieju z  Policją. W  regulami-
nowym czasie padł remis 1-1 i  do-
piero lepiej wykonana seria rzutów 
karnych przyniosła zwycięstwo 
i  ostateczne 8 miejsce (w  między-
czasie okazało się, że zdyskwalifi ko-

Piłkarze rywalizowali na sztucznej murawie boiska SOSiRu. To drużyna młodych zawodników ze Szczecina okazała się najlepsza w turnieju  Colloseum Cup 2016. 
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To oni triumfowali w turnieju, którego pomysłodawcą jest Krzysztof Rzóska. 

W Lubniewicach słubicka drużyna nie miała sobie równych. 
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Słubiczanie najlepsi 
w Grand Prix Górzycy

Gracze ze Słubic dominowali podczas jesienno- zimowej edycji Grand 
Prix Górzycy w tenisie stołowym. 

Hokejowe 
pożegnanie 
lodowiska

29 lutego lodowisko Słubickiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji gościło drużyny biorące 
udział w Mistrzostwach Dwumiasta Słubice - 
Frankfurt. Do boju na tafl i stanęły trzy ekipy.

Srebrna UKS Jedynka
Piłkarki ręczne ze Słubic wypadły bardzo dobrze podczas silnie obsa-
dzonego turnieju szczypiorniaka z okazji 50-lecia Szkoły Podstawo-
wej nr 3 w Dębnie. 

Ale talent!
W zeszłym roku gdy tata przyprowadził Zu-
zię na lodowisko nawet nie umiała ustać sa-
modzielnie na lodzie. Dziś śmiga po tafl i ni-
czym zawodowiec, a do treningów wcale nie 
trzeba jej namawiać.

3-letnia Zuzia Hein połknęła bakcyla i re-

gularnie ćwiczy jazdę fi gurową na lodzie. 
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Turniej odbył się w  sobotę 27 lu-
tego, a  wzięło w  nim udział 8 
drużyn, w  tym jedna z  zaprzyjaź-
nionego klubu we Frankfurcie nad 
Odrą. Można śmiało stwierdzić, że 
w  Dębnie wystąpiły wszystkie naj-
lepsze obecnie drużyny reprezentu-
jące piłkę ręczną w rocznikach szkoły 
podstawowej. Słubiczanki jak burza 
przeszły przez rozgrywki grupowe 

pokonując Żagań, SP 7 Świebodzin 
i  Dębno. 14-4 to wynik półfi nałowy 
z  Orlikiem Świebodzin i  już było 
wiadomo, że podopieczne Jerzego 
Grabowskiego zagrają w  wielkim 
fi nale. Tu naprzeciw naszych dziew-
czyn stanęły szczypiornistki HSV 
Frankfurt. HSV to bardzo dobry klub 
z  wieloletnią tradycją i  jak się oka-
zało bardzo trudno było go pokonać. 

Ostatecznie mecz zakończył się prze-
graną Jedynki 9-5, ale drugie miejsce 
w  tak silnie obsadzonym turnieju 
należy uważać za ogromny sukces, 
nie wspominając o  kolejnym spor-
towym doświadczeniu. W dodatku 
królową strzelców została Natasza 
Tańczak ze Słubic za co otrzymała 
pamiątkową statuetkę. 

(rt)

Od dwóch sezonów mamy w  Słu-
bicach kryte lodowisko. Częstym 
gościem jest na nim m.in. trzy-
letnia Zuzanna Hein. Ćwiczy pod 
okiem trenerki Rusłany Leończuk 
i  wiele się już nauczyła. - Zuzia ma 
charakter sportowca, ćwicząc 2-3 
razy w  tygodniu po dwóch sezo-
nach potrafi  wykonać wszystkie 
podstawowe kroki na lodzie. Nawet 
przeziębienie jej nie przeszkadza 
i nie wyobraża sobie aby opuścić za-
jęcia- opowiada jej trenerka. Przez 
rok Zuzia wyrosła na sportsmenkę, 
a rodzice się zastanawiają, co z tym 
talentem zrobić. Niestety ten sezon 
na lodowisku już się zakończył. 
Z  utęsknieniem i  wielkimi nadzie-
jami czekamy na kolejny. 

(rt)

Na lodowisku zobaczyliśmy jedną 
drużynę z  Polski reprezentowaną 
przez członków i  sympatyków 
Koła Wędkarskiego nr 2 oraz dwie 
z  Frankfurtu nad Odrą i  okolic. Za-
grano dwie rundy 15 minutowe sys-
temem „każdy z  każdym”. Okazało 
się, że poziom mistrzostw był bardzo 
wyrównany, bo wszystkie ekipy 
uzyskały równą ilość punktów. 
O końcowej kolejności zadecydował 
stosunek strzelonych i  straconych 
bramek. Najlepszym bilansem le-
gitymowała się drużyna „Czerwo-
nych” z  Frankfurtu, drugie miejsce 
przypadło gospodarzom, a  trzecie 
„Czarnym” zza Odry. Tymi mistrzo-
stwami zamknięto tegoroczny sezon 

hokejowy na naszym lodowisku. 
W jego trakcie odbyło się kilka spo-
tkań polsko- niemieckich i jak pod-
kreślają obserwatorzy nasi gracze 
w przeciągu kilku miesięcy znacznie 
podnieśli swój kunszt hokejowy. 
Niektórzy jeszcze na początku zimy 
stawiali bardzo niepewnie swoje 
pierwsze kroki na tafl i lodu, by teraz 
jeździć już prawie profesjonalnie. 
Podsumowaniem tej imprezy było 
wręczenie przez prezesa Zbigniewa 
Sawickiego statuetek i dyplomów za 
miejsca, a  także dyplomów uczest-
nictwa dla wszystkich uczestników. 
Mistrzostwa zostały sfi nansowane 
przez gminę. 

(rt)

Za nami cztery turnieje, w  tym ten 
ostatni, który odbył się 26 lutego. 
Organizatorzy - Gminny Ośrodek 
Kultury i  Robert Wojtczak ustalili, 
że do klasyfi kacji końcowej będą 
brane najlepsze wyniki z trzech tur-
niejów. W czasie imprezy w Górzycy 
tradycyjnie najpierw wręczono 
dyplomy tym, którzy byli najlepsi 

w  poprzednim turnieju, a  po kilku 
godzinach zmagań podsumowano 
całą edycję. W  kategoriach: 55+ 
i  31-54 lata bardzo dobrze wypadli 
słubiczanie. Wśród najstarszych 
zawodników zwyciężył Jerzy Nie-
wiadomski przed Piotrem Dunajew-
skim i  Franciszkiem Marfi ewiczem 
(wszyscy ze Słubic). U  nieco młod-

szych najlepszy okazał się Robert 
Tomczak, tuż za nim Robert Alek-
sanderek ze Słońska i  Waldemar 
Borkowski ze Słubic. 

Uroczystej dekoracji dokonali 
Małgorzata Gniewczyńska - dy-
rektor GOK, Robert Stolarski - wójt 
Gminy Górzyca i Robert Wojtczak. 

(rt)
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Trener Jerzy Grabowski (pierwszy z prawej) sprawił, że jego podopieczne naprawdę pokochały piłkę ręczną. 

Słubiczanie pokazali klasę podczas turnieju w Górzycy. Wśród najstarszych zawodników zwyciężył Jerzy Niewiadomski przed Piotrem 

Dunajewskim i Franciszkiem Marfi ewiczem. 
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Halo, halo! Tu Dammvorstadt i Słubice!
Z okazji 370. rocznicy usług pocztowych na ziemi słubickiej, stanowiącej niegdyś prawobrzeże Frankfurtu nad Odrą, 
warto pokusić się o przybliżenie najważniejszych faktów w historii poczty i telekomunikacji w naszej Małej Ojczyźnie...

Potrzeba wysyłania wiadomości 
i  wymiany informacji jest tak 
stara, jak historia samej ludzkości, 
a  największym problemem dla 
osiągnięcia tego celu zazwyczaj 
okazywało się sprawne pokony-
wanie dalekich odległości. Rozwój 
telegrafi i elektrycznej nastąpił 
w połowie XIX w.

Założenie brandenbursko-pru-
skiej poczty państwowej nastąpiło 
poprzez zarządzenie wielkiego 
elektora z  21 kwietnia 1646 r., 
a  przyczyniło się bezpośrednio do 
rozwoju zorganizowanego trans-
portu informacji po obu brzegach 
środkowej Odry.

Dżuma zatrzymała listy

Od 12 listopada 1659 r. elektorska 
poczta dworska miała kursować 
dwa razy w tygodniu pomiędzy Ber-
linem a Krosnem Odrzańskim, a to 
właśnie przez teren Frankfurtu nad 
Odrą, w tym i przez jego ówczesne 
prawobrzeże stanowiące dzisiaj 
samodzielnie miasto Słubice. Z po-
wodu szerzącej się dżumy pierwszy 
kurs poczty na tej trasie doszedł do 
skutku w  1661 r. 1 kwietnia 1661 
r. nastąpiło otwarcie pierwszego 
urzędu pocztowego w mieście.

Blisko 200 lat później swoją sie-
dzibę przy Oderstraße 27 znalazła 
Królewsko-Pruska Wyższa Dy-
rekcja Pocztowa. Rok wcześniej, 
bo 1 kwietnia 1849 r. we Frank-
furcie otwarto również pierwszy 
elektryczny telegraf. W  1876 r. po-
łączono administrację pocztową 
i  telegrafi czną, przenosząc stację 
telegrafi czną z  Rynku do urzędu 
pocztowego przy Große Oderstraße 
26. Pierwsze sześć kabli telefo-
nicznych z  łącznie 36 liniami uru-
chomiono 15 października 1879 r. 
pomiędzy urzędem pocztowym 
i dworcem kolejowym.

Przełomowy okazał się rok 1882 
r., a w tle po raz kolejny pojawiły się 
przedwojenne Słubice. W  mieście 
doszło bowiem do pierwszego po-
łączenia telefonicznego, choć nie-
prywatnego, bo pomiędzy główną 
remizą strażacką przy Oderstraße 
28 a  remizą rejonową przy Ro-
ßmarkt 18 (obecnie ul. Seelowska).

Telefony alarmowe jeszcze długo 
nie były możliwe, bo ani policja ani 
straż pożarna nie starały się o przy-
łącza. Po obu brzegach Odry można 
było telefonować w porze letniej od 
godz. 7 rano do 21.00 wieczorem, 
a  w  porze zimowej od 8.00 do 21. 
00. W  praktyce w  dobrym tonie 
było telefonować w porze, w której 
dopuszczalne społecznie były rów-
nież osobiste odwiedziny, czyli np. 
nie w porze śniadaniowej czy obia-
dowej.

Pierwsza wykaz numerów te-
lefonicznych mieszkańców lewo- 
i  prawobrzeża (dzisiejszych Słubic) 
ukazał się w  gazecie „Frankfurter 
Oderzeitung” z  16 stycznia 1891 r. 
w  rubryce „Lokalne” (niem. Lo-
kales). Lista ta obejmowała 73 nu-
mery dwucyfrowe, m.in.:
· Nr. 64 „Gebr. Lewy (właściciel 

Heinrich Hoff mann)” - Crossener 
Straße 1, w  budynku dawnej fa-
bryki jedwabiu, obecnie okolice 
Ronda Solidarności przy kom-
pleksie Collegium Polonicum);

· Nr. 65 „Paul Nickel” (zakład 
stolarstwa i  wypalania wapna) 

- Holzhofstraße, obecnie teren 
szpitala powiatowego od strony 
ul. Kopernika;

· Nr. 66 „A. Gutmann” (odlewnia 
żelaza w  miejscu późniejszego 
Hotelu „Polonia”, obecnie teren 
Galerii Prima przy ul. Daszyń-
skiego 1);

· Nr. 67 „W. Schneider und Co. 
(właściciel Heinrich Hoff mann)” 
- Mittelstraße 4 – obecnie ul. Da-
szyńskiego;

· Nr. 68 „Camin u. Neuman” (od-
lewnia żelaza działająca na 
terenie przedwojennych Słubic) - 
Leopoldstraße 2, obecnie okolice 
ul. Słowackiego;

· Nr. 69 „Gaul u. Hoff mann” - Ro-
ßstraße 4a, obecnie ul. Mickie-
wicza, nieopodal ul. Dąbrówki;

· Nr. 70 „Harttung i Synowie” - 
(wytwórnia wyrobów z natural-
nego pszczelego wosku) Platz an 
der Wachsbleiche 3, obecnie ul. 
Konstytucji 3 Maja w okolicach 
domów doktoranta UAM;

Cztery miesiące później liczba 
użytkowników wzrosła do 99. Jak 
donosiła gazeta „Frankfurter Ode-
rzeitung”, ofi cjalne podłączenie 
prawobrzeża, czyli późniejszych 
Słubic, do miejskiej sieci telefo-
nicznej nastąpiła w  niedzielę 31 
maja 1891 r.

Na prawobrzeżnym przedmieścu 
Dammvorstadt, nazywanym wów-
czas okazjonalnie również Przed-
mieściem Krośnieńskim (Crossener 
Vorstadt) wszystko zaczęło się przy 
Crossener Straße 3, obecnie ul. 
1 Maja. To tu również od 1601 r. 
działał najstarszy gościniec w mie-
ście pod nazwą „Złoty Lew”. Przez 
strategiczne położenie na trasie 
Berlin-Wrocław dwa razy w  tygo-
dniu przemierzała tędy również 
poczta elektorska na trasie Berlin-
-Krosno Odrzańskie.

Dammvorstadt miało 
swój stempel 

Przy Crossener Straße następowała 
również zmiana koni dla potrzeb 
poczty konnej, a  nawet istniała tu 
pierwsza placówka pocztowa przed-
wojennych Słubic. Została otwarta 1 
grudnia 1864 r. i  posiadała własny 
stempel w  kształcie prostokątnej 
ramki, a w niej napis „FRANKFURT 
a/O  DAMMVORSTADT [data] [go-
dzina]”.

Adress Crossener Straße 3 nie 
oznaczał jednego budynku, a  ich 
szereg z  łączną liczbą nawet 33 
lokali pomiędzy dzisiejszymi ul. 
1 Maja i  ul. Kościuszki, dlatego 
obecnie trudno ustalić dokładną 
lokalizację pierwszej poczty przed-
wojennych Słubic. Z  Berlina do 
Krosna było wówczas 6 mil pru-
skich, inaczej mil pocztowych 

Kopia stempla urzędu pocztowego nr 3 

w Dammvorstadt (19.10.1871)

specjalnie oddzielanych słupami 
milowymi a  transport poczty zaj-
mował około 9 godzin.

Około 1895 r. urząd pocztowy nr 
3 z  Crossener Straße 3 (ul. 1 Maja) 
został przeniesiony do narożnej 
kamienicy przy Friedrichstraße 14 
(obecnie nowy budynek apteki przy 
ul. Jedności Robotniczej u  zbiegu 
z ul. Mickiewicza). Oprócz tradycyj-
nych usług pocztowych oferowano 
również publiczne aparaty telefo-
niczne.

24 sierpnia 1902 r. otwarto nowy, 
okazały budynek poczty. Do 1920 r. 
liczba łączy na obu brzegach miasta 
wzrosła do 1500, a w 1940 r. było ich 
już 7500.

Wspomniane wyżej numery 
w  Dammvorstadt z  1891 r. zacho-
wały swoją aktualność aż do 1927 
r. Pół roku później powstała nowa 
centrala telefoniczna oraz łączność 
z  Berlinem i  Gorzowem (wówczas 
Landsberg an der Warthe). Oprócz 
tego powstały połączenia z Zieloną 
Górą, Legnicą, Głogowem i  Wro-
cławiem. W 1928 r. otwarto też bu-
dynek urzędu budowy telegrafów. 
W  pierwszych latach działania 
cała branża była dość defi cytowa, 
bo wymagała dużych nakładów na 
infrastrukturę, a  prywatnych użyt-
kowników nadal było niewielu.

W sobotę 21 kwietnia 1945 r. w ob-
liczu nieuchronnego końca wojny 
niemieccy żołnierze łączności 
uszkodzili centralę telefoniczną 
w  mieście, paraliżując łączność te-
lefoniczną pomiędzy obydwoma 
brzegami Odry. 2 dni później Armia 
Czerwona zajęła miasto zabez-
pieczając od razu budynek poczty 
i centrali telefonicznej przed ewen-
tualnym pożarem.

Jedyna powojenna linia telefo-
niczna łącząca Słubice i  Frankfurt 
została wzniesiona przez radziecką 
komendanturę wojskową i  była 
używana aż do likwidacji tam-
tejszego urzędu telekomunikacji 
w 1995 r. Kolejne linie powstały do-
piero w latach 70. i 80.

Pierwsza słubicka poczta

Pierwszy słubicki urząd pocztowy 
powstał w kamienicy przy ul. Pod-
chorążych 1, gdzie od 1948 r. po 
ręcznym przełączeniu były możliwe 
również publiczne rozmowy telefo-
niczne. Szafa przełącznikowa star-
czała na 100 rozmów jednocześnie. 
Z  czasem infrastruktura rozrosła 
się do trzech szaf tego samego typu.

Ze względu na nieznajomość 
istniejącej już sieci poniemieckich 
linii kablowych przez miejscową 
administrację i braku dokumentów 
w  tym zakresie wojsko radzieckie, 
a od lat 60. również polskie, podjęło 
się rozbudowy tejże infrastruktury. 
Taki stan sytuacji relacjonował póź-
niej m.in. Paweł Zawadzki, który od 
1965 r. pracował w słubickim urzę-
dzie telekomunikacji.

Przełom pojawił się w  1974 r., 
kiedy to pod adresem plac Boha-
terów 15 wzniesiono nowy budynek 
na potrzeby Telekomunikacji Pol-
skiej. Przed wojną był to adres 
Neuer Markt 28, a  nieruchomość 
należała do rolnika o  nazwisku 
Erich Bierwirth. Słubiczanie korzy-
stali z  angielskiej elektromecha-
nicznej centrali telefonicznej typu 
Strowger 32.

Przyjaźń na łączach

Od schyłku 1974 r. słubiczanie 
i frankfurtczycy mogli telefonować 
nawzajem przy użyciu dwóch linii 
telefonicznych, choć ze względu 
na barierę językową telefonowali 
głównie lokalni urzędnicy. Słubi-
czanie musieli wykręcić numer 
kierunkowy „7”, zaś Frankfurtczycy 
- „021”. Wydajność dwóch linii mu-
siała starczyć na kolejne 10 lat.

Każde 30 sekund połączenia ze 
Słubic do Frankfurtu kosztowało 
50 groszy. Do dyspozycji pozosta-
wały również publiczne aparaty 
wrzutowe w  budynku poczty 
głównej w godz. od 8.00 do 17.00. 
Informację telefoniczną na temat 
numerów z  Frankfurtu nad Odrą 
można było uzyskać pod numerem 
913.

Dla porównania jedna minuta 
połączenia z  Frankfurtu do Słubic 
kosztowała 15 fenigów. Ówczesny 
kurs 1 marki to 4,78 zł, czyli w prze-
liczeniu na złotówki jedna minuta 
z  Frankfurtu do Słubic kosztowała 
72 grosze. Były to i tak niższe ceny 
niż do reszty sąsiedniego kraju. 
Przykładowo dzwoniąc z  Frank-
furtu do Warszawy musiano za-
płacić 1,5 marki (czyli 10 razy więcej 
niż do Słubic), do Budapesztu – 2,40 
marki, do Belgradu – 4,20 marki 
a do Moskwy – aż 4,80 marki.
W  czasie stanu wojennego połą-
czenia telefoniczne ze Słubic były 
najpierw wstrzymane na 8 tygodni, 
a  następnie jak i  na terenie całej 

Polski poprzedzane komunikatem 
„Rozmowa jest kontrolowana”. 
Przez długi czas kabel telefoniczny 
łączący oba miasta kończył się przy 
ul. Wojska Polskiego 8, ale w latach 
90. został przedłużony do budynku 
telekomunikacji, czego podjęła się 
grupa frankfurckich elektryków 
łączności.

No i mamy nowy urząd

W  latach 90. słubicka poczta zo-
stała przeniesiona do budynku 
przy południowej pierzei placu 
Przyjaźni.

W  1997 r. przy okazji naprawy 
wału przeciwpowodziowego przy 
ul. Nadodrzańskiej uszkodzono 
kabel urzędowy 7, co zakończyło 
bogatą historię tego konkretnie 
połączenia telekomunikacyjnego 
pomiędzy obydwoma miastami. 
Telefonia analogowa w  Słubicach 
dobiegła końca latem 2002 r. 
W  międzyczasie w  miejscu daw-
nego urzędu pocztowego nr 3 przy 
ul. Jedności Robotniczej, w  1999 r 
wzniesiono nowy budynek według 
projektu architekta Mirosława 
Machnacza...

Artykuł powstał m.in. w  oparciu 
o  teksty Eckarda Reißa „Telefonge-
schichte(n) von uns aus Frankfurt 
(Oder) und Słubice” (Historischer 
Verein zu Frankfurt (Oder), zeszyt 
2/2006, s. 2-25). 

Wycinek lokalnej prasy z 1974 r. (Echo Słubickie)
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 Już trwają przygotowania 
do Festiwalu Nowej 

Sztuki lAbiRynt 2016

Prace tej artystki są 
 niczym sny na jawie 

1 kwietnia zapraszamy do Galerii OKNO Słubickiego Miejskiego 
Ośrodka Kultury na wernisaż wystawy Ute Lindner. 

Artystka zaprezentuje cykl pt. „Je-
stem jeszcze w swoim domu”, który 
jest jej osobistym rozrachunkiem 
z  przeszłością, z  „wymuszonym 
przez historyczne okoliczności 
odejściem z własnego domu”. Prace 
nawiązują do historii jej rodziny 
od strony matki, która w  wieku 11 
lat, w  1946 roku musiała opuścić 
swój dom na Dolnym Śląsku. Te 
dramatyczne chwile, głęboko za-
padły jej w  pamięci, opowiadane, 
wspominane przez matkę, stwo-

rzyły w umyśle Ute Lindner ułamki 
obrazów i wyobrażeń, w których nie 
uczestniczyła, ale które wyznaczały 
jej tożsamość, jej historię, którą 
chciała poznać, uzupełnić, przeżyć, 
zdefi niować. Artystka odnalazła 
rodzinną miejscowość, ulicę, dom 
i nowych przyjaznych mieszkańców, 
których sportretowała i  włączyła 
do swoich realizacji rozliczając się 
niejako z przeszłością. Na wystawie 
będzie można zobaczyć niezwykłe 
wielkoformatowe realizacje w  tech-

nice cyjanotypii, charakteryzu-
jące się niebieskim zabarwieniem. 
Artystka łączy na nich fotografi e, 
nakłada sylwetki, rysunki tworząc 
wielowarstwowe wspomnienia ni-
czym sny na jawie.

Dzień przed wernisażem 31marca 
artystka poprowadzi warsztaty fo-
tografi czne z  cyjanotypii. Osoby 
zainteresowane prosimy o  kontakt, 
liczba miejsc ograniczona: galeria-
okno@op.pl 

(ap) 

Żyjemy w  kulturze kopii i  repro-
dukcji. Wielu współczesnych arty-
stów robi swoje warianty tego, co 
już w sztuce istnieje. Picasso np. wy-
konał liczne reinterpretacje obrazu 
«Las Meninas» Velasqueza, a  nie-
dawno grupa artystów inspirując 
się Marcelem Duchampem zreali-
zowała projekt „Weneckie linie” 
pokazywany m.in. w Galerii OKNO. 
W  założeniu programowym tego-
rocznego festiwalu chodzi głównie 
o odniesienie się do tego, co w kul-
turze, architekturze i  sztuce już 
jest. Idzie zatem o  nowe widzenie 
dawnych rzeczy, ale i  powstałych 
obecnie. Może to też być reinterpre-

Choć do inauguracji, która odbędzie się 
w ostatni weekend października, po-
zostało jeszcze kilka miesięcy, już dziś 
zdradzamy hasło 7. edycji. Brzmi ono: „Mo-
dyfi kcje i reinterpretacje”. 

tacja własnego dzieła, nowy jego 
wariant. Podczas 7. edycji festiwalu 
zaprosimy więc Państwa do po-
dróży po sztuce współczesnej z od-
niesieniami i  cytatami przeszłości. 
Czy pojawiające się stwierdzenie, 
że w  sztuce wszystko już było jest 
ograniczeniem, czy wyzwala nowe 
potencjały kreacji i  interpretacji? 
Podążając w labiryncie sztuki spró-
bujemy wspólnie odpowiedzieć na 
to pytanie. Mamy również nadzieję, 
że na słubicko-frankfurckim festi-
walu pojawią się realizacje, które 
w przyszłości zainspirują nowe po-
kolenia. 

Anna Panek-Kusz

VinylLOVE obrazki
Od 10 marca w Galerii Małej Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury 
można oglądać wystawę okładek płyt winylowych z kolekcji Toma-
sza Fedyszyna i Tomasza Małeckiego. 

Ta niecodzienna wystawa służy po-
pularyzacji płyt gramofonowych, 
zarówno ich wartości muzycznej, 
jak również jakości porządnie za-
projektowanej i  wydanej okładki, 
które podobnie jak plakaty mają 

swoje miejsce na arenie arty-
stycznej. Projektowali je m.in. 
Andy Warhol, Peter Blake, Ri-
chard Hamilton. W  Polsce nie do 
końca doceniane, doczekały się 
tylko kilku wystaw autorskich, 
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służących bardziej popularyzacji 
grafi ków niż zjawiska. Tym bar-
dziej cieszy inicjatywa Tomasza 
Fedyszyna i  Tomasza Małeckiego 
z  słubickiej grupy Prosety, która 
organizuje eventy muzyczne z  no-
woczesną elektroniką. Do mikso-
wania utworów wykorzystują płyty 
winylowe, z których zrobiła się nie-
mała kolekcja. Zachwycają się mu-
zyką, ale doceniają również walory 
artystyczne okładek, misternie za-
projektowanych i dobrze wydruko-
wanych, których stylistyka pozwala 
uwolnić wyobraźnię. Na wystawie 
zostały zaprezentowane tylko nie-
liczne obwoluty, dokładnie przez 
inicjatorów wyselekcjonowane 
zgodnie z  ich odczuciami i  pre-
ferencjami. Na wernisażu, który 
odbył się 10 marca, na przybyłych 
gości czekała jeszcze jedna niespo-
dzianka. Słubicka grupa Prosety 
zaprosiła na część muzyczną, pod-
czas której można było posłuchać 
płyt, których okładki trafi ły na wy-
stawę. Są do obejrzenia do końca-
marca. 

(ap) 

Tomasz Fedyszyn (pierwszy z prawej) i stojący obok niego Tomasz Małecki zgromadzili 

niezłą kolekcję okładek płyt winylowych, którą zachwycili m.in. Annę Panek-Kusz z ga-

lerii OKNO i zastępcę burmistrza Romana Siemińskiego.  

Po reakcji publiczności było widać, że wystawa podobała się wielu osobom.

Okładki płyt zaciekawiły m.in. Dorotę Rutkę (z prawej) i jej córkę Hannę Lech.
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Poprzednia edycja festiwalu pokazała, że wiele osób chce szukać własnych dróg w labi-

ryncie sztuki.
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Ogłoszenie w  sprawie naboru kandydatów na ławników sądów po-
wszechnych w wyborach uzupełniających

Działając na podstawie art. 160 § 1 i 2 w związku z art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 

2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, 

ogłaszam nabór uzupełniający kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego 

w Słubicach w liczbie 3, do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy, na 

kadencję 2016 r. - 2019 r. 

Do wyboru ławników zastosowanie mają przepisy rozdz. 7 działu IV ustawy 

z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz. U. z 2015 

r., poz. 133, poz. 509), zwane dalej ustawą oraz rozporządzenie Ministra Spra-

wiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z doku-

mentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz 

wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. nr 121, poz. 693), zwane dalej rozporządzeniem. 

Podmioty wymienione w art. 162 § 1 ustawy zapraszam do zgłaszania kandyda-

tur obywateli, spełniających wymogi określone w art. 158 § 1 i 3 oraz w art. 159 

§ 1 i 2 ustawy, na ławników sądowych w ramach prowadzonego naboru uzupeł-

niającego w terminie do dnia 31 marca 2016 r.

Zwracam uwagę, iż zgodnie z art. 158 § 3 ustawy do orzekania w sprawach z za-

kresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szcze-

gólną znajomość spraw pracowniczych.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, której 

wzór określa rozporządzenie. Kartę zgłoszenia wydaje i szczegółowych infor-

macji w sprawie wyboru ławników udziela oraz zgłoszenia przyjmuje:

Urząd Miejski w Słubicach, ul. Akademicka 1, II piętro pok. 223, - naczelnik Wy-

działu Administracyjnego – Barbara Banaśkiewicz, 

od poniedziałku do piątku w godz. od. 8:00 do 16:00

Kartę zgłoszenia można pobrać także w formie edytowalnej ze stron interne-

towych:

Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl

Link do strony znajduje się również na stronie www.bip.slubice.pl w zakładce 

WYBORY.

Burmistrz Słubic 

(-) Tomasz Ciszewicz

INFORMACJA

W Urzędzie Miejskim w Słubicach w dniu 10 marca 2016 r. na okres 21 dni, tj. od 

dnia 10 marca 2016 r. do dnia 31 marca 2016 r. wywieszono zarządzenie Nr 

64/2016 Burmistrza Słubic w  sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego 

przeznaczonego do oddania w najem na okres do 3 lat:

• Słubice, ul. Józefa Piłsudskiego 3/1A i 1C, pow. lokalu 52,81 m2, z przeznacze-

niem na lokal użytkowy(współnajem do części korytarza i WC).

INFORMACJA

Burmistrz Słubic informuje, 

że w  siedzibie Urzędu Miej-

skiego w  Słubicach w  dniu 

16 marca 2016r. wywieszono 

wykaz nieruchomości grun-

towej, stanowiącej zasób 

Gminy Słubice, przeznaczo-

nej do dzierżawy na okres 10 

lat:

• Słubice ul. Mickiewicza, 

część działki 663/8 o  pow. 

18m2 – zabudowany gara-

żem murowanym.

Wykazy wywieszono dnia 16 

marca 2016r. na okres 21 dni 

w  siedzibie Urzędu Miejskie-

go w Słubicach oraz zamiesz-

czono na stronie urzędu bip.

slubice.pl.

Dodatkowe informacje moż-

na 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. 16.03.2016r. 

INFORMACJA

Burmistrz Słubic informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach w dniu 16 marca 2016r. wywieszono wykaz nieru-

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

• Słubice ul. W. Jagiełły, część działki 276/23 o pow. 21,50m2 – zabudowany garażem murowanym,

• Słubice ul. 1 Maja, część działki 715/23 o pow. 13m2 – zabudowany budynkiem gospodarczym,

• Słubice ul. B. Chrobrego, część działki 404/4 o pow. 36m2 – zabudowany garażem murowanym (budynek garażowo – 

gospodarczy),

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

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

• Słubice ul. Wojska Polskiego, część działki 252/3 o pow. 154m2 – zieleń izolacyjna,

• Słubice ul. Wodna, część działki 697/25 o pow. 6m2 – zabudowany budynkiem gospodarczym,

• Słubice ul. Wojska Polskiego, część działki 936/4 o pow. 29m2 – teren ogródka przydomowego zabudowany wiatą,

• Słubice al. Niepodległości / ul. Kościuszki, część działki 701/76 – reklama (1,50m x 3,00m),

• Słubice ul. Kościuszki, część działki 726/48 o pow. 15m2 – miejsce parkingowe,

• Słubice ul. Piłsudskiego, część działki 476/28 o pow. 48m2 – zieleń izolacyjna,

• Słubice ul. Staszica, część działki 276/23 o pow. 15m2 – zabudowany budynkiem gospodarczym,

• Słubice ul. Staszica, część działki 276/23 i 277 o pow. 33m2 – zieleń izolacyjna / ogródek przydomowy,

• Słubice ul. Staszica, część działki 277 o pow. 8m2 – miejsce postojowe,

• Słubice ul. Paderewskiego, część działki 542/56 o pow. 78,10m2 – uprawa warzywa,

• Słubice pl. Przyjaźni / ul. Słowackiego, część działki 629/75 o pow. 13,50m2 – miejsce parkingowe,

• Słubice ul. Sienkiewicza, część działki 1287/1 o pow. 6m2 – zabudowany budynkiem gospodarczym,

• Słubice ul. Narutowicza, część działki 1088/9 o pow. 22,50m2 – zabudowany garażem murowanym,

• Słubice ul. 1 Maja, część działki 715/23 o pow. 65m2 – zieleń izolacyjna,

• Słubice ul. Szczecińska, działka 62/99 o pow. 20m2 – grunt wraz z garażem gminnym,

• Słubice ul. Witosa, część działki 281/147 o pow. 625m2 – zieleń izolacyjna,

• Słubice ul. Sienkiewicza, część działki 1288/2 o pow. 6,50m2 – zabudowany budynkiem gospodarczym,

• Słubice ul. Piska, część działki 949/195 o pow. 425m2 – zieleń izolacyjna,

• Słubice ul. Staszica, część działki 276/23 o pow. 12m2 – zabudowany budynkiem gospodarczym,

• Słubice ul. Staszica, część działki 276/23 o pow. 52m2 – zieleń izolacyjna,

• Słubice ul. Narutowicza, część działki 335/58 o pow. 584m2 – uprawa warzyw,

• Kunice, część działki 112 o pow. 300m2 – pasieka,

• Słubice ul. A. Asnyka / ul. M. Konopnickiej, część działki 683/126 (dawniej 683/119) o pow. 193m2 – zaplecze budynków 

handlowo – usługowych / teren utwardzony,

• Słubice ul. Wojska Polskiego / ul. Piłsudskiego, część działki 449/64 o pow. 18m2 – zabudowany garażem murowanym,

• Słubice ul. M. Konopnickiej, część działki 683/115 o pow. 48m2 – zabudowany częścią budynku mieszkalno - usługowego,

• Słubice ul. M. Konopnickiej, część działki 683/60 o pow. 3,50m2 – grunt pod częścią budynku mieszkalno – usługowego 

stanowiący werandę.

Wykaz wywieszono dnia 16 marca 2016r. 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. 16.03.2016r. 

INFORMACJA

Burmistrz Słubic informuje, że w siedzibie 

Urzędu Miejskiego w  Słubicach w  dniu 17 

marca 2016r. wywieszono wykaz nierucho-

mości gruntowych, stanowiących zasób 

Gminy Słubice, przeznaczonych do dzier-

żawy na okres do 3 lat:

• Słubice ul. Wojska Polskiego, część działki 

419/4 o pow. 22m2 – zabudowany gara-

żem murowanym,

• Słubice ul. Słowiańska, część działki 

619/33 o pow. 26m2 – zabudowany gara-

żem murowanym,

• Słubice ul. Narutowicza, działka 335/56 

o  pow. 27m2 – zabudowany garażem 

murowanym,

• Słubice ul. Słowiańska, działka 619/29 

o pow. 20m2 – zabudowany garażem mu-

rowanym.

Wykaz zostanie wywieszony dnia 18 marca 

2016r. na okres 21 dni w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Słubicach oraz zamieszczono 

na stronie urzędu bip.slubice.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać bez-

pośrednio w  siedzibie Urzędu Miejskiego 

w Słubicach przy ul. Akademickiej 1 - Wydział 

Gospodarowania Nieruchomościami i Archi-

tektury lub telefonicznie 095 737 20 51. 

Słubice, dn. 17.03.2016r. 

INFORMACJA

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

17 marca 2016r. wywieszono wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej za-

sób Gminy Słubice, przeznaczonej do dzierżawy na czas nieokreślony:

• Słubice ul. Konstytucji 3 Maja, działka 281/65 o pow. 21m2 – zabudowany ga-

rażem murowanym.

Wykazy zostanie wywieszony dnia 18 marca 2016r. na okres 21 dni w siedzibie Urzę-

du Miejskiego 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. 17.03.2016r. 

Pięćdziesiątka. Wiek graniczny, 
pół wieku i  miarka wódki. Małgo-
rzata Miła wznosi toast za każdy 
rok. W  takim momencie nie warto 
oszczędzać życia, dbać o  pozory. 
Opowiada szczerze, bo zostało jej 
niewiele czasu, a  plan popełnienia 
samobójstwa okazał się nierealny.

W  swojej najnowszej powieści 
Inga Iwasiów mistrzowsko gra 
z  własną biografi ą, ale także z  hi-
storią literatury, tworząc własną 

wersję powieści alkoholowej. To 
z pozoru zimna, wystudzona, tak na-
prawdę mocna i  dotkliwa rozprawa 
pięćdziesięcioletniej alkoholiczki 
z nałogiem. To alkoholizm pokazany 
z  codziennej perspektywy, pozba-
wionej patosu i  heroizmu. To stale 
obecne pytanie: jak daleko może się 
obnażyć kobieta, by uniknąć ohydy? 
Jak nisko może upaść? Gdzie jest 
granica obsceniczności? I co różni tę 
opowieść od męskich narracji?

„Pięćdziesiątka” to także opo-
wieść o  życiu w  PRL-u  – czasie, 
gdy „słowo intymność miało inne 
od dzisiejszego znaczenie”. Chwi-
lami zabawne, chwilami gorzkie 
wspomnienie o  czasach szarości 
i  niedostatku skonfrontowanych 
z  zaskakującym obyczajowym wy-
zwoleniem bohaterki. Mocna, od-
ważna, igrająca ze stereotypami, 
zarazem chłodna i dotkliwa, zapada-
jąca w pamięć powieść.

Inga Iwasiów, urodzona w  1963 
w  Szczecinie. Profesorka literatu-
roznawstwa, krytyczka literacka, 
pisarka, pracuje na Uniwersytecie 
Szczecińskim, gdzie kieruje Za-
kładem Historii Literatury Polskiej 
XX i XXI Wieku. Od początku pracy 
akademickiej i  twórczej intereso-
wała się problematyką tożsamości. 
Jedna z  pierwszych polskich kry-
tyczek feministycznych, zajmu-
jąca się zarówno teorią kultury, jak 
i analizą praktyk artystycznych – od 
literatury, poprzez teatr, do sztuk 
wizualnych. Autorka i  redaktorka 
wielu książek, redaktorka naczelna 
Szczecińskiego Dwumiesięcznika 
Kulturalnego „Pogranicza“, obecnie 
redaguje pismo naukowe „Autobio-
grafi a. Literatura-Kultura-Media“. 
Felietonistka dodatku książkowego 
w „Tygodniku Powszechnym“. 
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Spotkanie autorskie 
z Ingą Iwasiów 

Autorka mocnej, odważnej, igrającej ze stereotypami i zapadają-
cej w pamięć powieści „Pięćdziesiątka“ spotka się z czytelnikami 23 
marca o 20.00 w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury (ul. 1 Maja 1). 
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23.04.2016 / godz. 18:00
Aula CP / bilety do nabycia w SMOKu

STOMATOLOGIA 
ESTETYCZNA

pełny zakres 
- promocje

tel. 538 495 020

Słubice, ul.Chopina 12

W związku z dynamicznym rozwojem 
sieci sklepów fi rmy ARTEK poszukujemy 
kandydatów na stanowisko: 

Sprzedawca do sklepu mięsnego 

w Słubicach i Świebodzinie. 

Oferujemy:
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
• atrakcyjne wynagrodzenie.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:
tel. 601 701 758 lub adres e-mail: rekrutacja@artek.pl

INFORMACJA

W Urzędzie Miejskim w Słubicach w dniu 7 marca 2016 r. na okres 21 dni, tj. od dnia 7 marca 2016 r. do dnia 28 marca 2016 

r. wywieszono zarządzenie Nr 61/2016 Burmistrza Słubic w  sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczenia gospodarczego 

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

• Słubice, ul. Kościuszki 19A, pow. lokalu 9,86 m2, z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze.

INFORMACJA

W Urzędzie Miejskim w Słubicach w dniu 7 marca 2016 r. na okres 21 dni, tj. od dnia 7 marca 2016 r. do dnia 28 marca 2016 

r. wywieszono zarządzenie Nr 62/2016 Burmistrza Słubic w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego stanowiącego 

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

• Słubice, ul. Kilińskiego 9L, pow. lokalu 93,30 m2, z przeznaczeniem na lokal użytkowy. 

INFORMACJA

W  Urzędzie Miejskim w  Słubicach 

w dniu 10 marca 2016 r. na okres 21 

dni, tj. od dnia 10 marca 2016 r. do 

dnia 31 marca 2016 r. wywieszono 

zarządzenie Nr 63/2016 Burmistrza 

Słubic w sprawie ogłoszenia wykazu 

lokalu użytkowego przeznaczonego 

do oddania w najem na okres do 3 

lat:

•  Słubice, ul. Józefa Piłsudskiego 

3/1B, pow. lokalu 17,43 m2, z prze-

znaczeniem na lokal użytkowy-

(współnajem do części korytarza 

i WC).

Harmonogram rekrutacji do samorządowych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podsta-
wowych i punktów przedszkolnych na rok szkolny 2016/2017.

Burmistrz Słubic informuje, że od dnia 1 marca 2016 roku rozpoczyna się postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2016/ 

2017 do jednostek: Przedszkola Samorządowego nr 1, 2, 3, 4 w Słubicach, oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podsta-

wowych nr 1, 2, 3 w Słubicach, Szkoły Podstawowej w Kunowicach i Golicach i Punktów Przedszkolnych w Kunowicach, 

Golicach i Świecku. Terminy postępowania rekrutacyjnego:

Od dnia Do dnia Do godz. Harmonogram czynności

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

15.02.2016 r. 29.02.2016 r. 15:00 Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku 

szkolnym 2016/2017 w obecnej jednostce.

Rekrutacja na wolne miejsca

1.03.2016 r. 15.03.2016 r. 15:00 Złożenie w jednostce wniosku o przyjęcie dziecka wraz z załącznikami.

17.03.2016 r. 18.03.2016 r. Prace Komisji Kwalifikacyjnej.

22.03.2016 r. 15:00 Opublikowanie przez jednostkę listy kandydatów zakwalifikowanych i listy 

kandydatów niezakwalifikowanych. UWAGA: zakwalifikowanie nie jest równo-

znaczne z przyjęciem dziecka.

23.03.2016 r. 30.03.2016 r. 15:00 Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli

przyjęcia do jednostki.

31.03.2016 r. 15:00 Opublikowanie przez jednostkę listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Rekrutacja uzupełniająca w przypadku wolnych miejsc

13.06.2016 r. 17.06.2016 r. 15:00 Złożenie w wybranej jednostce wniosku z załącznikami o przyjęcie dziecka.

20.06.2016 r. 21.06.2016 r. Prace Komisji Kwalifikacyjnej.

22.06.2016 r. 15:00 Opublikowanie przez jednostkę listy kandydatów zakwalifikowanych i listy

kandydatów niezakwalifikowanych. UWAGA: zakwalifikowanie nie jest
równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.

23.06.2016 r. 28.06.2016 r. 15:00 Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli 

przyjęcia do jednostki.

29.06.2016 r. 15:00 Opublikowanie przez jednostkę listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Dokumenty ujęte w harmonogramie do pobrania w przedszkolu i szkole lub na stronie internetowej www.edukacja.slubice.pl

Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017.

Burmistrz Słubic informuje, że od dnia 7 marca 2016 roku rozpoczyna się postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2016/ 

2017 do klas pierwszych w Szkołach Podstawowych nr 1, 2, 3 w Słubicach, Szkoły Podstawowej w Kunowicach i Golicach.

Terminy postępowania rekrutacyjnego:

Od dnia Do dnia Do godz. Harmonogram czynności

Zapisy do szkoły podstawowej dzieci z obwodu

7.03.2016 8.04.2016 15:00 Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej w szkole podstawowej zgodnie z ob-

wodem

Rekrutacja na wolne miejsca dzieci spoza obwodu

11.04.2016 22.04.2016 15:00 Złożenie w wybranej szkole wniosku o przyjęcie dziecka wraz z oświadcze-

niami

25.04.2016 25.04.2016 Prace Komisji Kwalifikacyjnej.

26.04.2016 15:00 Opublikowanie przez szkołę listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kan-

dydatów niezakwalifikowanych. UWAGA: zakwalifikowanie nie jest równo-

znaczne z przyjęciem dziecka.

27.04.2016 29.04.2016 15:00 Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli 

przyjęcia do szkoły.

4.05.2016 15:00 Opublikowanie przez szkołę listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca dzieci spoza obwodu

27.06.2016 19.08.2016 15:00 Złożenie w wybranej szkole wniosku o przyjęcie dziecka wraz z oświadcze-

niami

22.08.2016 22.08.2016 Prace Komisji Kwalifikacyjnej.

23.08.2016 15:00 Opublikowanie przez szkołę listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kan-

dydatów niezakwalifikowanych. UWAGA: zakwalifikowanie nie jest równo-
znaczne z przyjęciem dziecka.

24.08.2016 26.08.2016 15:00 Potwierdzenie pisemnie przez rodzica

lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do szkoły.

29.08.2016 15:00 Opublikowanie przez szkołę listy dzieci

przyjętych i nieprzyjętych.

Dokumenty ujęte w harmonogramie do pobrania w szkole podstawowej lub na stronie internetowej www.edukacja.slubice.pl

Stahl-Mont Sp. z o.o.- Sp. k. zatrudni:
OPERATORÓW – UP 121
Mile widziane uprawnienia 

na wózek widłowy i suwnice.
(PRACA W NIEMCZECH). 

Cv na e-mail: f.jamniuk@stahlmont.eu
Tel. 503-154-268



16 gazeta Słubicka   3/2016   22 marca

Reklama

Reklama

USŁUGI POGRZEBOWE

s.c.

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

Cmentarz Komunalny
ul. Sportowa 2, 69-100 Słubice

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

„7 RZECZY KTÓRYCH NIE 
WIECIE O FACETACH”

od 1 kwietnia

„KUNG FU PANDA 3”
od 15 kwietnia

„ROBINSON CRUSOE ”
od 8 kwietnia

„BATMAN V SUPERMAN: 
ŚWIT SPRAWIEDLIWOŚCI”

w kwietniu

„SPOTLIGHT”
od 8 kwietnia

„ŁOWCA I KRÓLOWA LODU”
w kwietniu


