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Na półkach Archiwum 
Ludzkich Losów, 
które powstało przed 
laty w Collegium 
Polonicum w Słubicac, 
leży m.in. ok. 60 
biografi i mieszkańców 
pogranicza spisanych 
przez Helgę Grune 
z polsko-niemieckiego 
Stowarzyszenia „My Life- historia opowiedziana”. 
14 marca Niemka została uhonorowana za swoją działalność 
prestiżowym tytułem „Wolontariusz Miesiąca”.  str. 8

Słubickie szczypiornistki najlepsze w województwie! 
W niedzielę 4 marca, w przedostatniej kolejce Lubuskiej 
Ligi Młodziczek, nasze szczypiornistki z UKS Jedynka 
Słubice wygrały ze Spartą Gubin zapewniając sobie tytuł 
mistrzowski.  str. 2

Słubice dziękują Łukaszowi Fabiańskiemu 

- Blisko 729 tys. zł przeznaczy gmina na realizację projektów, które służyć będą upowszechnianiu 
kultury fi zycznej, promocji zdrowia, pomocy społecznej, działaniom z zakresu kultury i sztuki, 
wspieraniu społeczników i przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym - wylicza 
burmistrz Tomasz Ciszewicz i informuje, że w połowie marca został rozstrzygnięty konkurs ofert 
złożonych przez organizacje pozarządowe, które starały się o gminne dotacje.  str. 3 

– Traktuje to jako coś specjal-
nego, bo zostać honorowym 
obywatelem swojego miasta to 
wielka sprawa – mówił Łukasz 
Fabiański odbierając 19 marca 
w słubickim magistracie tytuł 
Honorowego Obywatela Słubic. 
W walijskiej drużynie Swan-
sea City, w której słubiczanin 
gra od 2014 roku,  mówią o nim 
Fab. Nie dlatego, że Brytyjczy-
kom jest tak łatwiej, ale dlate-
go, że fab to skrót od fabulous, 
co znaczy rewelacyjny!. Więcej 
o nadaniu Ł. Fabiańskiemu, 
przez radę miejską, tytułu Ho-
norowego Obywatela piszemy 
na str. 4  

Radosnego przeżywania Świąt Wielkanocnych, 
czasu pełnego refl eksji , serdecznych spotkań 

w gronie rodziny i wśród przyjaciół  życzą 

burmistrz Słubic 
Tomasz Ciszewicz 
wraz z pracownikami 

przewodniczący 
Rady Miejskiej w Słubicach 

Mariusz Olejniczak z radnymi 

www.istockphoto.com
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Kierowców ucieszyła droga 
w Kunowicach. Będą kolejne!

- Czekaliśmy na to jak na zbawienie. Jesteśmy przeszczęśliwi! – 
w taki sposób Leszek Kruszyna z osiedla Słonecznego w Kunowicach 
komentuje wybudowanie koło swojego domu utwardzonej drogi. 

Słubickie szczypiornistki 
najlepsze  w województwie!

W niedzielę 4 marca, w przedostatniej kolejce Lubuskiej Ligi Młodziczek, nasze szczypiornistki, z UKS Jedynka Słubice, 
podejmowały u siebie Spartę Gubin. W meczu zdeklasowały rywalki zdobywając aż 21 bramek więcej niż rywalki!

Słubiczanki wygrały 35:14. Od 
początku były faworytkami tego 
spotkania, bo z  zawodniczkami 
z  Gubina zwyciężyły wcześniej 36 
: 23. Ten mecz był dla nich bardzo 
ważny, bo wygrana zapewniała 
im tytuł mistrza województwa już 
w  siódmej kolejce. Ewentualna po-
rażka skomplikowałby sytuację. Do 
tytułu mistrzowskiego konieczne 
byłoby zwycięstwo w  ostatniej ko-
lejce z Czarnymi w Żaganiu. 

Jak relacjonuje trener Jerzy Gra-
bowski początek meczu w Słubicach 
był dosyć nerwowy i  wyrównany. 
Słubiczanki wypracowały wiele 
sytuacji do zdobycia bramki, ale za-
wodziła skuteczność. Jeszcze w dzie-
siątej minucie wynik meczu był 
jedynie 6:5 dla Słubic. Od tego mo-
mentu nasze zawodniczki zaczęły 
zdecydowanie dominować, zarówno 
w ataku, jak również w obronie. Do 
przerwy wypracowały sobie prze-
wagę 10 bramek. Wynik na koniec 
pierwsze części meczu wynosił 
18:8. Po przerwie słubiczanki nadal 
dominowały na boisku, stale po-
większając przewagę. Mimo, że na 
10 minut przed końcem, grały już 
tylko zawodniczki rezerwowe ze 
Słubic, obraz gry nie uległ zmianie. 
Młodsze zmienniczki bardzo dobrze 
kontrolowały grę i  wykazały dobrą 

skuteczność w  ataku. Ostatecznie 
mecz zakończył się wynikiem 35 : 14.

Wyróżniającą zawodniczką była 
Natalia Radkiewicz, która bardzo 
dobrze grała w obronie, wypracowy-
wała sytuacje bramkowe dla skrzy-
dłowej Patrycji Mizerskiej oraz sama 
zdobyła 7 bramek. Pierwsze bramki 
w  lidze zdobyły jeszcze młodziczki 
młodsze: Aleksandra Wroniewicz 
oraz Julia Różańska.

Przed słubickimi szczypiornist-
kami jeszcze tylko jeden mecz li-
gowy z  wiceliderem - Czarnymi 
Żagań. Wynik tego spotkania nie 
będzie miał już znaczenia w  walce 
o  tytuł mistrzowski, ponieważ 
mistrz już jest: UKS Jedynka Słubice!

Jak informuje trener naszych 
szczypiornistek, teraz koncentrują 
się one na przygotowaniach do 
udziału w  trzydniowym turnieju 
eliminacyjnym 1/16 Pucharu Polski. 
Turniej ten odbędzie się pod koniec 
kwietnia w  Wielkopolsce. O  awans 
do 1/8 Pucharu Polski zawodniczki 
J. Grabowskiego powalczą w  z  mi-
strzem woj. wielkopolskiego, mi-
strzem woj. zachodniopomorskiego 
oraz wicemistrzem woj. kujawsko- 
pomorskiego.

Drużynę UKS Jedynka Słubice 
tworzą: Marta Heppner (bramkarka), 
Oliwia Czerniejewska (bramkarka), 

Ewa Kloc (bramkarka), Hanna Pu-
chalska (bramkarka), Natasza Tań-
czak - 6, Natalia Radkiewicz- 7, 

Paulina Kliszczak - 5, Patrycja Mi-
zerska - 9, Julia Sadowska 7, Vanessa 
Dajnowicz - 0, Aleksandra Wro-

niewicz - 1, Julia Sterenczak – 0, Iga 
Rajda - 0, Inga Białkowska -1, Julia 
Różańska -1.                             (oprac. beb) 

Wygrana w meczu ze Spartą Gubin zapewniła naszym szczypiornistkom mistrzostwo województwa już w przedostatniej fazie rozgrywek.
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W połowie marca zakończyła się bu-
dowa odcinka drogi na osiedlu Sło-
necznym w  Kunowicach. Na około 
200 metrowym fragmencie wy-
lany został asfalt, co zapewnia kie-
rowcom komfort jazdy. Wcześniej 
była to droga gruntowa, po której jeź-
dziło się fatalnie. Inwestycję gmina 
sfi nansowała z  własnego budżetu 

przeznaczając na nią ok. 50 tys. zł. 
Prace wykonywała miejscowa fi rma 
Eurokop. Na tym jednak nie koniec. 
– Jesteśmy na etapie rozstrzygania 
przetargu na budowę kolejnych 
dróg w  mieście, na które przezna-
czymy ok. 800 tys. zł – mówi bur-
mistrz Tomasz Ciszewicz. Do końca 
drugiego kwartału wyremontowane 

zostaną w  Golicach, ulice: Lipowa, 
Zielona i  fragment Słonecznej, 
w  Rybocicach- droga koło świetlicy 
wiejskiej, w  Słubicach: Grzybowa, 
Krasińskiego, Południowa, Witosa - 
do kanału Czarnego oraz Rubinowa 
w  Kunowicach. W  III kwartale do 
remontu pójdą ulice Kopernika i Wi-
tosa.                                                          (beb)
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Gruntowa droga została wyrównana, a następnie przykryta asfaltem.  

Frankfurt 
ma nowego 
nadburmistrza

34-letni Rene Wilke, polityk partii 
Die Linke, kandydat koalicji Lewica-
-Zieloni, został wybrany w niedzielę 
18 marca, na nadburmistrza Frank-
furtu nad Odrą. W  drugiej turze 
wyborów pokonał sprawującego ten 
urząd od 2010 roku, bezpartyjnego 
dr. Martina Wilke. Rene Wilke został 

najmłodszym burmistrzem w Bran-
denburgii, a  głosowało na niego 
62,5 proc. wyborców. Będzie rządził 
Frankfurtem przez kolejne 8 lat, bo 
tyle wynosi w  Niemczech kadencja 
burmistrza. Frekwencja wyborcza 
wyniosła 37,70%. 

(beb)

Fot. www.rene-wilke.de 
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Reklama

Niektóre dotacje dotyczą tylko tego 
roku, inne ( związane z upowszech-
nianiem kultury fi zycznej, pomocą 
społeczną i  działalnością na rzecz 
organizacji pozarządowych) przy-
znane zostały na dwa lata. 

W zdrowym ciele zdrowy duch 
Na wspieranie sportu 78 tys. zł dotacji 
otrzyma Miejski Klub Sportowy Po-
lonia Słubice, nieco mniejszą kwotą 
(70 tys. zł) gmina wesprze Lubuski 
Klub Sportowy LUBUSZ w  Słubi-
cach, a 67 tys. zł dostanie Uczniowski 
Klub Sportowy Jedynka. Po 40 tys. 
zł przyznano: Uczniowskiemu Klu-
bowi Sportowemu Polonia oraz 
Stowarzyszeniu FSL-Aktywni dla 
Powiatu. 45 tys. zł dostanie Słubicki 
Klub Piłkarski SKP Słubice, a 14 tys. 
zł Fundacja Lech Poznań Football 
Academy, która planuje przeprowa-
dzić cykl treningów i zajęć dla około 
30 dzieci z terenu gminy.

Sześć ofert wpłynęło na konkurs 
związany z  ochroną i  promocją 
zdrowia. 2,5 tys. zł otrzyma słubicki 
oddział Polskiego Stowarzyszenia 
Diabetyków, a 2 tys. zł oddział rejo-
nowy Polskiego Związku Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów. Związek ten 
ma m.in. w planach organizacje im-
prez integracyjnych, żeby zachęcić 
emerytów do aktywnego spędzania 
wolnego czasu. 3 tys. zł dostanie 
z budżetu gminy Stowarzyszenie po 
PROstu Pracownia Rozwoju Oso-
bistego, 4,9 tys. zł koło Polskiego 
Związku Niewidomych, 1 tys. zł sto-
warzyszenie seniorów i osób niepeł-
nosprawnych TWK Słubice, 1,5 tys. 
zł Stowarzyszenie Emerytów i  Ren-
cistów Policyjnych.

po PROstu pomagają
Tylko jedna oferta wpłynęła na reali-
zację zadań w zakresie pomocy spo-
łecznej. Złożyło ją stowarzyszenie 
po PROstu, które otrzyma 30 tys. zł 
dotacji. – Stowarzyszenie zamierza 
wesprzeć psychologicznie i prawnie 
osoby dotknięte przemocą w  ro-
dzinie – zapowiada jego prezeska Jo-
anna Sierżant- Rekret. Prowadzone 
będą konsultacje psychologiczne, 
wykłady o  tematyce związanej 
z przemocą w rodzinie, treningi dla 
dzieci i młodzieży, w czasie których 
specjaliści będą uczuć jak radzić 
sobie z agresją.

Gmina wspierać też nadal będzie 
działalność organizacji pozarządo-
wych, które promują m.in. wolonta-
riat. 30 tys. zł przyznano Fundacji na 
rzecz Collegium Polonicum w  Słu-
bicach, która w  ramach Sektora 3, 
prowadzi doradztwo dla organizacji 
pozarządowych i organizuje dla nich 
szkolenia.

Zefi rem po Odrze
Dwie oferty wpłynęły na realizację 
zadań z  dziedziny kultury i  sztuki. 
Jedną z nich złożyło Stowarzyszenie 
Odra dla Turystów, które otrzyma 4 
tys. zł na trzy bezpłatne rejsy Zefi rem 
pod Odrze połączone z  koncertem 
piosenki patriotycznej. Komisja od-
rzuciła natomiast wniosek Parafi i 
pw. NMP Królowej Polski ponieważ 
na swój projekt dostała już dofi -
nansowanie w  ramach inicjatywy 
lokalnej.

Stop patologiom!
Aż 33 oferty, które rozpatrywała 
komisja, związane były z  przeciw-
działaniem uzależnieniom i  pato-
logiom społecznym. Pozytywnie 
zaopiniowano m.in. wniosek UKS 

Polonia Słubice, przyznając klubowi 
20 tys. zł dotacji, a  także wnioski 
Lubuskiego Klubu Sportowego Lu-
busz. 15 tys. zł dostanie on na szko-
lenia i obóz treningowy, a 20 tys. zł 
na udział w  zawodach sportowych 
i  systematyczne treningi. 6 tys. zł, 
z  puli pieniędzy przeznaczonych 
na przeciwdziałanie uzależnie-
niom, otrzyma też Stowarzyszenie 
FSL- Aktywni dla Powiatu, które 
organizować będzie zajęcia z  tenisa 
stołowego dla dzieci, młodzieży i do-
rosłych oraz turnieje na terenie wo-
jewództwa lubuskiego.

Kwotą 5 tys. zł gmina wesprze też 
Uczniowski Klub Sportowy „Golice”, 
który jest co roku organizatorem 
„Golickiej Mili”, a  4 tys. zł dostanie 
Parafi a pw. NMP Królowej Polski na 
letni wypoczynek 12 dzieci. Parafi a 
otrzyma też 15 tys. zł dotacji na swój 
drugi projekt, który zakłada zorgani-
zowanie letniego obozu dla 40-oso-
bowej grupy dzieci, które należą do 
wspólnoty Wincentyńskiej Mło-
dzieży Maryjnej oraz 8 tys. zł na wy-
jazd 22 dzieci z terenów wiejskich do 
Zakopanego. Dzięki dotacji z gminy 
(10 tys. zł), o którą starało się też Sto-

warzyszenie Miłośników Ziemi Słu-
bickiej, latem na kolonie wyjedzie 
również 45 –osobowa grupa dzieci 
zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym.

Ciekawe pomysły na przeciw-
działanie uzależnieniom i  walkę 
z  wykluczeniem społecznym ma 
też Stowarzyszenie po PROstu. Dla-
tego komisja wysoko oceniła kilka 
projektów, przyznając temu stowa-
rzyszeniu na ich realizację w sumie 
50 tys. zł. Najwięcej, bo aż 32 tys. zł 
stowarzyszenie chce przeznaczyć 
na prowadzenie Gminnej Specjali-
stycznej Poradni Rodzinnej, a 10 tys. 
zł na Akademię Psychoedukacji.

Potańcówki dla seniorów 
Zagospodarowaniem czasu wolnego 
mieszkańców gminy chce się zająć 
m.in. Stowarzyszenie EuroJume-
lages, które dostanie 5 tys. zł dotacji 
na organizację rajdu pieszo-rowero-
wego Nysa Odra dla 40 osób, oraz 
TWK Słubice, które będzie organi-
zowało m.in. warsztaty taneczne 
dla seniorów i osób niepełnospraw-
nych oraz zajęcia teatralne. Dostanie 
na to 6 tys. zł. 8 tys. zł przyznano 
też harcerzom, którzy dzięki temu 
będą mogli wziąć udział w  jubile-
uszowym zlocie ZHP w  Gdańsku. 
Z tej puli pieniędzy 25 tys. zł dotacji 
przyznano również Słubickiej Aka-
demii Piłkarskiej, 5 tys. zł Polskiemu 
Związkowi Emerytów, Rencistów 
i  Inwalidów, 12 tys. zł UKS Jedynka, 
24 tys. zł MKS Polonia Słubice, a  7 
tys. zł Fundacji Grupy Pomagamy, 
która planuje zorganizować pięć ro-
dzinnych festynów sportowo-rekre-
acyjnych.

Pieniądze podzieliła komisja 
konkursowa, której przewodni-
czyła sekretarz gminy Katarzyna 
Mintus-Trojan. W  jej skład weszli 
też: zastępca burmistrza Roman Sie-
miński, kierowniczka Biura Spraw 
Społecznych Sabina Matkowska, 
prezeska Fundacji Dziupla Inicjatyw 
Przyrodniczych Natalia Duer i  szef 
koła nr 2 w  Słubicach Polskiego 
Związku Wędkarskiego Ryszard 
Płaczkowski.                                        (beb)

Setki tysięcy złotych od gminy 
na projekty społeczników 

- Blisko 729 tys. zł przeznaczy gmina na realizację projektów, które służyć będą upowszechnianiu kultury fi zycznej, 
promocji zdrowia, pomocy społecznej, działaniom z zakresu kultury i sztuki, wspieraniu społeczników i przeciwdzia-
łaniu uzależnieniom i patologiom społecznym - wylicza burmistrz Tomasz Ciszewicz i informuje, że w połowie marca 
został rozstrzygnięty konkurs ofert złożonych przez organizacje pozarządowe, które starały się o gminne dotacje.

Gmina wesprze m.in. Uczniowski Klub Sportowy „Golice”, który jest organizatorem „Golickiej Mili” – masowych biegów z udziałem dzieci.  
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Łukasz Fabiański Honorowym Obywatelem Słubic!
Bramkarz polskiej reprezentacji Łukasz Fabiański odebrał, 19 marca w magistracie, tytuł Honorowego Obywatela Słu-
bic przyznany mu przez radę miejską. – Traktuje to jako coś specjalnego, bo zostać honorowym obywatelem swojego 
miasta to wielka sprawa – dziękował za otrzymane wyróżnienie. 

Miał je odebrać podczas grudniowej 
sesji, na której tytuł Honorowego 
Obywatela Słubic otrzymał Stanisław 
Wachowiak, kanclerz Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
a  dyrektor Gimnazjum im. Karola 
Liebknechta we Frankfurcie nad 
Odrą Torsten Kleefeld został uhono-
rowany tytułem Ambasador Słubic. 
Nie było go jednak wtedy w  Polsce 
dlatego uroczystość trzeba było prze-
sunąć na czas, gdy bramkarz polskiej 
reprezentacji piłkarskiej odwiedzi 
swoje rodzinne miasto. 

– Wyjechałem ze Słubic gdy 
miałem 15 lat i  muszę przyznać, że 
czym jestem starszy tym bardziej 
tęsknię za rodzinnym domem – wy-
znał. Opowiadał, że gdy przyjeżdża 
do Słubic zawsze robi sobie z  tatą 
rundkę samochodem po mieście, 
żeby zobaczyć, co się zmieniło od 

jego ostatniej wizyty w  Słubicach. 
Wspominał też gorące powitanie, 
jakie kibice zgotowali mu tu po Euro 
2016. – Chętnie, gdy będziecie or-
ganizować jakieś imprezy sportowe 
w Słubicach, jeśli tylko będę mógł - 
przyjadę – zadeklarował. 

Jego pierwszy trener, słubiczanin 
Jerzy Grabowski nie ma wątpli-
wości, że Łukasz Fabiański może 
być wzorem dla wielu młodych 
sportowców. – On jest dowodem na 
to, że wszystko jest możliwe. Poka-
zuje, że dzieciak z  małego miasta, 
malutkiego klubu sportowego jest 
w  stanie dostać się do Arsenalu 
Londyn, drużyny, która jest marze-
niem każdego piłkarza – mówił J. 
Grabowski, który wygłosił laudację 
na cześć bohatera marcowej sesji. 
Wspominał też początki piłkarskiej 
przygody Ł. Fabiańskiego w Polonii 

Słubice. – To był bardzo sumienny, 
grzeczny i pracowity chłopak, który 
miał też dużo szacunku do innych. 
Taki pozostał mimo, że doszedł tak 
daleko. Pozostał wierny swoim za-
sadom. Być ponadprzeciętnym a za-
chowywać się normalnie, skromnie 
to jest coś! – chwalił Ł. Fabiańskiego, 
któremu podczas sesji towarzyszył 
tato. Równie skromny jak syn,Jan 
Fabiański ze zdziwieniem przyjął 
to, że burmistrz Tomasz Ciszewicz 
i radni gratulowali także jemu. 

O Łukaszu Fabiańskim fani sportu 
mówią, że jest „niepiłkarski” i jest to 
wyraz wielkiego uznania dla jego 
osobowości. W  walijskiej drużynie 
Swansea City, w  której gra od 2014 
roku mówią o nim Fab. Nie dlatego, 
że Brytyjczykom jest tak łatwiej, ale 
dlatego, że fab to skrót od fabulous, 
co znaczy rewelacyjny. Od dziecka 

marzył, by zostać bramkarzem 
w  słynnych angielskich klubach. 
Nad łóżkiem w  swoim pokoju wie-
szał plakaty z  bramkarzami i  miał 
proporczyk Arsenalu Londyn. Jako 
dziecko rozpoczął piłkarską przy-
godę w juniorskiej drużynie Polonii 
Słubice, a  mając 15 lat dołączył 
do MSP Szamotuły. W  2004 roku 
podpisał swój pierwszy zawodowy 
kontrakt z  Lechem Poznań. Wyje-

chał też wtedy na staż do Arsenalu 
i mimo propozycji kontraktu wrócił 
do Polski. Karierę robił najpierw 
w  Lechu Poznań, potem w  Legii 
Warszawa, z  którą zaliczył swój 
pierwszy występ w  ekstraklasie. 
W  sezonie 2005/2006 otrzymał 
piłkarskiego Oscara w  kategorii 
najlepszy bramkarz. Ten sukces po-
wtórzył rok później. W  2007 roku 
spełniło się jego marzenie z dzieciń-
stwa. Został bramkarzem Arsenalu! 
Po wygaśnięciu kontraktu miał 
ofertę z  klubu należącego wówczas 
do tzw. „Wielkiej Czwórki”, ale wy-
brał Swansea City. Dostał koszulkę 
z  numerem 1 i  numerem jeden jest 
tam do dziś. Od wielu lat Łukasz Fa-
biański grał też w  reprezentacjach 
Polski różnych kategorii wiekowych. 
Był m.in. uczestnikiem Mistrzostw 
Świata w 2006 roku i Mistrzostw Eu-
ropy w 2008. W maju 2012 został po-
wołany do szerokiej kadry na Euro 
2012, ale kontuzja barku wykluczyła 
go z  gry. Swoje marzenie o  udziale 
w  Mistrzostwach Europy spełnił 
w 2016 roku, gdy Adam Nawałka po-
wołał go do kadry na rozgrywki we 
Francji. I to właśnie tam zdobył serca 
milionów Polaków. Pokochali go nie 
tylko za to jak bronił polskiej bramki 
ale też za jego osobowość i  cha-
rakter. Na koniec turnieju to on od 
trybuny z polskimi kibicami odcho-
dził najpóźniej. – Jesteśmy dumni, 
że w gronie Honorowych Obywateli 
Słubic mamy Łukasza Fabiańskiego 
– podkreślali burmistrz T. Ciszewicz 
i  przewodniczący Rady Miejskiej 
w Słubicach Mariusz Olejniczak. 

(beb)

W imieniu gminy radna Krystyna Baczyńska pogratulowała także Janowi Fabiańskiemu, 

ojcu Łukasza. 

Łukasz Fabiański z radością przyjął tytuł Honorowego Obywatela Słubic.

Jerzy Grabowski, który wygłosił laudację, był pierwszym trenerem Łukasza Fabiańskiego. 

Pamiątkowe zdjęcie z przedstawicielami gminy, radnymi i zaproszonymi gośćmi. 
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Reklama

Ruszyła rekrutacja do przedszkoli i szkół  
19 marca 2018r. rozpoczęła się rekrutacja dzieci do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach i punktów 
przedszkolnych oraz pierwszoklasistów, którzy mieszkają poza obwodem szkoły. Ile mamy miejsc w przedszkolach 
i kto ma pierwszeństwo przy przyjęciu? Co decyduje o przyjęciu do szkoły dziecka spoza obwodu szkolnego? 

Do gminnych placówek będzie 
można przyjąć w sumie 255 dzieci. 
Do Przedszkola Samorządowego 
nr 1 - 57 maluchów, do „dwójki” - 
75, do PS nr 3 - 27, a do PS nr 4 - 24. 
Do oddziału przedszkolnego przy 
Szkole Podstawowej nr 1 w  Słubi-
cach - 1 dziecko, do oddziału przy 
Szkole Podstawowej nr 2 w  Słubi-
cach - 2, przy Szkole Podstawowej 
w  Kunowicach - 17, przy Szkole 
Podstawowej w  Golicach - 12. 
W  punktach przedszkolnych jest: 
10 miejsc w Świecku, 11 w Golicach 
i 19 w Kunowicach. Do Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w  Słubicach może 

zostać przyjętych 23 dzieci, do SP 
nr 2 w Słubicach - 18, a do SP w Go-
licach – 24.

Dokładny harmonogram i  kry-
teria rekrutacyjne znajdują się na 
stronie www.edukacja.slubice.pl, 
w  zakładce - Rekrutacja dzieci do 
przedszkoli samorządowych i klas 
pierwszych szkół podstawowych. 
Tam też dostępne są potrzebne 
dokumenty. Można je również 
otrzymać w  szkołach i  przedszko-
lach.

Przypominamy, że w  czasie re-
krutacji do klas pierwszych obo-
wiązują następujące kryteria, 

którym odpowiada określona 
liczba punktów. Jeśli w  szkole, do 
której rodzice chcą posłać dziecko 
jest już jego rodzeństwo kan-
dydat dostanie 5 punktów, trzy – 
jeśli w  szkole pracują rodzice lub 
opiekunowie dziecka i  tyle samo 
punktów, jeśli w  obwodzie szkoły 
mieszkają krewni, którzy wspie-
rają rodziców w  zapewnieniu 
opieki dziecku.

Z  kolei przy przyjęciu do przed-
szkola, oddziału przedszkolnego 
lub punktu przedszkolnego, na 
pierwszym etapie rekrutacji obo-
wiązują kryteria ustawowe: wie-

lodzietność rodziny kandydata, 
niepełnosprawność kandydata, 
niepełnosprawność jednego z  ro-
dziców kandydata, niepełnospraw-
ność obojga rodziców kandydata, 
niepełnosprawność rodzeństwa 
kandydata, samotne wychowy-
wanie w  rodzinie, objęcie kandy-
data pieczą zastępczą. Wszystkie te 
kryteria maja jednakową wartość.

Na drugim etapie rekrutacji 
brane są pod uwagę następujące 
kryteria, którym odpowiada różna 
liczba punktów: dziecko obojga ro-
dziców pracujących/ studiujących 
w  systemie dziennym/ uczących 

się systemie dziennym – 4 pkt, 
dziecko posiadające rodzeństwo 
w  przedszkolu– 2 pkt, dziecko 
obojga rodziców rozliczających po-
datek dochodowy w Słubicach lub 
dziecko rodzica, który samotnie je 
wychowuje i  w  Słubicach rozlicza 
podatek – 3 pkt, najbliższe poło-
żenie przedszkola, do którego ma 
być przyjęte dziecko względem 
jego miejsca zamieszkania 
– 2 pkt, dziecko, które będzie korzy-
stało z  pełnej oferty przedszkola 
(powyżej podstawy programowej 
wraz z posiłkami) – 1 pkt. 

(beb)
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Słubiczanie i frankfurtczycy zamienią 
się miejscami pracy 

Podobnie jak dwa lata temu, w maju i czerwcu odbędzie się akcja „Słubicko – Frankfurcka Zmiana Perspektywy”, która 
polega na jednodniowej wizycie u „koleżanki lub kolegi zza Odry”. Podczas wizyty w wybranej instytucji, słubiczanie 
i frankfurtczycy będą mogli lepiej się poznać i przyjrzeć się z bliska specyfi ce pracy w kraju sąsiada. 

- Celem akcji jest stworzenie lub 
wzmocnienie podstaw do współ-
pracy transgranicznej i  realizacji 
wspólnych projektów – podkreśla dr 
Joanna Pyrgiel ze Słubicko – Frank-
furckiego Centrum Kooperacji, 
które będzie koordynowało tę akcję. 
Centrum umożliwi nawiązanie kon-
taktu z  partnerem, ustali terminy 
wizyty oraz zapewni pośrednictwo 
językowe.

Akcja odbędzie się od 9 maja do 9 
czerwca 2018 r. i jest skierowana do 
pracowników administracji i innych 
osób, reprezentujących różne insty-
tucje publiczne, które są zaintereso-
wane transgraniczną współpracą. 

W poprzedniej akcji wzięło udział 
ok. 50 osób. Byli wśród nich m.in. 
burmistrzowie Słubic i  Frankfurtu. 
Tomasz Ciszewicz przez jeden dzień 
urzędował we frankfurckim ratuszu, 
a dr Martin Wilke w słubickim magi-
stracie. - Chociaż współpracujemy ze 
sobą od lat, to każda okazja, żeby le-
piej poznać sąsiednie miasto i jeszcze 
bardziej skrócić dystans, jest dobra. 
Prościej się potem rozmawia i podej-
muje decyzje – mówił wówczas bur-
mistrz T. Ciszewicz. Akcja spodobała 
się też dr M. Wilke. – Uważam to, co 
się dzisiaj dzieje, za nadzwyczajne, 
ale jesteśmy znani z nadzwyczajnych 
rzeczy – podkreślał nadburmistrz 
Frankfurtu i  tematu nie musiał 
rozwijać, bo Dwumiasto Słubice-
-Frankfurt znane jest w  regionie 
z  pionierskich projektów. Ma ono 
choćby wspólną linię autobusową, 

ciepłociąg, polsko-niemieckie przed-
szkole, transgraniczną ofertę eduka-
cyjną… I apetyt na więcej, stąd chęć, 
żeby rozwijać formy dotychczasowej 
współpracy. W 2016 roku z tej okazji 
skorzystało wielu urzędników z obu 
stron Odry. Miejscami pracy wymie-
nili się też współpracujący ze sobą 
ówczesny rektor Europejskiego Uni-
wersytetu Viadrina prof. Alexander 
Woell i  dyrektor fi lharmonii w  Zie-
lonej Górze prof. Czesław Grabowski, 
a  także dyrektor Collegium Polo-

nicum dr Krzysztof Wojciechowski 
i  Soeren Bollmann, kierownik Słu-
bicko-Frankfurckiego Centrum Ko-
operacji. 

Jak będzie w  tym roku? Wielu 
urzędników już deklaruje chęć 
udziału w  akcji. Inne zaintereso-
wane osoby prosimy o zgłoszenia do 
30 marca. Formularz znajduje się na 
stronie internetowej gminy Słubice: 
www.slubice.pl). Akcja organizo-
wana jest w  ramach Działania: 1.2. 
„Zmiana perspektywy” w  ramach 

realizacji projektu „Europejskie 
modelowe miasto współpracy trans-
granicznej Frankfurt nad Odrą & 
Słubice”

Projekt współfi nansowany ze 
środków Unii Europejskiej Pro-
gramu Współpracy INTERREG V 

A  Brandenburgia – Polska 2014-
2020 w  ramach celu „Europejska 
Współpraca Terytorialna“ Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego. 

 (beb) 

Mieszkańcy Dwumiasta poznawali 
wielkanocne tradycje sąsiadów  

W czasie ubiegłorocznej akcji w fotelu włodarza Frankfurtu zasiadł burmistrz Słubic To-

masz Ciszewicz. Przez jeden dzień pełnił jego obowiązki. Dyskutował o sprawach miasta 

z urzędnikami frankfurckiego ratusza, odwiedził m.in. miejskie spółki i kilka instytucji 

publicznych. 

W słubickim magistracie gościliśmy m.in. Judith Ritter ( na zdjęciu z lewej strony) z biura 

rady miejskiej we Frankfurcie, która doświadczeniami dzieliła się z Marią Kokocińską 

z biura rady miejskiej w Słubicach (z prawej). 
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22 marca w  świetlicy wiejskiej 
w  Drzecinie mieszkańcy oraz ich 
goście z zaprzyjaźnionego Booßen 
wspólnie wyplatali wielkanocne 
palmy i  malowali jajka. Dzień 
później, w  siedzibie Polsko-Nie-
mieckiego Punktu Współpracy 

na rzecz Seniorów, który znajduje 
się we Frankfurcie, przy Slubicer 
Str.8, wielkanocne ozdoby przygo-
towywali seniorzy, a  24 marca ad-
resatem kreatywnych warsztatów 
były rodziny z obu stron Odry. 

Kolejną okazją dla mieszkańców 
Dwumiasta na wspólne przygo-
towania do świąt były warsztaty 
wielkanocne, które także zorga-
nizowano w  Polsko-Niemieckim 
Punkcie Współpracy na rzecz 
Seniorów. Uczestnicy tworzyli 
ozdoby i  gotowali razem wielka-
nocny żurek. 

Tradycje związane ze zbliżającymi 
się świętami poznawały również 
dzieci ze słubickich i frankfurckich 
przedszkoli. Wspólnie, w  oparciu 
o niemiecką tradycję, szukały m.in. 
czekoladowych jajeczek wielka-
nocnych, a  polskim zwyczajem 
malowały jajka. Atrakcją w każdym 
przedszkolu była też wizyta wiel-

kanocnego kurczaczka, który 
wprowadzi dzieci w  świat tradycji 
Wielkiej Nocy. W  jednym ze słu-
bickich przedszkoli dzieciom zza 
Odry przybliżona została tradycja 
śmigusa dyngusa, czyli polewania 
się w  wielkanocny poniedziałek 
wodą, co dla naszych sąsiadów było 
wielką frajdą. 

(red)

Centrum Kooperacji. Odbyły się 
one w  ramach transgranicznego 
projektu „Europejskie modelowe 
miasto współpracy transgra-
nicznej Frankfurt nad Odrą&Słu-
bice”, który jest współfi nansowany 
ze środków UE. 

Mieszkańcy Słubic i  Frankfurtu 
nad Odrą, którzy chcieli poznać 
tradycje kultywowane w  kraju 
sąsiada, mieli ku temu okazję 
podczas warsztatów i  przedświą-
tecznych spotkań zorganizowa-
nych przez Słubicko-Frankfurckie 

Tradycje związane ze zbliżającymi się świętami poznawały również dzieci ze słubickich i frankfurckich przedszkoli.
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Europa? Fanfary na jej cześć!
Nie maleje zainteresowanie dzieci z obu stron Odry polsko-niemiecką orkiestrą dętą Fanfary Europy, która ma już 12 lat. 
Pod koniec stycznia mali muzycy spotkali się na warsztatach w Drzecinie, w planach jest też kolejny obóz w Bad Saarow. 

Zuzia Baka z Kunowic gra w orkie-
strze na bębnach, jej kolega Patryk 
Witkowski na werblu. Dzieci, które 
chcą wstąpić do orkiestry mogą też 
wybrać trąbkę. – Fajne jest takie 
wspólne granie i  koncertowanie 
– mówi Zuzia odpowiadając na py-
tanie, dlaczego zdecydowała się 
na Fanfary Europy. Podobają się jej 
też obozy, na które dzieci jeżdżą co 
roku do Bad Saarow. Przez tydzień 
ćwiczą grę na instrumentach, ale 
mają też przy okazji sporo atrakcji. 
Atrakcji nie zabrakło im też pod-
czas dwudniowych warsztatów 
w  Drzecinie. Po próbach był czas 
na kreatywną zabawę. Maluchy, 
tak jak w  popularnym programie 
MasterChef Junior przygotowywały 
smakołyki, które potem wspólnie 
jadły, wzięły udział w  pokazie ta-
lentów, recytując, śpiewając i grając 
na różnych instrumentach, a  na 
koniec warsztatów dały koncert dla 
mieszkańców wioski. Aleksandra 
Orłowska, instruktorka ze Słubic-
kiego Miejskiego Ośrodka Kultury, 
związana z  orkiestrą od momentu 
jej powstania, wspomina początki. 
– W 2005 roku w Słubicach i Frank-
furcie odbył się międzynarodowy 
festiwal orkiestr dętych, którego 
współorganizatorem był Hans-
-Joerg Laurisch prowadzący orkie-
strę Fanfarengarde. Po zakończeniu 
festiwalu wpadł na pomysł, żeby 
stworzyć polsko-niemiecką orkie-
strę dętą składającą się z  dzieci 
– opowiada A. Orłowska. W  taki 
właśnie sposób, w marcu 2006 roku 
powstały Fanfary Europy, młodsza 
siostra frankfurckiej orkiestry. 
- Przez 12 lat przez Fanfary Eu-
ropy przewinęło się ok. 400 dzieci 
– mówi A. Orłowska. Obecnie w or-
kiestrze gra 25 uczniów słubickich 
szkół i mniej więcej tyle samo z Nie-

miec. W swoim repertuarze Fanfary 
Europy mają dziesiątki utworów 
na instrumenty dęte. Ich występy 
uświetniają wiele imprez po obu 
stronach Odry, orkiestra bierze 
też udział w  licznych festiwalach. 
Dzieci najpierw ćwiczą u  siebie 
(u  nas próby odbywają się w  świe-
tlicach: w Szkole Podstawowej nr 1, 
w  „trójce”, a  także w  podstawówce 
w  Kunowicach), a  co wtorek spo-
tykają się we Frankfurcie, ćwicząc 
tam razem. Wspólne muzykowanie 
to dla dzieci z  obu stron Odry nie 
tylko okazja do rozwijania zainte-
resowań, ale też do poznania języka 
i kultury sąsiada.  

(beb)
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Z placu Sybiraków zniknął pomnik. Będzie nowy!
Poznański artysta Robert Sobociński, który na zlecenie gminy, wykonuje pomnik Pamięci Zesłanych na Sybir i Walczą-
cych o Wolną, Niepodległą Polskę, zdemontował właśnie stary pomnik. Nowy zostanie odsłonięty 17 września. - W ten 
sposób Gmina Słubice chce uczcić 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Stary pomnik został zdemon-
towany ponieważ trzeba przygotować fundamenty pod nową budowlę - informuje burmistrz Tomasz Ciszewicz. 

Pomysł wybudowania pomnika na-
rodził się w  2013 roku w  słubickim 
kole Związku Sybiraków. Powołano 
komitet organizacyjny, ale sprawa 
nie znalazła swojego fi nału. Do te-
matu powrócono w  2015 roku. Po-
wołano wtedy Społeczny Komitet 
Budowy Pomnika Zesłańców Sy-
biru i  Niepodległości w  Słubicach, 
w  którym znalazło się 19 przedsta-
wicieli różnych środowisk społecz-
nych, m.in. Związku Sybiraków, 
Stowarzyszenia Miłośników Ziemi 
Słubickiej, Polskiego Związku Eme-
rytów i  Rencistów, Wspólnoty Przy-
jaciół Paradyża, Stowarzyszenia 
„Nasze Słubice PL”, Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego.

Pomysł budowy pomnika poparł 
burmistrz Tomasz Ciszewicz. To 
Gmina Słubice w  znacznej mierze 
sfi nansuje to przedsięwzięcie, na 
budowę pomnika przeznaczyła 220 
tys. zł. Zbiórkę pieniędzy na ten cel 
prowadzi też społeczny komitet bu-

dowy pomnika, który dotychczas 
zebrał 28 tys. zł.

Pomnik, według własnego pro-
jektu tworzy poznański rzeźbiarz 
Robert Sobociński, absolwent ASP 
w  Poznaniu, autor m.in. Pomnika 
Ofi ar Katynia i  Sybiru, który stoi 
w parku przy ul. Fredry w Poznaniu 
czy pomnika Chopina w  Manche-
sterze. Na słubickim pomniku, 
który stanie przy placu Sybiraków 
są przedstawiciele trzech pokoleń 
słubiczan: repatriantów ze wschodu 
Polski, ich dzieci i  wnuki. Jest tam 
m.in. postać kobiety z  pokolenia 
repatriantów, która przekazuje ko-
bietom z  pokolenia urodzonego 
w  Słubicach historyczny medalion 
z  twarzą Chrystusa. Ten meda-
lion przywiózł do Słubic pierwszy 
prezes Związku Sybiraków Roman 
Golański. Jako 13-letni chłopiec, 
wywieziony z  rodziną na Sybir, za-
brał z  domu medalion, który towa-
rzyszył tej rodzinie przez lata zsyłki, 

a potem wraz z nimi trafi ł do Słubic. 
Medalion został potem umieszczony 
na obecnym pomniku Sybiraków 
w  Słubicach i  będzie też wykorzy-
stany na nowym pomniku.

Na szczycie pomnika znajdzie się 
orzeł zrywający się do lotu, który 
jest symbolem patriotyzmu. Po-
mnik ma 4 metry wysokości. Będzie 
na nim napis: PAMIĘCI ZESŁA-
NYCH NA SYBIR I  WALCZĄCYCH 
O WOLNĄ, NIEPODŁEGŁĄ POLSKĘ 
MIESZKAŃCY ZIEMI SŁUBICKIEJ, 
17 WRZEŚNIA 2018 R. Będą na nim 
także słowa papieża Jana Pawła 
II, skierowane do kombatantów, 
weteranów i  Sybiraków podczas 
nabożeństwa w  Gorzowie Wlkp. 
2. 06. 1997 roku. „DZIĘKUJĘ DZI-
SIAJ SYNOM NASZEGO NARODU 
ZA TO, ŻE NIE SZCZĘDZILI OFIAR 
I WYRZECZEŃ, BRONIĄC NAJWYŻ-
SZYCH WARTOŚCI: WOLNOŚCI 
I GODNOŚCI CZŁOWIEKA”. ŚW. JAN 
PAWEŁ II, PAPIEŻ.                             (beb) To w tym miejscu, przy placu Sybiraków stanie nowy pomnik. 
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W orkiestrze grają dzieci z obu stron Odry. Aleksandra Orłowska jest instruktorka ze Słubickiego Miejskiego 

Ośrodka Kultury, związana z orkiestrą od momentu jej powstania.
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Helga Grune ze Stowarzyszenia „My Life- historia opowiedziana” z prestiżowym wyróżnieniem 

Te biografi e pozwalają zrozumieć sąsiadów 
Na półkach Archiwum Ludzkich Losów, które powstało przed laty w Collegium Polonicum w Słubicac, leży m.in. ok. 60 
biografi i mieszkańców pogranicza spisanych przez Helgę Grune ze Stowarzyszenia „My Life- historia opowiedziana”. 14 
marca Niemka została uhonorowana za swoją działalność prestiżowym tytułem „Wolontariusz Miesiąca”. 

Wręczył go autorce biografi i, pod-
czas uroczystości w  Collegium 
Polonicum, Martin Gorholt, pełno-
mocnik Brandenburgii przy Rządzie 
Federalnym oraz pełnomocnika 
Rządu Krajowego ds. Kontaktów 
Międzynarodowych. Odznaczenie 
to jest przyznawane za wyjątkowe, 
bezinteresowne zaangażowanie na 
rzecz dobra powszechnego. 

H. Grune od 2005 roku jest człon-
kinią Stowarzyszenia „My Life- hi-
storia opowiedziana”. Jego celem 
jest szerzenie oraz pielęgnowanie 
kultury opowieści oraz refl eksji bio-
grafi cznej. 

Stowarzyszenie spisało dotych-
czas ok. 400 biografi i mieszkańców 
regionu przygranicznego, które 
są przechowywane w  Archiwum 
Ludzkich Losów, mieszczącym się 
w budynku biblioteki Collegium Po-
lonicum. Członkami Stowarzyszenia 
są zarówno Polacy, jak i Niemcy.

Helga Grune samodzielnie spi-
sała ok. 60 biografi i. Najwięcej ze 

wszystkich członków Stowarzy-
szenia. Ponadto jest autorką jed-
nego z  największych projektów 
w historii Stowarzyszenia pt. „Kato-
licy w NRD - między izolacją, opor-
tunizmem a  opozycją”. W  ramach 
projektu powstała książka oraz 
wystawa objazdowa, która dotych-
czas prezentowana była już w  60 
miastach. - Pani Grune ma również 
swój udział w znanej na cały Frank-
furt inicjatywie. Od marca 2009 
roku do kwietnia 2017 w Bibliotece 
Miejskiej we Frankfurcie nad Odrą 
odbyło się ponad 50 „Popołudni 
z  Biografi ą”, które bardzo integru-
jąco działały na środowisko miej-
skie. Odgrywała przy organizacji, 
planowaniu oraz doborze gości 
najważniejszą rolę – podkreśla Ewa 
Bielewicz-Polakowska z  Collegium 
Polonicum. 

Na pomysł, żeby spisywać i  ar-
chiwizować biografi e mieszkańców 
pogranicza wpadł dr Krzysztof Woj-
ciechowski, fi lozof, autor książek 

o  Niemcach i  Polakach, dyrektora 
Collegium Polonicum w  Słubi-
cach. To on przed 14 laty założył 
Stowarzyszenie „My Life”. Uznał, 
że biografi a jest doskonałą plat-
formą komunikacji dla ludzi o róż-
nych doświadczeniach i  różnej 
narodowości. Skłania do myślenia, 
wzrusza gdy czyta się o dramatach 
czasów wojny, przesiedleń, prześla-
dowań. Wtedy zapomina się o naro-
dowości, bo współczucie i  empatia 
nie znają granic. 

Archiwum jest pomyślane jako 
źródło badań dla etnologów, histo-
ryków, socjologów czy politologów. 
We wstępie do publikacji, która po-
wstała przy okazji 10. urodzin „My 
Life” dr K. Wojciechowski napisał, 
że „pogranicze polsko-niemieckie 
pragnęło opowieści biografi cznych 
ze względu na dramatyczne losy 
jego mieszkańców. Pragnęło kultury 
opowieści biografi cznej, bo ta po-
zwala zrozumieć sąsiada”.  

(beb)
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Helga Grune, emerytowana pielęgniarka, która z pasją spisuje historie życia miesz-

kańców pogranicza, jest też wiceprzewodniczącą stowarzyszenia My Life założonego 

przez dr. Krzysztofa Wojciechowskiego.  

W Drzecinie się 
cieszą z nowego 
chodnika 

Z inicjatywy rady sołeckiej gmina zleciła bu-
dowę chodnika we wsi, wzdłuż domów od 
numeru 5 do 9a. Mieszkańcy Drzecina prze-
znaczyli na tę inwestycję 5 tys. zł funduszu 
sołeckiego, a ok. 17 tys. zł dołożyła gmina. 

W bibliotece zrobiło się 
bardzo świątecznie 

„Koronkowa Wielkanoc” to tytuł wystawy lokalnego rękodzieła, którą 
można oglądać w oddziale dla dorosłych słubickiej biblioteki. Na wy-
stawę składają się prace wykonane przez artystki z powiatu słubic-
kiego: Irenę Rocha z Sułowa, Kazimierę Staniak z Drzecina oraz Danu-
tę Golubską, Ewę Chrustowską i Stanisławę Rosiak ze Słubic. 

Wśród pięknie i  misternie wy-
konanych prac można zobaczyć 
m.in. koronkowe serwety i  bież-
niki, jajka ozdobione techniką 
decoupage i  kolorowymi ceki-

nami, stroiki oraz elementy de-
koracyjne. - Wystawa z pewnością 
zainspiruje wiele osób do wyko-
nania świątecznych j dekoracji 
w  swoich domach i  wprowadzi 

Takie kolorowe świąteczne ozdoby niejedna osoba chciałby mieć w swoim domu. 

wszystkich w nastrój zbliżających 
się Świąt Wielkanocnych - zachę-
cają pracownicy biblioteki. 

(beb)

150 metrowy chodnik jest już 
gotowy i  cieszy mieszkańców. – 
Ten chodnik spełnił oczekiwania 
mieszkańców, poprawił stan 
bezpieczeństwa, ułatwił komu-
nikację i  poprawił estetykę wsi – 
wylicza sołtys Ryszard Świderski. 

O  budowę chodnika zabiegał, bo 
w  sąsiedztwie jest 10-rodzinny 
blok mieszkalny i  domy jednoro-
dzinne, a  nie było tam bezpiecz-
nego przejścia 

(beb)
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To będzie już trzeci Bieg bez granic 
Można już zgłaszać swój udział w 3. Lauf ohne Grenzen- Biegu bez 
granic, który w tym roku odbędzie się 13 lipca. 

Dwa stadiony, dwa miasta, dwa kraje 
– jeden bieg – w  taki sposób orga-
nizatorzy: Słubicki Ośrodek Sportu 
i  Rekreacji oraz frankfurcki Stadt 
Sport Bund reklamują imprezę, 
która weszła już do kalendarza Miej-
skiego Święta Hanzy Bunter He-
ring-Swawolny kogucik. To święto 
miasta obfi tuje w  wiele wydarzeń, 
a Bieg bez granic jest jednym z nich. 
– Nasz bieg na dystansie jednej 
trzeciej maratonu (14,065 km) wy-
startuje w tym roku ze stadionu we 
Frankfurcie i  tam też będzie meta 
– zapowiada prezes słubickiego 
ośrodka sportu Zbigniew Sawicki. 
Bieg rozpocznie się o  19.30, w  sze-
ściu kategoriach wiekowych +open 
(KiM). Zawodnicy biec będą, tak 
jak poprzednio, trasą wyznaczoną 
w  obu miastach, zahaczą m.in. 
o most na Odrze i pobiegną na sta-
dion SOSiRu. W  zależności od daty 
zgłoszenia opłata startowa wynosi 
od 65 zł do 100 zł. Więcej informacji 
znaleźć można na stronie: www.so-
sirslubice.pl

„Bieg bez granic” odbył się po raz 
pierwszy latem 2016 roku i  zgro-

madził ponad 300 osób. Uczestnicy 
mieli wówczas do pokonania 10 
km. Ponieważ sugerowali, żeby wy-
dłużyć trasę, w  ubiegłym roku do 
przebiegnięcia było już 14,065 km, 
czyli jedną trzecią maratonu. W im-
prezie wzięło udział ok. 350 miło-
śników biegania z obu stron Odry. 

Bieg bez granic to impreza, którą wyróżnia m.in. wymiar transgraniczny.  

W kwietniu 
zebrania 
wiejskie

Od 9 do 13 kwietnia, we wszystkich sołec-
twach, odbędą się zebrania wiejskie. Bur-
mistrz Tomasz Ciszewicz zaprasza miesz-
kańców do wyrażenia opinii w sprawie 
projektu uchwały Rady Miejskiej w Słubicach 
na temat sprzedaży napojów alkoholowych 
na terenie gminy Słubice oraz ustalenia za-
sad usytuowania miejsc sprzedaży i poda-
wania napojów alkoholowych. F
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Prezes Z. Sawicki nie ma wątpli-
wości, że Bieg bez granic to impreza, 
którą wyróżnia m.in. wymiar trans-
graniczny, ponadto biegi o długości 
1/3 maratonu są w  Polsce rzadko-
ścią, podobnie jak biegi organizo-
wane w godzinach wieczornych. 

(beb)

Nasi sąsiedzi zachęcają: 

Ucz się i pracuj 
w Niemczech!

„bbw” Bildungszentrum Ostbrandenburg 
GmbH we Frankurcie poszukuje młodych 
osób chętnych do nauki zawodu w Niem-
czech. 

Nauka odbywa się w  systemie 
dualnym, co oznacza, że główna 
część kształcenia ma miejsce bez-
pośrednio w  przedsiębiorstwie. 
Równocześnie uczeń chodzi na 
zajęcia szkolne według ustalonego 
harmonogramu. Po zdaniu egza-
minu końcowego uczniowie mają 
możliwość podjęcia regularnej 
pracy w  dotychczasowej fi rmie. 
Miejscem pracy i nauki jest Frank-
furt i  okolice w  promieniu około 
50 km. Nauka zawodu rozpoczyna 
się we wrześniu 2018. 

O  jakie zawody chodzi? „bbw” 
pośredniczy w procesie dopasowy-
wania chętnych do fi rm, w których 
uczestnicy rozpoczną 3,5 letnie 
kształcenie. Możliwe jest podjęcie 
edukacji w zawodach m.i n. • elek-
tryk przemysłowy • mechatronik 
• mechanik przemysłowy • me-
chanik konstrukcji • mechatronik 
• technik informatyk • elektronik 
• mikrotechnolog i  inne Na jakie 
wynagrodzenie można liczyć? 
Uczniowie już od początku dostają 
miesięczna pensję wahająca się 
w  zależności od pracodawcy i  za-
wodu między 600 a  800 € brutto 
w pierwszym roku nauki. W kolej-
nych latach wynagrodzenie stop-
niowo wzrasta. Po stronie ucznia 
leży opłacenie dojazdu do miejsca 
pracy oraz szkoły i ewentualnie po-
krycie kosztów internatu w szkole 
(szkoły zawodowe – w  zależności 
od zawodu - mieszczą się poza 
Frankfurtem). Kto może podjąć 

naukę? Chętni do nauki muszą 
znać język niemiecki przynajmniej 
na poziomie A2? Oferta dotyczy 
osób między 18 a 25 rokiem życia, 
które zdały maturę. Jakie doku-
menty i  do kogo wysłać? Osoby 
zainteresowane nauka muszą 
przesłać CV i  list motywacyjny 
w  jęz. polskim lub niemieckim, 
kopię świadectwa szkolnego 
i  dowodu osobistego najpóźniej 
do 31.03.2018 na adres mailowy 
ria@bbw-ostbrandenburg.de. 
Więcej informacji można uzyskać 
pod numerem +49 335 5569 440. 

(beb) 

W  programie każdego zebrania 
wiejskiego będzie podjęcie uchwały 
w tej sprawie. Harmonogram zebrań 
wygląda następująco: 9 kwietnia, 
godz. 16.00 – Kunice, godz. 18.00 – 
Rybocice, 10 kwietnia – 16.00 Kuno-
wice, 16.00- Pławidło, 18.00- Nowy 
Lubusz, 11 kwietnia- 16.00 – Lisów, 
18.00 - Drzecin, 12 kwietnia – 16.00 

Stare Biskupice, 18.00- Nowe Bisku-
pice, 13 kwietnia – 16.00 – Golice, 
16.00- Świecko. Wszystkie zebrania 
odbędą się w  świetlicach wiej-
skich. W przypadku braku quorum 
określa się drugi termin zebrania 
każdorazowo 30 minut po wcze-
śniejszej godzinie. 

(beb) 

Przedszkolaki zebrały dla 
hospicjum ponad 14 tys. zł !
- Przedszkolaki z „Misia Uszatka” zawsze włączają się w akcję na rzecz 
słubickiego Hospicjum Domowego Św. Wincentego a‘Paulo – mówiły 
nauczycielki, które wspólnie ze swoimi podopiecznymi wyruszyły 21 
marca na ulice Słubic zaopatrzone w żółte tulipany i puszki. 

W  zbiórkę pieniędzy na rzecz ho-
spicjum słubickie przedszkola włą-
czyły się już po raz ósmy. Wsparły 
je też maluchy ze żłobka i  przed-
szkoli w  Rzepinie i  Cybince. Dzieci 
można było spotkać na ulicach 
swoich miast, odwiedzały też różne 
instytucje. Nie brakowało chęt-
nych, którzy chcieliby kupić żółte 
tulipany, zrobione z  papieru przez 
dzieci i  ich nauczycielki i  w  ten 
sposób wspomóc hospicjum. Słu-
bickie hospicjum powstało przed 

ośmiu laty. Pomaga osobom, które 
zmagają się z  chorobą nowotwo-
rową w  jej ostatnim stadium oraz 
ich rodzinom. Wolontariusze hospi-
cjum, które działa przy parafi i NMP 
Królowej Polski, to ludzie w różnym 
wieku, różnych zawodów, których 
łączy jedno…Kiedy lekarze rozkła-
dają ręce i  mówią, że nic już nie 
mogą zrobić dla chorych, oni są jak 
anioły, które przylatują do domów. 
Pomagają odejść w  ciszy i  oswoić 
śmierć. Hospicjum niesie też inną 

pomoc. Zaopatruje rodziny swoich 
podopiecznych w  łóżka rehabilita-
cyjne, wózki inwalidzkie, materace 
przeciwodleżynowe, środki opa-
trunkowe i  inne rzeczy potrzebne 
do pielęgnacji chorych w  domach. 
Część tych rzeczy kupuje, inne po-
zyskuje. Stąd każde wsparcie jest 
bardzo potrzebne. W  2017 roku 
Hospicjum św. Wincentego a›Paulo 
otrzymało prestiżowy tytuł - Spo-
łecznika Roku w  województwie lu-
buskim.                                                       (beb)

Przedszkolaki z „Misia Uszatka” po raz kolejny kwestowały na rzecz hospicjum.
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AKFA chce sportretować słubickie rodziny
W ramach inicjatywy lokalnej, czyli projektów dofi nansowanych przez gminę Słubice, Amatorska Komórka Fotografi i 
Artystycznej zaprasza słubickie rodziny do akcji „Nasz Portret”.

Przedszkolaki jak prawdziwi aktorzy!

Jako miłośnicy i pasjonaci fotografi i chcieli-
byśmy sfotografować interesujące rodziny.

Naszym celem jest pokazanie jak różno-
rodne i kolorowe są rodziny ze Słubic i okolic. 
Poprzez te fotografi e pragniemy zaprezen-
tować światu naszą małą społeczność i przy 
okazji wypromować miasto Słubice.

W  ramach akcji oferujemy Państwu bez-
płatne sesje zdjęciowe, które na przestrzeni 
kwietnia i maja bieżącego roku odbywać się 
będą zarówno w  studio fotografi cznym, jak 
i w plenerze.

Zapraszamy do wspólnej zabawy. Mile wi-
dziane będą charakterystyczne przebrania 
i  oryginalne rekwizyty, dzięki którym poka-
żecie Państwo czym się interesujecie, jakie 
macie pasje, jaki zawód wykonujecie albo jak 
lubicie spędzać wolny czas. Jeździcie na nar-
tach, gracie w piłkę, biegacie, łowicie ryby, je-
steście lekarzami, prawnikami, hodowcami? 
Tej wiosny jesteśmy dla Was!

Finałem akcji „Nasz portret” będzie wy-
stawa pod takim samym tytułem, która 
zaprezentowana zostanie w  miejscowości 
Hradec Králové w  Czechach, w  terminie 
01.06-30.06.2018, a  następnie w  Galerii 
Małej Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kul-
tury oraz Bibliotece Publicznej Miasta 
i Gminy w Słubicach.

Stwórzmy razem fotografi czną mozaikę 
z rodzinnych portretów.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres 
e-mail: galeriaokno@op.pl lub telefo-
nicznie do pani Anny Panek-Kusz pod nr 
604 588 465. 

Grupa AKFA

17 marca w  przedszkolu Samo-
rządowym nr 1 „ Jarzębinka” 
w  Słubicach odbyła się premiera 
przedstawienia teatralnego pt. 
„Aurelia i  przyjaciele”. Sztukę przy-
gotowały dzieci z  kółka myzyczno-

-teatralnego „Fantazja”. Młodzi 
artyści wcielili się m.in w rolę mamy, 
dziewczynki, zajączków, kotków 
oraz myszek. Mimo bardzo mło-
dego wieku dzieci wykazały się 
ogromnym zaangażowaniem. Two-

rzenie sztuki dało im niesamowitą 
radość oraz satysfakcję. Gromkie 
brawa, które dostali mali aktorzy, 
były najlepszą oceną tego, co poka-
zali na scenie.  

Mariola Jasiniak
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Foto: Samowyzwalacz aparatu
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Powrót… do początków 
fotografi i

W Galerii OKNO można oglądać wystawę Piotra Kucia pt „Return…”. 
Jego prace to fotografi e otworkowe, robione przy pomocy kamery 
obscury (bezobiektywowej), stworzonej przez samego artystę. Na 
wystawę składa się 20 kolorowych zdjęć w formacie 66x66 cm, styli-
styką sięgających początków fotografi i.

W Galerii OKNO 
będą stroić 
Wielkanoc 

W tych fotografi ach jest refl eksja i tęsknota 
W Małej Galerii Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury, jeszcze do końca marca, można oglądać pełną refl eksji wysta-
wę fotografi i Margo Ryszczuk pt.: „Tęsknota”. Pochodząca z Drzecina autorka od 11 lat mieszka w Wielkiej Brytanii, gdzie 
studiuje fotografię, jednocześnie pracując jako fotograf komercyjny. 

Najlepsze aparaty, obiektywy na 
pewno dają wiele możliwości 
i  mają swoje atuty, w  postaci pre-
cyzyjnej rejestracji, odwzorowania 
barw, ostrości… Jest jednak pewien 
obszar fotografi i gdzie odchodzi 
się od nowinek technologicznych, 
w  którym niedoskonałości stają 
się atutem pozostawiającym, to 
„coś” dla wyobraźni, wrażliwości, 
ekspresji widzenia. Tak fotogra-
fuje Piotr Kucia, samodzielnie 
wykonanym aparatem z  przero-
bionej kasety 6x6 od Kiev z  do-
klejonym przodem, z  otworkiem 
wykonanym w blaszce miedzianej. 
Jest to aparat, który nie ma obiek-
tywu z  precyzyjnie ułożonych 
soczewek, tylko malutki otwór. 
Przez ten otwór artysta rejestruje 
obrazy, najczęściej podczas swoich 
wyjazdów i  podróży. Nie tworzy 
jednak tradycyjnych kadrów, pocz-
tówkowych ujęć miejsc znanych 
z prospektów i przewodników. Za-
chwyca się światłem, nastrojem, 
kolorami, kontekstem, wrażliwy 
na otaczający go świat

Piotr Kucia: fotograf, operator 
fi lmowy, adiunkt Wydziału Sztuki 

Mediów Akademii Sztuk Pięknych 
w  Warszawie. Inicjator i  koordy-
nator wielu akcji i  projektów edu-

kacyjnych bazujących na nowych 
technologiach. 

(AP)

Święta Wielkanocne mają bo-
gatą tradycję, towarzyszy im wiele 
obrzędów, są niezwykle barwne 
i  pełne symboli, dlatego tuż przed 
nimi galeria OKNO Słubickiego 
Miejskiego Ośrodka Kultury pro-
ponuje warsztaty pt „Przystroić 
Wielkanoc”. Będą twórcze zajęcia, 
ale także niespodzianki, konkursy 
i  nagrody. Przygotowaliśmy trzy 
propozycje, zapraszamy starszych 
i  młodszych, również dzieci z  ro-
dzicami. To doskonały moment na 
spędzenie czasu ze sobą i  wspólne 
tworzenie ozdób. Zapewniamy 
niezbędne materiały, a  wszystkie 
wykonane ozdoby uczestnicy 
warsztatów zabierają do domu, 

żeby cieszyły oko i  wprowadzały 
w atmosferę świąt. 

Zajęcia odbywać się będą od 
godz.16.00. Pierwszy warsztat w po-
niedziałek 26 marca ( „zające na 
łące”), kolejne we wtorek ( „fi lcowe 
zawieszki”) i  w  środę („świąteczne 
stroiki”).

Koszt każdego warsztatu 20 zł, 
dziecko + dorosły – 30 zł, karnet dla 
jednej osoby na wszystkie warsz-
taty – 50 zł, karnet dziecko +dorosły 
- 80 zł. Liczba miejsc ograniczona-
-decyduje kolejność zgłoszeń. Za-
pisy, dodatkowe informacje: Anna 
Panek-Kusz Tel. 604 588 465; e-mail: 
galeriaokno@op.pl  

(AP)

Wernisaż wystawy Margo Ryszczuk odbył się 8 marca w Galerii Małej. Sala wypełniła się publicznością, a emocje trudno było po-

wstrzymać. 

Od momentu, gdy wyjechała za 
granicę wiele się w  jej życiu zda-
rzyło. Przedwczesna śmierć ojca, 
narodziny córki… Było to niejako 
impulsem do chęci zatrzymania 
tego co ważne, ale też utrwalenia 

przemijania. Z tej potrzeby powstały 
choćby zdjęcia 97-letniej babci 
Margo. Tych rejestrujących i  doku-
mentujących życie prywatne oraz 
momenty, które wpływają i  kształ-
tują ją nie tylko jako człowieka, ale 

przede wszystkim jako artystę, jest 
dużo więcej. Fotografi e autorki dają 
osobisty wgląd w  bardzo intymną 
przestrzeń, nasyconą emocjami 
osoby, która jest już zmęczona ży-
ciem i otaczającą ją rzeczywistością. 

Zamiarem artystki było również 
ukazanie zamknięcia się w  rutynie 
zrodzonej z  samotności, zmęczenia 
i  strachu przed nieznanym. Margo 
Ryszczuk skupia się na sensie ludz-
kiej egzystencji i  bycia obecnym, 
ale zarazem ukazuje pogodzenie się 
z przemijalnością życia i akceptacją 
tego, co ma nadejść.

Zdjęcia, które można oglądać 
w Słubicach to fragment projektu ar-
tystki, który został zakwalifikowany 
w 2017 roku do udziału w wystawie 

fotografii „Celebrating Life in the 
Face of Death” (odbyła się w House 
of Lords w Londynie i w Galerii Mac 
w Birmingham). 

Jednym z wielu powodów tego, że 
wystawa odbywa się w  Polsce jest 
tęsknota i  pragnienie ponownego 
połączenia się z ojczyzną, a zarazem 
wyrażenie wdzięczności i  szacunku 
dla babci, która zawsze była inspi-
racją, ostoją i  osobą silnie wpływa-
jącą na tożsamość artystki. 

(AP)

Margo Ryszczuk pochodzi z Drzecina, ale od 11 lat mieszka w Wielkiej Brytanii.
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„Latarnia” rzuca dobre światło na całe pogranicze 
21 marca w Collegium Polonicum gimnazjaliści ze Słubic i Frankfurtu, którzy przez blisko trzy lata razem się uczyli w ra-
mach projektu „Latarnia”, odebrali certyfi katy. 

„Latarnia” to realizowany od 2005 
roku polsko-niemiecki projekt 
edukacyjny, w  którym uczestniczą 
uczniowie słubickiego gimnazjum 
nr 2 i gimnazjum im. Karola Liebk-
nechta we Frankfurcie. Młodzież 
z  obu szkół, podczas wspólnych 
lekcji, doskonali swoje umiejętności 

językowe, poznaje kulturę, sztukę, 
zwyczaje kraju sąsiada i  lokalną hi-
storię. Jest to projekt modelowy na 
polsko-niemieckim pograniczu, co 
podkreślali m.in. polscy i niemieccy 
parlamentarzyści, którzy kilka lat 
temu odwiedzili Gimnazjum im. 
Karola Liebknechta i  poznali pro-

jekt „Latarnia”. Stwierdzili, że po 
raz pierwszy spotkali się z tak ścisłą 
i dobrą współpracą pomiędzy szko-
łami w obszarze przygranicznym.

Jak podkreślała podczas uroczy-
stości w  Collegium Polonicum dy-
rektorka słubickiego gimnazjum 
nr 2 Danuta Nowak, praca w  tan-

demach, która jest podstawą w ”la-
tarnianych” klasach jest doskonałą 
formą nauki. – Projekt „Latarnia” 
wyróżnia Słubice i Frankfurt – mó-
wiła. 

Dumy nie krył też dyrektor frank-
furckiego gimnazjum Torsten Kle-
efeld. – Ten projekt jest możliwy nie 

tylko dzięki temu, ze współpracują 
ze sobą uczniowie, ale także dzięki 
współpracy nauczycieli z  Polski 
i Niemiec – mówił. On też podkre-
ślał, że „Latarnia” stała się marką 
obu szkół. 

(beb)
Fot. Beata Bielecka 

INFORMACJA

W Urzędzie Miejskim w Słubicach na okres 21 dni, wywieszono Zarządzenie Nr 58/2018 Burmistrza Słubic z dnia 28.02.2018 

r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do oddania w na-

jem na czas oznaczony do 3 lat.

Lp. Położenie (miejscowość, ulica)
Nr Księgi wieczystej 
nieruchomości

Nr działki
Pow. lokalu 
[m²] 

Przeznaczenie 
nieruchomości

1. Słubice, ul. Kościuszki 19 A, lokal nr 2 GW1S/00016277/2 697/20 24,72 Lokal użytkowy

2. Słubice, ul. Kościuszki 19 A, lokal nr 3 A GW1S/00016277/2 697/20 29,49 Lokal użytkowy
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Wielkanocne jaja w bibliotece 
- Miałam z dziećmi robić ozdoby wielkanocne w domu, ale jak się dowiedziałam o warsztatach w bibliotece pomyślałam, 
że to dopiero będzie atrakcja! – mówiła mama 4-letniej Matyldy, która, ze swoimi córeczkami, wzięła udział, 21 marca, 
w dekorowaniu wielkanocnych jaj. 

Słubiczanka się nie pomyliła. 
Warsztaty, na które zaprosiła bi-
blioteka miejska, były bardzo atrak-
cyjne. Dzieci dostały przeróżne 
ozdoby, które według własnych 
pomysłów naklejały n a styropia-
nowe, wielkie jajka. W  dodatku 
taka zabawa w  grupie, szczególnie 
dzieciom, które nie chodzą do 
przedszkola, sprawiła ogromną 
frajdę. Maluchy przyszły na warsz-
taty z  mamami, niektóre z  bab-
ciami. Pod ich okiem robiły ozdoby, 

korzystając też z  pomocy pań bi-
bliotekarek, które podpowiadały 
jak ciekawie ozdobić jaja. – Nasza 
biblioteka to miejsce bardzo przy-
jazne rodzinom, które stało się 
takim małym centrum kultury 
– podkreślała mama Matyldy i  do-
dała, że jej córeczki uwielbiają tu 
przychodzić. – Jest tu kolorowo, 
bardzo ładnie i  jest bardzo dużo 
fajnych książeczek – potwierdziła 
4-letnia Matylda.  

(beb)

Suita wiosenna
Sonata F-dur op. 24 L. v. Beethovena nazywana jest „Wiosenną”, ale ten podtytuł nie jest pomysłem 

kompozytora. Przylgnął do świetnego utworu raczej poprzez nośne skojarzenie wyrazu muzyki, nastroju 

całości z porą roku, która w klimacie umiarkowanym uosabia odradzanie się życia, powrót ciepła i ema-

nację pogody, czasami jedynie dobarwianą mniej lub bardziej gwałtownymi burzami. Takie też jest dzieło 

Beethovena – pełne liryzmu, czarującego spokoju i na ogół umiarkowanej temperatury, z kilkoma tylko 

mroczniejszymi epizodami. Wszystko ujawnia się w dźwiękach pierwszej frazy skrzypiec, rozpostartej 

nad delikatnym akompaniamentem fortepianu.

Suita włoska Igora Strawińskiego jest aranżacją wybranych tematów z jego własnego dzieła baletowe-

go – Pucinelli, który to z kolei został oparty na motywach zaczerpniętych od osiemnastowiecznego wło-

skiego kompozytora Giambattista Pergolesiego. Urok włoskich melodii pióra Pergolesiego w połączeniu 

z pikantnym językiem harmonicznym Strawińskiego sprawiły, że Suita włoska stała się jednym z najpo-

pularniejszych utworów kameralnych na skrzypce i fortepian w historii literatury muzycznej. 

Ludwig van Beethoven – Sonata na skrzypce i fortepian F-Dur op. 24 „Wiosenna”
Igor Strawiński – Suita włoska na skrzypce i fortepian

Anastazja Łysenko – skrzypce | Monika Pończocha – fortepian

21.04.2018, godz. 19:00 | sala koncertowa SMOK | bilety:  15 zł

Koncert 
Wielkanocny
Okres Wielkanocy to najdonioślejsze święto w kalendarzu liturgicz-

nym chrześcijan. W obrządkach wschodnich istnieje historycznie 

ugruntowana tradycja koncertów paschalnych, w których tema-

tyczne centrum stanowi zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i ra-

dość chrześcijan z duchowego odrodzenia. Temu też poświęcony 

będzie koncert zespołu Con Sono. Śpiewacy pod kierownictwem 

Swietłany Doniec-Łysenko przygotowali z okazji tegorocznych 

świąt Wielkiej Nocy kilkudziesięciominutowy program, na który 

składać się będą paschalne pieśni w języku staro-cerkiewno-sło-

wiańskim, greckim i rumuńskim.

Cerkiew Prawosławna w Słubicach

15.04.2018, godz. 17.00 | w stęp wolny
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USŁUGI POGRZEBOWE

s.c.

Dariusz Orłowski 
tel. 602 370 562 (24h) 

668 030 562 

Cmentarz Komunalny
ul. Sportowa 2
69-100 Słubice

Reklama

Reklama

Nieruchomość na sprzedaż
Informacja na temat zbycia aktywów w SEC Słubice Sp. z o.o. 

(działki przeznaczonej do sprzedaży).

Działka będąca przedmiotem sprzedaży zlokalizowana jest w miejscowości Słubice. Jest to niezabudo-

wana działka gruntu nr 579/6 obręb 1 m. Słubice, o powierzchni 11.097 m2, położona przy ul. Folwarczna 

nr 1B, stanowiąca część nieruchomości gruntowej będącej własnością SEC SŁUBICE Sp. z o.o. w Słubi-

cach objętej KW Nr GW1S/00012696/7. 

Przedmiotowa działka, położona jest na obszarze oznaczonym symbolem „N – tereny infrastruktury” 

(zgodnie ze Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy), na których 

dopuszcza się lokalizację:
• obiektów infrastruktury technicznej w zakresie zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, energię 

cieplną i gaz, a także w zakresie gospodarki ściekowej i gospodarki odpadami,

• obiektów komunikacji oraz zieleni uporządkowanej.

Dla terenów infrastruktury (N) sugeruje się następujące standardy: 

• wysokość zabudowy maksymalnie 12 m (nie dotyczy masztów i kominów),

• zabudowa o gabarytach wykraczających poza wyznaczone jest dopuszczalna wyłącznie po sporzą-

dzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Działka jest niezabudowana, o nieregularnym kształcie, w centralnej części kształt zbliżony do prosto-

kąta, z wysuniętym „ramieniem” w kształcie zbliżonym do trójkąta, w części południowej.

Działka jest częściowo ogrodzona, od strony północnej i zachodniej – nowym płotem betonowym, peł-

nym, o wys. 2m, wybudowanym w 2015 r. Teren działki płaski, porośnięty niską roślinnością trawiastą 

oraz szpalerem drzew wzdłuż granicy północnej, a także niewielką ilość drzew owocowych znajdujących 

się w południowej części działki. 

Uzbrojenie terenu – sieć kanalizacyjna i c.o. na działce oraz sieci: wodociągowa i energetyczna (nieczyn-

na). Sieci uzbrojenia technicznego: elektryczna, wodociągowa, gazowa, telekomunikacyjna są dostępne 

w drodze dojazdowej, obok działki. 

Ulica dojazdowa do działki – drogi publiczne utwardzone asfaltowe, dojazd bezpośrednio do działki, 

wewnętrznymi drogami betonowymi urządzonymi na działce nr 579/5.

Dostęp do drogi publicznej i dojazd zapewniony będzie poprzez ustanowioną nieodpłatną służebność 

drogową na działce 579/5, posiadającą dostęp do działki drogowej nr 578 (jezdnia asfaltowa), do ulicy 

Folwarcznej i ul. 1-go Maja. 

Położenie działki, zdjęcia poglądowe nieruchomości można znaleźć na stronie www.sec.com.pl

Dodatkowych informacji udziela:

sekretariat, T +48 95 759 06 51; sec.slubice@sec.com.pl.

dział techniczny, T +48 95 759 06 59

Reklama Reklama
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Burmistrz Słubic ogłasza

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy 

Słubice położonej w obrębie 1 m. Słubice przy skrzyżowaniu ulic Kazimierza Wielkiego i Władysława Łokietka.

lp. położenie
numer
działki

powierzchnia
cena wywoławcza 
nieruchomości netto

wadium

1
skrzyżowanie ulic Kazimierza Wielkiego 
i Władysława Łokietka, Słubice

1053/4 0,1140 ha 279.000,00 zł 30.000,00 zł

Księga wieczysta GW1S/00005139/3. 

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

Poprzedni przetarg na zbycie nieruchomości został przeprowadzony w dniu 24 listopada 2017 r. 

Przeznaczenie działki: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady 

Miejskiej w Słubicach Nr XLI/398/09 z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany do zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Słubice wraz z obszarem funkcjonalnym Świecko, obejmującą teren poło-

żony w Słubicach w obrębie ulic Poniatowskiego, Łokietka, Krzywoustego i Krótkiej, działka o nr ew. 1053/4 położona przy 

ul. Wł. Łokietka, w obrębie ewid. 1 miasta Słubice, zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym symbolem: 2U,MN – „teren 

usług nieuciążliwych z towarzyszącą funkcją mieszkaniową”. Przetarg odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2018 r. o godz. 1100 

w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1. 

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na II piętrze Urzędu 

Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1 oraz na stronie bip.slubice.pl i www.slubice.pl. Informację o publikacji ogło-

szenia o przetargu zamieszczono w Gazecie Wyborczej i Gazecie Słubickiej. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach w Wydziale Gospodarowania Nierucho-

mościami i Architektury, pok. nr 219 na II piętrze, telefonicznie pod. nr tel. 095 737 20 49 od poniedziałku do piątku w godz. 

8:00 – 16:00 lub drogą elektroniczną beata.nowakowska@slubice.pl.

Burmistrz Słubic ogłasza

przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Słubice 

Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego:

lp. położenie 
numer 
działki

powierzchnia  nr księgi wieczystej
cena wywoławcza
nieruchomości netto

wadium

1 obręb 10 Świecko 7/1 0,1070 ha GW1S/00014484/2 76.000,00 zł 8.000,00 zł

Działka jest przeznaczona do zbycia w formie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych.

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

Działka nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich. 

Działka jest wolna od długów, ciężarów i hipotek.

Przeznaczenie działki: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Słubice, obręb Świecko 

dla terenu inwestycyjnego przy Terminalu, przyjętym uchwałą nr XXVII/266/05 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 22 lutego 

2005 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego nr 14, poz. 288 z dnia 01 kwietnia 2005 r. działka 

o nr ew. 7/1, zlokalizowana w obrębie ewid. nr 10 Gminy Słubice – Świecko, znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem 

UKS2 „teren usług obsługi komunikacji.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2018 r. (środa) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Miejskiego 

w Słubicach przy ul. Akademickiej 1. Organizator przetargu nie dopuszcza przeniesienia prawa do zawarcia umowy na inną 

osobę fizyczną lub prawną. 

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na II piętrze Urzędu 

Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1 oraz na stronie bip.slubice.pl i www.slubice.pl. Informację o publikacji ogło-

szenia o przetargu zamieszczono w Gazecie Wyborczej.

Ogłoszony przetarg może zostać odwołany z uzasadnionych przyczyn.

Dodatkowe informacje odnośnie ogłoszonego przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach w Wy-

dziale Gospodarowania Nieruchomościami i Architektury, pok. nr 219 na II piętrze, telefonicznie pod. nr tel. 095 737 20 49 

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 lub drogą elektroniczną beata.nowakowska@slubice.pl.

 Przetarg ogłoszono dnia 13 marca 2018 r.

Kazik i kwartet 
ProForma

Aula Collegium Polonicum | 21.04, godz. 19.00 | Bilety: 80 zł

W  marcu 2012 poznański (pię-
cioosobowy!) Kwartet ProForma 
zaprosił Kazika Staszewskiego - 
wokalistę zespołu Kult, do wspól-
nego wykonania kilkunastu 
piosenek autorstwa Stanisława 
Staszewskiego podczas jednego 
z  koncertów. Ten w  zamierzeniu 
jednorazowy projekt, zaowocował 
opracowaniem wspólnego pro-
gramu koncertowego złożonego 
z  piosenek Taty Kazika oraz kilku 
piosenek Kazika rzadko bądź nigdy 
nie wykonywanych na żywo, kolej-
nymi koncertami w  tym składzie, 
a ostatecznie powołaniem do życia 

pełnoprawnego projektu Kazik & 
Kwartet ProForma. Efektami tej 
współpracy są m.in. zarejestrowany 
w  2015 roku album "Wiwisekcja" 
z kompozycjami m.in. Nicka Cave'a, 
Kurta Weilla i  Toma Waitsa oraz 
ostatnia płyta z 2017 r. pt. „Tata Ka-
zika kontra Hedora” – 15 utworów 
do tekstów Stanisława Staszew-
skiego, który był ojcem Kazika i za-
razem bardem stołecznej bohemy 
wczesnych lat PRL-u. Kwartet Pro-
Forma i Kazik brzmią tutaj nie tylko 
znakomicie, ale i  potrafi ą z  łatwo-
ścią wytworzyć autentyczny i  bez-
pretensjonalny nastrój. 

Dożyć stu lat? To jest coś!
Dla Pani Anny Zbrożek była to ogromna niespodzianka, gdy w jej setne urodziny z gratulacjami i pysznym tortem przyszli 
do niej zastępca burmistrza Słubic Roman Siemiński, przewodniczący rady miejskiej Mariusz Olejniczak i kierowniczka 
Urzędu Stanu Cywilnego Alicja Cieślak. Jubilatka otrzymała też gratulacje od prezydenta RP i wojewody lubuskiego. 

(red)
Fot. Urząd Miejski w Słubicach 
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Ale oni pięknie recytowali!
Pierwszoklasiści: Zuzanna Pietrzak ze szkoły w Kunowicach, Luo Taixing z niepublicznej szkoły muzycznej w Słubicach 
i Julia Belska z SP nr 3 – zwyciężyli w powiatowym konkursie recytatorskim „Wiersze świerszcza”, który odbył się  21 
marca w Szkole Podstawowej nr 1 w Słubicach. 

Jury pod przewodnictwem Renaty 
Bac z  biblioteki miejskiej w  Słu-
bicach przyznało też trzy wyróż-
nienia. Otrzymali je: Kristianna 
Braun z  kl. I  Społecznej Niepu-
blicznej Ogólnokształcącej Szkoły 
Muzycznej w  Słubicach, Zuzanna 
Zyga z  kl. III c SP nr 2 i  Szymon 
Zawadzki z  kl. III d szkoły podsta-
wowej w  Rzepinie. Swoją nagrodę 
specjalną ufundowała też biblio-
teka miejska. Otrzymał ją Oskar 
Gołaszewski z kl. II w Golicach. 

Jak mówiła Danuta Krawczyk, na-
uczycielka z SP 1, która po raz ósmy 
zorganizowała konkurs „Wiersze 
świerszcza” okazja ku temu była 
podwójna: Światowy Dzień Poezji 
i  pierwszy dzień wiosny. W  kon-

kursie wzięło udział 21 uczniów 
z ośmiu szkół: trzech słubickich sa-
morządowych podstawówek, nie-
publicznej szkoły muzycznej oraz 
szkół w Golicach, Kunowicach, Rze-
pinie i Górzycy.

Konkurs tradycyjnie odbył się 
pod patronatem wydawnictwa 
Nowa Era, które wydaje „ Świersz-
czyka”. - Co roku funduje nam 
dyplomy i  książki dla wszystkich 
uczestników konkursu – informo-
wała D. Krawczyk. Oprócz tego rada 
rodziców przy SP nr 1 ufundowała 
maskotki Bajetana Hopsa, boha-
tera „Świerszczyka”, które otrzy-
mali zwycięzcy. Poniżej fotogaleria 
z tego wydarzenia.  

(beb)

Skarby sułtana 
Bajka tańczona w Kleist Forum
Historia małego Mucka to bajeczne 
przeżycie dla dużych i  małych – ta-
neczna wersja baśniowej opowieści. 
Głównym bohaterem tej ludowej 
wschodniej bajki jest ułomny 
Muck. Jego kalectwo jest przed-
miotem drwin otoczenia. Drwią 
dorośli, ale najbardziej Muckowi 
dokuczają dzieci, które wymyślają 
coraz to nowe sposoby, jak uprzy-
krzyć mu życie i  mieć przy tym 
sporo zabawy. Widzą w nim jedynie 
niewiele większego od nich samych 
człowieczka w  za dużym płaszczu 
i starym wielkim turbanie. Aż pew-
nego dnia Muckowi udaje się za-

mknąć niesforne dzieciaki w izbie. 
Sam wdrapuje się na niedostępną 
maluchom półkę i  rozpoczyna 
opowieść, która w  niedawnych 
prześladowcach wzbudza coraz 
to większe zainteresowanie. A  że 
jest to opowieść bardzo pouczająca 
o przygodach na dalekim wschodzi, 
zaczynają oni z czasem wręcz go po-
dziwiać…

Tancerze z Niemieckiej Kompanii 
Tańca z  Neusterlitz z  humorem 
i  fantazją traktują  pierwowzór 
baśni autorstwa Wilhelma Hauff a 
i przenoszą ją na scenę w wersji ba-
letowej. 

Niedziela, 08.04., godz. 15:00, Forum Kleista | Bajka tańczona od 4 lat

Reżyseria i choreografi a: Lars Scheibner | Niemiecka Kompania Tańca Neustrelitz

Bilety w cenie 10 euro do nabycia w SMOK. 
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