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- Czy Pan Bóg postanowił założyć drugie 
koło naszego związku w niebie? – pyta 
wielu przyjaciół Pani Bogusi Flieger 
z Polskiego Towarzystwa Walki z Kalec-
twem w Słubicach. Trudno wszystkim 
pogodzić się z Jej śmiercią,  str. 2 

Informator Starostwa 
Powiatowego w Słubicach

 str. 14-19

WIADOMOŚCI
z powiatu

Gmina modelowo 
pozbyła się długów 

- Jesteśmy na pierwszym miejscu w województwie lubuskim i na 
siedemnastym w Polsce, wśród miast powiatowych, pod względem 
wskaźnika zdolności kredytowej, który pokazuje potencjał inwesty-
cyjny gminy – mówi skarbnik gminy Rafał Dydak prezentując naj-
nowszy ranking „Wspólnoty” dotyczący zadłużenia samorządów 
w Polsce za 2014 rok. 

W  2014 roku zniknęła w  przepisach granica 60 proc., 
do których zadłużać się mogły samorządy. Od znowe-
lizowania ustawy o  fi nansach publicznych kondycję fi -
nansową gminy określa wskaźnik zdolności kredytowej, 
który dla każdej gminy ustalany jest indywidualnie. – Ten 
wskaźnik na koniec 2014 roku był w  gminie Słubice re-
kordowo wysoki, co przełożyło się na bardzo dobrą lokatę 
samorządu – podkreśla R. Dydak. Z  raportu wynika, że 
pod względem tego wskaźnika, w latach 2006-2008 Słu-
bice były aż na 254. miejscu w Polsce wśród miast powia-
towych, w latach 2010-2012, gdy doszło do zmiany warty 
w gminie, wskoczyły na 62. miejsce, a w latach 2012-2014 
na 17. miejsce w Polsce i pierwsze w Lubuskiem.

 – Ten ranking obrazuje, jak wyglądała sytuacja gminy 
na przestrzeni ostatnich lat – mówi skarbnik i podkreśla, 
że gdy obecne władze rozpoczynały rządzić gminą odzie-
dziczony wskaźnik zadłużenia, którym wówczas się posłu-
giwano, był tak wysoki, że Słubice były drugim miastem 
powiatowym w  Polsce z  największymi długami. W  2011 
roku było to już miejsce ósme, rok później 23, w 2013 prze-
sunęliśmy się na miejsce 34, a w 2014 na 58. 

„Wspólnota” to ogólnopolski tygodnik samorządu te-
rytorialnego poświęcony tematyce prawnej i  samorzą-
dowej. W  numerze 18, w  którym ukazał się niedawno 
ranking podkreślono, że w 2014 roku ponownie wzrosło 
zadłużenie samorządów przekraczając już 70 mld zł. Jak 
podkreślają autorzy raportu może się to wiązać z pierw-
szym od kilku lat wzrostem poziomu inwestycji samorzą-
dowych. 
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Pożegnaliśmy niezwykłego człowieka. 
Odeszła od nas Bogumiła Flieger 

Stowarzysz enie 
po PROstu tworzy 
grupy wsparcia dla 
osób z problemami

3 października na cmentarzu ko-
munalnym w  Słubicach pożegna-
liśmy Bogumiłę Flieger. - Czy Pan 
Bóg postanowił założyć drugie koło 
naszego związku w  niebie? – py-
tało wielu przyjaciół Pani Bogusi 
z  Polskiego Towarzystwa Walki 
z  Kalectwem w  Słubicach, któ-
remu przewodniczyła od dwóch lat. 
Trudno pogodzić się z  Jej śmiercią, 
bo odeszła tak nagle, zdecydowanie 
za wcześnie. Miała zaledwie 57 lat. 
Emila Sasin, z  którą przyjaźniły się 
od 50 lat i razem pracowały, a potem 
uczyły w  Komesie, uszyła jej nie-
dawno śliczną sukienkę. Miała być 
na koncert, nie na pogrzeb... 

Kto znał Panią Bogusię wie, że 
potrafi ła celebrować przyjaźnie, 
dawać innym siebie nawet wtedy, 
gdy to Ona potrzebowała pomocy. 
Bo to był wielki człowiek, „siłaczka” 
o  pięknym uśmiechu, oczach peł-
nych miłości i gołębim sercu! 

Od 1979 roku mieszkała w  Słu-
bicach, pracowała w  Komesie, była 
zastępcą dyrektora samorządowego 
przedszkola nr 4, prezesem ogniska 
Związku Nauczycielstwa Polskiego 
przy tym przedszkolu, przez 6 lat 
przewodniczyła Radzie Rodziców 

w  Specjalnym Ośrodku Szkolno- 
Wychowawczym w Słubicach.

Z  tym ostatnim miejscem zżyła 
się w  sposób szczególny, bo tam 
uczył się jej niepełnosprawny syn 
Michał. Urodził się z  zespołem 
Downa. Nigdy nie myślała o  tym, 
że jest chory, ale o  tym, co trzeba 
zrobić, żeby żyło mu się lepiej. 
Misiu, bo tak nazywała go mama, 
skończył zawodówkę przy SOSW, 
jest podopiecznym Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej w  Żabicach. Pani 
Bogusia udowadniała innym ro-
dzicom, że chore dziecko też może 
być szczęśliwe. Często wspierała 
innych rozmową, radziła jak reha-
bilitować dzieci z zespołem Downa, 
podpowiadała, w  jakich instytu-
cjach można dostać wsparcie. Dziś 
Michał ma 27 lat i  dzięki jej pracy 
i determinacji, pomimo swojej cho-
roby, na tyle ile potrafi , jest samo-
dzielny.

Pani Bogusia pomagała innym 
nawet wtedy, gdy ponad 10 lat temu 
sama zachorowała na raka. To był 
wyjątkowo trudny czas w  Jej życiu, 
który przetrwała dzięki rodzinie. 
Mąż, starszy syn Bartek, Misiu, 
mama – byli dla Niej wsparciem. 

Walczyła dla nich. W chorobie zna-
lazła siłę, żeby założyć w  Słubicach 
Klub Amazonek. Do końca poma-
gała wielu kobietom stawić czoła 
chorobie, namawiała do rehabi-
litacji po operacji. Jej numer tele-
fonu przekazywano sobie pocztą 
pantofl ową, bo wszyscy wiedzieli, 
że nigdy nikomu nie odmówiła po-
mocy. Dźwigała na sobie ciężary in-
nych i znajdywała w tym sens życia. 
Wielka społeczniczka! 

Angażowała się w  różne akcje 
profi laktyczne. Jedną z  nich była 
kampania na rzecz profi laktyki raka 
„Mam haka na raka”, którą zreali-
zowała z nauczycielami i uczniami 
Zespołu Szkół Licealnych w  Słu-
bicach i  pracownicami sanepidu. 
Chodziła po szkołach i  namawiała 
młode dziewczyny do samokontroli 
piersi, rozdawała ulotki z adresami 
instytucji, które pomagają w  razie 
choroby. Przez kilka lat aktywnie 
angażowała się w  działalność Po-
wiatowej Społecznej Rady do spraw 
osób niepełnosprawnych, ale szcze-
gólnie bliskie Jej sercu było słu-
bickie koło Polskiego Towarzystwa 
Walki z  Kalectwem. Organizowała 
tam zbiórki odzieży dla swoich 

p o d o p i e c z n y c h , 
którzy mają ciężką 
sytuacje materialną, 
pukała do różnych 
drzwi, żeby zdobyć 
pieniądze na zorga-
nizowanie im czasu 
wolnego. 

Nikogo więc nie 
zdziwiło, że w  2014 
roku w  plebiscycie 
„Gazety Lubuskiej” 
została „Lubusza-
ninem Roku” w  po-
wiecie słubickim, 
trafi ła też na karty 
kalendarza „ Miasto-
czuli” i  dostała na-
grodę województwa 
lubuskiego w  kon-
kursie „Lubuszanin 
bez barier”. Otrzy-
mują ją osoby, które robią coś dla 
innych, nie oczekując niczego w za-
mian.

W  sierpniu tego roku poszła do 
szpitala na prosty zabieg. Chciała 
mieć to szybko za sobą, bo czekało 
na nią tyle spraw do załatwienia, 
tylu ludzi, którym trzeba pomóc. 
Pan Bóg miał wobec Niej jednak 

inne plany. Misiu gdy słyszy, że 
mama jest w  niebie, patrzy w  górę 
i  pyta, co Ona tam robi? Pewnie 
przed nią misja specjalna. Bo zawsze 
była stworzona do robienia rzeczy 
niezwykłych. Będzie nam Jej bardzo 
brakowało, choć kto żyje w sercach 
innych nigdy nie umiera…

 Beata Bielecka 

- Grupa wsparcia jest formą spe-
cjalistycznej pomocy psycholo-
gicznej oraz wsparcia społecznego. 
Przynależność do takiej grupy po-
maga zwalczać własną bezradność, 
zwiększa świadomość uczestników 
na swój temat, na temat własnych 
pragnień, dążeń, celów życia, 
a  także uczy radzenia sobie w  sy-
tuacjach trudnych, konfl iktowych 
i zdrowotnych - zachęca do udziału 
w  bezpłatnych zajęciach Joanna 
Sierżant-Rekret ze stowarzyszenia 
po PROstu Pracownia Rozwoju Oso-
bistego. 

Informuje też o  rozpoczętym na-
borze osób dorosłych z  różnymi 
problemami do grup wsparcia. Po-
wstaną cztery takie grupy. Osoby 
z  depresjami spotykać się będą we 
wtorki od 19.00 do 20.30, dorośli, 

którzy mają zaburzenia lękowe 
w środy od 19.00 do 20.30, kobiety 
doznające przemocy i rodzice dzieci 
niepełnosprawnych w  inne dni ty-
godnia (termin nie jest jeszcze usta-
lony). - Grupy prowadzone będą 
przez wykwalifi kowanych specja-
listów: psychologów i  psychotera-
peutów. Szczegóły i zapisy w biurze 
stowarzyszenia ul. Sienkiewicza 1.

(beb)

Pracownia Rozwoju Osobistego

STOWARZYSZENIE
   po PROstu

Selfi e są trendy! 
I właśnie takie szybkie fotografi e wykonane telefonem mają posłu-
żyć nam do ukazania codziennego życia słubiczan i frankfurtczyków. 
Czy zauważalne są jeszcze jakiekolwiek różnice między polską a nie-
miecką codziennością czy zbliżyliśmy już się do siebie bardziej, niż 
sądzimy? Stwórzmy dwumiasta portret własny.

Czekamy na selfi e dokumentujące 
Państwa codzienność: jak żyjecie, 
jak pracujecie, uczycie się, spędzacie 
czas wolny… Jest wiele możliwości! 
Wszystkich słubiczan, którzy chcie-
liby się podzielić swoimi fotogra-
fi ami (niekoniecznie własne selfi e) 
zapraszamy do publikowania ich 
na naszym profi lu facebookowym, 
a  także nadsyłania ich na adres: 
selfi e@slubice.pl (nie pomniej-
szone, w oryginalnej rozdzielczości). 

Prace zostaną zaprezentowane 
podczas równoległych wystaw we 
Frankfurcie i  Słubicach oraz opu-
blikowane w  specjalnym katalogu 
fi nalizującym nasz projekt. Zdjęcia 
nadsyłać można do 1 listopada br.

Już dziś zapraszamy do udziału 
w  wernisażach wystaw: w  SMOKu, 
11 grudnia o  godz. 18.00 i  Volks-
hochschule (partner projektu) 
o  godz. 16.00. Fotografując przyja-
ciół, kolegów czy członków rodziny, 

zwróćcie Państwo uwagę na uzy-
skanie ich zgody. Do zdjęć należy do-
łączyć podpisane oświadczenie wraz 
ze zgodą na publikację zdjęć, które 
można znaleźć na stronie interne-
towej www.smok.slubice.pl.

Projekt współfi nansowany jest 
ze środków Niemieckiej Federalnej 
Centrali Kształcenia Politycznego, 
partnerem jest Volkshochschule we 
Frankurcie nad Odrą.

TS

selfi e@slubice.pl
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Aktywny 
Kale ndarz 
Adwentowy? 
Są już pierwsze 
zgłoszenia!

Już po raz siódmy mieszkańcy 
Słubic i  Frankfurtu nad Odrą będą 
wspólnie celebrować okres przed 
Bożym Narodzeniem. Podobnie jak 
w latach ubiegłych liczne instytucje 
społeczne i  organizacje zajmujące 
się kulturą otworzą w  czasie ad-
wentu swoje drzwi i  przygotują 
najróżniejsze atrakcje. Będą m.in. 
warsztaty bożonarodzeniowe, Miko-
łajki na lodzie, występy chórów. Kto 
chciałby się włączyć w  organizację 
Kalendarza może zgłosić swój po-
mysł do magistratu. 

- Na propozycje czekamy w Biurze 
Promocji i Współpracy Zagranicznej 
Urzędu Miejskiego w  Słubicach, 
tel. 95  737 2064– mówi Iwona Ka-
raban z  magistratu. - Serdecznie 
zapraszamy zarówno podmioty go-
spodarcze, jak i organizacje pozarzą-
dowego, do aktywnego włączenia 
się w  przygotowanie Kalendarza, 
który wpisał się już w tradycję przy-
gotowań do obchodów Bożego 
Narodzenia w  Dwumieście – Słu-
bice / Frankfurt nad Odrą. Od 1 do 
24 grudnia, w  każdy dzień otwarte 
zostanie jedno z  „okienek” Kalen-
darza, stwarzając mieszkańcom 
Słubic i  Frankfurtu możliwość do 
wspólnego celebrowania okresu 
przedświątecznego – dodaje. Pro-
jekt Kalendarza jest współfi nanso-
wany przez Federalne Ministerstwo 
ds. Rodziny, Osób Starszych, Kobiet 
i Młodzieży w Niemczech, w ramach 
programu federalnego „Żyć w  de-
mokracji“. Udział we wszystkich im-
prezach jest bezpłatny. 

(beb)Nasza wspólna informacja 
turystyczna jest jak magnes! 

Rozmowa z Anetą Szcześniewicz z Polsko-Niemieckiej Informacji Turystycznej o kończącym 
się sezonie turystycznym 

- Z początkiem tego roku otwarta 
została Polsko-Niemiecka In-
formacja Turystyczna w  odbu-
dowanym Domu Bolfrasa we 
Frankfurcie. Polacy tam zaglą-
dają?
- O tak! Od 2012 roku polscy turyści 
są na pierwszym miejscu wśród 
turystów zagranicznych odwiedza-
jących Brandenburgię. Od stycznia 
do sierpnia mieliśmy ponad 1600 
polskich turystów i  mieszkańców 
Słubic, którzy przyszli do nas po 
informacje, co warto zwiedzić po 
niemieckiej stronie Odry. Polacy 
stanowią ok. 10 proc. wszystkich 
odwiedzających naszą informację 
turystyczną. 
- O co najczęściej pytają Polacy?
- Turyści z  Polski pytają przede 
wszystkim o  atrakcyjne miejsca 
we Frankfurcie i  Słubicach, a  także 
w  samej Brandenburgii. Interesuje 
ich Berlin, Poczdam. Podpowiadamy 
z  jakich zniżek mogą skorzystać, 
żeby atrakcyjnie zwiedzić Branden-
burgię, zaopatrujemy ich w  foldery 
i  mapy. W  informacji mamy sporo 
polskojęzycznych mapek okolic, 
które ułatwiają poruszanie się po 
kraju sąsiada. 
- W  okolicy można sporo zoba-
czyć. Perełki to?
- Nasze Europejskie Dwumiasto 
Słubice Frankfurt jest bramą Bran-
denburgii dlatego warto zawsze 

rozpocząć wycieczkę właśnie z tego 
miejsca. Nie tylko Kościół Ma-
riacki we Frankfurcie, z  jedynym 
na świecie witrażem przedstawia-
jącym Antychrysta, jest wart obej-
rzenia, ale też sala koncertowa - były 
klasztor franciszkański, który dziś 
jest siedzibą Państwowej Orkiestry 
Brandenburskiej i  wiele innych 
miejsc po prostu trzeba zobaczyć. 
Zachwycić może też zabytkowy 
stadion w  Słubicach, z  polem gol-
fowym i  basenem, który stwarza 

bogatą ofertę aktywnego spędzania 
wolnego czasu, warto wybrać się 
w  rejs statkiem pod Odrze. Motto, 
które nas promuje brzmi – Dwa 
kraje, dwa miasta, ale jedna podróż. 
Zawsze powtarzam turystom, że 
będąc we Frankfurcie koniecznie 
trzeba odwiedzić Słubice, a  tury-
stom polskim zwiedzającym Słubice 
polecam Frankfurt.  Latem warto 
zajrzeć nad jezioro Helena, jadąc 
trasą rowerową Odra Nysa na połu-
dnie zatrzymać się w  barokowym 

klasztorze Neuzelle, gdzie działa 
przyklasztorny browar, w  którym 
można spróbować najróżniejszych 
piw. Turystom, którzy mają mało 
czasu i  zwiedzają okolicę na rowe-
rach polecam wyprawę na wzgórza 
nadodrzańskie w kierunku Lebus. 
- Słubiczanie też do was zaglą-
dają? 
- Tak i bardzo nas to cieszy, bo przy-
chodzą i  pytają, gdzie mogą atrak-
cyjnie spędzić weekend z  rodziną, 
gdzie pojechać, jakie imprezy kul-
turalne odbywają się w  danym 
momencie po obu stronach Odry? 
Staram się regularnie informować 
mieszkańców Słubic, za pomocą 
Facebooka, o  aktualnych wydarze-
niach w  naszym Dwumieście. Słu-
biczanie to też aktywni rowerzyści, 
którzy często zwiedzają Niemcy na 
dwóch kółkach. Przychodzą do nas 
po aktualne mapy dla cyklistów. 
- Stawiacie też mocno na pro-
mocję naszego Dwumiasta…
- Tak. Byli u  nas niedawno dzien-
nikarze z  Polski, którzy w  trakcie 
podróży studyjnej dowiedzieli się 
sporo o  ofertach po obu stronach 
Odry, we wrześniu promowaliśmy 
Dwumiasto na targach w  Berlinie, 
a  teraz wybieramy się do Poznania 
na targi Tour Salon. 
- Dziękuję 

Rozmawiała 
Beata Bielecka 

Już prawie każdy 
uczeń będzie miał 
w szkole swoją 
szafkę 

Około 220 szafek sta-
nie wkrótce na ko-
rytarzach w dwóch 
kolejnych szkołach 
w gminie. Tym ra-
zem trafi ą one do 
uczniów Gimnazjum 
nr 2 i Szkoły Podsta-
wowej nr 3, którzy 
nie będą już musieli 
na co dzień nosić do 
szkoły ciężkich ksią-
żek i innych rzeczy. 

Jak zapowiada dyrektor Zespołu 
Administracyjnego Oświaty Jolanta 
Skręty szafk i pojawią się w szkołach 
w październiku, a gmina wyda na nie 
ok. 35 tys. zł. Od kilku lat samorząd 
kupuje szafk i do szkół, dzięki czemu 
wkrótce będą z nich mogli korzystać 
prawie wszyscy uczniowie. – Do 
rozwiązania zostanie nam jedynie 
problem w  Szkole Podstawowej nr 
2, ale tam zostanie wybudowana 
niezależna szatnia – zapowiada bur-
mistrz Tomasz Ciszewicz i  dodaje, 
że inwestycja ta planowana jest na 
przyszły rok. Do budynku „dwójki” 
ma zostać wtedy dobudowany m.in. 
moduł, w którym będzie się mieściła 
szatnia. 

(beb) 

Foteli zmieściło się 84 (wcześniej 
miejsc było o  7 mniej) i  co ważne 
dla widzów, są one numerowane. 
– Wcześniej brak numeracji był 
problemem, bo jak ktoś przyszedł 
później nie miał już możliwości 
wyboru miejsca – mówi kinoope-

rator Piotr Korski. Opowiada, że 
w ramach projektu, na który SMOK 
dostał dotację z  PISF, nie tylko ku-
piono miękkie, wygodne siedzenia, 
ale też moduł sterowania światłami 
do projektora i  wykładziny na po-
desty. To co go też cieszy to inter-

netowy system sprzedaży biletów, 
dzięki któremu bez wychodzenia 
z  domu będzie można kupić bilet, 
wydrukować go i  przejść do kina 
mając już gwarancję miejsca. No-
wością będą też podkładki dla osób 
o niskim wzroście lub dzieci, które 

zapewnią im lepszą widoczność 
i…„loże dla zakochanych” jak na-
zwano je w  redakcji Słubice24.pl. 
Co to takiego? – Są to trzy podwójne 
fotele ze wspólnym siedziskiem – 
wyjaśnia P. Korski. 

(beb) 

W naszym kinie rozsiądziemy 
się w wygodnych fotelach 

Fotele zamiast krzeseł, a wkrótce możliwość kupienia biletu przez Internet… Gmina zainwe-
stowała w kino blisko 117 tys. zł, z czego połowę dostała z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. 
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Pożegnamy się 
z festiwalem 
Most 

- Niestety ta impreza się u nas nie przyjęła – 
mówi o festiwalu Most burmistrz Tomasz Ci-
szewicz i tym właśnie tłumaczy decyzję, że 
w przyszłym roku odbędzie się ostatnia jego 
edycja. O programie za wcześnie mówić, ale 
wiadomo, że impreza będzie skromniejsza, 
bo miasto wyłoży na nią o połowę mniej 
pieniędzy niż dotychczas. 

Mieszkania socjalne 
muszą poczekać.
Za to inne inwestycje! 

Nowe drogi w gminie, więcej parkingów, modernizacja instalacji 
oświetleniowej w mieście – to wszystko jeszcze w tym roku zamiast 
planowanej adaptacji budynku przy ul. Krótkiej na lokale socjalne. – 
Przesuwamy tę inwestycję, bo jest szansa zdobyć na nią do 50 proc. 
dofi nansowania – tłumaczy burmistrz Tomasz Ciszewicz. 

Poruszająca wystawa 
w Collegium Polonicum

W czwartek 8 października o 15.00 w foyer przed wejściem do biblio-
teki Collegium Polonicum odbył się wernisaż wystawy Instytutu Pa-
mięci Narodowej „Milcząc, wołają”. Opowiada ona o pracach poszuki-
wawczych prowadzonych przez IPN w latach 2012–2014 w kwaterze 
„Ł” Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie, w ramach 
ogólnopolskiego projektu badawczego „Poszukiwania nieznanych 
miejsc pochówku ofi ar terroru komunistycznego 1944–1956”. 

Przetarg rozstrzygnięty. Będzie 
budowany dworzec autobusowy

Firma Eurokop z Kunowic wygrała przetarg na budowę dworca autobusowego, który 
do końca kwietnia przyszłego roku ma powstać obok Urzędu Miejskiego. - Bardzo się 
cieszymy, że wygrała lokalna fi rma - podkreśla burmistrz Tomasz Ciszewicz.

- Dokładnie 250 tys. zł – infor-
muje burmistrz. Jak wyjaśnia jego 
decyzja wynika z  tego, że podczas 
wielu imprez zorganizowanych 
w  ramach tegorocznego festiwalu 
frekwencja była niska. Wyjątek sta-
nowił zorganizowany na stadionie 
koncert Radia Zet i  Dwójki, trans-
mitowany na żywo przez TVP oraz 
koncert Raya Wilsona w  Collegium 
Polonicum, choć w  auli uczelni 
zmieściła się tylko ograniczona 
liczba osób. Niewielu mieszkańców 
zainteresowała natomiast sztuka 
ukraińska, która zdominowała tego-
roczną edycję festiwalu. – Musimy 
się zastanowić nad inną propozycją 
dla mieszkańców, która bardziej 
trafi  w  ich gusta – mówi burmistrz 
i  podkreśla, że chciałby poszerzyć 

w  przyszłości ofertę kulturalną 
o  nowe, cykliczne imprezy. Dlatego 
500 tys. zł, które samorząd wydawał 
na festiwal Most nadal ma być prze-
znaczane w  budżecie na kulturę. 
Wiadomo już, że ograniczając wy-
datki na przyszłoroczną ostatnią 
edycję festiwalu, większe pieniądze 
gmina będzie w  stanie przeznaczyć 
m.in. na nasz festiwal Transvo-
cale, który ma wieloletnią tradycję 
i cieszy się dużym zainteresowaniem 
mieszkańców oraz Miejskie Święto 
Hanzy organizowane wspólnie 
z  mieszkańcami Frankfurtu. 
Pomysłodawcą i głównym organiza-
torem festiwalu Most jest Fundacja 
EDM+ z Trójmiasta. Gmina dofi nan-
sowywała tę imprezę od 3 lat. 

(beb) 

Na budynek socjalny zapisano w bu-
dżecie na ten rok 500 tys. zł. Okazało 
się jednak, że Ministerstwo Pracy 
i  Polityki Społecznej ogłosiło kon-
kurs dla samorządów, które mogą 
się starać o dofi nansowanie budowy 
mieszkań socjalnych. – Przygoto-
wujemy dokumentację i  złożymy 
ją razem z  wnioskiem o  dofi nanso-
wanie – zapowiada burmistrz. 

W  tej sytuacji pieniądze zare-
zerwowane na mieszkania pójdą 
na inne inwestycje, na co zgodziła 
się już rada miejska. 200 tys. zł 
samorząd przeznaczy na budowę 
kilku ulic. Długo oczekiwanej 

drogi do wielorodzinnych bloków 
doczekają się mieszkańcy Świecka. 
W  Golicach będzie budowana 
droga przy ul. Jasnej, na wysokości 
remizy strażackiej i  sali wiejskiej, 
które zostaną oddane do użytku 
w listopadzie. Kawałek asfaltu wy-
lany zostanie na ul. Nocznickiego, 
w  kierunku ogródków działko-
wych. 

100 tys. zł gmina wyda też na bu-
dowę kolejnych parkingów w  mie-
ście. Miejsca postojowe powstały 
już przy bibliotece miejskiej, będą 
jeszcze przy ul. Kochanowskiego, 
przy hali sportowej na placu Bo-

haterów i  przy placu Wolności. – 
W  sumie przybędzie ok. 35 miejsc 
parkingowych – wylicza Krzysztof 
Rogoziński z  wydziału inwestycji 
słubickiego magistratu. 

Gmina dołoży się też kwotą 175 
tys. zł do przebudowy drogi z Drze-
cina do Starych Biskupic. Będzie to 
inwestycja powiatowa, realizowana 
w  ramach „schetynówki”. Droga 
ma być gotowa jeszcze w tym roku. 
Z puli pieniędzy przeznaczonych na 
budynek socjalny m.in. 40 tys. zł 
pójdzie też na modernizację insta-
lacji oświetleniowej w mieście. 

(beb)

Wystawę przygotował Piotr Ży-
ciński, w  oparciu o  jego wystawę 
„Cum tacent, clamant”, która po-
wstała w  związku z  przypadającym 
1 marca Dniem Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych. Koncentruje się ona na 
dwóch głównych tematach, którym 
odpowiadają dwie strony ekspo-
zycji. Jedna strona opowiada o  eks-
humacjach w  kwaterze „Ł”, a  druga 
o odnalezionych oraz nadal poszuki-
wanych bohaterach. Każdy z czworga 
bohaterów ma swoje, wydzielone 

załamaniem ścian „wnętrze”, wy-
pełnione ocalałymi fotografi ami, 
a  w  wypadku Heleny Żuromskiej 
także dokumentami jej dotyczą-
cymi. Wybrane postacie reprezen-
tują różne formy walki, organizacje, 
a także różne regiony II Rzeczpospo-
litej. Każda z postaci ma swój krótki 
biogram. Główną oś kompozycji 
stanowi zdjęcie drzwi – jednego 
z  miejsc mordu w  więzieniu moko-
towskim. Oprócz tego na wystawie 
umieszczono listę osób zamordowa-

nych z  wyroków komunistycznych 
sądów w  więzieniu mokotowskim 
w  Warszawie, których szczątki po-
szukiwane są w  kwaterze „Ł”, opis 
przyczyny tych mordów, krótki opis 
historii kwatery „Ł” oraz plan kwatery 
z  zaznaczeniem przeprowadzonych 
prac ekshumacyjnych. Wystawę 
można będzie oglądać do listopada, 
w godzinach otwarcia biblioteki. 

Zródło informacji: 
Ewa Bielewicz-Polakowska, 

Collegium Polonicum 

W  ramach tej inwestycji powstanie 
plac manewrowy, cztery perony 
dla wsiadających i miejsce dla osób 
wysiadających. Wszystko to pod 
dachem, żeby pasażerowie mogli 
przejść suchą nogą z  budynku ob-
sługi podróżnych do autobusów. 
Pasażerów ucieszy też to, że na 

miejscu będą mieć do dyspozycji 
poczekalnię, toaletę, w  budynku 
obsługi podróżnych znajdować się 
również będzie kasa biletowa. - To 
inwestycja, którą realizujemy sami, 
bo nie było szansy otrzymać na 
tego typu budowę dofi nansowania - 
mówi burmistrz i dodaje, że bardzo 

mu zależało, żeby w  Słubicach po-
wstało tego typu miejsce. - Wiele 
osób dojeżdża do pracy i  do szkół, 
ponadto tu swój przystanek będzie 
też miał transgraniczny autobus 
983, który jeździ między Słubicami 
i Frankfurtem - dodaje T. Ciszewicz.

(beb)

Reklama
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To ważna informacja 
do mieszkańców 
„małych wspólnot”

Zgodnie z nowymi przepisami, od 1 kwietnia 2015 roku, osobom, któ-
re należą do tzw. „małych wspólnot mieszkaniowych” zarządcy nie-
ruchomości doliczają opłaty za śmieci do ogólnych opłat za lokale 
mieszkalne. Przepisy zobowiązują jednak mieszkańców, żeby zło-
żyli korektę deklaracji w magistracie, która wygasi obowiązek pono-
szenia opłaty. Nie wszyscy się z tego wywiązali, a jest to w interesie 
mieszkańców. 

W przedszkolu „Pinokio” 
powstaje ptasia pracownia 

Nauczycielki z tej placówki namalowały na ścianie wielkie drzewo, na którym poja-
wiło się 20 rzeźb najpopularniejszych ptaków, zamieszkujących naszą okolicę. Zo-
staną opisane w języku polskim i niemieckim, bo do tego przedszkola chodzą dzie-
ci ze Słubic i Frankfurtu. Twórcą rzeźb jest Lech Bęben z Nowej Soli, artysta, którego 
prace będą nie tylko zdobiły, ale przede wszystkim edukowały najmłodszych miesz-
kańców naszego Dwumiasta. 

- Szacujemy, że około 600 osób 
nadal zalega z korektami deklaracji 
– mówi Ewelina Ryszczuk z  wy-
działu podatków i  opłat lokalnych 
Urzędu Miejskiego w  Słubicach. 
– To powoduje, że te osoby nadal 
widnieją w naszym systemie i nadal 
mają obowiązek wnoszenia opłaty. 
Kto tego nie robi musi się liczyć z eg-
zekucją długu. Kto złoży korektę 
egzekucji uniknie – tłumaczy E. 
Ryszczuk. Według niej do obecnej 
sytuacji doszło z  powodu tego, że 
mieszkańcy, którzy płacą za śmieci 
zarządcy, w  ogólnych opłatach za 
lokale, nie mają świadomości, że 
posiadają jakiekolwiek zaległości 

w  stosunku do gminy. Wystarczy, 
że złożą korektę i  oczywiście ta-
kich zaległości już nie będą mieli. 
Dopóki jednak są w  systemie i  nie 
wnoszą opłat do gminy są trakto-
wani jak dłużnicy i muszą się liczyć 
z  kosztami egzekucji należności. - 
Dlatego raz jeszcze apelujemy, żeby 
słubiczanie poważnie potraktowali 
konieczność złożenia korekty dekla-
racji, bo jest to po prostu w ich inte-
resie – podkreśla burmistrz Tomasz 
Ciszewicz. Jednocześnie informu-
jemy, że jeśli ktoś płacił podwójnie, 
czyli wpłacał pieniądze za śmieci do 
gminy, a także opłata za odpady doli-
czana mu była przez zarządcę do ra-

chunku za lokal, wówczas powstała 
nadpłata zostanie mu zwrócona. 
Warunek – musi złożyć korektę de-
klaracji!

Gospodarka odpadami to pro-
blem, z  którym gmina, boryka się 
z różnych powodów, od kilku lat, gdy 
zaczęła obowiązywać nowa „ustawa 
śmieciowa”. – Pierwszą sprawą jest 
choćby liczba wszystkich złożonych 
deklaracji – mówi burmistrz i  tłu-
maczy, że na 20 tys. mieszkańców 
gminy tego obowiązku dopełniło 
jedynie 16, 4 tys. osób. Na koniec 
sierpnia stan zaległości w  opłatach 
za śmieci wyniósł ponad 416 tys. zł. 

(beb) 

„Ptaki Słubic” to kolejna inicja-
tywa lokalna, którą dofi nansowała 
gmina, dając na ten projekt blisko 
8 tys. zł. – Zaproszony do współ-
pracy artysta specjalizuje się w  re-
alizacji dużych rzeźb parkowych, 
które powstają w  ramach plenerów 
artystycznych na terenie naszego 
kraju i  za granicą – mówi Sabina 

Matkowska ze słu-
bickiego magistratu. 
- Pan Lech realizuje 
też różne formy 
warsztatów z dziećmi 
i  młodzieżą, w  ra-
mach których 
odbiorcy mogą zapo-
znać się z technikami 
obróbki drewna, by 
tworzyć małe formy 
artystyczne – dodaje. 
Projekt zainaugu-
rowali 30 września 
wspólnie z  artystą 
zastępca burmistrza 
Roman Siemiński 
i  dyrektorka przed-
szkola Małgorzata 
Tomala, a jego inicja-
torem była nauczy-
cielka Dorota Kotuła. 
Tego dnia dzieci z naj-

starszych grup nie tylko wysłuchały 
opowieści rzeźbiarza o  początkach 
jego pracy (L. Bęben miał 9 lat gdy 
stworzył pierwszą pracę), ale też 
mogły zobaczyć na własne oczy 
jak tworzy się małe formy arty-
styczne w  drewnie. Potem mogły 
własnoręcznie pomalować przy-
gotowane szablony sówek. W  ra-

mach projektu dzieci będą jeszcze 
miały m.in. spotkanie z  leśnikiem 
i  z  przedstawicielami Dziupli Ini-
cjatyw Przyrodniczych, którzy opo-
wiedzą maluchom o  zwyczajach 
ptasich. – Takiej ptasiej pracowni 
nie ma żadna z placówek edukacyj-
nych w naszej okolicy – podkreśla S. 
Matkowska i  zachęca także innych 
do korzystania z  możliwości jakie 
stwarza Inicjatywa lokalna. Co to 
takiego? – To forma realizacji zadań 
publicznych przez mieszkańców 
przy wsparciu gminy. W ten sposób 
można wspólnie zadziałać na rzecz 
społeczności lokalnej m.in. w  ob-
szarach remontów, edukacji, kultury 
fi zycznej, turystyki, porządku pu-
blicznego czy ochrony środowiska. 
Dzięki temu można np. odnowić 
park, plac zabaw, wybudować par-
king czy zorganizować zajęcia dla 
dzieci. Możliwości jest bardzo wiele 
– wyjaśnia Marta Wankiewicz z Fun-
dacji na rzecz Collegium Polonicum 
(fundacja zajęła się organizacją 
szkoleń poświęconych inicjatywie 
lokalnej). - Ważne w inicjatywie lo-
kalnej jest to, że mieszkańcy współ-
pracują z gminą. Oznacza to, że nie 
tylko mają pomysł na realizację 
konkretnego przedsięwzięcia, ale 

również deklarują 
swoje zaangażowanie 
w  jego realizację. 
Sami określają w jaki 
sposób zaangażują się 
w prace. Mogą świad-
czyć prace społeczne, 
wnieść środki fi nan-
sowe lub rzeczowe. 
W  zamian gmina 
wykona swoją część 
zadania – tłumaczy. 

(beb)

Do niedawna przedszkolaki…
teraz już uczniowie!
W Szkole Podstawowej nr 3 pierwszoklasiści zostali 

uroczyście przyjęci do grona uczniów. Pasowanie było 

przeżyciem zarówno dla nich, jak również dla rodziców. 

Kilka fotografi cznych pamiątek z tej uroczystości… 
Zdjęcia: Archiwum SP nr 3 

Fot. Archiwum przedszkola 
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 Stahl-Mont Sp. z o.o.- Sp. k. zatrudni:
SPAWACZY MAG,

 OPERATORA MANITOU ORAZ PALACZY 
GAZOWYCH DO CIĘCIA I ZŁOMOWANIA.

Z województwa lubuskiego 
i zachodniopomorskiego.

 CV na e-mail: biuro@stahlmont.eu, 
tel. 604-092-123

Gdzie zjeść, co zobaczyć? Przewodnik 
„Smaki Dwumiasta” to superściąga!

Restauratorzy, właściciele pubów, 
kawiarni, barów spotkali się na 
początku października w  słu-
bickim magistracie na spotkaniu 
podsumowującym projekt, pod-
czas którego mogli wziąć do rąk 
świeżo wydrukowany przewodnik 
z opisem miejsc, które prowadzą jak 
również podpowiedziami, gdzie po 
obu stronach Odry można zrobić za-
kupy i co warto przy okazji obejrzeć 
w  obu miastach. Publikacja trafi ła 
już też do Polsko-Niemieckiej Infor-
macji Turystycznej we Frankfurcie 
nad Odrą, na którą jak opowiadała 
pracująca tam Aneta Szcześniewicz 
czekano z niecierpliwością. – Zapo-
wiedź tego przewodnika pojawiła 

się m.in. w  niemieckich mediach 
i  zanim jeszcze do nas trafi ł już 
przychodzili mieszkańcy i  pytali 
o tę publikację – mówiła. 

Jak podkreśla dr Joanna Pyr-
giel, kierowniczka biura promocji 
i  współpracy z  zagranicą, jedna 
z  osób, dzięki którym ten prze-
wodnik powstał, jest on dostępny 
nie tylko w  wersji papierowej, 
ale też elektronicznej. Znajduje 
się m.in. na stronie internetowej 
gminy (www. slubice.pl). Znaj-
dzie się też w  materiałach pro-
mocyjnych, które prezentujemy 
na targach turystycznych, a  także 
będzie rozpowszechniany podczas 
różnego rodzaju imprez organizo-

wanych na terenie Słubic i  Frank-
furtu. Przewodnik wzbudził już 
zainteresowanie m.in. Stowarzy-
szenia Handlowców Berlin Bran-
denburgia i będzie dostępny także 
na ich stronie. 

Wydanie przewodnika poprze-
dziły warsztaty z  udziałem re-
stauratorów i  handlowców, którzy 
działają po obu stronach granicy. 
Gmina zorganizowała je wspólnie 
ze Stowarzyszeniem Turystyki 

z  Frankfurtu nad Odrą (Tourismu-
sverein Frankfurt Oder e.V.), które 
było naszym partnerem w  pro-
jekcie, dofi nansowanym przez Unię 
Europejską. 

(beb)

Przewodniki trafi ły m.in. do rąk restauratorów z obu stron Odry. Najbardziej czekali jednak na nie turyści, dla których ta publikacja bę-

dzie świetną podpowiedzią, gdzie warto się wybrać. 

dr inż. Ryszard BODZIACKI
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- Wydanie tego przewodnika to był bar-
dzo dobry pomysł i świetna forma promo-
cji – chwaliła, na spotkaniu w magistracie, 
Agnieszka Sierżant-Ryterska z restaura-
cji Ramzes dwujęzyczną publikację „Smaki 
Dwumiasta. Turystyczny, kulinarny i zaku-
powy przewodnik po Słubicach i Frankfur-
cie nad Odrą”, który właśnie wydała gmina, 
w ramach unijnego projektu. Znalazły się 
w nim opisy 74 miejsc, po obu stronach Odry, 
gdzie można poznać smaki pogranicza. 

ReklamaJak dojedziemy 
na cmentarz 
1 listopada? 

W  dniu Wszystkich Świętych na-
stąpią zmiany w  organizacji ruchu 
drogowego w  obrębie ulic: Spor-
towa, Obozowa, Rzepińska i  Ku-
piecka. Spowodowane są znacznym 
wzrostem natężenia ruchu w okoli-
cach cmentarza oraz zapewnieniem 
ciągłości ruchu w  dniu Wszystkich 
Świętych.

Tego dnia dojazd do parkingów 
położonych wokół cmentarza i  ba-
zaru odbywać się będzie ul. 1 Maja 
i  ul. Kupiecką, a  wyjazd ul. Spor-
tową, a  dalej Rzepińską, Obozową 
i  Folwarczną. Fragment ul. Spor-
towej, na odcinku od drogi brukowej 
na cmentarz do skrzyżowania z  ul. 
Obozową i  Rzepińską, będzie ulicą 
jednokierunkową. 

Przy skrzyżowaniu ul. Sportowej 
z drogą brukową prowadzącą bezpo-
średnio do cmentarza już od godzin 
popołudniowych 31 października 

zostanie ustawiony posterunek 
policji i  Straży Miejskiej, którego 
funkcjonariusze będą regulować 
ruch pojazdów wjeżdżających na 
parking przy cmentarzu. Bezpo-
średnio do cmentarza dojechać będą 
mogły tylko osoby niepełnosprawne 
i  starsze. Wyjazd z  tego parkingu 
odbywać się będzie w  kierunku ul. 
Sportowej utwardzonym i  ozna-
kowanym zjazdem za Słubickim 
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.

Biorąc pod uwagę duże natężenie 
ruchu pojazdów i  pieszych w  ob-
rębie cmentarza prosimy o  pozo-
stawianie pojazdów na parkingach 
wokół bazaru i  przemieszczanie 
się na cmentarz pieszo. Poprawi to 
znacznie płynność ruchu w  okoli-
cach samego cmentarza, skróci czas 
dotarcia na groby bliskich i  powrót 
do domów oraz ułatwi pracę służb 
porządkowych.
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Żyjemy coraz szybciej, bardzo inten-
sywnie, zapominając często o  tym, 
co się dzieje wokół. Korzystamy z na-
tury i  jej dobrodziejstwa w  sposób 
bezmyślny, nie zastanawiając się 
nad tym, czy wystarczy tych dóbr 
dla naszych dzieci, i ich dzieci. I cho-
ciaż wiemy coraz więcej na temat 
ekologii, to okazuje się, że nie każdy 
z  nas potrafi  tę wiedzę przekuć na 
działania. Żeby jednak zadbać o śro-
dowisko naturalne, musimy zacząć 
od siebie i  to od zaraz! W  ramach 
kampanii społecznej, realizowanej 
przez gminę, podpowiemy jak to 
robić. 

Opłaty za odpady? 

Zależą od nas!

Odpady to obecnie jeden z  najważ-
niejszych problemów ekologicz-
nych w  gminie Słubice. Odpady 
są źle segregowane (szczególnie 
w  zabudowie wielorodzinnej) oraz 
wyrzucane w  sposób nieoszczędny 
(niezgniecione butelki, kartony itp.). 
W  Polsce obowiązuje nowoczesne 
prawo wzorowane na normach unij-
nych, dotyczące m.in. konieczności 
zbiórki zużytych baterii czy recyc-
lingu starego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego. Z roku na rok pod-
noszone są wymagania dotyczące 
np. poziomów odzysku poszczegól-
nych surowców czy recyclingu. Krok 
po kroku przygotowujemy się do 
osiągnięcia standardów, które inne 
kraje europejskie zdołały już wypra-
cować, ratując się przed utonięciem 
w  śmieciach. Nowe prawo nakłada 
na gminę obowiązek zwiększania 
udziału odpadów segregowanych 
w  odbieranych odpadach ogółem. 
Nie spełnienie rocznego planu tego 
wskaźnika skutkuje zapłatą przez 
gminę kary, co zwiększa koszt ogólny 
odbioru odpadów. Jednak o  sku-
teczności zmieniającego się prawa 

decyduje jego przestrzeganie i  codzienne nawyki 
każdego z nas. Jesteśmy świadomi, że trzeba dbać 
o środowisko, ale nie przeszkadza nam to na przy-
kład palić i wywozić śmieci do lasu, nie segregować 
śmieci itp. 

Segregacja to się opłaca!

Od lipca 2013 r. w  gminie Słubice obowiązuje 
regulamin utrzymania czystości i  porządku. 
Odpady segregujemy, używając 3 pojemników: 
czarnego, brązowego i szarego. Segregacja śmieci 
pokazała, że głównym problemem w mieście stały 
się przepełnione kontenery na odpady suche. Czy 
chociaż w małym stopniu mamy wpływ na to, by 
kontenery tak szybko się nie zapełniały, a śmieci 
nie wysypywały? Problem z  tygodnia na tydzień 
narasta, a  wysiłek, wbrew pozorom, nie jest 
wcale taki duży. Przez maksymalne zmniejszanie 
objętości wyrzucanych odpadów, więcej śmieci 
zmieści się w pojemnikach. Wyrzucone niezgnie-
cione butelki plastikowe zabierają cenne miejsce 
w kontenerach, czego skutkiem jest tworzący się 
bałagan wokół nich.

Przyjdź na spotkanie 

– dostaniesz zgniatarkę

Żeby ułatwić mieszkańcom segregację odpadów 
suchych, Urząd Miejski w  Słubicach, Przedsię-
biorstwo Usług Komunalnych i  Zakład Usług 
Wodno-Ściekowych, chcą wspólnymi siłami prze-
prowadzić kampanię społeczną i promować uży-
wanie zgniatarek. Ich rolą jest mniejsza kubatura 
odpadów suchych. W związku z tym w Słubicach 
przeprowadzonych zostanie szereg akcji, które 
będą promować zgniatanie śmieci. 

W  ramach kampanii przeprowadzone zo-
staną warsztaty dla uczniów szkół podstawo-
wych i  gimnazjów. Przygotowujemy też serię 

spotkań z  mieszkańcami w  różnych miejscach 
miasta, które będą miały na celu promocję 
zgniatania odpadów i  przekazania zgniatarek 
mieszkańcom.

Wydarzeniem wieńczącym akcję będzie impreza 
rodzinno-międzyszkolna z  udziałem uczniów 
naszych szkół. W  planach są zawody o  tytuł naj-
bardziej ekologicznej szkoły oraz warsztaty z  re-
cyklingu i  upcyklingu. Wydarzenie odbędzie się 
30 listopada 2015 w Collegium Polonicum. Całość 
rozpocznie się o 12.00 – wtedy rozpocznie się ry-
walizacja o  tytuł najbardziej ekologicznej szkoły. 
Podsumowanie akcji zaplanowane zostało na go-
dzinę 15.00. Wszystkich serdecznie zapraszamy! 
Organizatorami akcji są:
Urząd Miejski – Wydział Inwestycji, Rozwoju 
i  Ochrony Środowiska, Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych, Zakład Usług Wodno-Ściekowych

Patronat medialny: slubice24.pl, HTS

Zgnieć śmieć! Będzie czyściej i ekologicznie
Jedna niezgnieciona plastikowa butelka zajmuje tyle miejsca w śmietniku, ile czternaście zgniecionych. Dlatego segre-
gując śmieci pamiętajmy o tym, żeby przed wrzuceniem do pojemnika zgniatać butelki plastikowe, puszki i kartony! 
Korzyści jest cała masa!

Korzyści ze zgniatania:
 wyrzucasz śmieci nawet 

 5 razy rzadziej

 zmniejszasz objętość śmieci 

nawet o 80%

 sprawiasz, że rzadziej trzeba 

opróżniać kontenery, co oszczę-

dza paliwo i emisję spalin

 likwidujesz problem śmieci 

„wylewających się z kubła” na 

trawnik – poprawiasz estetykę 

osiedla

Najczęściej zadawane pytania:

Czy muszę myć kubek po jogurcie itp.?
Nie ma takiego obowiązku.

Gdzie wyrzucić karton po mleku?
Do pojemnika na odpady suche – jest to tzw. 

odpad wielomateriałowy.

Czy zanim wyrzucę karton po mleku muszę 
wylać ostatnią kropelkę?
Nie ma takiego obowiązku. Często technicznie 

jest to niewykonalne. Oczywiście inaczej sytu-

acja wygląda, gdy chcemy wyrzucić butelkę do 

połowy pełną. Wtedy należy ją opróżnić.

Co zrobić z olejem po smażeniu?
Taki olej jest odpadem problematycznym. Abso-

lutnie nie można wylewać go do toalety lub do 

zlewu. Najlepszym wyjściem jest przygotowanie 

w domu pojemnika na zużyty olej i po jego na-

pełnieniu przywiezienie go do Punktu Selektyw-

nej Zbiórki Odpadów Komunalnych w poniedzia-

łek, środę lub sobotę w godzinach 8:00-18:00.

Gdzie wyrzucić zużyte waciki 
i patyczki do uszu?
Do pojemnika na odpady zmieszane.

Gdzie wyrzucić jednorazowe pieluchy?
Do pojemnika na odpady zmieszane.

Gdzie wrzucić papierek po maśle? 
Do pojemnika na odpady zmieszane. Podobnie 

jak każdy inny papier, który jest natłuszczony. 

Taki materiał, mimo iż pierwotnie nadawał się do 

powtórnego wykorzystania, po ubrudzeniu tłusz-

czem nie może być już poddany recyklingowi.

Co zrobić z przeterminowanymi albo nie do koń-
ca zużytymi farbami czy innymi chemikaliami?
Przynieść do Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych przy ul. Krótkiej 8 

w poniedziałek, środę lub sobotę w godzinach 

8:00-18:00.

Co zrobić z pojemnikiem po oleju silnikowym?
Przynieść do Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych przy ul. Krótkiej 8 

w poniedziałek, środę lub sobotę w godzinach 

8:00-18:00.

Czy muszę oddzielać materiały od siebie? Np. 
karton owinięty folią?
Nie ma takiej potrzeby. Takie odpady wyrzucamy 

do pojemnika na odpady suche – jest to tzw. 

odpad wielomateriałowy.

Kiedy wywożone są śmieci?
Aktualny harmonogram wywozu odpadów 

w gminie Słubice zamieszczony jest na stronie 

http://www.pukslubice.pl/pl/harmonogram-wy-

wozu-odpadow-komunalnych.

Co zrobić ze zużytym/popsutym sprzętem 
elektronicznym?
Raz na kwartał taki sprzęt odbierany jest również 

spod pojemników na śmieci. Harmonogram 

wywozu odpadów wielkogabarytowych oraz od-

padów elektronicznych dostępny jest na stronie 

www.pukslubice.pl. Ważne, aby nie wystawiać 

takich odpadów pod śmietniki w dowolnym 

momencie, lecz poczekać do dnia poprzedzające-

go ich wywóz. Jeśli oczekiwanie nie jest możliwe 

prosimy skorzystać z możliwości dostarczenia 

tych odpadów osobiście do Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Krótkiej 

8 w poniedziałek, środę lub sobotę w godzinach 

8:00-18:00.

Gdzie wyrzucić gruz i inne odpady remontowe?
Takie odpady przyjmowane są w Punkcie Se-

lektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy 

ul. Krótkiej 8 w poniedziałek, środę lub sobotę 

w godzinach 8:00-18:00. Nie istnieją żadne 

limity dotyczące maksymalnych gabarytów, wagi 

czy ilości odpadów przypadających na jednego 

klienta PSZOK.

Czy puste opakowania po lekach mogę wyrzu-
cić do odpadów suchych?
Tak. Puste opakowania wyrzucamy do pojemnika 

na odpady suche. Do specjalnych punktów w ap-

tekach oddać należy jedynie przeterminowane 

leki (Apteka „Vita”, ul. Wrocławska 5j, Apteka 

„Nowa”, ul. Kopernika 23, Apteka „Millenium”, ul. 

Mickiewicza 5).

21.10.2015 – spotkanie inaugurujące akcję, plac Przyjaźni 16:00-18:00

Kolejne daty i miejsca spotkań dla mieszkańców znajdziesz na stronie 

Urzędu Miejskiego oraz na slubice24.pl.
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Powojenna kuchnia lubuska jest 
o  tyle intrygująca, że stosunkowo 
młoda, wtórna i niejednolita, a wła-
ściwie stanowiąca zlepek wpływów 
kuchni kresowej, w  tym polesko-
-wołyńskiej, lwowskiej, bojkowskiej 
czy bukowińskiej, a  także kuchni 
wielkopolskiej i  mazowieckiej, 
a  ściślej warszawskiej. Tym samym 
brak jej wielowiekowego zakorzenia 
w  swoim regionie, jakim mogą po-
szczyć się Kaszuby, Wielkopolska, 
Warszawa, czy Górny Śląsk.

Produkty regionalne wytwa-
rzane w  tradycyjny sposób i  nie-
koniecznie aż tak długo, bo co 
najmniej 25 lat, mają szansę na wpis 
na listę tradycyjnych produktów re-
gionalnych, prowadzonych przez 
urzędy marszałkowskie oraz Wy-
dział Oznaczeń Geografi cznych 
Ministerstwa Rolnictwa i  Rozwoju 
Wsi. W  województwie lubuskim 
takich produktów jest obecnie 41. 
Najmniej (25) jest w  województwie 
warmińsko-mazurskim, a  naj-
więcej w Podkarpackiem (199).

Na liście produktów tradycyjnych 
województwa lubuskiego, prowa-
dzonej przez MriRW, znalazły się 
dotąd: 
• produkty mleczne: ser kozi zam-

kowy (Siedlisko – Kamila i Marcin 
Wojnowscy);

• produkty mięsne: kiełbasa 
wiejska (Wrzesiny), kiełbasa 
żarska (Żary – Zbigniew Motyka), 
schab tradycyjny słubicki (Słu-
bice – Grażyna Dereń), salceson 
wiejski, szynka tradycyjna;

• produkty rybołówstwa: mie-
szanka rybna w  zalewie octowej 
(„Dolatówka” Magdalena i  An-
drzej Dolata), wojnowska ryba na 
kwaśno (Kotlina Kargowska);

• warzywa i owoce: jabłka odmiany 
Landsberska, inaczej Reneta 
Landsberska (Gorzów Wielko-
polski – Jan Skałecki), kapusta 
kwaszona nadnotecka (Henryk 
Sondej), ogórki kiszone nadno-
teckie (Lipki Wielkie – Henryk 
Sondej), papierówka w  syropie 
(Santok – Leokadia Wołoszczuk), 
śliwka gubinka (Gubin);

• wyroby piekarnicze i cukiernicze: 
bochen chleba starowiejskiego 
(Piekarnia Władysław Giza), chleb 
domowy na zakwasie (Grażyna 
Dereń), chleb z dodatkiem nasion 
lnu (GS „Samopomoc Chłopska” 
w Żarach), chleb ze starego pieca, 
lubuskie pierniki, paska buko-
wińska lub chleb bukowiński, 
strudel lub strucla (Zofi a Koman 
i Marta Najdek), szarlotka z lands-
berską (Wieńczysława Piór-
kowska);

• oleje i  tłuszcze: olej lniany tło-
czony na zimno;

• miody: miód akacjowy (Ignacy 
Żegleń), miód łąkowy z  Doliny 
Noteci (Wiesław Dudek), miód 
pitny - trójniak (Przemysław Kar-
wowski), miód wielokwiatowy, 
ziołomiód pokrzywowy;

• gotowe dania i  potrawy: gołąbki 
w  kiszonej kapuście z  ziemnia-
kami, pierogi z kapustą i grzybami 
leśnymi (Grażyna Dereń), pierogi 
z  kaszą gryczaną i  twarogiem 

(Grażyna Dereń), szynka z  dzika 
pieczona (Kłodawa);

• napoje: jarzębiak i jarzębiak na wi-
niaku (Przemysław Karwowski), 
nalewka deptucha, nalewka 
z  owoców derenia, naturalnie 
mętne soki z Solnik (Sad Solniki), 
piwo wschowskie (Browar „Edi” 
Edward Wilk), piwo witnickie 
(Browar Witnica), piwo zielono-
górskie (minibrowar „Haust”), 
syrop z  płatków róż, wino gro-
nowe (Winnica „Kinga” - Kinga 
i  Robert Koziarscy), wino jabł-
kowe.

W  Słubicach, które w  tym roku 
obchodzą jubileusz 70-lecia ist-
nienia, istniało już wiele kultowych 
lokali, m.in. „Rondo” (alias Irena) 
w  miejscu dzisiejszego kompleksu 
Collegium Polonicum, „Graniczna” 
nieopodal placu Wolności, czy też do 
dzisiaj istniejąca restauracja „Odra” 
przy południowej pierzei placu Przy-
jaźni. Większość lokali powojen-
nych ulokowano w zupełnie nowych 
miejscach, choć zdarzały się, czy 
wyjątki, jak właśnie „Graniczna” na 
miejscu „Werner’s Bierstuben”.

Tworzeniu się nowych produktów 
tradycyjnych sprzyjało istnienie 
w  Słubicach dwóch Państwowych 
Gospodarstw Rolnych, przy czym 
jeden z  nich nazywano „białym” 
a  drugi „czerwonym”. Wcześniej 
funkcjonowały tam niemieckie 
folwarki, jeden specjalizujący się 
w  zbiorach zboża, a  drugi w  pro-
dukcji mięsa.

Od ponad 60 lat mięso na schab 
po słubicku pozyskiwało się i nadal 
pozyskuje się przede wszystkim ze 
świń rasy polskiej białej zwisłouchej 
od hodowców wyłącznie z  Ziemi 
Lubuskiej. Przygotowanie takiego 

schabu jest dosyć czaso- i  praco-
chłonne, stąd jego obecność tylko 
podczas szczególnie ważnych okazji, 
np. przyjęcia weselnego czy Świąt 
Bożego Narodzenia.

Właściwy kawałek schabu bez 
kości trzeba przygotować w  ma-
rynacie, a  wcześniej rozdrobnić 
i  posiekać przyprawy: czosnek, 
majeranek, pieprz, który nadadzą 
mięsu odpowiedni aromat. Dodat-
kowe walory aromatyczno-sma-

kowe powstają poprzez wędzenie 
w zimnym dymie drewnem starych 
odmian drzew owocowych, najle-
piej jabłoni lub śliwy. Wędzenie tego 
typu ma też kolejną zaletę, a miano-
wicie wydłuża świeżość schabu.

To wszystko to jednak dość nie-
odległa historia kuchni regionalnej. 
Słubice mają przecież kilkusetletnią 
tradycję kuchni brandenburskiej, 
która królowała na miejscowych 
stołach do 1945 r. Czym różniła się 
od tej obecnej?

Przedwojenna kuchnia branden-
burska, od 1945 r. kontynuowana 
wyłącznie na zachód Odry, była 
i  z  pewnością nadal jest o  wiele 
bardziej jednolita od powojennej 
kuchni lubuskiej. Kierując się kryte-
rium geografi cznym można jednak 
zauważyć pewne różnice pomiędzy 
kuchnią na zachód i  wschód od 
Odry, albo kryterium administra-
cyjnym – w rejencjach poczdamskiej 
i frankfurckiej.

Zdarzały się potrawy charaktery-
styczne wyłącznie dla poszczegól-
nych podregionów Brandenburgii 
oczywiście pojmowanej wówczas 
o  wiele szerzej niż obecny land 
Brandenburgia. Inne smaki kró-
lowały np. na terenie Uckermark, 
inne w  Dolnych Łużycach (Cot-
tbus), a  jeszcze inne na Ziemi To-
rzymskiej (Ośno Lubuskie, Rzepin, 
Sulęcin). Zawsze była to jednak 
kuchnia blisko natury, korzystająca 
ze smaków produktów sezonowych, 
jak szparagi wiosną czy brukiew 
i grzyby jesienią.

Wśród ryb najchętniej jadano 
szczupaka esox, sandacza pospoli-
tego, węgorza i  karpia - zwłaszcza 
tego z  okolic Peitz. Nie brakowało 
też gotowanej szynki, grzybów 

(zwłaszcza kurek, podgrzybków bru-
natnych i borowików szlachetnych), 
oleju lnianego, ogórków, rzepy, 
szparagów (zwłaszcza tym białych), 
no i  ziemniaków sprowadzonych 
zresztą do Niemiec przez samego 
Fryderyka Wielkiego. Zupy jedno-
garnkowe sporządzano na co naj-
mniej 40 sposobów, zawsze jednak 
przy użyciu kiełbasy albo boczku!

Wiele produktów i gotowych dań 
zyskało miano szprewaldzkich, 

m.in. szprewaldzka zupa ogórkowa, 
niezwykle popularny do ryb sos 
szprewaldzki, szprewaldzkie bliny 
maślane, szprewaldzka świeża kieł-
basa z  mielonego mięsa wieprzo-
wego, szprewaldzkie korniszony, czy 
szprewaldzki gulasz karpiowy. Ale 
nie tylko...

Sos szprewaldzki tzw. Spre-
ewälder Sauce przypomina nieco 
francuski sos beszamelowy, ale jest 
od niego starszy. Biały sos bazowy 
powstaje z pół litra bulionu rybnego 
i  jasnej zasmażki; bulion powstaje 
przy użyciu pietruszki, koperku, 
cebuli i  innych przypraw według 
uznania, np. pieprzu cytrynowego; 
do tego masło i  śmietana. Według 
niektórych receptur zamiast jasnej 
zasmażki stosuje się roztrzepaną 
mąkę, do tego jasne piwo i na koniec 
ewentualnie jeszcze żółtko z  jajka. 
Sos tego typu idealnie pasuje do 
szczupaka.

Jeśli chodzi o  inne sosy, to popu-
larne były te klasyczne ponadregio-
nalne, np. myśliwski do dziczyzny, 
czy holenderski do szparagów, ale 
i  typowo regionalne, np. polski 
zwany szarym, a  w  wersji wy-
kwintnej złoty dzięki użyciu sza-
franu. Ma słodko-kwaskowy smak 
i  kojarzył się szczególnie z  potra-
wami na Wielkanoc.

Co ważne, w  prawobrzeżnym 
Frankfurcie, czyli przedwojen-
nych Słubicach, serwowano rów-
nież potrawy nowomarchijskie 
(Neumärkische Gerichte), bardziej 
popularne na wschód od Odry, 
nieco uwolnione od wpływów 
berlińskich, za to z  odczuwalnymi 
wpływami polskimi, czy ściślej 
wielkopolskimi, np. w Drezdenku, 
Gorzowie, Sulęcinie, Ośnie Lu-
buskim, czy w  Rzepinie. Do tej 
kuchnia zaliczyć możemy chłod-
niki np. z  buraka ćwikłowego, 
jednogarnkową zupę brukwiową 
(Wrukeneintopf), czy karpia 
w sosie polskim.

Co roku na prawobrzeżnym 
przedmieściu Frankfurtu nad Odrą – 
Dammvorstadt wypijano hektolitry 
„złotego trunku”, m.in. ciemne piwo 
Neuzeller, ale też Berliner Kindl, 
Patzenhofer, Schultheiß Pilsener 

albo wyroby lokalnego browaru 
Ostquell-Brauerei.

 Przedwojenne lokale na terenie 
dzisiejszych Słubic posiadały różne 
profi le i  standardy. Wiele z  nich 
zostało uwiecznionych dla potom-
ności na starych pocztówkach, m.in. 
z wydawnictwa Richarda Schinkera, 
ale i Hansa Andresa, Klausa Brauna, 
Franza Köhlera, Fritza Müllera, Sieg-
munda i  Gustava Saulsohnów oraz 
Hermanna Schinkera.

Najmniej skomplikowaną ga-
stronomię oferowały bary i  pi-
wiarnie, np. Werner’s Bierstube, 
późniejsza „Graniczna”. Zdarzały 
się cukiernie, a  jedną z  nich w  bu-
dynku dawnej fabryki jedwabiu, tj. 
miejscu dzisiejszego Ronda Soli-
darności, prowadziła Clara Lauter. 
Była też leśniczówka przy ul. Spor-
towej z  lokalem Hängebusch pro-
wadzonym przez Paula Mendego, 
jak i szereg gościńców np. Gasthaus 
Bürgergarten przy Crossener Straße, 
obecnie zbieg ul Kościuszki i  ul. 1 
Maja, czy Gasthaus zur Einigkeit 
przy Sonnenburger Straße, obecnie 
ul. Wojska Polskiego.

 Na samym końcu pozostają oczy-
wiście klasyczne restauracje, ser-
wujące m.in. kuchnię regionalną: 
Kleisthöhe, Goldener Löwe (Otto 
Richter, potem D. Forbrich), Leopold-
-Garten (G. Haase), Paradiesgarten 
(M. Keiling), Stadt Berlin (Kasimir 
Küchler), Weiß-Vorverk (Hermann 
Siemon), Zum Oderwall (Friedrich 
Bergemann) oraz Zur Wartburg (Ju-
lius Pieper), a także lokale bez nazwy 
własnej prowadzone przez restaura-
torów tj. Walter Dahley, Karl Desterle, 
Johann(es) Härchen, W. Pohlmann, 
K. Schickert, G. Siebert, Paul Werner.

Własne kasyna mieli oczywiście 
żołnierze z  koszar przy ul. Piłsud-
skiego oraz z  lotniska wojskowego 
Fliegerhorst, które obecnie sta-
nowi teren specjalnej strefy ekono-
micznej. Wojskowi nie mogli jednak 
liczyć na żadne rarytasy, bo tak jak 
w dzisiejszej armii szczególną popu-
larnością cieszyła się... grochówka.

Roland Semik, 
społeczny opiekun zabytków 

w powiecie słubickim, regionalista

Tak smakowały dawne Słubice... 
Odkrywamy lokalną kuchnię sprzed lat!

 Każdy z nas słyszał pewnie o miejscowych produktach regionalnych - schabie tradycyjnym po słubicku albo renecie 
landsberskiej, ale czy umiemy powiedzieć, co charakteryzowało kuchnię lokalną ostatnich stuleci i gdzie jadano naj-
chętniej? Historia w tym zakresie okazuje się dość ciekawa i... niezwykle smakowita.
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Powędrujmy razem po 
labiryncie sztuki współczesnej 

Rozmowa z Anną Panek-Kusz ze słubickiej galerii OKNO, jedną z organizatorek Festiwalu Nowej Sztuki „lAbiRynT”, 
który od 23 do 25 października 2015 roku, po raz szósty zagości w Słubicach i we Frankfurcie nad Odrą. Tegorocznym 
hasłem festiwalu są „Stany chwilowe”. 

- Kogo będziemy gościć w tym roku 
na festiwalu?
- Artystów z Czech, Francji, Japonii, 
Niemiec, Polski, Ukrainy, USA, Wę-
gier i  Włoch, którzy będą szukać 
odpowiedzi na następujące pytania: 
Ile czasu trwa stan chwilowy? Mi-
nutę, sekundę, miesiąc, rok, a może 
całe życie? Czym jest? Czy jest uczu-
ciem, myślą, wiarą, wyobrażeniem, 
głosem czy raczej trwającym już 
jakiś czas stanem duszy? A  może 
to tylko obecność w  miejscu - te-
raźniejsza, wspólna, chwilowa? 
Wszystko zależy od tego co mie-
rzymy i  do jakiego wzorca to przy-
równujemy. Decydujący za każdym 
razem będzie punkt odniesienia, 
który - chwilowo stały - w razie po-
trzeby może się zmieniać. Odpo-
wiedzi na zadane pytania może być 
nieskończenie wiele. Tym ciekawiej 
zapowiada się tegoroczny „lAbi-
RynT”. W  programie mamy prawie 
trzydzieści wystaw. Zobaczymy fo-
tografi e, grafi kę, malarstwo, rzeźbę, 
instalacje, collage, performance, 
fi lmy artystyczne. Będziemy mieli 
okazję do wysłuchania wykładów, 
wzięcia udziału w  recitalu oraz 
promocji książki. Misją naszego 
festiwalu jest promocja szeroko ro-
zumianej sztuki współczesnej. Gdy 
byłam na festiwalu sztuki w Wenecji 
to bardzo mało było już tam trady-
cyjnego malarstwa, a  coraz więcej 
fotografi i, instalacji i multimediów. 

- Wśród artystów, którzy wezmą 
udział w  tegorocznym festiwalu 
mamy też kilku słubiczan. Kto po-
każe swoje prace? 
- Wystawę indywidualną będzie 
miał m.in. Tomasz Fedyszyn. Po-
każe swoje monochromatyczne ob-
razy, w  odcieniach szarości, które 
operują geometrycznymi formami 
i  w  czasie prezentacji zostaną spe-
cjalnie oświetlone. W  nowym 

świetle nabiorą nowego znaczenia 
i zaistnieją w takiej formie tylko na 
chwilę. Zapraszamy też na wystawę 
fotografi i Adama Czerneńko „Fał-
szywe przestrzenie”, które odkryją 
swoje piękno i  tajemnicę dopiero 
po założeniu specjalnych okularów 
do oglądania zdjęć w  formacie 3D. 
Ciekawie zapowiada się wystawa 
obrazów Piotra Paraniaka, słubi-
czanina, który obecnie mieszka 
i   tworzy w  Poznaniu. Będzie też 
moja wystawa, która powstała 
w  ramach projektu „Ławeczka”. 
Składają się na nią fotografi e, które 
robiłam przez kilka lat z  okna ga-
lerii. Na tytułowej ławeczce, która 
stoi nad Odrą, siadali różni ludzie: 
młodzi, starzy, Polacy, Niemcy, po-
dróżni jadący na Przystanek Wo-
odstock, którym się przyglądałam, 
utrwalając ich gesty. Byli zwróceni 
do mnie tyłem, nieświadomi, że 
są fotografowani. W  ten sposób 

powstała bardzo fajna seria zdjęć 
o  ludzkich relacjach. Słubiczanie 
zaprezentują też swoje prace na wy-
stawie „ Akademii Fotografi i i Mul-
timediów „lAbiRynT”. Są to osoby, 
które wzięły udział w  warsztatach 
z artystami z Polski i Niemiec, które 
odbywały się już od kwietnia tego 
roku. Pokażą swoje fotografi e zro-
bione zarówno tradycyjnymi apara-
tami fotografi cznymi, ale też takie, 

które powstały z  użyciem kamery 
otworkowej czy przy wykorzystaniu 
papieru fotografi cznego, którego 
emulsję fotografi czną zastępuje sok 
z buraka. 

- Czego Pani zdaniem nie można 
przegapić podczas tegorocznego 
festiwalu? 
- W galerii OKNO, zaraz po inaugu-
racji festiwalu, zapraszamy na mię-
dzynarodową wystawę „W  trakcie”. 
Jej kurator Jerzy Olek namówił ar-
tystów, żeby pokazali dzieło niedo-
kończone, w trakcie pracy nad nim, 
żeby ujawnili możliwości, które 
obraz jedynie skrótowo sygnalizuje. 
Miał to być jednak taki sygnał, który 
daje szansę wyobraźni. Polecam, 
bo warto pobudzić wyobraźnię. 
Zresztą cały festiwal pełen jest inte-
resujących artystycznych realizacji. 
Wojciech Skowron w  swoich wy-
myślonych, animowanych fi lmach 
„Przypadki nieobserwowane” po-
kazuje możliwe światy, które nie-
wykluczone, że dałoby się zobaczyć 
gdyby tylko wystarczająco szybko 
odwrócić głowę. Ukraiński artysta 
Mykola Dzhychka zaprezentuje 
collage inspirowane pracowniami 
artystów, a  Czech Jiří Hanke cykl 
fotografi i „Widoki z  okna”. Seria ta 
powstała w  1981 roku w  ówczesnej 
Czechosłowacji, okupowanej przez 
sowieckie czołgi, a Jiři Hanke, obser-

wował świat zewnętrzny z ochronnej 
perspektywy swojego mieszkania. 
Ciekawie zapowiadają się również 
wystawy w Uradzie, gdzie Paweł Jan-
czaruk, Marek Poźniak i Paweł Kula 
zaprezentują fotografi e z kamer ob-
scura własnego autorstwa. 

- Jaka będzie formuła tegorocznego 
festiwalu?
- Jak co roku polegać będzie na ko-
lejno odbywających się wernisa-
żach, pokazach fi lmów, wykładach, 
happeningach, spotkaniach z  ar-
tystami. Program został tak skon-
struowany, by kolejne prezentacje 
następowały po sobie, umożliwiając 
wzięcie udziału we wszystkich za-
planowanych wydarzeniach. Cechą 
charakterystyczną festiwalu jest 
jego dostępność i  przyjazna atmos-
fera sprzyjająca poruszaniu się po 
„labiryncie” sztuki współczesnej. 
Podczas każdego wernisażu autor 
pracy staje przed widzami i  doko-
nuje prezentacji swojego dzieła. 
Przybliża w  ten sposób przyświe-
cające mu podczas tworzenia idee, 
przywołuje odniesienia, objaśnia 
użyte symbole. Podczas festiwalu 
żadna praca i  żaden artysta nie po-
zostają anonimowi, a żadne pytanie 
nie pozostaje bez odpowiedzi. 

- Dziękuję za rozmowę 
Beata Bielecka 
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W trakcie
Piątek 23.10.2015 / godz. 15.45
kurator: Jerzy Olek; autorzy: Zsolt Gyenes, John 
Held Jr., Leszek Maluga, Koji Morioka, Hiroko Maya 
Okahashi, Jürgen Olbrich, Jerzy Olek, Antoni Porczak, 
Berty  Skuber, Zdenék Stuchlik, Riwan Tromeur; 
miejsce: Galeria OKNO SMOK

Zapraszając artystów do udziału w wystawie, sugerowa-
łem, by zaproponowali to, co jest szkicem, projektem, żeby 
nie powiedzieć – zamysłem w procesie i pokazuje jedną 
jego fazę, pojedynczy przejściowy stan. Żeby zatem ujaw-
nili możliwości, które obraz jedynie skrótowo sygnalizuje. 
Miałby to jednak być taki sygnał, który daje szansę wy-
obraźni. Obraz-nie-obraz: metaobraz, czyli coś, co wycho-
dzi poza percepcję powszedniego doświadczenia i co tym 
samym podnosi wzrokową świadomość, wzbogacając ją. 
Jednocześnie przyznaję rację tym, którzy uważają, że nie 
powinno się poszukiwać znaczenia rzeczy poza nimi sa-
mymi, że nie da się od nich uciec w stronę abstrakcji.

Jerzy Olek

Powrót Golema
Piątek 23.10 / godz. 17.00 
Autor: Grzegorz Przyborek; 
miejsce: Galeria Mała SMOK

(…) Przyjęło się mówić, że czas i fotografi  a tworzą niero-
zerwalną jedność. Bywają jednak fotografi e bez czasu, nie 
ukazujące czy nie splecione z czasem przeszłym, obojęt-
ne na tu i teraz. Mogłyby się wydarzyć godzinę temu lub 
nawet wieki temu. Fotografi a poza czasem jest trudna, 
pytająca i tajemnicza. Nie wywołuje uśmiechu, czy nar-
cystycznego samozadowolenia, jest kłopotliwym Obcym, 
z którym nie wiemy co zrobić. Wywołuje tylko emocje 
i uczucie wejścia w nieznane – kocham taką fotografi ę.

Fałszywe przestrzenie
Sobota 24.10 / godz. 10.30
Autor: Adam Czerneńko; miejsce: Pustostan przy ulicy 
Rosa Luxemburg 43 Frankfurt nad Odrą 

Celem mojego zbioru jest odejście od sceny, w której 
zawieszone są przedmioty oraz podmioty we wszelkich 
możliwych relacjach (martwa natura, sceny rodzajowe, 
reportaż wojenny itd.) i przesunięcie w stronę odbio-
ru przestrzeni jako formy abstrakcyjnej. Odbywa się to 
oczywiście w bardzo umowny sposób – paradoksalnie 
przy pomocy fotografi i, której główną cechą jest realność 
rejestracji. Rejestracja pozostaje dalej realna, natomiast 
przestrzeń w fotografowanych refl eksach światła i cie-
niach transparentnych przedmiotów oglądanych przez 
dwubarwne okulary jest czysto wirtualna i fałszywa.

Ławeczka
Sobota 24.10 / godz. 10.40
Autor: Anna Panek-Kusz; miejsce: Pustostan przy ulicy 
Rosa Luxemburg 43 Frankfurt nad Odrą 

Ławeczka jest stała, zmieniają się przypadkowi ludzie, 
przechodzą, znikają, są tylko na chwilę, na moment. Ob-
serwuję i rejestruję wzajemne relacje, gesty, układ ciała. 
Siadający na ławeczce nie wiedzą, że są fotografowani, to 
pozwala wyeliminować napięcie, sztuczność relacji. Ła-
weczka to projekt, który pozwala patrzeć na ludzi bez na-
chalnej relacji fotograf–fotografowany. W subtelny spo-
sób przemawia, dając impuls do refl eksji o przemijaniu, 
miłości, przyjaźni, samotności, radości.

Fragmentacja przestrzeni
Sobota 24.10; / godz. 11.00
Autor: Thomas Hellinger; miejsce: Pustostan przy ulicy 
Rosa Luxemburg 43 Frankfurt nad Odrą 

Czas, przestrzeń i ruch są znaczącymi aspektami moich 
obrazów. Warstwowanie rożnych fragmentów obrazów 
zarówno podczas ich tworzenia, jak i podczas ich odbio-
ru jest procesem mocno nastawionym na czas. Poprzez 
fragmentację struktury przestrzeni proces widzenia zo-
staje przerwany i musi być bezustannie wyznaczany na 
nowo. Takie działanie tworzy szczególny ruch w procesie 
widzenia i staje się głównym tematem mojej pracy. Na-
kładanie fragmentów obrazu tworzy przestrzeń, która 
wymyka się jasno rozpoznawalnej strukturze przestrze-
ni, mając na celu czasowy aspekt postrzegania.

Naczynia czasu
Piątek 23.10 / godz. 16.30
Autor: Ute Hoff ritz; 
miejsce: Pracownia plasty czna SMOK 

Człowiek, tak jak wszystkie istoty żyjące, jest „naczyniem 
czasu”, a przy tym jednocześnie, jako jedyny świadomy 
jego upływu, obserwatorem, a więc zarówno przedmio-
tem, jak i podmiotem. Również w grupie moich rzeźb, 
w której taki sam kształt pojawia się w formie pozytywu 
i negatywu, chodzi właściwie o niepojęte doświadczenie, 
że coś istnieje i po chwili znika, zostawiając po sobie pu-
ste miejsce i na odwrót.
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Pentimenti
Sobota 24.10 / godz. 10 45
Autor: Ute Lindner; miejsce: Pustostan przy ulicy Rosa 
Luxemburg 43 Frankfurt nad Odrą 

Ute Lindner prezentuje w ramach tej wystawy kolaże 
dużego formatu w technice cyjanotypowej. Technika ta, 
zwana również niebieskim drukiem, jest starą metodą 
kserografi czną, dzięki której za pomocą światła słonecz-
nego powstają jaskrawe obrazy w błękicie paryskim. Po-
jęcie „Pentimenti“, które dało tytuł wystawie już w 2012 r. 
w Lowenpalais w Berlinie, określa w tradycyjnym sensie 
niewidoczne obrazy kryjące się w niższych warstwach 
koloru, które ukazać można jedynie za pomocą promieni 
UV lub rentgenowskich.

Ślady – przybliżenia... 
Sobota 24.10 / godz. 12.30
Autor: Krzysztof Polkowski; 
miejsce: Pustostan przy ul. Karl-Marx-Straße 179 

Instalacja składa się z autorskich instrumentów optycz-
nych do oglądania miniaturowych obiektów rysunko-
wo-malarskich oraz z zapętlonej 6-minutowej projekcji 
wyświetlanej na ekranie lub ścianie. Ideą projektu jest 
przybliżenie tego, czego zwykle nie widzi oko, kiedy nie 
jest uzbrojone w dodatkowe przyrządy pozwalające na 
wniknięcie w szczegół, detal, strukturę. Niewielkie po-
wierzchnie obserwowane z większej odległości przez 
instrument z soczewką stają się monumentalne, a pro-
jekcja na ekranie tylko potęguje to wrażenie. Relacje 
małe–duże, miniaturowe-monumentalne, brak koloru–
kolor podają w wątpliwość faktyczny i obiektywny wy-
gląd rzeczy. Projekt stawia pytania dotyczące powierz-
chowności (w dosłownym znaczeniu tego słowa) odbioru 
dzieł sztuki. Ma również wytrącać widza z poczucia kom-
fortu w obcowaniu z tym, co obserwuje.

Obrazy ty mczasowe
Sobota 24.10 / godz. 13.15
Autor: Tomasz Fedyszyn; 
miejsce: Stary warsztat samochodowy 

Projekt ten jest próbą ożywienia, wprawienia w ruch sta-
tycznej formy, jaką jest namalowany obraz. Interakcja 
między dwuwymiarowym rysunkiem a rzuconym na 
niego światłem odkrywa przed nami nową przestrzeń 
pełną głębi, sprawiając wrażenie trójwymiarowości i ru-
chu.

Rezonans – zatrzymanie 
się czy spotkanie?
Sobota 24.10; / godz. 15.15
Kurator: Rudolf Němeček; autorzy: Petr Balíček, Jiřina 
Hankeová, Jiří Hanke, Jaroslav Malík, Petr Moško, 
Rudolf Němeček, Iva Pavlátová, Pavel Rejtar, Zdeněk 
Stuchlík, Petr Šulc; 
miejsce: Uniwersytet Ludowy we Frankfurcie 

Fotografi e Pavla Rejtara to otwarty dialog autora z wi-
dzem. Droga szukania i poznania, również alternatywa 
dla możliwego. Jaroslav Malík znalazł szklane negatywy 
z okresu Austro-Węgier. Wykonał je patolog. Jaroslav nie 
opowiada historii, parafrazuje, uzupełnia własnymi fo-
tografi ami i zaciera granicę między odczuciami lekarza 
a własnymi. Petr Balíček dokładnie bada i obserwuje 
swoje ciało – zbolałe, chore, starzejące się – ciało wrogie. 
Jiřina Hankeová wprowadza niepokój w dusze widzów 
tematem „Jabłko Ewy”. Jiří Hanke obserwuje i utrwala, 
jak się zmieniają z biegiem czasu obiekty jego zaintere-
sowań. Iva Pavlátová z kompozycji strukturalnych two-
rzy nową abstrakcyjną architekturę. Petr Moško łączy 
w swych obrazach więcej równoczesnych wydarzeń. Ru-
dolf Němeček zastanawia się, jak zawrzeć w kamieniu 
informacje, które przetrwają wieki. Zdeněk Stuchlík ob-
razowo pokazuje refl eksję nad światem i jego rozwojem 
w niekończącej się spirali. Petr Šulc zamyka temat foto-
grafi ami i grą słowną: „STANYCHWILOWESTANYCHWI-
LOVESTANYCHVILOVES TANYCHWILOWE”.

Rudolf Němeček

Akademia Fotografi i 
i Multimediów „lAbiRynT”
Sobota 24.10 / godz. 16.00
koordynator projektu: Michael Kurzwelly; 
Wykładowcy: Dawid Gębala, Paweł Kula,
Michael Kurzwelly, Ute Lindner, Anna Panek-Kusz

Jak co roku do udziału w akademii zaprosiliśmy zain-
teresowanych w wieku od 16 do 99 lat, by każdy z nich 
mógł pogłębić swoją wiedzę i poznać nowe wymiary 
sztuki. Tradycyjnie też przygotowano ofertę skierowaną 
zarówno do początkujących, zaawansowanych, jak i do 
artystów. Wielu uczestników przewinęło się przez różno-
rodne warsztaty akademii w ciągu tych kilku lat i są mię-
dzy nimi tacy, którzy zaczynali jako amatorzy, a dziś wy-
pracowali już sobie własną pozycję artystyczną i tworzą 
samodzielnie. Postrzegam to jako ogromny sukces naszej 
Akademii Fotografi  i i Multimediow, której głównym ce-
lem jest pobudzanie artystycznego potencjału mieszkań-
ców Słubic i Frankfurtu.

Kalendarz Zofi i
Niedziela 25.10; / godz. 10.45
Autor: Paweł Janczaruk; miejsce: Dolina Uradu 

Przyroda przypomina nam o upływie czasu i przemija-
niu naszego życia. Życie jest jak chwila: wiosenne naro-
dziny, letnia beztroska, jesienna mądrość i zimowe umie-
ranie. Wiosną przyroda budzi się ze snu. Z każdym dniem 
widać zmianę.(…) Na pory roku można spojrzeć jak na 
obraz ludzkiego życia. Chwila, która prowadzi nas przez 
życie: delikatne kiełki wiosny, młodzieńcze kontrasty 
lata, dojrzałość jesieni i ból zimy u schyłku życia.
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23.10.2015 piątek
15.15  inauguracja festiwalu lAbiRynT
 Sala kameralna Słubickiego Miejskiego 
 Ośrodka Kultury 

15.45  otwarcie wystawy „W trakcie” – kurator: Jerzy 
Olek, autorzy: Zsolt Gyenes, John Held Jr., Le-
szek Maluga, Koji Morioka, Hiroko Maya Okaha-
shi, Jürgen Olbrich, Jerzy Olek, Antoni Porczak, 
Berty  Skuber, Zdenék Stuchlik, Riwan Tromeur

 Galeria „Okno” 

16.30  Ute Hoff ritz – „Naczynia czasu”
 Pracownia plastyczna SMOK

16.45  „1/125” – kurator: Agnieszka Talaśka; autorzy: 
Katarzyna Bojko-Szymczewska, Krzysztof Gry-
giel, Adam Juszkiewicz, Kinga Klorek, Joanna 
Kozera, Magda Kuca, Weronika Markiewicz, 
Daria Mielcarzewicz, Michał Paź, Zofi a Puszcz, 
Mikołaj Sitkiewicz, Agnieszka Talaśka

 Sala taneczna na II p. SMOK

17.00  Grzegorz Przyborek – „Powrót Golema”
 Galeria Mała

17.15  Jiři Hanke – „Widoki z okna”
 Foyer SMOK

17.30  promocja książki Jerzego Olka 
 „Zobaczyć idealne, czyli bezkresy kresek”

 wykłady: 
 Antoni Porczak – „Dwa paradygmaty  sztuki”
 Leszek Maluga – „Porządki chwilowe”
 Grzegorz Sztabiński – „Sztuka a świat dyskursów”
 Sala kameralna Słubickiego Miejskiego 
 Ośrodka Kultury 

19.15  fi lmy:
 Berty  Skuber – „Epicykle”
 Hiroko Maya – „Przed i po Photoshopie”
 Hiroko Maya – „Moda na przeźroczach”
 Magda Matwiejew – „Talia osy”
 Magda Matwiejew – „Morphett e” 
 Sala kameralna Słubickiego Miejskiego 
 Ośrodka Kultury 

24.10.2015 sobota 
10.00  Przejście do Frankfurtu nad Odrą

10.30 Adam Czerneńko – „Fałszywe przestrzenie”
-11.15 Anna Panek-Kusz – „Ławeczka”
 Wojciech Skowron – „Przypadki nieobserwowane”
 Thomas Hellinger – „Fragmentacja przestrzeni”
 Pustostan przy ulicy Rosa Luxemburg 43 

Frankfurt nad Odrą

11.20 Tobias Stengel – „Plasty czne strategie i pomysły”
-11.55 i studenci ASP w Dreźnie: Leopold Dietrich, Tho-

rid Garbe, Ardett e Hansen, Susanne Hilsenbeck, 
Anna Kröger, Eva Radt, Susi Schwichtenberg, 
Julia Sty rie

lAbiRynT 2015 - Program
 Mykola Dzhychka – „Immunitet dla arty sty ”
 Ute Lindner – „Pentimenti” 
 Pustostan przy ulicy Rosa Luxemburg 43 

Frankfurt nad Odrą

12.00  Grzegorz Sztabiński – 
-12.40 „Pismo natury: transcendencja 2”
 „Widzieć siebie” – kurator: Jerzy Olek; wystawa 

studentów SWPS Uniwersytetu Humanisty czno-
społecznego we Wrocławiu 

 Krzysztof Polkowski – „Przybliżenia”
 Pustostan przy ul. Karl-Marx-Straße 179

13.00  Justy na Miklasiewicz – „Quadrillage” 
 Tomasz Fedyszyn – „Obrazy ty mczasowe”
 Stary warsztat samochodowy

15.15 „Rezonans – zatrzymanie się czy spotkanie?” 
– kurator: Rudolf Němeček; autorzy: Petr 
Balíček, Jiři Hanke, Jiřina Hankeová, Jaroslav 
Malík, Petr Moško, Rudolf Němeček, Iva Pavláto-
vá, Pavel Rejtar, Zdeněk Stuchlík, Petr Šulc

 Uniwersytet Ludowy we Frankfurcie

16.00 otwarcie wystawy uczestników „Akademii 
Fotografi i i Multimediów lAbiRynT” – koordyna-
tor projektu: Michael Kurzwelly, wykładowcy: 
Dawid Gębala, Paweł Kula, Michael Kurzwelly, 
Ute Lindner, Anna Panek-Kusz

 Uniwersytet Ludowy we Frankfurcie

16.45 fi lmy:
 Katharina Groß – „Ziemia”
 Holger Wendland – „Chcę z powrotem moje futro”
 Stephen Malinowski – „MAM: Toccata i fuga d-

-moll Bacha, Fantazja improptu i Nokturn H-dur 
Chopina”

 Uniwersytet Ludowy we Frankfurcie

19.30  Dawid Gębala – recital 
 Słubicki Miejski Ośrodek kultury SMOK

25.10.2015 niedziela
wyjazd autobusu o 10.00 – ul. Piłsudskiego 14 przy 
akademikach

10.45  Paweł Janczaruk – „Kalendarz Zofi i”
– 11.45  Marek Poźniak – „Take it slow” 
 Paweł Kula – „Fotografi a do zapamiętania”
 Akcent muzyczny
 Dolina Uradu

11.45  wyjazd autobusu w kierunku Słubic

12.15  Piotr Paraniak – „Ring”
 Foyer Collegium Polonicum

12.30  Zbigniew Muziewicz – „Nieodgadnione”
 Sala kameralna Collegium Polonicum

12.45 wykłady:
 Paweł Kula – „Słońce jest otworem, przez który 

wpada światło”
 Hubert Trammer – „Życie składa się z sytuacji 

ty mczasowych”
 Mała aula Collegium Polonicum

13.30 Zakończenie festiwalu
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INFORMACJA

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

22 września 2015r. wywieszono wykaz nieruchomości gruntowych, stanowią-

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

- Słubice ul. Rysia, działka 949/27 o pow. 17m2 – grunt wraz z garażem.

Wykaz wywieszono dnia 22 września 2015r. na okres 21 dni w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Słubicach oraz na stronie urzędu www.bip.slubice.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskie-

go w Słubicach przy ul. Akademickiej 1 - Wydział Gospodarowania Nieruchomo-

ściami i Architektury lub telefonicznie 095 737 20 51. 

Słubice, dn. 28.09.2015 r. 

INFORMACJA

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

01 października 2015r. wywieszono wykaz nieruchomości gruntowych, stano-

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

- Słubice ul. Szczecińska, działka 62/50 o pow. 19m2 – uzupełnienie luki w zabu-

dowie szeregowej garaży murowanych / odbudowa garażu.

Wykaz wywieszono dnia 01 października 2015r. na okres 21 dni w siedzibie Urzę-

du Miejskiego w Słubicach oraz na stronie urzędu www.bip.slubice.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskie-

go w Słubicach przy ul. Akademickiej 1 - Wydział Gospodarowania Nieruchomo-

ściami i Architektury lub telefonicznie 095 737 20 51. 

Słubice, dn. 02.10.2015 r. 

INFORMACJA

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

01 października 2015r. wywieszono wykaz nieruchomości gruntowych, stano-

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

- Słubice ul. Piska, część działki 949/195 o pow. 622m2 – uprawa warzyw,

- Słubice ul. Bolesława Chrobrego, część działki 404/4 o pow. 32,40m2 – zabu-

dowany garażem murowanym,

- Słubice ul. Bolesława Chrobrego, część działki 404/4 o pow. 68m2 – zieleń izolacyjna,

- Słubice ul. Kopernika, część działki 508/18 – reklama.

Wykaz wywieszono dnia 01 października 2015r. na okres 21 dni w siedzibie Urzę-

du Miejskiego w Słubicach oraz na stronie urzędu www.bip.slubice.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskie-

go w Słubicach przy ul. Akademickiej 1 - Wydział Gospodarowania Nieruchomo-

ściami i Architektury lub telefonicznie 095 737 20 51. 

Słubice, dn. 02.10.2015 r. 

INFORMACJA

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

01 października 2015r. wywieszono wykaz nieruchomości gruntowych, stano-

wiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do dzierżawy na okres 10 lat:

- Słubice ul. Bolesława Krzywoustego / ul. Władysława Łokietka, część działki 

1054 o pow. 60m2 – zieleń izolacyjna.

Wykaz wywieszono dnia 01 października 2015r. na okres 21 dni w siedzibie Urzę-

du Miejskiego w Słubicach oraz na stronie urzędu www.bip.slubice.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskie-

go w Słubicach przy ul. Akademickiej 1 - Wydział Gospodarowania Nieruchomo-

ściami i Architektury lub telefonicznie 095 737 20 51. 

Słubice, dn. 02.10.2015 r. 

INFORMACJA

W  Urzędzie Miejskim w  Słubicach 

w  dniu 2 października 2015 r. na 

okres 21 dni, tj. od dnia 2 paździer-

nika 2015 r. do dnia 23 październi-

ka 2015 r. wywieszono zarządze-

nie Nr  246/2015 Burmistrza Słubic 

w  sprawie ogłoszenia wykazu po-

mieszczeń gospodarczych, prze-

znaczonych do oddania w najem na 

okres do 3 lat:

• Słubice, ul. Kopernika 49, pow. lo-

kalu 13,10 m2, z przeznaczeniem na 

pomieszczenie gospodarcze,

• Słubice, ul. Kopernika 49, pow. lo-

kalu 6,95 m2, z przeznaczeniem na 

pomieszczenie gospodarcze,

• Słubice, ul. Wodna 1, pow. lokalu 

4,03 m2, z przeznaczeniem na po-

mieszczenie gospodarcze,

• Słubice, ul. Wodna 1, pow. lokalu 

3,15 m2, z przeznaczeniem na po-

mieszczenie gospodarcze,

• Słubice, ul. Wodna 1, pow. lokalu 

3,40 m2, z przeznaczeniem na po-

mieszczenie gospodarcze,

• Słubice, ul. Wodna 1, pow. lokalu 

3,66 m2, z przeznaczeniem na po-

mieszczenie gospodarcze.

INFORMACJA

W Urzędzie Miejskim w Słubicach w dniu 9 października 2015 r. na okres 21 dni, 

tj. od dnia 9 października 2015 r. do dnia 30 października 2015 r. wywieszono za-

rządzenie Nr 250/2015 Burmistrza Słubic w sprawie ogłoszenia wykazu pomiesz-

czeń gospodarczych, przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat:

• Słubice, ul. Paderewskiego 28, pow. lokalu 7,02 m2, z przeznaczeniem na po-

mieszczenie gospodarcze,

• Słubice, ul. Wojska Polskiego 141, pow. lokalu 8,69 m2, z przeznaczeniem na 

pomieszczenie gospodarcze,

• Słubice, ul. Wojska Polskiego 141, pow. lokalu 9,01 m2, z przeznaczeniem na 

pomieszczenie gospodarcze,

• Słubice, ul. Daszyńskiego 20, pow. lokalu 4,89 m2, z przeznaczeniem na po-

mieszczenie gospodarcze,

• Słubice, ul. Chopina 10, pow. lokalu 9,10 m2, z przeznaczeniem na pomieszcze-

nie gospodarcze,

• Słubice, ul. Wojska Polskiego 153, pow. lokalu 12,98 m2, z przeznaczeniem na  garaż.

Masz wiedzę o Nowym Lubuszu? 
Podziel się nią!

Z okazji 250. rocznicy powstania Nowego Lubusza Manfred Hunger, członek stowarzyszenia Heimatverein w Lebus, 
znawca historii Lebus i okolic, przygotowuje referat i artykuł na temat historii wsi. Pomaga mu w tym Magda Abra-
ham-Diefenbach. – Próbujemy znaleźć zdjęcia i inne materiały dotyczące historii wsi po 1945 roku i chciałabym prosić 
o pomoc mieszkańców gminy – mówi. 

-Zwracamy się z  prośbą o  udo-
stępnienie istniejących zdjęć, 
dokumentów historycznych czy 
wspomnień dotyczących historii 
polskiego osadnictwa na tym te-
renie i  dziejów wsi od lat 40. XX 
wieku do dziś – dodaje M. Abraham-
-Diefenbach i prosi o kontakt pod nr 
tel. 514 039 884 lub drogą mailową: 
m.abraham@instytut.net

Co dziś wiemy 

o Nowym Lubuszu?
W  1765 roku Fryderyk II Wielki 
polecił na terenach osuszonych, 
dzięki zbudowanemu w  pierwszej 
połowie XVIII wieku wałowi nad-
odrzańskiemu, utworzyć wsie dla 
kolonistów, którzy przybywać mieli 
do nich z  całej Europy. Jedną z  ta-
kich wsi był Nowy Lubusz (wówczas 
Neu Lebus). Część kolonistów nale-
żała do prześladowanych w  innych 
krajach mniejszości religijnych 
i  w  tolerancyjnych Prusach miała 
nadzieję na lepsze życie. W Nowym 
Lubuszu nie mieli jednak łatwych 
warunków, ziemia była piaszczysta 

i  trudna w  uprawie. Nowi miesz-
kańcy Nowego Lubusza byli przede 
wszystkim rzemieślnikami, mura-
rzami, stolarzami, tkaczami, był też 
jeden kowal. Pracowali we Frank-
furcie nad Odrą i w okolicznych fol-
warkach. Jako koloniści byli ludźmi 
wolnymi, w  pierwszych latach byli 
również zwolnieni z  podatków, 
otrzymywali mieszkanie i  kawałek 
ziemi. Początkowo we wsi posta-
wiono 23 domy mieszkalne i 30 bu-
dynków gospodarczych. Mieszkało 
tu około 200 osób, które pochodziły 
z  różnych części dzisiejszych Nie-
miec, z Polski i z Rosji. Już przed 1770 
roku we wsi była szkoła, w  której 
zbierano się również na modlitwy. 
W 1776 rozpoczęto regularne zajęcia 
szkolne dla 68 dzieci. 23 kwietnia 
1785 roku powódź przerwała wał 
i  zniszczyła wieś. Fryderyk II na-
kazał jednak jej odbudowę – zależało 
mu na ożywieniu kraju po wojnie 
siedmioletniej. Od 1864 roku część 
mieszkańców Nowego Lubusza 
pracowała w  powstałej wówczas na 
północ od wsi fabryce cukru. Inni 
przy pracach związanych z umocnie-

niem wału przeciwpowodziowego 
lub na frankfurckim przedmieściu. 
Kobiety były często zatrudnione 
w  szkółce leśnej Kornbusch, znaj-
dującej się w  okolicy dzisiejszego 
osiedla Krasińskiego. 

Pod koniec XIX wieku we wsi było 
25 budynków mieszkalnych, w  któ-
rych mieszkało 57 rodzin, w  sumie 
259 osób. Nowy Lubusz miał też 
własny cmentarz.

Skończyła się 

niemiecka historia 
W  XX wieku mieszkańcy Nowego 
Lubusza stopniowo zaczęli tworzyć 
większe gospodarstwa, dokupując 
ziemię. Było to możliwe np. po 
rozwiązaniu w  latach 30. jednego 
z folwarków, a także poprzez wyku-
pywanie mieszkań i parceli rolnych 
rzemieślników. W Nowym Lubuszu 
działała gospoda Wilhelma Patke. 
Mieściła się na północnym skraju 
wsi, po drodze do przeprawy pro-
mowej do Lebus. Idąc drogą przy 
wale na południe, przechodziło 
się obok leśniczówki Kornbusch 

oraz zajazdu. W okresie międzywo-
jennym oddano do użytku nowy 
prom łączący Nowy Lubusz z Lebus. 
Miejscowości te łączył również kabel 
telefoniczny.

W  czasie II wojny światowej 
młodzi mężczyźni zostali powo-
łani do wojska, a  we wsi pojawili 
się francuscy jeńcy wojenni i  pra-
cownicy przymusowi. 3 lutego 1945 
roku do Nowego Lubusza wkroczyli 
żołnierze Armii Czerwonej. Zastrze-
lili sołtysa Paula Jänscha, zgwałcili 
kobiety, kilku mężczyzn zostało 
wywiezionych do Rosji, około 10 
niemieckich jeńców wojennych roz-
strzelano. Odra stała się linią frontu. 
22 czerwca 1945 ostatecznie wypę-
dzono niemieckich mieszkańców 
Nowego Lubusza, którzy przez Odrę 
przedostali się po moście ponto-
nowym koło Górzycy. W ten sposób 
skończyła się niemiecka historia 
wsi.

Pierwsi polscy osadnicy 

 Prawdopodobnie dopiero w  1947 
roku do Nowego Lubusza, nazy-

wanego początkowo Nowy Lebus, 
przybyli pierwsi polscy cywilni 
osadnicy. Stacjonowała tu już jed-
nostka Wojsk Ochrony Pogranicza, 
która zajmowała kilka domów 
mieszkalnych. Domy położone 
wzdłuż wału były przeznaczone do 
rozbiórki. Uruchomiono szkołę, 
która działała we wsi do 1968 
roku. W  połowie lat 50. XX wieku 
w  Nowym Lubuszu było około 20 
gospodarstw.

Na terenie dzisiejszego Nowego 
Lubusza dokonano również cieka-
wych odkryć archeologicznych. Już 
około 1000 lat p.n.e. na wysokości 
Lebus przebiegał ważny szlak han-
dlowy. W  1923 roku historyk M. 
Lienau przeprowadził wykopaliska 
w  północnowschodniej części wsi 
i znalazł miejsce pochówku, a w nim 
amforę, krążek z  brązu i  niebieskie 
szklane kulki, pochodzące praw-
dopodobnie z  okresu lat 600–400 
p.n.e. Przedmioty te zaginęły nie-
stety podczas pożaru Frankfurtu 
w 1945 roku.

Źródło: 
Magda Abraham-Diefenbach
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Będą nowe drogi! 
Dnia 23 września 2015 r. Powiat Słubicki reprezentowany przez 
Starostę – Piotra Łuczyńskiego i  Wicestarostę – Tomasza Stu-
pienko przy kontrasygnacie Skarbnika powiatu Anny Górskiej 
podpisał z  Burmistrzem Cybinki – Markiem Kołodziejczykiem 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Cybinka – Pani Agnieszki 
Skiby umowę

W ministerstwie o obwodnicy

8 października 2015 roku, 
Wicestarosta Słubicki Tomasz 
Stupienko wraz z  radnym Rady 
Miejskiej Grzegorzem Cholew-
czyńskim oraz Mariuszem Du-
backim, spotkali się z  Poseł na 
Sejm RP Bożenną Bukiewicz 
i  Wiceministrem Infrastruktury 

i  Rozwoju Pawłem Olszewskim. 
Rozmowa dotyczyła wpisania ob-
wodnicy miasta Słubice do „Pro-
gramu Budowy Dróg Krajowych 
na lata 2014-2023”.

Samorządowcy przedstawili 
rzeczowe argumenty, przemawia-
jące za jak najszybszym przystą-

pieniem do realizacji tak ważnej 
dla naszego regionu inwestycji. 
Ponadto ustalono, że utworzony 
zostanie zespół ekspertów, któ-
rego zadaniem będzie monitoro-
wanie działań zmierzających do 
szybkiego powstania obwodnicy 
miasta Słubice. 

w  sprawie udzielenia pomocy fi -
nansowej Powiatowi Słubickiemu 
na realizację zadania: „Przebudowa 
i  remont ciągu dróg powiatowych 
nr 1248F i  1159F o  długości 16,085 
km relacji od drogi krajowej nr 29, 
poprzez m. Kłopot i Krzesin do gra-
nicy powiatu – I etap remontu drogi 
na odcinku 3830,0 mb od Białkowa 
do skrzyżowania z drogą powiatową 
nr 1250F w km 4+150 do km 7+980 
w ramach programu wieloletniego 

pod nazwą „Narodowy program 
przebudowy dróg lokalnych – Etap 
II Bezpieczeństwo – Dostępność – 
Rozwój”.

Wielkość udziału własnego Po-
wiatu Słubickiego w  kosztach za-
dania stanowi kwotę 585 246,00 zł

Inwestycje będą oddane do 
użytku w  ciągu kilku dni od uka-
zania się tego artykułu. Podobną 
inwestycję Powiat Słubicki realizuje 
z gminą Słubice.

Mianowani nauczyciele złożyli 
dziś ślubowanie!

W  dniu 25.09.2015 r. odbyła się 
uroczystość, podczas której Tomasz 
Stupienko – Wicestarosta Słu-
bicki wręczył akt nadania stopnia 
awansu zawodowego nauczyciela 
mianowanego Pani Małgorzacie 
Niźnikowskiej ze Specjalnego 
Ośrodka Wychowawczego w Słubi-
cach oraz Pani Marietcie Szleszyń-
skiej z Zespołu Szkół Licealnych im. 
Zbigniewa Herberta w Słubicach.

Następnie Panie złożyły ślu-
bowanie zgodnie z  art. 15 ustawy 
z  dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 
Nauczyciela:
„ŚLUBUJĘ RZETELNIE PEŁNIĆ 
MĄ POWINNOŚĆ NAUCZY-
CIELA WYCHOWAWCY I  OPIE-
KUNA MŁODZIEŻY, DĄŻYĆ DO 
PEŁNI ROZWOJU OSOBOWOŚCI 
UCZNIA I  WŁASNEJ, KSZTAŁCIĆ 
I  WYCHOWYWAĆ MŁODE POKO-
LENIE W  DUCHU UMIŁOWANIA 
OJCZYZNY, TRADYCJI NARODO-
WYCH, POSZANOWANIA KON-
STYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ”,

co poświadczyły własnoręcznym 
podpisem. 

Dzisiejsze ślubowanie to kolejny 
dowód na to, że kadra pedagogiczna 
poważnie traktuje zawód nauczy-
ciela a ciągłe doskonalenie nauczy-
cieli przedkłada się na wzrost po-
ziomu wiedzy wśród uczniów

Serdecznie gratulujemy!

„SPRZĄTANIE ŚWIATA 2015” 
w Ośrodku Szkolno-Wycho-
wawczym w Słubicach 

W dniu 21 września w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Słubicach 
odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Sprzątania Świata na który zostali 
zaproszeni goście z Nadleśnictwa w Rzepinie oraz z Urzędu Miasta w Słu-
bicach z wydziału Ochrony Środowiska. 

Zaproszeni goście omówili zasady segregacji odpadów 
i  dbania o  ochronę środowiska w  lasach. Podczas apelu nastą-
piło rozstrzygnięcie szkolnego konkursu pt ,,Sprzątaj Świat by wy-
glądał i  pachniał jak kwiat’’ w  którym wzięli udział uczniowie 
szkoły oraz przedszkolaki. Zostały nagrodzone zwycięskie trzy 
pierwsze miejsca: klasa I-III SP, przedszkolaki grupa ,,Pszczółki’’, 
I-IIIZET gim.gr.1. 

Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy i  słodkie upominki, które 
wręczyła Pani Dyrektor Wanda Suchacka. Po zakończonym apelu cała 
społeczność uczniowska wraz z  nauczycielami sprzątała teren wokół 
szkoły. Akcję Sprzątania Świata zorganizowały: Agnieszka Knebel, Dag-
mara Zając, Bożena Rapa. 

Panią gratulujemy inwencji i realizacji pomysłu
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APEL Z OKAZJI ROCZNICY UTWORZENIA POLSKIEGO PAŃSTWA 
PODZIEMNEGO ORAZ WSPOMNIENIE O SYBIRAKACH

Wrzesień jest miesiącem, który 
w  pamięci Polaków zapisał się 
trzema ważnymi wydarzeniami, 
zmieniającymi los całego narodu, 
w tym także wielu zwykłych ludzi. 
Tymi wydarzeniami były wybuch 
II wojny światowej 1 września 1939 
roku, agresja Związku Radzieckiego 
na Polskę 17 września 1939 roku 
i wywóz tysięcy Polaków na katorgę 
w dalekie rejony Syberii oraz utwo-
rzenie Polskiego Państwa Podziem-
nego 27 września 1939 roku.

W dniu 25 września 2015 r. w Spe-
cjalnym Ośrodku Szkolno – Wycho-
wawczym w  Słubicach odbył się 
apel zorganizowany na pamiątkę 
utworzenia Polskiego Państwa Pod-
ziemnego oraz dla uczczenia pa-
mięci Sybiraków. Apel był ciekawą 
lekcją historii, opowieścią o  wojen-

nych losach zarówno zwykłych ludzi 
walczących z okupantem o wolność 
kraju jak i ludzi, którzy przemocą zo-
stali wyrzuceni z  własnych domów 
i skazani na tułaczkę i ciężkie życie 
na „nieludzkiej ziemi”.  

Na koniec uczniowie, nauczy-
ciele i  wszystkie osoby biorące 
udział w apelu odebrały przesłanie 
mówiące o  tym, aby pytali swoich 
bliskich o przeszłość swoich rodzin, 
bo w każdej rodzinie można znaleźć 
ślad zwykłych ludzi – bohaterów 
tamtych czasów – Sybiraków, żoł-
nierzy Polskiego Państwa Podziem-
nego i  innych bohaterów piszą-
cych historię Polski swoim losem 
i swoim życiem.

Apel przygotowały i  prowadziły: 
pani Magdalena Karczewska i pani 
Joanna Heppner.

Podczas trwania spotkania ro-
bione były bezpłatne badania oraz 
udzielane porady lekarzy specjali-
stów ( m.in. pediatry, ortodonty, sto-
matologa, dermatologa ) dla dzieci.

W  programie był także wykład 
dla rodziców lekarza specjalisty pe-
diatrii, pokaz pierwszej pomocy dla 

dzieci, porady dietetyków, badanie 
słuchu, gry i  konkursy, pokazy 
sprzętu ratowniczego i wiele innych 
atrakcji m.im. można było posma-
kowac dietetycznego jedzenia przy-
gotowanego na ta okazję.

Uroczystego otwarcia dokonał 
Wojciech Włodarski – Prezes NZOZ 

Biała Sobota już za nami
W sobotę 26 września 2015 r. na terenie parku przy Szpitalu Powiatowym w Słubicach odbyła się Bia-
ła Sobota – dzień bezpłatnych porad zdrowotnych dla dzieci. Była to pierwsza tego typu akcja organi-
zowana przez słubicki szpital. W pikniku uczestniczyło bardzo duzo mieszkańców naszego powiatu 
z dziećmi

„Szpital Powiatowy” w  Słubicach, 
który powitał zgromadzonych 
gości i uczestników projektu. Piotr 
Łuczyński – Starosta Powiatu Słu-
bickiego wraz z  Tomaszem Cisze-
wiczem – Burmistrzem Słubic po-
twierdzili zaangażowanie i  udział 
jednostek samorządu terytorial-
nego w  organizację akcji prozdro-
wotnych na terenie powiatu słu-
bickiego.

Piknik cieszył się bardzo duzym 
zainteresowaniem, dlatego Prezes 
Szpitala nie wyklucza, że takiego 
typu imprezy będą się odbywać cy-
klicznie

Wydarzenie było współfi nanso-
wane przez Powiat Słubicki w  ra-
mach projektu pn.: „Profi laktyka 
chorób układu krążenia i promocja 
zdrowego stylu życia w  powiecie 
słubickim” dofi nansowanym ze 
środków Norweskiego Mecha-
nizmu Finansowego oraz budżetu 
państwa w  ramach Programu PL 
13 „Ograniczenie społecznych nie-
równości w zdrowiu”.

Obchody 76. rocznicy 
agresji ZSRR na Polskę 
oraz Dnia Sybiraka

17 września 1939 roku, Armia 
Czerwona zaatakowała Polskę. 
Zgodnie z  radziecko-niemieckim 
porozumieniem zawartym w  pro-
tokole Ribbentrop-Mołotow, Armia 
Czerwona przekroczyła granice 
Polski. Związek Radziecki złamał 
pakt o nieagresji, który miał obowią-
zywać do końca 1945 roku. Rosjanie 
zaatakowali o  6.00 rano wprowa-
dzając do Polski 1800 samolotów, 
ponad 4 tysiące czołgów i  prawie 
2 miliony żołnierzy. Polacy mogli 
przeciwstawić się jedynie ponad 
300 tysiącami żołnierzy. Sowiecka 
agresja przypieczętowała tragiczny 
los naszego kraju. Efektem były 
zsyłki Polaków na Sybir i  do dziś 
niezamknięta zbrodnia katyńska. 
Historycy oceniają, że liczba depor-
towanych waha się od 800 tys. do 
blisko 1,3 mln osób.W uroczystości 
na placu Sybiraków upamiętnia-

jącej to wydarzenie wzięli udział 
Starosta Słubicki – Piotr Łuczyński, 
Wicestarosta Słubicki – Tomasz 
Stupienko oraz Burmistrz Słubic - 
Tomasz Ciszewicz wraz z  radnymi 
gminnymi.

Delegacje organizacji komba-
tanckich, Sybiraków, ZNP, stowarzy-
szeń, dzieci i  młodzieży słubickich 
szkół oraz władz samorządowych 
po wysłuchaniu Hymnu Polski 
oraz Hymnu Sybiraków złożyły 
wiązanki kwiatów i  zapaliły znicze 
pod Pomnikiem Sybiraków, oddając 
w  ten sposób hołd deportowanym 
i poległym. 

Serdeczne podziękowania dla Sy-
biraków za znakomitą organizację 
uroczystości i  oprawę artystyczną. 
Szczególnie gorące podziękowanie 
dla uczniów i  młodzieży szkolnej 
która bardzo licznie wzięła udział 
w upamiętnieniu tych wydarzeń.
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Doceniamy wyniki 
sportowe
Piotr Łuczyński – Starosta Słubicki wraz z  Tomaszem Stupien-
ko – Wicestarostą Słubickim wręczyli Ani Harkowskiej gratulacje 
w  związku ze zdobyciem srebrnego medalu podczas Mistrzostw 
Świata w para-kolarstwie w Nottwil 

„Składamy Pani serdeczne gra-
tulacje oraz życzymy wytrwałości 
i powodzenia w trakcie następnych 
startów w największych imprezach 
sportowych, a  także wielu nowych 
rekordów życiowych” – czytamy 
w liście gratulacyjnym.

„Myślimy poważnie jak zmienić 
system motywacyjny dla naszych 
sportowców mieszkających i  tre-
nujących w naszym powiecie a jed-
noczenie reprezentujących powiat 
na wszelkiego rodzaju mitingach 
sportowych lokalnych, krajowych 
jak i  międzynarodowych – powie-
dział Starosta Słubicki Ania Har-
kowska nie kryła zaskoczenia i ra-

dości z  informacji jakiej przekazał 
Starosta Słubicki, ponieważ aby 
osiągać tak dobre wyniki trzeba 
mieć zaplecze zarówno techniczne 
jak i fi nasowe.

Niestety z  przyczyn osobistych 
w  spotkaniu nie mogła uczestni-
czyć nasza medalistka – Małgorzata 
Krzyżan, która zdobyła srebrny 
medalu w  rzucie dyskiem pod-
czas Mistrzostw Świata weteranów 
w Lyonie. 

Szanowne Panie, jeszcze raz 
najserdeczniejsze gratulacje 
w  związku z  Waszymi osiągnię-
ciami sportowymi. Trzymamy 
kciuki z każdy następny Was start!

21 września – Dzień Służby Celnej
21 września tradycyjnie obchodzony jest Dzień Służby Celnej. To ważne dla wszystkich polskich funk-
cjonariuszy celnych święto ustanowiono po to, aby podkreślić znaczenie Służby Celnej dla prawidłowe-
go rozwoju gospodarczego naszego kraju, bezpieczeństwa fi nansowego państwa, a także bezpieczeń-
stwa obywateli Polski i Unii Europejskiej.

Z  tej okazji dnia 25 września br. 
na terenach Izby Celnej w Rzepinie 
świętowano Dzień Służby Celnej 
a  także 70. rocznicę powstania 
Urzędu Celnego w Rzepinie.

Wielu funkcjonariuszom przy-
znane zostały odznaczenia oraz 
awanse na wyższe stopnie służ-
bowe.

Odsłonięto także pamiątkową ta-
blicę dla upamiętnienia pierwszych 

polskich celników na Zieli Lubu-
skiej którą poświecił Ksiądz Biskup 
dr. Stefan Regmunt. 

W  obchodach udział wzięli 
licznie zaproszeni goście m.in. 
emerytowani funkcjonariusze 
i pracownicy Izby Celnej, parlamen-
tarzyści, starostowie, prezydenci, 
burmistrzowie, wójtowie i  przed-
stawiciele instytucji. Powiat Słu-
bicki reprezentował Wicestarosta 

Słubicki – Tomasz Stupienko.
W  Izbie Celnej w  Rzepinie – we 

wszystkich komórkach – służbę 
pełni 576 funkcjonariuszy (w  UC 
Zielona Góra 149, w  UC Gorzów 
Wlkp. 143 i  w  IC Rzepin 284) i  18 
osób na etatach cywilnych oraz ob-
sługi.

Wszystkim składamy najserdecz-
niejsze życzenia i życzymy dalszych 
sukcesów w pracy zawodowej.

Dzień Weterana Służby Granicznej

W  dniu 19 września br. odbyła 
się uroczystość z  okazji 29 rocz-
nicy ustanowienia w dniu 13 wrze-
śnia 1986 roku „Dnia Weterana 

Służby Granicznej”.  Dzień ten 
upamiętnia powołanie rozkazem 
nr 0245/org Wojsk Ochrony Po-
granicza. 

Na uroczystości obecni byli we-
terani służby granicznej, przedsta-
wiciele stowarzyszeń i  organizacji 
służb mundurowych oraz dele-

gacje weteranów SG i  samorzą-
dowców z regionu. 

Powiat Słubicki w  uroczystości 
reprezentował Tomasz Stupienko - 

Wicestarosta Słubicki.
Uroczystość odbyła się na Placu 

Bohaterów w Słubicach.

Wiadomości z powiatu: Cybinka, Górzyca, Ośno Lubuskie, Rzepin, Słubice
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Biblioteka inna niż wszystkie

Aby umilić czas pobytu w  szpi-
talu w  dniu wczorajszym ofi -
cjalnie została otwarta szpitalna 
biblioteka, z której mogą korzystać 
wszyscy pacjenci przebywający na 
oddziałach naszej lecznicy. 

W  otwarciu uczestniczyli m.in. 
Starosta Słubicki – Piotr Łu-
czyński, Wicestarosta Słubicki 
- Tomasz Stupienko, Prezes Za-
rządu Wojciech Włodarski oraz 
Piotr Zalisz manager Klubu „Pro-
wincja”, który w  ramach współ-

pracy wyposażył szpitalna biblio-
teczkę. 

„Ten pomysł pojawił się spon-
tanicznie, mieliśmy do dyspozycji 
pokaźny księgozbiór, który zal było 
przekładać z  miejsca na miejsca. 
Zależało nam na tym, aby znalazł 
się sposób na wykorzystanie nagro-
madzonych książek a gdzie jak nie 
w  szpitalu drzemie największy po-
tencjał i  głód książek podczas dłu-
giego leżakowania podczas choroby 
– powiedział Piotr Zalisz. Cieszę się, 

ze Prowincja, jako klub artystyczny 
jest otwarty na tego typu inicjatywy, 
zwłaszcza, że biblioteka cieszy się 
dużym zainteresowaniem. A  po-
zycji przybywa z  dnia nadzień – 
dodał Wojciech Włodarski.

My apelujemy ze swojej strony, 
jeśli są osoby, które chciałyby 
pomoc w wyposażeniu biblioteczki 
mogą przynieść książki, które już 
przeczytali lub z  których już nie 
korzystają do sekretariatu Prezesa 
Szpitala.

Dom Pracy Twórczej im Jana Machulskiego 
i Hanny Schygulla
W dniu 30 września br. Piotr Łuczyński – Starosta Słubicki oraz Włodzimierz Preyss - Prezes Fundacji EDM podpisali list intencyjny w sprawie propozycji współpracy i współ-
realizacji Domu Pracy Twórczej im. Jana Machulskiego i Hanny Schygulla w Słubicach.

Pomysł Domu Pracy Twórczej 
przywiózł do Słubic Prezes Preyss 
wraz z  pomysłem na realizacje Fe-
stiwalu „Most” To dzięki niemu 
od przeszło 3 lat możemy się cie-
szyć międzynarodowymi wysta-
wami i  gościć światowej klasy 

muzyków w  ramach Festiwalu 
„MOST” w  Słubicach. Jak sam za-
znacza: „Powstanie Domu Pracy 
Twórczej tu w Słubicach, na pogra-
niczu polsko-niemieckim, na styku 
dwóch kultur to uwiecznienie całej 
mojej pracy Twórczej. Dzięki temu, 

tu u  Was w  Słubicach będę mógł 
w otoczeniu zacnych artystów prze-
żywac jesień swojego życia” – po-
wiedział Włodzimierz Preyss 

Zapraszamy do zapoznania się 
z treścią listu.

Wiadomości z powiatu: Cybinka, Górzyca, Ośno Lubuskie, Rzepin, Słubice
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Powiatowa sobota imprez
W dniu 26 września br. przeprowadzono w Słubicach powiatowe zawody sportowo-pożarnicze ochot-
niczych straży pożarnych, w których wzięło udział siedem drużyn (w tym dwie kobiece). 

Zawody odbyły się na boisku Ze-
społu Szkół Ekonomiczno-Rolni-
czych w Słubicach.

Przybyłe drużyny OSP ze Słubic, 
Cybinki, Ośna Lubuskiego, Gó-
rzycy i  Radzikowa powitał Piotr 
Łuczyński – Starosta Powiatu Słu-
bickiego wraz z Komendantem PSP 
w  Słubicach – st. kpt. mgr Wojcie-
chem Śliwińskim.

Do zdrowej sportowej rywalizacji 
swoich oddziałów OSP zagrzewali 
osobiście – Tomasz Ciszewicz – Bur-
mistrz Słubic, Marek Kołodziejczyk 
– Burmistrz Cybinki, Stanisław 
Kozłowski – Burmistrz Ośna Lubu-
skiego oraz Robert Stolarski – Wójt 
Górzycy. 

Rywalizacja była zacięta - ćwi-
czenia bojowe, sztafeta pożarnicza 
to m.in zadana z jakimi zmagali się 
strażacy z OSP.

Podczas zawodów prezentowany 
był ciężki sprzęt ratowniczy a także 
specjalistyczne gaśnice i  dmu-
chawy.

Wiadomości z powiatu: Cybinka, Górzyca, Ośno Lubuskie, Rzepin, Słubice

XVII Golicka Mila 2015
Już po raz 17 odbyły się dnia 25 września 2015 r. zawody biegowe „Golicka Mila” organizowane przez Uczniowski Klub Sportowy „Golice” i  Szkołę Podstawową 
w Golicach przy wsparciu Urzędu Miejskiego w Słubicach, Starostwa Powiatowego w Słubicach, LKS Lubusz Słubice, KSSSE oraz fi rmy Acciona Energy Poland.

Do Golic tego dnia na mistrzo-
stwa Słubic w biegach przełajowych 
stawili się licznie reprezentanci 
przedszkoli, szkół podstawowych 
i  gimnazjów a  także osób starsze 
chcące wziąć udział w zawodach.

Celem tej imprezy było upo-
wszechnianie kultury fi zycznej 

i zdrowego stylu życia wśród dzieci 
i młodzieży szkolnej. 

Impreza cieszy się dużym za-
interesowaniem wśród dzieci 
i  młodzieży do tego stopnia, że 
wpisała się na stałe w  kalendarz 
mieszkańców powiatu Słubic-
kiego, którzy tłumnie stawili się 

aby uczestniczyć i  dopingować 
swoje pociechy. Nie obyło się 
wśród najmłodszych uczestników 
bez upadków i  potknięć, lecz za-
wsze bliskość wychowawcy czy 
kogoś z rodziców szybko łagodziła 
smutki. Co niektórym rodzicom 
tez puszczały nerwy w  trakcie 

biegów puszczali się w  pogoń za 
swoimi dziećmi głośno ich dopin-
gując i motywując do wygranej.

Na imprezie biegowej pojawili 
się także przedstawiciele władz 
samorządowych: Tomasz Stu-
pienko – Wicestarosta Słubicki, 
Tomasz Ciszewicz – Burmistrz 

Słubic, Zbigniew Sawicki – Prezes 
Słubickiego Ośrodka Sportu i  Re-
kreacji, Krystyna Skubisz – Radna 
Rady Powiatu, Mariusz Olejniczak 
– Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Słubicach, którzy dokonali wrę-
czenia pucharów i nagród rzeczo-
wych.

W  klasyfi kacji generalnej za-
wodów 1 miejsce zajęła OSP Cy-
binka, 2 miejsce OSP Górzyca, 3 
miejsce OSP Ośno Lubuskie, 4. 

Miejsce OSP w Słubicach.
W klasyfi kacji kobiecej 1 miejsce 

zajęły Panie z  OSP z  Cybinki, 2. 
Miejsce Panie z OSP w Sądowie. 

W chwilę później na Placu Boha-
terów w Słubicach odbył się „Piknik 
– Powódz” zorganizowany przez Po-
wiat Słubicki

Celem pikniku było zaprezen-
towanie sprzętu pożarniczego 
zakupionego w  ramach realizo-
wanego przez Powiat Słubicki Pro-
jektu: „pn.: „Wypracowanie sys-
temu wspólnych transgranicznych 
działań jednostek straży pożarnej 
z Powiatu Słubickiego i Frankfurtu 
nad Odrą w przypadku wystąpienia 
zagrożenia przeciwpowodziowego 
w  regionie przygranicznym po-
przez wspólne ćwiczenia z użyciem 
technicznego sprzętu niezbędnego 
w ochronie przeciwpowodziowej” 

Uroczystego otwarcia pikniku 
dokonał Piotr Łuczyński – Starosta 
Powiatu Słubickiego, zaznaczając 

zaangażowanie Powiatu Słubic-
kiego w  ochronę przeciwpowo-
dziową Słubic jednocześnie za-
praszając uczestników pikniku do 
zapoznania się z  wystawionym na 
Placu Bohaterów sprzętem zaku-
pionym w ramach projektu.

Podczas pikniku można było spo-
tkać się z  żużlowcem i  działaczem 
Klubu Żużlowego „Stal Gorzów”, 
skosztować wyśmienitej grochówki 
i  dobrego bigosu. Na zakończenie 

pikniku zagrał MESAJAH-a  wraz 
z  zespołem Riddim Bandits – po-
pularniejszy wykonawca reggae 
w Polsce.

Projekt współfi nansowany ze 
środków Unii Europejskiej (Euro-
pejski Fundusz Rozwoju Regional-
nego) w ramach Programu Współ-
pracy Transgranicznej Polska 
(Województwo Lubuskie) – Bran-
denburgia 2007-2013
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Wspólne ćwiczenia 
straży pożarnych

II Turniej Piłki Nożnej Osób Niepełno-
sprawnych o Puchar Starosty Słubickiego

Ruch to zdrowie, a  przy tym 
i świetna zabawa czego świadkami 
byliśmy podczas II Turnieju Piłki 
Nożnej Osób Niepełnosprawnych 
o  Puchar Starosty Słubickiego, 
który odbył się 23 września 2015 
r. w Cybince, dzięki Starostwu Po-
wiatowemu w  Słubicach, Stowa-
rzyszeniu „Wsparcie” oraz Panu 
Grzegorzowi Kozera. W  turnieju 
wzięło udział pięć drużyn, które 
reprezentowały Środowiskowy 
Dom Samopomocy w  Lubniewi-
cach, Środowiskowy Dom Samo-
pomocy w  Bieganowie, Warsztat 
Terapii Zajęciowej w  Żabicach, 
Powiatowy Ośrodek Wsparcia 
„Integracja” z  Krosna Odrzań-
skiego Oraz Powiatowy Ośrodek 
Wsparcia z Rzepina. Otwarcia tur-
nieju dokonał Starosta Powiatu 
Słubickiego Pan Piotr Łuczyński, 
Etatowy Członek Zarządu Pan An-

drzej Skałuba, Burmistrz Cybinki 
Pan Marek Kołodziejczyk oraz 
Prezes Stowarzyszenia „Wsparcie” 
Pan Patryk Rudziński. Zaproszenie 
przyjęła również Dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury w  Cybince 
Pani Ewelina Skórska. 

Na boisku mieliśmy przyjemność 
oglądać zaciętą rywalizację po-
między drużynami dopingowanymi 
przez kibiców. Pieczę nad poczy-
naniami graczy na boisku trzymał 
Pan Piotr Kobyłecki. Zwycięzcami 
okazali się być zawodnicy Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej z  Żabic. II 
miejsce wywalczyła drużyna Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy 
z  Bieganowa. Na ostatnim stopniu 
podium stanęli reprezentanci Po-
wiatowego Ośrodka Wsparcia „In-
tegracja” z  Krosna Odrzańskiego. 
Wszystkie drużyny otrzymały pu-
chary, medale oraz nagrody rze-

czowe za uczestnictwo w zawodach. 
Indywidualne wyróżnienie zdobyli 
Paweł Pękala – najlepszy strzelec 
turnieju z POW „Integracja” Krosno 
Odrzańskie oraz Jerzy Filipowicz – 
najlepszy bramkarz turnieju z  ŚDS 
Lubniewice. W  trakcie rozgrywek 
przygotowany został poczęstunek 
w  formie grilla oraz słodkie prze-
kąski. Uczestnicy turnieju opusz-
czali boisko we wspaniałych na-
strojach. Żywimy nadzieję, iż za rok 
spotkamy się ponownie. 

Stowarzyszenie „Wsparcie” ser-
decznie dziękuje za pomoc w zorga-
nizowaniu II Turnieju Piłki Nożnej 
Osób Niepełnosprawnych o Puchar 
Starosty Słubickiego Gminie Cy-
binka, Gminnemu Ośrodkowi Kul-
tury w  Cybince, Gminnemu Klu-
bowi Sportowemu Perła Cybinka 
oraz Zakładowi Usług Komunal-
nych Cybinka Sp. z o.o. 

Miejsce parkingowe 
dla kobiet w ciąży 
24.09.2015 r. przy Szpitalu Powiatowym w Słubicach powstało ko-
lejne miejsce parkingowe dla kobiet w ciąży. Inicjatorem akcji, która 
spotkała się z aprobatą lubuskiego społeczeństwa, jest Senator RP 
Robert Dowhan.

Słubice dołączyły do Drezdenka, 
Szprotawy, Strzelec Krajeńskich, 
Skwierzyny, Rzepina, Kargowej - 
miast, które szybko zareagowały 
na apel Senatora RP Roberta Do-
whana, dzięki temu przy urzędach 
miast czy szpitalach stoi znak, 
który wskazuje, gdzie mamy ocze-
kujące potomstwa mogą zapar-
kować. 

W Słubicach znak ten znalazł się 
przed Szpitalem Powiatowym przy 
ul. Nadodrzańskiej 6. 

„W dobie braku miejsc parkingo-
wych albo ich niewielkiej liczbie, 
to spore ułatwienie dla kobiet z wi-

Wiadomości z powiatu: Cybinka, Górzyca, Ośno Lubuskie, Rzepin, Słubice

doczną ciążą albo maleńkim dziec-
kiem. Cieszę się, że wiele lubuskich 
miast podeszło do tej inicjatywy ze 
zrozumieniem i się w nią zaangażo-
wało” - mówi Robert Dowhan. 

W  otwarciu uczestniczył sam 
inicjator akcji Robert Dowhan- 
Senator RP oraz Tomasz Stu-
pienko - Wicestarosta Słubicki 
, Wojciech Włodarski- Prezes 
Zarządu i  Janusz Maziuk - Ordy-
nator Oddziału Ginekologiczno 
– Położniczo – Noworodkowego.
Zachęcamy do zgłaszania kolejnych 
lokalizacji pod numerem telefonu 
537 44 55 66. 

26 września br. przy głównej hali 
koncertowej we Frankfurcie nad 
Odrą odbyły się polsko-niemieckie 
ćwiczenia straży pożarnych. Ćwi-
czenia te przeprowadzone zostały 
w ramach realizowanego przez Po-
wiat Słubicki i  Frankfurt nad Odrą 
projektu pn.: „Wypracowanie sys-
temu wspólnych transgranicznych 
działań jednostek straży pożarnych 
z Powiatu Słubickiego i Frankfurtu 
nad Odrą w przypadku wystąpienia 
zagrożenia przeciwpowodziowego 
w  regionie przygranicznym po-
przez wspólne ćwiczenia z użyciem 
technicznego sprzętu niezbędnego 
w  ochronie przeciwpowodziowej”. 
Polscy i niemieccy strażacy ćwiczyli 

techniki układania worków z  pia-
skiem, napełnianych przez ośmio-
stanowiskową specjalistyczną ma-
szynę oraz montowali i  ustawiali 
metalowe zapory przeciwpowo-
dziowe, bezpośrednio na umoc-
nionym nabrzeżu rzeki Odry.

Podczas ćwiczeń wykorzystano 
sprzęt i  pojazdy zakupione w  ra-
mach ww. projektu przez słubicką 
i frankfurcką straż pożarną.

Projekt współfi nansowany ze 
środków Unii Europejskiej (Eu-
ropejski Fundusz Rozwoju Re-
gionalnego) w  ramach Programu 
Współpracy Transgranicznej Polska 
(Województwo Lubuskie) – Bran-
denburgia 2007-2013.

Powiat słubicki kończy z sukcesem kolejny projekt
Z  końcem października br. powiat słubicki zakończy realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 

w powiecie słubickim”. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowe-

mu – eInclusion”, Osi Priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013. 

Przyznane Powiatowi dofinansowanie w wysokości 636.483,40 zł, w 85% pochodziło z budżetu środków europejskich 

i w 15% z publicznych środków krajowych. Wszystkie założone cele projektowe zostały osiągnięte, co stanowi kolejny do-

wód na dojrzałość Powiatu w realizacji przedsięwzięć dofinansowanych przez Unię Europejską. Jest to dobry znak, szcze-

gólnie przed nowymi konkursami w ramach uruchamianej Perspektywy Finansowej UE na lata 2014-2020. 

Projekt jest prowadzony od 4 marca 2013 roku i w wyniku jego realizacji powiat słubicki dofinansował dostęp do szero-

kopasmowego Internetu zidentyfikowanej grupie 40 gospodarstw domowych z terenu Powiatu, zagrożonych wyklucze-

niem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej i/lub niepełnosprawności. Ponadto, 40 gospodarstw domowych 

wyposażono w sprzęt teleinformatyczny i oprogramowanie oraz zapewniono im odpowiednie szkolenia z zasad obsługi 

komputera i korzystania z internetu.

Dodatkowo, będąc koordynatorem działań mających na celu umożliwienie społeczeństwu powszechnego i efektywnego 

wykorzystania wiedzy i informacji pozyskiwanych z wykorzystaniem nowych technologii IT, powiat słubicki dofinansował 

również dostęp do internetu i zakupił po 20 zestawów komputerowych wraz z drukarką i urządzeniem wielofunkcyjnym dla 

każdej z 3 niżej wymienionych podległych jednostek:

1. Zespołu Szkół Ekonomiczno Rolniczych w Słubicach

2. Zespół Szkół Technicznych im. inż. T. Tańskiego w Słubicach

3. Zespół Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta w Słubicach

W toku realizacji projektu zdiagnozowano ogromne zainteresowanie tematyką korzyści jakie niesie ze sobą dostęp do 

internetu w dobie globalizacji rynków. Podczas licznych akcji promocyjnych Powiatu realizowanych przy okazji innych pro-

jektów, ale i również działań statutowych, mieszkańcy wielokrotnie wracali do tematyki projektu „Przeciwdziałanie wyklu-

czeniu cyfrowemu w powiecie słubickim”. 

Warto zaznaczyć, iż społeczeństwo regionu zagrożone wykluczeniem cyfrowym bardzo często boryka się jednocześnie 

z bezrobociem (często długotrwałym). Bariera językowa i brak świadomości o możliwościach zmiany swoich dotychcza-

sowych kwalifikacji zawodowych dodatkowo pogłębiają i utrwalają w społeczeństwie błędne przekonanie o braku możli-

wości zmiany. Biorąc z kolei pod uwagę fakt, iż przedmiotowy projekt jest realizowany na terenie powiatu graniczącego 

z państwem ościennym, znajomość języków oraz umiejętność szybkiego przekwalifikowania jest kluczową determinantą 

warunkującą mobilność społeczeństwa powiatu na rynku pracy. Wiek, w którym obecnie żyjemy jest bowiem wiekiem 

informacji. Ostatnio coraz częściej wykorzystuje się termin „Nowa Gospodarka” (New Economy), który ma za zadanie zilu-

strować zmiany zachodzące we współczesnych gospodarkach, co jest z kolei skutkiem oddziaływania nowych technologii 

informacyjnych (IT), a zwłaszcza internetu. Wspomniany powyżej trend wyznacza nowe uwarunkowania makroekonomicz-

ne mające wpływ na rozwój jednostek, organizacji, a na dalszym szczeblu również i regionów. Brak świadomości na temat 

istoty zachodzących zmian z pewnością nie opóźni tych procesów, może przyczynić się jednak do peryferalizacji regionów, 

które nie potrafią wykorzystać szansy na swoisty przełom cywilizacyjny.

W związku z wyżej opisanym stanem faktycznym i pełną świadomością władz powiatu w kształtowaniu polityki rozwoju re-

gionu, a tym samym roli koordynatora działań mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców, powiat słubicki w dal-

szym ciągu będzie realizo-

wać dotychczasową politykę 

wsparcia osób zagrożonych 

wykluczeniem cyfrowym 

przyczyniając się tym samym 

do zmniejszenia dysproporcji 

w  dostępie do wiedzy jako 

dobra publicznego. 
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Reklama

Reklama

668 030 562 (24h)

Od 30.10 fi lm 
animowany
w kinie SMOK
Zapraszamy

Kino SMOK zaprasza | 31.10.2015

Maraton Horrorów na Halloween 


