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MOST ŁĄCZĄCY SŁUBICE I FRANKFURT BĘDZIE CZASOWO ZAMKNIĘTY DLA AUT
Od 24 października (godzina 7.00) do 6 listopada (do 16.00) most na Odrze zostanie znów zamknięty dla ruchu samochodowego. Powód? Zakończenie 
remontu nawierzchni ulicy Słubickiej we Frankfurcie. Prace miały się skończyć w sierpniu, ale land Brandenburgia, który fi nansuje tę inwestycję, wszedł 
w spór z wykonawcą, fi rmą Strabag (dotyczył grubości asfaltu na tej ulicy). Wtedy z frankfurckiego ratusza dostaliśmy informację, że dopóki spór się nie 
zakończy prace nie będą kontynuowane. Teraz już wiadomo, że 24 października mają zostać wznowione, co jednak łączy się kolejny raz z koniecznością 
zamknięcia mostu dla samochodów. Piesi i rowerzyści będą mogli przekraczać go bez przeszkód. 

16 września 2016 roku przejdzie do 
historii szkoły podstawowej w Ku-
nowicach z kilku powodów. Tego 
dnia nie tylko świętowano 70.uro-
dziny szkoły, ale też nadanie jej 
imienia Kornela Makuszyńskiego 
i poświęcenie sztandaru. Burmistrz 
Tomasz Ciszewicz zawiózł do Ku-
nowic specjalny prezent. W czasie 
uroczystości zapowiedział, że 
szkoła zostanie rozbudowana.
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 Mamy to! Rusza gigantyczna inwestycja
68,5 mln zł – tyle wyda gmina na największą, w powojennej historii miasta, inwestycję związaną z uporządkowaniem 
gospodarki wodno-ściekowej. Zakład Usług Wodno-Ściekowych zdobył na to 35,1 mln zł dofi nansowania z Unii 
Europejskiej. 8 września prezes Kazimierz Góra podpisał w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie umowę na dofi nansowanie.  

Szczegóły związane z  realizacją tej 
inwestycji burmistrz Tomasz Cisze-
wicz i prezes ZUWŚ Kazimierz Góra 
przedstawili na konferencji prasowej 
w  magistracie, kilka dni po podpi-
saniu umowy. - Mamy to! – tymi 
słowami prezes gminnej spółki za-
komunikował dziennikarzom, że po 
dwóch latach starań i  przygotowań 
udało się dopiąć na ostatni guzik 
projekt tej gigantycznej inwestycji. 
Rozpocznie się ona w  przyszłym 
roku, większość prac zakończy się 
w 2019 roku, a ostatnie potrwają do 
połowy 2020 roku. 

Tego jeszcze nie było
Na pierwszy ogień pójdzie moderni-
zacja i przebudowa 9,1 km sieci wo-
dociągowej w  24 ulicach Słubic, 74 
hydrantów i 188 zasuw. Powstanie też 
10 komór z urządzeniami do monito-
ringu przepływu i ciśnienia w sieci. 
To pomoże w diagnozowaniu awarii 
w  sieci. Ponadto zostanie przebu-
dowany wodociąg łączący stację 
uzdatniania wody ze zbiornikami 
wody dla Słubic. W drugiej połowie 
2017 roku ruszy renowacja sieci ka-
nalizacyjnej. Przebudowane będzie 
ponad 21 km kanalizacji sanitarnej 
w  45 ulicach Słubic, 670 przyłączy 
kanalizacyjnych, 502 studni kanali-
zacyjnych  oraz rurociąg przesyłowy 
do oczyszczalni ścieków. Burmistrz 
uspokajał obawy niektórych miesz-
kańców, którzy sądzili, że w  czasie 
trwania tej części inwestycji miasto 
zostanie całkowicie rozkopane. 

- Podczas renowacji i przebudowy 21 
km kanalizacji, prace na 20 km od-
bywać się będą nowoczesną metodą 
bezwykopową – mówił burmistrz. 
Ponadto ZUWŚ wyposaży 10 prze-
pompowni ścieków w  system mo-
nitoringu i zdalnego sterowania, na 
terenie miasta powstanie 5 studni 
kanalizacyjnych zaopatrzonych 
w  system informowania o  przepeł-
nieniu kanałów. 

Oczyszczalnia do remontu
Na 2018 rok zaplanowano moder-
nizację, wybudowanej 20 lat temu, 
oczyszczalni ścieków. Powstanie 
m.in. automatyczna stacja ścieków 
dowożonych, oczyszczalnia będzie 
też miała nowe urządzenia do ste-
rowania i  laboratorium. Prezes K. 
Góra cieszy się też bardzo z  tego, 
że w  Słubicach wdrożony zostanie 
system informacji przestrzennej 
(GIS), który umożliwi m.in. bez-
pośredni dostęp do dokumentacji 
sieci, planowanie inwestycji, ob-
sługę awarii. System zostanie też 
rozszerzony o  tzw. e-usługi, co 
umożliwi lepszy kontakt z  miesz-
kańcami. Za pomocą SMS będzie 
można informować słubiczan 
o  awariach i  wyłączeniach wody, 
a  mieszkańcy drogą internetową 
będą mogli obsługiwać płatności.

W ramach inwestycji ZUWŚ kupi 
też specjalistyczny sprzęt, który 
umożliwi lepszą obsługę sieci kana-
lizacyjnej i  wodociągowej, m.in. sa-
mochód ciśnieniowy do czyszczenia 

kanalizacji sanitarnej i  deszczowej 
z  zastosowaniem odzysku wody 
oraz auto do diagnostyki szczelności 
sieci wodociągowej.  Planuje też  
wdrożyć technologie umożliwiające 
wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii. Dla przykładu w  oczysz-
czalni ścieków zamontowane 
będą pompy ciepła, które pozwolą 
zmienić  system przygotowania 
ciepłej wody użytkowej. Poza tym 
przy 10 przepompowniach ścieków 
wykorzystywane będą lampy foto-
woltaiczne do oświetlenia terenów 
poszczególnych obiektów. 

A co z deszczówką?
Burmistrz T. Ciszewicz pytany o mo-
dernizację sieci deszczowej wyjaśnił, 
że w  tym projekcie nie można było 
tego ująć. Podkreślił jednak, że na to 
zadanie też trzeba będzie poszukać 
dofi nansowania, bo inwestycja po-
chłonęłaby ok. 10 mln zł. - Jeśli nie 
otrzymamy pomocy z  zewnątrz 
gmina będzie musiała w przyszłości 
etapami wykonać to z  własnych 
pieniędzy – zapowiedział. Na razie 
jednak burmistrz skupia się na 
obecnym projekcie. Chciałby, żeby 
w  pierwszej kolejności przeprowa-
dzić prace przy alei Niepodległości 
i  ul. Mieszka I, bo gmina chce tam 
położyć nowe nawierzchnie. Do-
tychczas się wstrzymywała z  wyla-
niem tam asfaltu właśnie z powodu 
tego, że miała w planach inwestycje 
w sieć wodno-ściekową. 

(beb)

Chcemy uatrakcyjnić słubickie parki. 
Zapraszamy na spotkanie z architektami 
W czwartek 20 października o 16.00 organizujemy w Słubickim Miejskim 
Ośrodku Kultury otwarte spotkanie dla mieszkańców, podczas którego ar-
chitekci zieleni z fi rmy Aniśko Architektura Krajobrazu zaprezentują kon-
cepcje zagospodarowania dwóch słubickich parków:  przy al. Niepodległości 
oraz przy Kupieckiej. O  stworzenie koncepcji burmistrz Tomasz Ciszewicz 
poprosił Annę Aniśko i dr Tomasza Aniśko, którzy swoje projekty realizowali 
dotychczas m.in. w Stanach Zjednoczonych, gdzie przez jakiś czas mieszkali. 
Projekty Parku Latorośli i Parku Nenufarów, które architekci zaprezentowali 
niedawno na spotkaniu w  magistracie, zrobiły na oglądających ogromne 
wrażenie. - Chciałbym, żeby obejrzeli je też mieszkańcy oraz radni, których 
zaprosiliśmy na czwartkowe spotkanie  – mówi T. Ciszewicz. 

(beb)
 

– tyle wyda gmina 
na uporządkowanie 
gospodarki 
wodno-ściekowej 
– 35,1 mln zł 
da na to Unia 
Europejska

Przebudowane zostanie:  
• ponad 21 km kanalizacji sanitarnej w 45 ulicach 

Słubic (20 km metodą bez wykopów)
• 670 przyłączy kanalizacyjnych 
• 520 studni kanalizacyjnych
• 9,1 km sieci wodociągowej w 24 ulicach
• 74 hydranty

Rozbudowana zostanie oczyszczalnia ścieków

68,5 mln zł

Zespół Raz, Dwa, Trzy, Dominika 

Barabas, Kasia Kowalska, Ania 

Szarmach… m.in. tych wyko-

nawców usłyszymy podczas 

tegorocznego Europejskiego 

Festiwalu Piosenki Autorskiej 

transVOCALE, na który zaprasza-

my do Słubic i Frankfurtu od 10 

do 12 listopada. Więcej na str. 7

Program festiwalu  str. 8
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1 listopada? 
Tak dojedziemy 
do cmentarza  

W dniu Wszystkich Świętych nastąpią zmia-
ny w organizacji ruchu drogowego w ob-
rębie ulic: Sportowa, Obozowa, Rzepińska 
i Kupiecka. Jest to spowodowane znacz-
nym wzrostem natężenia ruchu w okolicach 
cmentarza. 

Mamy już 
w szkołach 
e-dzienniki                          

Od 1 września we wszystkich szko-
łach podstawowych i  gimnazjach 
w gminie  Słubice wprowadzono e-
-dzienniki. Dzięki nim rodzice mogą 
na bieżąco sprawdzić jakie oceny do-
staje ich dziecko i  czy nie opuszcza 
lekcji. Natomiast nauczyciele zy-
skali narzędzie do szybkiego komu-
nikowania się z  rodzicami dzieci 
i  powiadamiania ich na przykład o   
planowanych sprawdzianach. 

E-dziennik służy do rejestracji 
wszystkich informacji o  uczniu 
i  zajęciach. Jest doskonałą formą 
komunikacji. Na przykład zmiana 
planu wynikająca z  nieobecności 
nauczyciela jest automatycznie 
przekazywana uczniom, rodzicom 
i  nauczycielom w  formie powiado-
mienia, także z  wykorzystaniem 
mobilnej aplikacji. Dzięki spe-
cjalnym modułom aplikacja po-
zwala w  bardziej skuteczny sposób 
kontrolować realizację programów 
nauczania, system umożliwia też 
generowanie wielu druków i  zesta-
wień ułatwiających pracę nauczy-
cielom. Pozwala też na bezpieczną 
wymianę informacji oraz zapewnia 
dostęp do wszystkich niezbędnych 
danych w  jednym miejscu. Szkoły 
podstawowe: „dwójka”, „trójka” 
i  SP w  Golicach oraz gimnazjum 
nr 2 prowadzą dziennik wyłącznie 
w  formie elektronicznej, pozostałe 
placówki mają dzienniki zarówno 
w wersji elektronicznej, jak i papie-
rowej. Wprowadzenie e-dzienników 
wymagało zmodernizowania sieci 
internetowych w  szkołach i  kupna 
narzędzi do obsługi (licencje, ta-
blety, notebooki). Gmina wydała na 
to 100 tys. zł. 

(beb)

Będą dodatkowe kursy 
na cmentarz

31 października i 1 listopada, od 10.45 do 16.00, będzie można dojechać 
na cmentarz przy ul. Sportowej autobusem komunikacji miejskiej, który 
kursował będzie co 45 minut (koszt biletu 1,50 zł). Autobus odjeżdżał 
będzie z  dworca przy ul. Akademickiej (koło urzędu miejskiego), a  ko-
lejne przystanki znajdą się przy: Chopina (obok sklepu Lidl), Kościuszki 
(przy sklepie Intermarche), Konopnickiej, Sienkiewicza (przy „samocho-
dówce”), al. Niepodległości (przy kościele) i Sportowej. 

 

Radość w gminie. RIPOK otwarty!

Śmieci jadą 
do Kunowic  

1 listopada dojazd do parkingów po-
łożonych wokół cmentarza i bazaru 
odbywać się będzie ulicami: 1 Maja 
i  Kupiecką, a  wyjazd: Sportową, 
Rzepińską, Obozową i  Folwarczną. 
Fragment ul. Sportowej, na odcinku 
od drogi brukowej na cmentarz do 
skrzyżowania z  ul. Obozową i  Rze-
pińską, będzie ulicą jednokierun-
kową. 

Przy skrzyżowaniu ul. Sportowej 
z  drogą brukową prowadzącą bez-
pośrednio do cmentarza już od 31 
października zostanie ustawiony 
posterunek policji i straży miejskiej. 
Funkcjonariusze będą regulowali 
tam ruchem pojazdów wjeżdżają-
cych na parking przy cmentarzu. 
Bezpośrednio do cmentarza  do-

jechać  będą  mogły  tylko  osoby 
niepełnosprawne i  starsze. Wyjazd 
z tego parkingu odbywać się będzie 
w kierunku ul. Sportowej specjalnie  
utwardzonym  i    oznakowanym   
zjazdem   za Słubickim  Ośrodkiem    
Sportu i Rekreacji. 

- Prosimy o  korzystanie w  tych 
dniach w  większym zakresie z  ko-
munikacji miejskiej oraz przemiesz-
czanie się na cmentarz w  miarę 
możliwości pieszo – mówi komen-
dant SM Wiesław Zackiewicz. 
- Wpłynie to na poprawę płynności 
ruchu  na drogach dojazdowych, 
ułatwi pracę służbom porządkowym 
i przyśpieszy dotarcie do cmentarza 
– dodaje. 

(beb)

Słubiczanie podziękowali 
ks. Józefowi Zadwornemu  

W niedzielę, 18 września 2016 roku, 
mieszkańcy Słubic pożegnali odcho-
dzącego na emeryturę ks. kanonika 
Józefa Zadwornego, założyciela pa-
rafi i i  budowniczego kościoła pw. 
Świętego Ducha, który był jej pro-
boszczem przez 28 lat! Burmistrz 
Tomasz Ciszewicz przypomniał, że 
to właśnie dzięki determinacji ks. 
Józefa w 1988 roku powstała w Słu-
bicach druga parafi a, a w 1991 roku 
rozpoczęła się budowa nowego ko-
ścioła. 

Wielu mieszkańców pamięta, 
że przez pierwsze kilka lat słubi-
czanie z  tej parafi i modlili się w   
tymczasowej kaplicy przerobionej 
ze stodoły, którą odkupiono od 
miejscowego gospodarza. W  1995 
roku w sąsiedztwie stał już kościół. 
Tempo prac było niesamowite. Gdy 
z  okazji jubileuszu 15-lecia parafi i 
gościł w Słubicach bp Paweł Socha 
podkreślał, że jest to zasługa pro-

boszcza, który zawsze wszystko 
robił o rok szybciej niż przewidywał 
plan. Sam włożył w  tę budowę nie 
tylko serce, ale i  wiele pracy. Pro-
boszcz przewiózł niejedną taczkę 
z  betonem, wmurował niejedną 
cegłę. Z  czasem zadbał też o  wy-
strój świątyni. To dzięki jego stara-
niom kościół zdobią piękne witraże, 
trafi ły tu też zabytkowe organy 
podarowane przez parafi ę z  Ber-
lina. Ciepło wspominają ks. Józefa 
także mieszkańcy wsi, bo zaraz po 
tym, jak ruszyła budowa kościoła, 
w  sołectwach powstały kaplice. 
W mszy, podczas której żegnano ks. 
Zadwornego, uczestniczyło wielu 
mieszkańców. Oprócz burmistrza T. 
Ciszewicza proboszczowi dziękował 
też przewodniczący rady miejskiej 
Mariusz Olejniczak, uczniowie i na-
uczyciele słubickich szkół, przedsta-
wiciele różnych środowisk. 

(beb)

Ks. kanonikowi Józefowi Zadwornemu (z prawej) w czasie mszy towarzyszył m.in. 

ks. Henryk Wojnar, obecny proboszcz parafi i pw. Św. Ducha. 
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6 października fi rma ZUO Inter-
national uroczyście otworzyła 
w  Kunowicach instalację do me-
chaniczno-biologicznego prze-
twarzania zmieszanych odpadów 
komunalnych. – Dla nas to bardzo 
korzystne – podkreśla burmistrz 
Tomasz Ciszewicz, który walczył, 
żeby słubickie śmieci trafi ały do 
Kunowic, a nie do oddalonego o 50 
km Długoszyna. - Płacimy teraz nie 
tylko mniej za same odpady, ale 
mamy też niższe koszty transportu 
- wyjaśnia. 

Firma ZUO International naj-
pierw osiem lat temu wybudo-
wała Zakład Utylizacji Odpadów, 
a  następnie rozbudowała go. Do 
września ubiegłego roku PUK 
woził śmieci właśnie tam. Sy-
tuacja się zmieniła, gdy sejmik 
województwa lubuskiego podjął 
decyzję, że odpady z  północy wo-
jewództwa mają być dostarczane 
do Długoszyna, bo ZUO Interna-
tional nie został wpisany do woje-
wódzkiego planu gospodarowania 
odpadami, mimo, że był w  planie 
gospodarki śmieciowej i  spełniał 
wszystkie wymogi. Burmistrz T. 
Ciszewicz interweniował wtedy 
zarówno w zarządzie województwa 
jak i w sejmiku (radni wojewódzcy 
przyjechali specjalnie do Słubic, 
żeby osobiście przyjrzeć się inwe-
stycji w  Kunowicach). Wkrótce 
instalacja w Kunowicach uzyskała 
status Regionalnej Instalacji Prze-

twarzania Odpadów Komunal-
nych, jednej z  dwóch w  regionie 
centralnym naszego województwa.

Dla Słubic było to zielone światło, 
żeby znów wozić śmieci do Ku-
nowic. – Zanim udało się to jednak 
wywalczyć, przez siedem miesięcy 
musieliśmy wozić śmieci do Dłu-
goszyna, płacąc 250 zł za tonę, 
podczas gdy w  Kunowicach płaci-
liśmy 170 zł. Do tego doszły jeszcze 
wyższe koszty dojazdu, bo do Ku-
nowic mamy 5 km, a do Długoszyna 
50 km – mówi burmistrz. Prezes 
słubickiego PUK Ireneusz Woź-
niak obliczył, że przez te 7 miesięcy 
gmina straciła 330 tys. zł.
Prezes zarządu spółki ZUO Inter-
national Roger Montulet podczas 
otwarcia instalacji do przetwa-
rzania śmieci podkreślał, że 
obecnie na terenie zakładu w Kuno-
wicach znajdują się dwie instalacje 
o statusie RIPOK: do mechaniczno-
-biologicznego przetwarzania 
zmieszanych odpadów komunal-
nych oraz do składowania śmieci. 
Są to instalacje, które powstały 
w  oparciu o  nowoczesne techno-
logie przyjazne środowisku.

Do Kunowic trafi ać będą odpady 
z  kilku gmin, oprócz Słubic także 
m.in. z  Kostrzyna. Będą tu one se-
gregowane i  przetwarzane. Dzięki 
temu będzie można ograniczyć o 70 
proc. ilość śmieci wyrzucanych na 
składowisko. 

(beb) 
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Reklama

Bądź Eko-słubiczaninem!
Sześć happeningów poświęconych segregacji odpadów, spotkania 
w szkołach, tworzenie mapy dzikich wysypisk i ich likwidacja, a na 
koniec spotkanie z udziałem uczniów słubickich szkół, które odbę-
dzie się 26 października o 12.30 w Collegium Polonicum. Tak w skró-
cie wygląda prowadzona przez gminę kampania edukacyjno-ekolo-
giczna „Bądź Eko-słubiczaninem”. 

Sybiracy. 
Pamiętamy!

Słubickie koło Związku Sybiraków 
zorganizowało 16 września, w  wi-
gilię Światowego Dnia Sybiraka, 
uroczystość połączoną z apelem po-
ległych, w czasie której wspominano 
ofi ary łagrów. Zapalono też znicze 
w  miejscu upamiętniającym tych, 
którzy zginęli z rąk Rosjan w czasie 
II wojny światowej i  po jej zakoń-
czeniu. W uroczystości wziął udział 
burmistrz Tomasz Ciszewicz. 

Dzień Sybiraka byli zesłańcy 
obchodzą od 1991 roku. Do ofi -
cjalnego kalendarza   Sejm wpisał 
ten dzień w  2013 roku. Podczas 
wrześniowej uroczystości, na 
placu Sybiraków, podkreślano, że 
17 września to data szczególnie 

bolesna, bo wkroczenie do Polski 
w 1939 roku wojsk radzieckich za-
początkowało wieloletnią tułaczkę 
tysięcy Polaków. Eugeniusz Jur-
czenko, prezes słubickiego koła, 
opowiadając o  Golgocie Wschodu 
wspominał m.in. beatyfi kowa-
nego niedawno ks. Władysława 
Bukowińskiego, nazywanego Apo-
stołem Kazachstanu. W  łagrach 
spędził kilkanaście lat, w  tym 
czasie pomagając zesłańcom na 
różne sposoby. Gdy w końcu mógł 
wrócić do kraju przyjął   obywatel-
stwo Związku Radzieckiego, żeby 
móc nadal służyć tym, którzy zmu-
szeni byli zostać na Wschodzie. 

(beb)
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Od jesieni odpady segregować bę-
dziemy dzieląc je na pięć frakcji: 
papier, szkło, tworzywa sztuczne 
i metale, odpady zielone oraz zmie-
szane. Tę zmianę wymusiły na 
gminie nowe wytyczne Minister-
stwa Środowiska. Ponieważ temat 
segregacji nie jest łatwy gmina 
prowadzi  kampanię edukacyjno-
-promocyjną, która potrwa do 
końca października. - Dostaliśmy 
na tę kampanię 45 tys. zł z  Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska – mówi Przemysław Karg 
z  wydziału inwestycji i  ochrony 
środowiska słubickiego magistratu 
i podkreśla, że Słubice były jedynym 
miastem z  północy województwa 
lubuskiego, któremu przyznano 
dotację. Dodaje też, że to już trzecia 
kampania ekologiczna prowa-
dzona przez gminę. Dzięki niej do 
mieszkańców m.in. trafi ają ulotki 
dotyczące nowych zasad segregacji 
odpadów, wspólnie z mieszkańcami 
tworzona jest mapa dzikich wysy-
pisk śmieci, które są na bieżąco li-
kwidowane, organizowane są akcje 
sprzątania najbardziej zaniedba-
nych miejsc w  mieście, w  planach 
jest stworzenie ekoporadnika dla 
mieszkańców. Zorganizowano też 
sześć happeningów, w różnych czę-
ściach miasta, w  trakcie których 
chętni mogli składać deklarację 
eko-słubiczanina. Były to swego 
rodzaju zobowiązania do segregacji 
śmieci. Kto odczytał deklarację do-
stawał zgniatarkę do butelek. 
– Rozdaliśmy 200 zgniatarek, 
a  także setki ulotek informacyj-
nych – mówi Marta Stachowska 
z Fundacji na rzecz Collegium Polo-
nicum (fundacja na zlecenie gminy 
prowadzi kampanię). Opowiada też, 
że zdecydowana większość miesz-
kańców podczas happeningów pod-
kreślała, że jeszcze dokładniejsze 
zasady segregacji opadów to dobry 
pomysł. Dodaje też, że wielu słubi-
czan podczas rozmów o  segregacji 
śmieci dziwiło się, gdy słyszeli, że 
na terenie Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych przy ul. Krótkiej 8 
znajduje się Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych, 
gdzie mieszkańcy mogą bezpłatnie 
oddać stare meble, zużyty sprzęt 
elektroniczny, chemikalia, baterie 

czy odpady zielone. PSZOK jest 
czynny w  poniedziałki, środy i  so-
boty od 7.00 do 18.00. Dokładne 
dane na ten temat można znaleźć 
na stronie internetowej PUK - www.
pukslubice.pl/pl/pszok

Burmistrz Tomasz Ciszewicz pod-
kreśla, że przed segregacją odpadów 
nie uciekniemy. – Z roku na rok pod-
noszone są wymagania dotyczące 

m.in.  poziomów odzysku poszcze-
gólnych surowców czy recyclingu. 
Jeśli gmina nie sprosta przepisom 
prawa i  nie zwiększy udziału od-
padów segregowanych w  odbie-
ranych odpadach ogółem, będzie 
płacić kary, co wpłynie na koszty 
śmieci. Poniesiemy je wszyscy – 
przestrzega. 

(beb)

Marta Stachowska z Fundacji na rzecz Collegium Polonicum była jedną z osób, które za-

chęcały mieszkańców do segregowania odpadów. 

Kto zadeklarował, że będzie segregował śmieci dostawał zgniatarkę do plastikowych 

butelek. 

Celnicy ostrzegają

Nielegalny alkohol 
potrafi  zabić!
W  związku z  zaistniałymi przypad-
kami zatrucia i śmierci po spożyciu 
podrobionego alkoholu, jakie miały 
ostatnio miejsce na terytorium 
Ukrainy, Służba Celna przestrzega 
przed nabywaniem wszelkich wy-
robów zawierających alkohol, po-
chodzących z niewiadomych źródeł, 
szczególnie oferowanych do sprze-
daży na miejskich bazarach i targo-
wiskach oraz w innych miejscach niż 
legalne placówki handlowe. 

Dotychczasowe ujawnienia 
Służby Celnej oraz innych służb, 
potwierdzają, że nielegalny alkohol 
sprzedawany jest głównie w  butel-
kach plastikowych (zwyczajowo wy-
korzystywanych, jako opakowania 

jednostkowe oleju spożywczego), ale 
i w butelkach szklanych po wódkach 
różnych marek polskich i  zagra-
nicznych. Opakowania zwykle nie 
posiadają zabezpieczeń w  postaci 
banderol akcyzowych. 

O  zauważeniu prób sprzedaży ta-
kich wyrobów należy niezwłocznie 
poinformować najbliższy urząd 
celny, komisariat policji lub po-
sterunek Straży Granicznej. Te-
lefon interwencyjny Służby Celnej: 
800-060-000;e-mail:powiadom-
-clo@mofnet.gov.pl lub tel. Izby 
Celnej w  Rzepinie: 600 439 576, 95 
7509 393, 95 7509 394, 95 7509 395. 

Źródło: Izba Celna

W uroczystości wzięły też udział dzieci ze słubickich przedszkoli. 
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Odra odsłoniła kolejne 
kamienie nagrobne

 Lapidarium 
się rozrasta

Rozstrzygnięto konkurs ofert na zajęcia dodatkowe 

Dzieci nie będą się nudzić!

Oferent Nazwa projektu
Miejsce, w którym będą 
odbywać się zajęcia/ placówka

Katarzyna Leśniak

-Werwińska
Mali Poligloci Szkoła Podstawowa w Kunowicach

Iwona Chruścińska Monocyrk - Monocykl Szkoła Podstawowa Nr 3 w Słubicach

Dorota Pawłowska Nauka języka niemieckiego? Jak najbardziej tak!!! Szkoła Podstawowa Nr 2 w Słubicach

Dorota Pawłowska Nauka języka niemieckiego? Jak najbardziej tak!!! Szkoła Podstawowa Nr 2 w Słubicach

Jacek Grześkowiak ABC Lekkiej Atletyki Szkoła Podstawowa Nr 2 w Słubicach

Aneta Kolińska Gimnastyka przy muzyce- jedna grupa Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Słubicach

Katarzyna Leśniak

-Werwińska

Z niemieckim na Ty! Czyli jak nie łamiąc głowy i języka 

porozumiewać się z sąsiadem zza Odry…- trzy grupy
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Słubicach

Marlena Pniewska Spotkania z lekkoatletyką Szkoła Podstawowa Nr 2 w Słubicach

Piotr Dmuchowski Piłka jest okrągła a bramki są dwie Szkoła Podstawowa Nr 1 w Słubicach

Marlena Pniewska Fitness i taniec Gimnazjum nr 2 w Słubicach

Katarzyna Bartosz, 

Alicja Barszcz
Polsko- niemiecka akademia małego artysty Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Słubicach

Natalia Cieszyńska Szczypiorniści już w przedszkolu Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Słubicach

Mirosław Dębiec Łowimy piłkarskie talenty Szkoła Podstawowa Nr 3 w Słubicach

Mirosław Dębiec Piłkarskie nadzieje na mundial Szkoła Podstawowa Nr 3 w Słubicach

Krystyna Bilińska Zajęcia wspierające rozwój uczniów Internat Zespołu Szkół Technicznych w Słubicach

Joanna Żak Kuźnia Pomysłów Szkoła Podstawowa w Golicach w Słubicach

Halina Samsonowicz Art. And Creativity- Sztuka i kreatywność (kółko teatralne) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Słubicach

Sara Herman Zmieniam siebie Szkoła Podstawowa Nr 3 w Słubicach

Sara Herman Mały pływak kontynuacja Szkoła Podstawowa Nr 3 w Słubicach

W  Szkole Podstawowej nr 3 kon-
tynuowane będą zajęcia cyrkowe, 
a  w  przedszkolu nr 2 Polsko-Nie-
miecka Akademia Małego Artysty. 
Maluchy w  „czwórki” będą miały 
gimnastykę przy muzyce, gimna-
zjaliści z  „dwójki” zajęcia z  fi tnessu 
i tańca, w SP nr 3 łowić będą piłkar-
skie talenty – na realizację zajęć dla 
dzieci i  młodzieży, w  oparciu o  au-
torskie projekty, gmina przeznaczy 
w tym roku szkolnym ponad 52 tys. zł. 

Pieniądze, podobnie jak w  po-
przednich latach, pochodzić będą 
z  budżetu Gminnego Programu 
Profi laktyki i  Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych oraz Prze-

ciwdziałania Narkomanii dla gminy 
Słubice, uchwalanego przez radę 
miejską. 

W  sierpniu magistrat ogłosił 
konkurs ofert dla nauczycieli i  in-
struktorów zajęć pozalekcyjnych, 
a  20 września, komisja dokonała 
ich oceny. Ofert wpłynęło 24, pięć 
nie zostało zakwalifi kowanych do 
fi nansowania. Jak wyjaśnia Sabina 
Matkowska, kierowniczka Biura 
Spraw Społecznych słubickiego 
magistratu, przy wyborze komisja 
kierowała się m.in. tym, żeby po-
mysł zajęć wychodził poza ramy 
szkoły, był innowacyjny, odpowiadał 
potrzebom grupy odbiorców oraz 

angażował młodych ludzi w  pro-
jekty o charakterze prozdrowotnym 
i  profi laktycznym. - Wybrano też 
projekty, które są kontynuacją zajęć, 
cieszących się dużym zaintereso-
waniem, w  poprzednich latach. 
W  przypadku zajęć sportowych 
kierowaliśmy się dyscyplinami wio-
dącymi w  gminie – mówi S. Mat-
kowska. Dodaje, że z zajęć korzystać 
będą dzieci i  młodzież ze szkół 
podstawowych, gimnazjów, dwóch 
przedszkoli oraz mieszkańcy inter-
natu Zespołu Szkół Technicznych. 

Poniżej oferty, które zyskały ak-
ceptację komisji.   

(beb)

Niski stan Odry, podobnie jak w ze-
szłym roku, przyniósł nietuzinkowe 
odkrycia w  korycie rzeki na terenie 
Słubic. Na przełomie września i paź-
dziernika społecznicy wydobyli 40 
przedwojennych kamieni nagrob-
nych i złożyli je w miejscowym lapi-
darium. Na wydobycie w przyszłym 
roku czekają m.in. ornamenty 
z piaskowca pochodzące prawdopo-
dobnie z dawnej kaplicy cmentarnej 
z 1901 roku! 

Na zaproszenie społecznego opie-
kuna zabytków Rolanda Semika 
w  społecznej akcji poszukiwania 
i  wydobycia historycznych kamieni 
nagrobnych wzięli udział: dr Jan 
Musekamp i  Karl-Konrad Tschaepe 
(obydwaj z Katedry Historii Najnow-
szej Europejskiego Uniwersytetu 
Viadrina), Matthias Diefenbach 
(Instytut Historii Stosowanej, He-
imatReise) oraz Adrian Mermer 
(absolwent architektury i doktorant 
Uniwersytetu Wrocławskiego, Sto-
warzyszenie „Kontrapunkt”). Pod-
czas czterogodzinnej pracy udało 
się wydobyć relikty nagrobków 
w różnym stanie zachowania i z róż-
nych okresów. Najstarszy ze znale-

zionych kamieni liczy już półtora 
wieku i  upamiętnia osobę żyjącą 
w latach 1801-1867. Na jednym z od-
nalezionych w  tym roku kamieni 
widnieje wzruszający wiersz po-
święcony zmarłej matce.

Na dnie rzeki pozostał m.in. 
dziecięcy sarkofag, a na wydobycie 
w przyszłym roku czeka masywny 
kamień z  inskrypcją „Offb   2,10”, 
który wskazuje tym samym na 
Księgę Objawienia (inaczej Apo-
kalipsę św. Jana).  W obawie przed 
kradzieżą lub dewastacją dokładna 
lokalizacja nie może na razie zostać 
ujawniona. Spisu i  inwentaryzacji 
odnalezionych kamieni dokonają 
teraz Roland Semik oraz Eckard 
Reiß, wieloletni członek Towarzy-
stwa Historycznego i  autor dwu-
języcznej monografi i o  cmentarzu 
żydowskim w Słubicach.

Skróconą wideorelację z  akcji 
wydobycia z  rzeki i  przewozu na 
cmentarz komunalny można zo-
baczyć pod linkiem: https://www.
yo u t u b e . c o m /wa tc h ? v = c 7 p Y-
stU4rt8 

Źródło: Roland Semik Społeczny 
opiekun zabytków powiatu słubickiego

Polando promuje 
za Odrą nasz region 

Powstał portal, który promuje polskich przedsiębiorców i nasz region 
w Niemczech.  Polando to serwis internetowy, gdzie znaleźć można za-
równo oferty przedsiębiorców czy usługodawców z Polski, jak również 
informacje o ciekawych miejscach i wydarzeniach w naszym regionie. 

 - Chciałbym  poprzez portal Polando 
zaciekawić naszych zachodnich 
sąsiadów ofertą polskich fi rm, ale 
też przybliżyć im nasz region,  prze-
łamać pewne bariery i  stereotypy 
– mówi twórca portalu Artur Kasiu-
bowski, który po studiach na Eu-
ropejskim Uniwersytecie Viadrina 
zdecydował, że zostaje w Słubicach. 
Przez ostatnie 12 lat prowadził tu 
fi rmę zajmującą się tworzeniem 
serwisów internetowych i promocją 
w sieci. Klienci, z którymi się stykał 
podsunęli mu pomysł na stwo-
rzenie Polando. - Duża część moich 
klientów po stronie polskiej starała 
się dotrzeć do klientów w  Niem-
czech, natomiast część klientów 
z  Niemiec była często zaskoczona 
tym, jak fajne i różne usługi czy pro-
dukty znaleźli po stronie polskiej. 
Przyznawali, że nie zdawali sobie 
z tego sprawy – opowiada A. Kasiu-
bowski. Polando ma być miejscem 
dla jednych i drugich. – Portal działa 
na dwóch płaszczyznach. Z  jednej 
strony przedstawia oferty rzetelnych  
przedsiębiorców czy usługodawców 
z  Polski, ale też ciekawe miejsca, 

wydarzenia, formy spędzenia wol-
nego czasu – mówi A. Kasiubowski. 
- Nasz region to coś więcej niż tanie 
papierosy, stacje benzynowe i  ba-
zary. Chcemy przełamać pewne ste-
reotypy i pokazać naszym sąsiadom 
zza Odry, że mamy o wiele bogatszą 
ofertę i możliwości – dodaje.  

Do współpracy zachęca nie tylko 
przedsiębiorców czy usługodawców, 
ale też stowarzyszenia, blogerów, 
którzy chcieliby pisać o życiu na gra-
nicy, regionalistów, ludzi kultury, sa-
morządy, fotografów. – Chodzi nam 
o  coś więcej niż stworzenie zwy-
kłego komercyjnego portalu bran-
żowego. Chcemy pokazać wszystko 

co ma wartość, co pokazuje atrakcyj-
ność naszego regionu  – podkreśla.

Polando angażuje się już też w życie 
społeczne. Wsparło m.in. Bieg bez 
granic, który towarzyszył w tym roku 
Miejskiemu Świętu Hanzy, pod jego 
patronatem odbyły się zawody Po-
lando Super Cross 2016. 

Biuro Polando mieści się we 
Frankfurcie nad Odrą, kilka kroków 
od mostu, przy ul. Słubickiej 9. 
Czynne jest od poniedziałku do 
piątku od 9.00 do 16.00, a w soboty 
od 10.00 do 14.00. Tel. 95 750 50 60, 
mail: kontakt@ polando.pl, strona 
internetowa: www.polando.de 

(beb)

Chcą chronić 
dobra  kultury

Biblioteki uniwersyteckie oraz archiwa ze 
Słubic i Frankfurtu nad Odrą zawarły poro-
zumienie o  wzajemnej pomocy na wypa-
dek katastrof – Transgraniczny Związek Ra-
tunkowy Frankfurt nad Odrą – Słubice.

Biblioteka oraz Archiwum Uniwer-
sytetu Europejskiego Viadrina we 
Frankfurcie nad Odrą, Biblioteka 
Collegium Polonicum w  Słubicach, 
Archiwum Karla Dedeciusa przy 
Collegium Polonicum w  Słubicach, 
Archiwum Urzędu Pełnomocnika 
Federalnego do spraw Materiałów 
Państwowej Służby Bezpieczeństwa 
NRD we Frankfurcie nad Odrą oraz 
Archiwum Miejskie we Frankfurcie 
nad Odrą powołały Transgraniczny 
Związek Ratunkowy. To pierwsza 
tego typu polsko-niemiecka ini-
cjatywa dotycząca współpracy 
w  sytuacjach nagłego zagrożenia. 
Instytucje zaangażowane w  projekt 

mają na celu wspierać wzajemne 
działania na rzecz ochrony dóbr 
kultury będących w ich posiadaniu, 
a zagrożonych z powodu pożaru, za-
lania, złych warunków atmosferycz-
nych, technicznych usterek i innych 
nie dających się przewidzieć zda-
rzeń. W  sytuacjach kryzysowych, 
takich jak powódź czy pożar, człon-
kowie Transgranicznego Związku 
Ratunkowego mogą korzystać z  za-
sobów partnerów, np. składować 
tymczasowo archiwalia w bezpiecz-
nych i  odpowiednio przygotowa-
nych przez nich pomieszczeniach. 

Źródło: Collegium Polonicum 
w Słubicach 

Regionaliści wyciągnęli z wody wiele fragmentów nagrobków. 
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Artur Kasiubowski stworzył dwujęzyczny portal. 



5gazeta Słubicka   9/2016   20 października

70. urodziny szkoły w Kunowicach 
16 wrzesień 2016 roku przejdzie do historii szkoły podstawowej w Kunowicach z kilku powodów. Dziś uroczyście świę-
towano nie tylko 70.  urodziny szkoły, ale też nadanie jej imienia Kornela Makuszyńskiego i poświęcenie sztandaru. 
Burmistrz Tomasz Ciszewicz zawiózł do Kunowic specjalny prezent. W czasie uroczystości zapowiedział, że szkoła zo-
stanie rozbudowana. 

W  przyszłorocznym budżecie 
gminy znajdą się pieniądze na do-
kumentacje techniczną, a  sama 
inwestycja rozpocznie się w  2018 
roku. Obok istniejącego, ponie-
mieckiego budynku, stanie nowy, 
który pomieści trzy oddziały. Dy-
rektor placówki Arkadiusz Koko-
ciński nie krył radości, podobnie 
jak nauczyciele i rodzice. Powodów 
do zadowolenia było zresztą dużo 
więcej, bo szkoła ma już też własny 

sztandar, na którym widnieje twarz 
patrona placówki i  słowa K. Ma-
kuszyńskiego: „Mądrym być to 
wielka sztuka, ale dobrym jeszcze 
większa”. Sztandar szkoła zyskała 
m.in. dzięki sponsorom, wśród 
których były fi rmy z terenu gminy. 
Ich przedstawiciele gościli na uro-
czystości i  odebrali podziękowania 
od nauczycieli i dzieci kunowickiej 
szkoły. 

(beb)

Wskazujmy policji miejsca niebezpieczne
W województwie lubuskim została uruchomiona Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Teraz każdy słubiczanin 
może wskazać miejsce w swoim otoczeniu, które w jego ocenie jest niebezpieczne. Sprawdzą to policjanci. 

Mapa zagrożeń to plansza grafi czna 
z zaznaczonymi miejscami newral-
gicznymi, dzięki której policjanci 
mogą w  takie miejsca kierować 
większą liczbę patroli lub tworzyć 
w  okolicy posterunki. Żeby zgłosić 
zagrożenie trzeba wejść na stronę 
internetową, do której link znaj-
duje się na końcu tekstu, odna-
leźć planszę interaktywnej mapy 
zagrożeń i  postępować zgodnie 

z  instrukcją. Przekazanie infor-
macji zajmuje tylko kilka chwil, 
a  zgłoszenie trafi  do odpowiedniej 
komórki policji. Z  tej możliwości 
należy jednak korzystać w  sposób 
rozsądny, bo każde naniesione na 
mapę zagrożenie wywoła odpo-
wiednią reakcję policji. Pamiętajmy 
też, że takie zgłoszenie nie jest za-
wiadomieniem o przestępstwie czy 
wykroczeniu. Nagłe interwencje 

wymagające natychmiastowej re-
akcji policji należy zgłaszać pod nr 
tel. 997 lub 112.

Krajowa mapa zagrożeń bezpie-
czeństwa opiera się o  informacje 
skatalogowane w  trzech płaszczy-
znach: informacje gromadzone 
w  policyjnych systemach informa-
tycznych, informacje pozyskiwane 
od społeczeństwa w  trakcie: bezpo-
średnich kontaktów z obywatelami, 

z  przedstawicielami samorządu te-
rytorialnego, organizacji pozarządo-
wych itp.; w  trakcie realizowanych 
debat społecznych poświęconych 
bezpieczeństwu publicznemu, in-
formacje pozyskiwane od obywateli 
(internautów) z  wykorzystaniem 
platformy wymiany informacji.

Informacje prezentowane na 
mapie będą uwzględniały zarówno 
wybrane kategorie przestępstw 

i  wykroczeń jak i  zagrożenia, które 
w  subiektywnym odczuciu miesz-
kańców negatywnie wpływają na 
ich poczucie bezpieczeństwa.

Z  mapy można korzystać wcho-
dząc na stronę internetową: 
http://www.lubuska.policja.gov.
pl/go/mapa-zagrozen-bezpiecze
/17804,dok.html 

Źródło: Komenda Powiatowa 
Policji w Słubicach  

Fot. Beata Bielecka 
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To był już trzeci taki rajd rowerowy   

Nasze organizacje 
mają si ę od kogo uczyć 

Sektor 3 Słubice, Fundacja na rzecz Collegium Polonicum i burmistrz 
Słubic zapraszają do udziału w V Słubickim Forum Organizacji Poza-
rządowych. Odbędzie się ono 24 października 2016 r. o 17.00 w Colle-
gium Polonicum. 

 
Program V S ubickiego Forum Organizacji Pozarz dowych

(24.10.2016 r., godz. 17.00 Collegium Polonicum w S ubicach – sala konferencyjna)
16.45 Rejestracja uczestników

17.00 Otwarcie forum i powitanie uczestników Burmistrz S ubic Tomasz Ciszewicz,
Prezeska Fundacji na rzecz Collegium
Polonicum Magdalena Tokarska

17.10 Podsumowanie IX edycji programu Dzia aj
Lokalnie

Marta Stachowska, O rodek Dzia aj
Lokalnie w S ubicach

17.20 Przedsi biorczo spo eczna na przyk adzie
Dalej Razem sp. z o.o.

Mateusz Andrysiak, Prezes Dalej Razem
sp. z o.o.*

17.30 Program Rewitalizacji dla Gminy S ubice Anna Andrysiak

17.35 Wprowadzenie do stolików tematycznych Adam Szulczewski, Sektor 3 S ubice

17.40 Stoliki tematyczne:

Wspó praca transgraniczna mi dzy
organizacjami z Frankfurtu nad Odr i Gminy
S ubice „Szanse Przeszkody – Mo liwo ci”

Kamil Szlosek, verbuendungshaus fforst
e.V. in Frankfurt Oder

Konsultacje Programu wspó pracy Gminy
S ubice z organizacjami pozarz dowymi w
2017 r. oraz zmiany w przepisach dla NGO

Urz d Miejski w S ubicach

Sektor 3 S ubice

ABC Ekonomii Spo ecznej Marzena S odownik, O rodek Wsparcia
Ekonomii Spo ecznej w Zielonej Górze

Dzia ania organizacji na rzecz osób
niepe nosprawnych

Adam Poholski, Ko o TWK S ubice

19.15 Podsumowanie prac przy stolikach moderatorzy stolików

19.45 Zako czenie III S ubickiego Forum Organizacji
Pozarz dowych

*Do potwierdzenia – program nieznacznie mo e ulec zmianie

Forum jest miejscem corocznego 
spotkania fundacji i  stowarzyszeń 
z  terenu Gminy Słubice, okazją do 
wymiany doświadczeń, omówienia 
aktualnych problemów sektora 
pozarządowego oraz skorzystania 
z wiedzy i doświadczenia zaproszo-
nych gości. 

Miniony rok przyniósł szereg waż-
nych zmian dotyczących funkcjono-
wania III sektora (m.in. nowelizację 

ustawy o  działalności pożytku pu-
blicznego, zmiany w  prawie o  sto-
warzyszeniach, nowe wzory ofert 
na realizację zadań publicznych). 
Zawsze aktualne są bieżące wy-
zwania organizacji, współpracy z sa-
morządem, a także rozwój ekonomii 
społecznej i współpracy polsko-nie-
mieckiej. To tematy przewodnie te-
gorocznego spotkania. Zgłoszenia 
na forum:

Sektor 3 Słubice (biuro Fundacji 
na rzecz Collegium Polonicum, ul. 
Kościuszki 1, 69-100 Słubice, I piętro 
Biblioteki Collegium Polonicum).
tel. 884 309 488, 
e-mail: sektor3@fundacjacp.org, 
www.sektor3.slubice.pl

Prosimy o  potwierdzenie przy-
bycia do 20 października 2016 r.

Źródło: Sektor 3 Słubice 

W  rajdzie oprócz członków koła 
wzięli  udział reprezentanci słubic-
kich organizacji samorządowych. 
Poniżej relacja przygotowana przez 
Krystynę i Ryszarda Baczyńskich. 

Celem rajdu była  poprawa spraw-
ności fi zycznej uczestników, jak rów-
nież poznanie lub przypomnienie 
szczególnych miejsc w  gminie Słu-
bice. Trasa liczyła 18 km. Uczestnicy 
zatrzymali się m.in. przy „Kamieniu 
Pamięci”. Jest to niewielki kamień 
postawiony w  1999 roku w  miejscu, 

w którym odnaleziony został, po bi-
twie pod Kunowicami, ranny major 
Ewald Christian Kleist. Bitwa ta ro-
zegrała się 11 i 12 sierpnia 1759 roku. 
Następnie rowerzyści ruszyli  do 
miejscowości Stare Biskupice, gdzie 
znajduje się kościół wzniesiony 
w  1867 roku w  stylu neogotyckim. 
Został on w  2013 roku wpisany do 
rejestru zabytków województwa lu-
buskiego. Ze Starych Biskupic poje-
chali do  wigwamu położonego nad 
jeziorem w  Sułówku. Za ukończenie 

Mamy coraz liczniejszą 
straż rybacką 

Terenowa grupa Społecznej Straży Rybackiej 
w powiecie słubickim ma nowego komen-
danta. Został nim 28-letni Adam Szumski, 
który wcześniej przez dwa lata działał w stra-
ży rybackiej w powiecie krośnieńskim. 

rajdu pucharem uhonorowano tam 
Emilię Sasin i Franciszka Fila. Odbyły 
się też zawody w  petangue (boules), 
w  których  zwyciężyła Maria Ko-
sicka, turniej darta wygrał natomiast 
Stanisław Boberski. Ponadto każdy 
uczestnik zawodów sportowych do-
stał upominek. Potem biesiadowano 
przy upieczonej  na rożnie karkówce 
i  kiełbaskach. Były też tańce, wspo-
mnienia związane z pracą zawodową. 
Dopisała pogoda, dobre humory, 
więc wszyscy się świetnie bawili. 

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych koło w Słubicach 
zorganizowało, pod koniec wakacji, trzeci rajd rowerowy pod patro-
natem burmistrza Słubic Tomasza Ciszewicza i komendanta powia-
towego policji mł. insp. Rafała Wawrzyniaka.
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- Wędkuję od 7. roku życia i  jest to 
moja pasja. Ale zarówno dla mnie 
jak i  wielu wędkarzy szokujące są 
sytuacje, gdy musimy łowić ryby 
w miejscu, które tonie w śmieciach. 
To przykre, że wędkarze sami nie po-
trafi ą zadbać o porządek – mówi A. 
Szumski i dodaje, że to właśnie mo-
tywuje go do tego, żeby poświęcać 
swój wolny czas na pracę w  straży 
rybackiej. Opowiada, że wędkarze 
zostawiają w miejscach, gdzie łowią 
ryby pudełka po robakach, butelki 
po alkoholu, torby po przynętach…

Strażnicy, a jest ich siedmiu, w tym 
trzech powołanych przez nowego 
komendanta, chcą współpracować 
z policją, strażą leśną, strażą miejską. 
Komendant stara się, żeby było ich 
dziewięciu, tak by móc stworzyć 
trzy, 3-osobowe patrole. - Każdy pa-
trol raz lub dwa razy  w tygodniu bę-
dzie monitorował tereny nad Odrą. 
Zamierzamy też stworzyć mobilną 
grupę, z  którą byłby kontakt przez 
całą dobę i w tym celu uruchomimy 
numer kontaktowy, na który będzie 
można dzwonić o każdej porze. Mu-
simy eliminować zarówno wykro-
czenia, jak i  kłusowników, których 
nie brakuje – mówi A. Szumski. 
Opowiada, że większość wędkarzy, 
którzy zostawiali nieporządek po 
sobie była dotychczas upominana. 
- Regulamin jasno mówi, że każdy 
wędkarz ma obowiązek posprzątać 
stanowisko, w  którym łapie. Dla-
tego nie będzie już upomnień, ale 
zaczniemy karać – uprzedza. Straż-
nicy nie mogą wprawdzie wystawiać 
mandatów, ale mogę wstrzymać re-
jestr połowu ryb, co skutkuje tym, że 
wędkarz nie jest już uprawniony do 
połowu. Jak zostanie złapany na po-
łowie wtedy strażnicy mogą wezwać 
policję  czy straż leśną, która wlepi 
mandat. Straż rybacka dysponuje też 
bezprzewodową kamerą, która bę-
dzie instalowana w miejscach gdzie 
najczęściej pozostawiane są odpady. 
– Nagrania będziemy przekazywać 
policji, żeby karać osoby łamiące 
przepisy.  Wierzę, że prawdziwi węd-
karze zrozumieją nasze intencje 
i wspólnie doprowadzimy do tego, że 

nasze rzeki i jeziora staną się czyste. 
Mamy już dużą pomoc ze strony 
słubickiego koła nr 2 – podkreśla 
A. Szumski.  Niedawno spotkał się 
też z  burmistrzem Tomaszem Ci-
szewiczem, który obiecał, że gmina 
pomoże straży w kupnie mundurów 
i  drobnego wyposażenia. - Idąc na 
kontrolę w  prywatnych rzeczach 
często strażnicy są ignorowani, dla-
tego próbuje wyposażyć naszą grupę 
w  pełne umundurowanie – mówi 
komendant. Chce też organizować 
szkolenia dla nowych strażników, 
niedawno społecznicy ze straży 
wzięli udział w  sprzątaniu jeziora 
Gnilec, którym opiekuje się Mateusz 
Szydłowski. – To on zorganizował 
tę akcję. Posprzątaliśmy wspólnie 
linię brzegową. Nazbieraliśmy 2 ol-
brzymie worki śmieci. Najczęściej 
były to puszki po piwie, reklamówki, 
opakowania po papierosach i  bu-
telki po napojach – wspomina A. 
Szumski. W tym roku w planach jest 
jeszcze budowa pomostów dla węd-
karzy na jeziorze Gnilec.      

(beb)

Adam Szumski został komendantem 

straży rybackiej latem tego roku .

Rajd zakończył się nad jeziorem w Sułówku. 
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Już po raz trzynasty Festiwal transVOCALE ubarwi nam tak szary zazwyczaj listopad. Przyciągnie nad Odrę tym, co obecna scena muzyki świata oraz piosenki

autorskiej ma najlepszego do zaoferowania. Bądźcie z nami, kiedy SMOK i Collegium Polonicum w Słubicach oraz Forum Kleista we Frankfurcie nad Odrą za-

mienią się w prawdziwy muzyczny tygiel kultur. Podczas tego niezwykłego festiwalu pojawią się liczni muzycy z Polski, Niemiec i reszty świata. Zachwyćmy

się ich czarującymi głosami i dajmy się ponieść ognistym rytmom. Oto, kogo będziemy gościć w tym roku:

organizatorzy sponsorzy partnerzy

media

czwartek • 10.11. • 19.30 • Forum Kleista

Inauguracja festiwalu
Wr´czenie nagród transVOCALE

Tegorocznymi laureatami nagrody transVOCALE będzie niemiec-
ki duet Simon & Jan i polska wokalistka Dominika Barabas. 

piątek • 11.11. • 19.30 • aula CP

Kasia Kowalska 

Jako nastolatka, na znak buntu przeciw powszedniości życia 
w  małym miasteczku, z  głową ogoloną jak Sinead O’Connor, 
uciekła z  domu na rockowy festiwal do Jarocina. Już wtedy 
muzyka była dla niej czymś niezwykłym, ogromnym źródłem 
emocji i  siły. Dziś to ona, poprzez swą muzykę, daje ludziom 
wyjątkowe emocje i siłę, by zmierzyć się z codziennością. Ma 
na swoim koncie wiele płyt i  prestiżowych nagród i  choć od 
wydania pierwszej płyty minęło wiele czasu i wiele w jej życiu 
się wydarzyło, to pewne rzeczy pozostają niezmienne: jej nieco-
dzienna wrażliwość na dźwięki, miłość do muzyki i pasja, z jaką 
ją wykonuje. Tym razem usłyszymy ją w akustycznej odsłonie. 

sobota • 12.11. • 19.30 • aula CP

Raz, dwa, trzy 

Koncertują nieprzerwanie od 1990 roku. Należą do klasyki. 
Znają ich wszyscy. Prostotą i szczerością trafiają do każdego, 
są uniwersalni. Bez względu na wiek - swój i odbiorcy, potrafią 
trafić w sedno i uchwycić to coś szczególnego, tu i teraz. Ich 
utwory mają niesamowitą zdolność pobudzania do rozmowy, 
otwierają umysł i rozwiązują język. Niewiele zespołów w Pol-
sce może pochwalić się tak bogatą historią wspólnego grania. 
Razem przeszli długą drogę przez wiele nurtów i stylistyk, od 
jarocińskiej sceny, po studio im. Agnieszki Osieckiej. Stale 
imponują wrażliwością, spostrzegawczością i dystansem. 

czwartek-sobota • 10-12.11.2016

3 dni, dwa miasta, jeden festiwal

Tegoroczny festiwal transVOCALE to 20 różnorodnych koncertów
na kilku scenach obu nadodrzańskich miast. Oprócz wymienio-
nych obok artystów, których usłyszymy na słubickich scenach,
w frankfurckim Forum Kleista wystąpią Django Lassi (D), The
Angelcy (IL), Amsterdam Klezmer Band (NL), Christoph Theussl
(D), Mahsa Vahdat (IR), Martha Teferra Mekonnen (ETH), Ale-
xander Peppler (D), Luis Borda (RA/D), Gurdan Thomas (D),
Maritaca (D/BR), Kesaj Tchave (SK), Groove of the Nile (ET/D),
Twelfth Day (SCO), Bartel singt Lindenberg (D). 

Pełen program festiwalu dostępny jest na stronie 

www.transvocale.eu

Więcej informacji o festiwalu i biletach na

www.smok.slubice.pl

piątek • 11.11. • 21.30 • SMOK

Bibobit

Ich muzyka nowatorsko łączy w  sobie elementy jazzu, hip-
-hopu, rapu i elektroniki. Skład zespołu to połączenie klasyki 
z nowoczesnością. Rozbudowane aranżacje, niebanalne teksty, 
a przede wszystkim niesamowita charyzma wokalisty. Koncer-
towo Bibobit zaprasza słuchaczy w muzyczną podróż. Dąży do 
tego, aby publiczność czuła pozytywną energię i otworzyła się 
na nową jakość muzyczną. By jazz pojawiał się w miejscach, 
gdzie go dotąd nie było, a  rap tam, gdzie go nikt do tej pory 
nie zapraszał. 

piątek • 12.11. • 21.30 • SMOK

Ania Szarmach

Muzyk, wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów, producentka. 
Jej głos jako chórzystki studyjnej można usłyszeć na kilkudziesię-
ciu płytach różnych polskich muzyków i wokalistów. Równolegle 
prowadziła swoją, indywidualną ścieżkę muzyczną. O swojej naj-
nowszej płycie Shades of Love mówi: „Przede wszystkim pragnę-
łam świeżości oraz przewietrzenia głowy. Na świecie jest tyle pięk-
nej i jeszcze nieodkrytej muzy. Wiedziałam, że ona czeka na mnie. 
Gdy robisz się starszy zaczynasz obracać się wokół tych samych, 
sprawdzonych dźwięków. A przecież wcale nie chodzi o poczucie 
bezpieczeństa w muzyce. Mój cel to odkrywanie nowych lądów, 
a muzyka to niekończący się horyzont dźwięków i brzmień”.

Dominika Barabas

to autorka, kompozytorka, multiinstrumentalistka i piosenkar-
ka. Jej najnowszy album „Rustykalny Cyrk” to nietuzinkowa, 
bardzo różnorodna płyta z  przymrużeniem oka, której utwory 
rozgrzebują kijem mrowisko emocji. Akustycznie, elektronicz-
nie, przekornie i  mądrze. Album pędzi na kolorowych kołach 
różnorodnych opowiadań autorki, a każda piosenka przedstawia 
inną historię. Poszukiwanie, szaleństwo aranżacyjne, niezliczo-
na ilość ciekawych instrumentów, przenikający przekaz tekstu 
i  fuzja brzmień – to wszystko wciąga słuchacza w wyjątkowy 
muzyczny świat.

Simon & Jan

są nie tylko technicznie świetnie do siebie dostrojeni, ale rów-
nież między ich głosami zachodzi w  subtelnych aranżacjach 
wzorowa symbioza. Kiedy tylko jednak zechcemy oddać się tej 
harmonii, zostaniemy z niej wyrwani ostrymi, często podstęp-
nymi tekstami. By zrozumieć ich przesłanie, nie trzeba patrzeć 
z lewej lub z prawej strony, nie trzeba być młodym lub starym. 
Ich cyniczne ballady są sprawą uczuć, demoralizują bez morali-
zowania – to właśnie ich sztuka wyższa.
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Słubicki Miejski Ośrodek Kultury / Galeria OKNO
Kulturhaus SMOK / Galerie Fenster, ul. I Maja 1, Słubice

Dolina Uradu
Tal bei Urad

Kleist Forum Frankfurt (Oder)
Platz der Einheit 1, Frankfurt (Oder)

Café Słubfurt
Lindenstraße, Frankfurt (Oder)

Plac Mostowy 2.0 / sala sportowa 
Brückenplatz 2.0/ Sporthalle, C.-Ph.E.-Straße, Frankfurt (Oder)

Uniwersytet Ludowy we Frankfurcie nad Odrą
Volkshochschule Frankfurt (Oder), Gartenstraße 1, Frankfurt (Oder)

Collegium Polonicum 
ul. Kościuszki 1, Słubice
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Znów b´dziemy kluczyç po labiryncie sztuki 

Tegoroczne hasło festiwalu „Mody-
fi kacje i reinterpretacje” zdradza, że 
będziemy się tym razem odnosić do 
tego, co już kiedyś zaistniało. Mówi 
się, że w  sztuce wszystko już było, 
trudno być oryginalnym, wytyczać 
nowe kierunki, a  wszelka nowość 
rozbłyskuje tylko na chwilę, by 
zniknąć w  gęstwinie szerokiego 
spektrum działań artystycznych. 
Być może dlatego coraz popular-
niejsze wśród artystów staje się 
podejmowanie dialogu z  innymi 
twórcami, dziełami sztuki, z poglą-
dami i kierunkami w sztuce, z prze-
szłością. Podjęty przed laty temat 
odwołuje się do współczesności, 

aktualizując się w  wypowiedziach 
artystycznych poprzez zastoso-
wanie innych środków wyrazu oraz 
zmianę kontekstu. Podejmowane 
przez artystów odniesienia pozwa-
lają otworzyć dialog z przeszłością. 
Twórcy nie powielają dzieł istnie-
jących, lecz robią swoje warianty 
tego, co w  sztuce już było. Nie jest 
to zjawisko całkiem nowe. Picasso 
wykonał liczne reinterpretacje 
obrazu Las Meninas Velasqueza, 
a  z  bliższych przykładów dwa lata 
temu grupa artystów, inspirując 
się Trzema standardowymi zatrzy-
maniami Marcela Duchampa, zre-
alizowała projekt Weneckie linie 

pokazywany m.in. w naszej słubic-
kiej Galerii OKNO. 

Zapraszamy na wspólną wę-
drówkę po sztuce współczesnej. 
Wszystkie wydarzenia zostały 
tak zaplanowane, żeby się nie po-
krywały, byśmy mogli wspólnie 
wędrować z  jednej prezentacji do 
drugiej. Załączony program i  mapa 
pozwoli również na rozeznanie 
się w  terenie i  dołączenie do nas 
w każdym dowolnym momencie.

Więcej szczegółów na stronie fe-
stiwalu: labirynt.slubice.eu  

Serdecznie zapraszam 
Anna Panek-Kusz
Kurator festiwalu 

28 października o 15.15 w sali kinowej Słubickiego Miejskiego Ośrodka 
Kultury rozpocznie się 7.  Festiwal Nowej Sztuki lAbiRynT, podczas 
którego gościć będziemy artystów z 11 krajów. W programie ponad 30 
wystaw indywidualnych i zbiorowych, wykłady, fi lmy artystyczne, 
warsztaty, spotkania z twórcami w 10 miejscach wystawienniczych 
w Słubicach i Frankfurcie nad Odrą. Wstęp wolny.  

Słubicki Miejski Ośrodek Kultury, ul. 1 Maja 1, 69-100 Słubice | 
www.labirynt.slubice.eu | galeriaokno@smok.slubice.pl

Organizatorzy | Veranstalter

Patronat medialny | Medienpatronat 

Przy wsparciu | Mit freundlicher Unterstützung

Wydano z fi nansowym wsparciem Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej 
Herausgegeben mit fi nanzieller Unterstützung der Stift ung
für deutsch-polnische Zusammenarbeit
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W drugim dniu festiwalu 29.10.2016 o 9.00 przed domem studenckim na ul. Piłsudskiego zostanie podstawiony autobus, 
który przewiezie uczestników festiwalu na wystawy, najpierw do Doliny Uradu, a następnie do Frankfurtu nad Odrą. Bardzo prosimy o punktualność. 

28.10.2016 piątek

15.15 inauguracja 7. festiwalu lAbiRynT 
 Sala kinowa SMOK

15.30 Otwarcie wystawy „Inaczej”  – kurator: Jerzy Olek, auto-
rzy: Luca Barberini, Gianni Galassi, Zsolt Gyenes, Thomas 
Hellinger, Duje Jurić, Paweł Łubowski, Jerzy Olek, Tadeusz 
Sawa-Borysławski, Tobias Stengel, Urszula Śliz

 Galeria „Okno”

16.15 Lis Blunier – „Brukowa Góra”
 Pracownia plastyczna SMOK

16.30 Agnieszka Talaśka – „Dobrozło”
 Studio fotografi czne SMOK

16.45 „Nowy q-bis-m, czyli pikselandia” – kuratorzy: Jerzy 
Olek, Dorota Zielińska-Pytlowany, autorzy: Aneta 
Czyżowska, Agnieszka Górczak, Weronika Kovalchuk, 
Grzegorz Pawlica, Maciej Szczerba, Magdalena Wołk, 
Robert Ziobrowski 

 Sala taneczna na II p. SMOK

17.00  Warsztat czerpania papieru z Muzeum Papiernictwa 
w Dusznikach Zdroju – Dagmara Kacperowska, Dorota 
Zielińska-Pytlowany

 Sala taneczna na II p. SMOK

17.45 Robo Kočan – „Wyimaginowane krainy – przez światło 
do ciemności“

 Galeria Mała

18.00 Adam Czerneńko – „Podobieństwo przypadkowe”
 Foyer SMOK

18.15 Sophie Schmidt, Tanja Isbarn – „Tam i z powrotem”
 sala konferencyjna SMOK

18.30 wykłady: Paweł Łubowski, Gianni Galassi, Luca Barberini
 Sala kinowa SMOK

19.30 fi lmy: Berty  Skuber – „Widdershins”, Jacek Kasprzycki, 
Tamara Sorbian, Paweł Łubowski – „Malowane histo-
rie”, Jarosław Kapuściński – „Mondrian Variations”, 
wystąpienie Jerzego Olka pt. „Postmondrianowcy” 

 Sala kinowa SMOK 

29.10.2016 sobota 
wyjazd autobusu o 9.00, ul. Piłsudskiego 14 przy akademikach

9.45  Tomasz Fedyszyn – „Kamufl aż” 
 Michał Podgórczyk – „Kompleks sympleksu – a posteriori”
 Katarzyna Gielecka – „Reinterpretacje codzienności” 

Monique François – „Piramidy”
 Justy na Miklasiewicz – „Heterochronie”
 Dolina Uradu

11.15 wyjazd autobusu do Frankfurtu
12.00 Anna Panek-Kusz – „Tarot, nie tarot”
 Kleist Forum Frankfurt/Oder

12.30 Christian Hasucha – „Autsajder, fosforyzująco zielony”
 Kleistforum Frankfurt/Oder

13.00  Wystawa „Między-obrazy” – kuratorzy: Grzegorz Szta-
biński, Mikołaj Sitkiewicz, autorzy: Maciej Bohdanowicz, 
Aleksandra Fryc, Michał Fryc, Adrianna Gołębiewska, 
Barbara Józek, Daniel Kopala, Anna Madeńska, Sławomir 
Lorenc, Magdalena Samborska, Mikołaj Sitkiewicz, Ad-
rian Szadkowski, Grzegorz Sztabiński, Maciej Zdanowicz

 Café Słubfurt

13.30 Otwarcie wystawy uczestników „Akademii Fotogra-
fi i i Multimediów lAbiRynT” – koordynator projektu: 
Michael Kurzwelly, wykładowcy: Patrick Huber, Paweł 
Janczaruk, Georgia Krawiec, Michael Kurzwelly, Anna 
Panek-Kusz

 Uniwersytet Ludowy we Frankfurcie

15.15 Uta Kurzwelly –„Odtwarzanie rzeczywistości” 
 Andrea Böning – „Ta rzecz“ 
 „PAT_PER…“ – festiwal performance’u z cyklu Polish 

Art Tomorrow  – kurator: Sławek Sobczak, autorzy: Iza 
Chamczyk, Anna Kalwajty s, Julia Kurek, Michał Bałdy-
ga, Monika Drożyńska

 plac Mostowy 2.0, sala sportowa

17.30  Wykłady: Urszula Śliz, Thomas Hellinger, Tobias Stengel, 
Tadeusz Sawa-Borysławski

 Sala kinowa SMOK

19.15 fi lmy | Filme: Daniel Charquero, Elaba Rohweder, Ana 
Matey, Johanna Speidel, Paula Noya – “Zrób to sam IV” 

 Zsolt Gyenes – „monitorTEXTures” 
 Jerzy Olek – „Struktura niekompletna”
 Sala kinowa SMOK 

20.30  Wieczór w klubie Prowincja

30.10.2016 niedziela
 
9.30 Gabrielle Strijewski – „Niewidzialne Miasta” 
 Wystawa „Bunt formy – fi gury niemożliwe, bryły dwu-

znaczne” – kuratorzy: Jerzy Olek, Agata Kicka, autorzy: 
Anna Chodorek, Małgorzata Filińska, Agata Kicka, San-
dra Daniłowicz, Marty na Mrozek, Marcin Myszogląd, 
Paula Wilkan, Rafał Zbozień 

 Remigiusz Koniecko – „Obrazy architektury”
 Collegium Polonicum

10.15 Przejście do Frankfurtu nad Odrą
10.30 Wystawa „Parallel” Państwowej Wyższej Szkoły 

Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi – kurator: 
Marek Poźniak, autorzy: Paweł Giza, Adrian Jaszczak, 
Agata Mariańska, Kasia M. Sosnowska, Marty na 
Strzelczyk, Tomasz Wysocki

 Patrick Huber – „Man from Mars”
 Rosa-Luxemburg-Straße 43a Frankfurt nad Odrą

11.15 Otwarcie wystawy „Wizualizacja myśli”  – kurator: Rudolf 
Němeček, autorzy: Monika Simek Fulková, Petr Moško, 
Rudolf Němeček, Pavel Rejtar, Zdeněk Stuchlík, Petr Šulc 

 Karl-Marx-Straße 179 Frankfurt nad Odrą 

12.00  Georgia Krawiec – „Komisja Nadzoru Spraw 
 Paweł Janczaruk – „ Ślad słońca” 
 Jarosław Klupś – „Aparat Melquiadesa”  
 Piotr Paraniak – „Okna”
 Stephan Us – „The hole – Dziura”
 Sofi  Zezmer – „Druga strona”
 Karl-Marx-Straße 186, Frankfurt nad Odrą

13.45  Podsumowanie i zakończenie Festiwalu
 Sala kinowa SMOK

Adam Czerneńko – „Podobieństwo przypadkowe” Tomasz Fedyszyn – „Kamufl aż” Karolina Konczyńska – w ramach 

„Akademii Fotografi i i Multimediów lAbiRynT

Anna Panek-Kusz – „Tarot, nie tarot”

Robo Kočan – „Wyimaginowane krainy 

– przez światło do ciemności“
Grzegorz Pawlica „Nowy q-bis-m, czyli pikselandia” Grzegorz Sztabiński – Wystawa „Między-obrazy” Andrea Böning – „Ta rzecz“

Justyna Miklasiewicz – „Heterochronie” Rudolf Němeček – „Wizualizacja myśli” Uta Kurzwelly –„Odtwarzanie rzeczywistości” Paweł Janczaruk – „ Ślad słońca” 
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Anna Harkowska 
wróciła z Rio 
z dwoma medalami! 

Srebrne krążki podczas paraolimpiady Rio 2016 słubiczanka wy-
walczyła najpierw w kolarskiej jeździe na czas, a potem w wyścigu 
ze startu wspólnego. Przegrała tylko z legendarną Sarah Storey, naj-
bardziej utytułowaną brytyjską paraolimpijską, która ma na swoim 
koncie kilkanaście medali olimpijskich. Ania po Rio ma pięć srebr-
nych krążków. Trzy pierwsze przywiozła cztery lata temu z Londynu. 
W Rio była bliska szóstego medalu, bo otarła się jeszcze o brąz. 

To była już 18. Golicka Mila 

Dzieci pobiegły 
po zdrowie

Michał Pol, dziennikarz sportowy, 
który towarzyszył naszym pa-
raolimpijczykom w  Brazylii,  na 
swoim blogu (http://michalpol.
blog.pl/2016/09/15/wskrzeszona-
ania-harkowska-i-jej-wskrzeszony-
rower/) napisał, że srebrny medal 
Ani  w  jeździe na czas to kolejny 
polski cud na igrzyskach. Dzień 
przed startem na treningu Anię 
potrącił samochód, a  w  drodze po-
wrotnej jej rower spadł z dachu auta 
i rozpadł na kawałki. - Spotkaliśmy 
się przypadkowo w  windzie wie-
czorem przed startem. Ania, zwykle 
uśmiechnięta, była załamana. Nie 
dość, że przeziębiona przez klimę, 
z  temperaturą, której nawet wolała 
nie mierzyć, by się nie przestraszyć 
i żeby nikt nie wpadł na pomysł ra-
tować jej antybiotykami, to jeszcze 
obolała - pisał. - Nie wiem czy jest 
w naszej ekipie większy pechowiec – 
przytoczył jej słowa.  - Na torze walkę 
o brąz przegrałam o 0,003 sekundy 
podczas gdy w innych dyscyplinach 
nie mierzą do tysięcznej sekundy, 
tylko do setnej. W  południe na tre-
ningu przejeżdżający samochód za-
haczył mnie od tyłu lusterkiem, bo 
organizatorzy wcześniej puścili ruch 
na trasę – opowiadała. Na szczęście 
nie upadła, ale była obolała. Na tym 
jednak nie koniec. Od trenera Ma-
riana Kowalskiego dowiedziała się, 

że jej rower startowy zleciał z dachu 
samochodu. - Nie wiem jak ja jutro 
wystartuję – mówiła bliska płaczu 
Michałowi Polowi.  Na szczęście 
rower udało się uratować. Ani po-
mógł belgijski mechanik przełajowy 
Ignaz. - Dał nam nowy łańcuch, 
owijkę, przerzutkę, hak i  naprawiał 
to wszystko z trenerem do 1. w nocy 
– opowiadała dziennikarzowi Ania. 
Dodała, że siodełko pożyczyli z  to-
rowego roweru Przemka Wegnera, 

a  kierownicę od Iwony Podko-
ścielnej i  wyszedł składak. Na tym 
składaku Ania pojechała po srebrny 
medal. 

Ani Harkowskiej po powrocie 
do Słubic pogratulował m.in. bur-
mistrz Tomasz Ciszewicz. Nasza pa-
raolimpijka była gościem zawodów 
sportowych zorganizowanych na 
początku października, m.in. przy 
udziale gminy.  

(beb) 

Anna Harkowska (z lewej)  na paraolimpiadzie w Rio dwa razy stawała na podium. 
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30 września, szkoła podstawowa 
w  Golicach po raz osiemnasty była 
organizatorem biegów przełajo-
wych dla dzieci, głównie z  powiatu 
słubickiego. Na starcie stanęło ok. 
700 zawodników – od przedszko-
laków po uczniów w różnym wieku. 
Jak podliczyła Elżbieta Mierze-

jewska, nauczycielka wuefu i wielka 
propagatorka Golickiej Mili, od 
początku zawodów wzięło w  nich 
udział ponad 12 tys. dzieci. W  tej 
imprezie nie chodzi o  rywalizację, 
ale propagowanie sportu i zdrowego 
stylu życia.  

(beb)

Jakub Czak mistrzem Polski młodzików! 
Takiego talentu lekkoatletycznego Słubice dawno nie miały. Doczekaliśmy się mistrza Polski młodzików w biegach 
przez płotki. Czy mamy do czynienia ze sportowym brylantem?
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 Kuba Czak, uczeń Gimnazjum nr 2 
w Słubicach, swoją przygodę z  lek-
koatletyką rozpoczął pod koniec 
szkoły podstawowej. Jak wspomina 
jego trener Jacek Grześkowiak, 
z LKS Lubusz Słubice, pojawił się na 
treningu w  VI klasie, wziął udział 
w  obozie zimowym, a  już wiosną  
wygrał mistrzostwo województwa 
w  biegu na 60 m. Jego talent zo-
stał dostrzeżony dzięki udziałowi 
na nieofi cjalnych Mistrzostwach 
Polski w  tej kategorii wiekowej, 
dzięki czemu szkolił się pod skrzy-
dłami PZLA na zgrupowaniu spor-
towym w  Spale. Wtedy także miał 
zaszczyt pobiec na stadionie naro-
dowym w Warszawie przed  samym 
Usain’em Bolt’em. Dziś możemy 
być dumni z  jego najnowszego ty-
tułu jakim jest Mistrzostwo Polski 
Młodzików w biegu na 110 m przez 
płotki. Zdobył je w  Słubicach pod-
czas wrześniowego Małego Memo-
riału Janusza Kusocińskiego. Kuba 

w  eliminacjach miał czas 14.65, 
a w fi nale 14.80. 
W  tym sezonie Kuba, jeszcze nie 
przegrał, ani biegając przez płotki, 
ani w skoku w dal, który go także pa-
sjonuje. Jego rekordy życiowe w tych 
dyscyplinach to 14.40 na 110 przez 
płotki (jest to wynik na poziomie eu-

ropejskim) i 6,45 w skoku w dal (czo-
łówka polska). Trener Grześkowiak 
wierzy w  dalszy rozwój swojego 
zawodnika.- Jak tylko podrośnie, to 
jest bardzo duża szansa, że płotki 
będą jego koronną i przynoszącą ko-
lejne sukcesy dyscypliną – mówi. 

(rt) Złoty medal to zachęta do dalszego treningu.

Finałowe metry mistrzostw Polski młodzików.

W Kowalowie panowały słubiczanki
Bardzo dobry występ już na początku nowego sezonu startowego odno-
towały młode piłkarki ręczne z UKS Jedynka. Podopieczne duetu trener-
skiego Jerzego Grabowskiego i Pawła Rafalskiego wygrały turniej  im. 
Tadeusza Kowalskiego w Kowalowie.

XVI Turniej im. Tadeusza Kowalskiego w  Kowalowie odbył się 1 paź-
dziernika. Rozegrano go w  dwóch kategoriach wiekowych- juniorek 
młodszych oraz młodziczek. Wyśmienicie spisały się młode szczypior-
nistki ze słubickiej Jedynki,   które wygrały wszystkie swoje mecze i za-
jęły I  miejsce. Na początek pokonały PSP 7 Świebodzin 10-8, następnie 
jeszcze Iskrę Kowalów A 10-6 oraz drugi zespół z Kowalowa 14-1. Najlepszą 
zawodniczką turnieju wybrano Nataszę Tańczak z UKS Jedynka Słubice. 
Drużyna grała w składzie: Oliwia Czerniejewska, Klaudia Gancarz, Marta 
Heppner, Aleksandra Wroniewicz, Iga Rajda, Inga Białkowska, Paulina 
Kliszczak, Dominika Kazimierska, Julia Sterenczak, Liliana Cyganiak, 
Zuzanna Nowak, Natasza Tańczak, Julia Różańska. W kategorii juniorek 
zwyciężyła pewnie drużyna ISKRY Kowalów przed Liderem Świebodzin, 
Iskrą Kowalów B oraz Szczypiorniakiem Zielona Góra. Najlepszą juniorką 
wybrano Katarzynę Krzyżan z Iskry – wychowankę słubickiej Jedynki. 

(rt)

Dyplomy zwycięzcom wręczał m.in. przewodniczący rady miejskiej Mariusz Olejniczak. 
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To ich fotografi e będą promować gminę  

Ale oni mają oko!
- Obiecuję, nie przestanę fotografować – zapewniła podczas wrze-
śniowej sesji rady miejskiej Aneta Szcześniewicz, która rozbiła bank 
nagród w gminnym konkursie „Słubice, moje miasto a w nim…” 
Wśród nagrodzonych była też Halina Samsonowicz, zdobywczyni 
drugiego miejsca i wyróżnienia, a także Witold Cholewa, który także 
został wyróżniony.  

Zaproszenie do udziału w gminnym 
konkursie, który ogłosiliśmy 
w  pierwszym kwartale tego roku, 
przyjęło 16 osób. Nadesłały one 
blisko 300 prac. 29 września 2016 
roku, podczas sesji rady miejskiej, 
burmistrz Tomasz Ciszewicz i  prze-
wodniczący rady Mariusz Olejniczak 
wręczyli uczestnikom nagrody i wy-
różnienia.

Pierwsze miejsce zdobyła A. 
Szcześniewicz, na co dzień pracująca 
w  Polsko-Niemieckiej Informacji 
Turystycznej, za pracę „Wędkarze”, 
drugie H. Samsonowicz, nauczy-
cielka ze Szkoły Podstawowej nr 
2 w  Słubicach za zdjęcie „Kamie-
nice przy moście oczami uczniów 
Dwójki”, trzecie zdobywczyni pierw-
szego miejsca za fotografi ę „Kościół 

o  poranku”. Uczestnicy konkursu 
mieli też szansę zdobyć wyróż-
nienie w  jednej z  sześciu kategorii. 
W  kategorii „ Zabytki” najbardziej 
spodobało się zdjęcie „Staw przy SO-
SIRze” autorstwa H. Samsonowicz. 
„Atrakcje turystyczne” najlepiej 
sfotografowała A. Szcześniewicz 
(zdjęcie „ Mglisty wschód”), „Przy-
rodę”, także A. Szcześniewicz (fo-
tografi a „Na łące”). W  kategorii 
„Kultura” najwyżej oceniono zdjęcie 
„Most w  Świecku”, a  kategorii 
„Sport” – zdjęcie „Pasja”. Autorkami 
obu prac jest także A. Szcześniewicz. 
„Życie miasta” najlepiej sportre-
tował W. Cholewa, który został wy-
różniony za dwa zdjęcia: „Przyjaźń” 
oraz „ Pokaz ogni przy Collegium 
Polonicum”.

Prace, które napłynęły na kon-
kurs oceniało jury, w  którym byli 
m.in: Iwona Karaban z  biura pro-
mocji i  współpracy zagranicznej 
słubickiego magistratu, Tomasz 
Stefański, zastępca dyrektora 
Słubickiego Miejskiego Ośrodka 
Kultury, Magdalena Kondarewicz 
z  biblioteki miejskiej i  Katarzyna 
Mintus–Trojan, sekretarz gminy. 
Każdy indywidualnie oceniał 
zdjęcia, które były opatrzone je-
dynie numerami (nazwiska au-
torów nie były znane). Suma 
punktów złożyła się na ostateczny 
werdykt jury.

Zdjęcia, które napłynęły na kon-
kurs będą wykorzystane przez 
gminę w celach promocyjnych.  

(beb)

Witold CholewaHalina SamsonowiczAneta Szcześniewicz

Aneta Szcześniewicz Aneta SzcześniewiczHalina Samsonowicz

Aneta Szcześniewicz zdobyła pierwszą i trzecią nagrodę. 
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Pamiątkowa fotografi a autorów zdjęć. 
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Drugą nagrodę, z rąk burmistrza Tomasza Ciszewicza, dostała Halina Samsonowicz, której gratulował też przewodniczący rady miejskiej 

Mariusz Olejniczak.
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Filantrop i medyk najbiedniejszych
Mieszkańcom regionu warto przypomnieć postać dra Heino Goepela, zasłużonego lekarza, któremu na sercu leżały 
szczególnie osoby ubogie. Dzięki niemu dzieci mogły jeździć na darmowe kolonie zdrowotne do Torzymia, a po obu 
stronach Odry powstały tanie łaźnie. Latem minęło 120 lat od śmierci zasłużonego frankfurtczyka. 

H. Goepel urodził się 1 listopada 
1833 r. w  Tiefenort koło Eisenach 
w  rodzinie ewangelickiej. Jego oj-
ciec Christian Heinrich Goepel był 
wysokim urzędnikiem Wielkiego 
Księstwa Saksonia-Weimar-Eisa-
nach, matka Karoline z  domu Wit-
tich była utalentowaną pisarką. 
Napisana przez nią „Ilustrowana 
historia sztuki”, przeznaczona dla 
dziewcząt, została wydana w 1879 r. 
w  Lipsku. Ofi arowała ona 400 tys. 
marek miastu Eisenach jako ka-
pitał fundacji własnego imienia na 
wsparcie dziewcząt uzdolnionych 
artystycznie. 

Rycerz orderu miasta
Zanim H. Goepel został wybitnym 
lekarzem okulistą i  medykiem naj-
biedniejszych, ukończył szkołę 
średnią w  Eisenach, a  potem stu-
diował medycynę, najdłużej na 
Uniwersytecie Friedricha Schil-
lera w  Jenie, ale też m.in. na Uni-
wersytecie Fryderyka Wilhelma 
w  Berlinie, pod kierunkiem prof. 
Albrechta von Graefe – twórcy oku-
listyki, która do tej pory była trakto-
wana jako część chirurgii.

Wydział Medycyny Uniwersytetu 
w  Jenie był miejscem działalności 
wielu znanych lekarzy. To w  Jenie 
Hans Berger odkrył prądy mó-
zgowe a  anatom Justus Christian 
Loder wspólnie z  Johannem Wol-
fgangiem Goethe kości przedszczę-
kowe człowieka. 

W 1855 roku Goepel został leka-
rzem, a mając 23 lata opublikował 
w Berlinie swoją pierwszą poważną 
pracę naukową na temat guza 
śledziony i  jeszcze w  tym samym 
roku otworzył praktykę medycyny 
ogólnej i okulistyki we Frankfurcie 
nad Odrą, stając się jednocześnie 
zaangażowanym społecznikiem 
i fi lantropem.

Od 1856 r. aż do śmierci mieszkał 
przy Forststraße 7 (obecnie Forst-
straße 2, nieopodal międzynarodo-
wego domu studenckiego „Fforst”). 
Był wrażliwy na sprawy ludzi 
i  w  1866  r. ofi cjalnie został miano-
wany lekarzem najbiedniejszych.  

Przed długi czas pracował 
w  szpitalu dziecięcym i  szpitalu 
Gurscha. Był radnym miejskim, 
wspierał wiele działań społecz-
nych i  przez 10 lat organizował 
kolonie dla biednych dzieci. Był 
rycerzem orderu miasta. Zmarł 3 
czerwca 1896 r. we Frankfurcie nad 
Odrą w wieku 63 lat. Został pocho-
wany na nieistniejącym już cmen-
tarzu przy Fürstenwalder Straße 
(obecnie teren parku Kleista). Jego 
imieniem nazwano jedną z ulic na 
Przedmieściu Lebuskim. 

Stypendia i domy dla ubogich 
Spadek po tym zasłużonym społecz-
niku wyniósł 207 tys. (wg innych 
źródeł 247 tys.) marek. Ponieważ 
był bezdzietny miał go otrzymać 
brat i  jego żona, ale zrzekli się go, 
a  zgromadzone pieniądze zostały 
przeznaczone na stworzenie i utrzy-
manie domu dla biednych i chorych 
dzieci oraz na stworzenie łaźni pu-
blicznych, tak by poprawić warunki 
higieniczne w całej okolicy.

120 tys. marek trafi ło do Fun-
dacji im. Karoline Goepel w  Eise-
nach. Z  odsetek fi nansowano 

stypendia dla ubogich kształcą-
cych się dziewcząt. 30 tys. marek 
trafi ło do Związku dla Dobra Klas 
Pracujących. Stowarzyszenie to, 
któremu przez długi czas przewod-
niczył Goepel, miało nabyć dom 
na potrzeby ośrodka rekreacyjno-
-wakacyjnego dla najbiedniejszych 
dzieci. Pozostałe ok. 57 tys. marek 
powędrowało do kasy miejskiej 
z  przeznaczeniem na łaźnie miej-
skie, które miały być nazywane łaź-
niami maryjnymi  (Marienbäder) 
dla upamiętnienia żony funda-
tora – Marii. Zgromadzonymi pie-
niędzmi zarządzała Fundacja dr 
Heino Goepela. Dzięki niemu na 
obu brzegach Odry powstały w trzy 
pierwsze łaźnie publiczne.

10 fenigów za prysznic 
i ręcznik 
Najpierw w  sierpniu 1901 r. przy 
wschodniej pierzei placu Garncar-
skiego (Topfmarkt) w pobliżu histo-
rycznego gazometru został otwarty 
Marienbad I. Ceny były umiarko-
wane, żeby jak najwięcej osób mogło 
korzystać z łaźni. 10 fenigów płaciło 
się za prysznic i 20 fenigów za kąpiel 
w wannie, łącznie z mydłem i ręcz-
nikiem. Tylko w 1904 r. wykupiono 
blisko 12 tys. pryszniców i ponad 20 
tys. kąpieli wodnych.

Budowa pierwszej łaźni, która 
kosztowała 16,5 tys. marek została 
zaakceptowana podczas sesji rady 
miejskiej 3 lipca 1900 r. Krótko po 
tym radni wyrazili zgodę na urzą-
dzenie placu zabaw przy wieży 
Kleista (obecnie park miejski 
za stadionem w  Słubicach) ze 
środków pozostawionych miastu 
przez Heino Goepela. Marienbad 
I został wyburzony w czasach NRD.  

4 lipca 1901 w  Torzymiu (wów-
czas Sternerg/Neumark) na za-

200-250 dzieci przyjeżdżało tu na 
bezpłatne, 6-tygodniowe ferie re-
kreacyjno-zdrowotne. Ród Hohen-
zollernów przekazał Frankfurtowi 
nad Odrą  20 morgów zalesionych 
wzgórz nad samym jeziorem i  to 
za skromną cenę. Do 1925 r. dzieło 
Goepela kontynuował tu dr Rasch-
dorf, także człowiek o  wysokiej 
wrażliwości społecznej. 

W  1905 r. w  dzielnicy Brzezinka 
przy Dresdener Str. 4 (dawniej 3a) 
otwarto kolejną łaźnie publiczną – 
Marienbad II. Pośrodku dzielnicy 
robotniczej mało było wówczas 
mieszkań z   łazienkami dlatego 
zainteresowanie obiektem było 
naprawdę spore. Od 1927 r. była 
tu również jednostka miejscowej 
straży pożarnej. Po trzech bramach 

ruchomość, dwa lata później  wy-
remontowała ją razem z  okazałą 
7,5-metrową wieżą zwieńczoną 
cebulastą kopułą. Udało się ją zre-
konstruować (została zburzona 
w 1945 r.) dzięki zachowanej pocz-
tówce ze zdjęciem wieży z 1907 r.

Na ścianie frontowej zawisła ta-
blica z brązu z portretem fundatora 
łaźni, znaleziona przypadkowo 
w  1991 r. w  zupełnie innej części 
miasta. 

Marienbad otwarto 
też w Słubicach 
1 kwietnia 1913 r. otwarto trzecią, 
ostatnią Marienbad, tym razem 
w  dzisiejszych Słubicach przy 
Neuer Markt 37. Oryginalne plany 
budowlane znajdują się obecnie 
w  Archiwum Państwowym w  Go-
rzowie Wielkopolskim. Marienbad 
III obsługiwało młode małżeń-
stwo Oskar i  Erna Klaus, którzy 
wprowadzili się do tego domu 
w  1929 r. Grzali w  piecach, wyda-
wali ręczniki, przyjmowali opłaty 
i sprzątali. Goście mogli korzystać 
zarówno z  wanien jak i  nieco tań-
szych pryszniców.

Na parterze tuż przy wejściu 
znajdowało się okienko kasowe. 
Po lewej stronie, gdzie obecnie 
stoi stół, przy którym siadają do 
rozmów studenci, były kabiny 
damskie. Natomiast w  dzisiejszej 
kaplicy były kabiny męskie. 

Gdy w  styczniu 1945 r. miesz-
kańcy prawobrzeżnego przed-
mieścia Dammvorstadt zostali 
ewakuowani Erna Klaus oraz jej 
nastoletni syn Wolfgang opuścili 
to miejsce aż na 68 lat. Dopiero nie-
dawno blisko 90-letni Wolfgang 
Klaus odważył się wejść do tego 
domu ponownie. Wzruszenie było 
ogromne, zwłaszcza, że cały póź-
niejszy okres wychowywał się tylko 
z matką. Ojciec z wojny nie wrócił. 

Za Niemców łaźnia stała przy 
Neuer Markt 37. 1 października 
1945 r., czyli blisko pięć miesięcy po 
zakończeniu wojny, ulicę nazwano 
placem Wolności 14 (obecnie plac 
Jana Pawła II 1). W  1949 r. miasto 
Słubice wznowiło działalność 
łaźni, która funkcjonowała aż do 
awarii w 1976 r. Potem w budynku 

był sklep z  artykułami żelaznymi, 
z używaną odzieżą i wiele innych. 
Dom polsko-niemieckiego 
pojednania  
Po 1989 r. nieruchomość nabył nie-
miecki dyplomata dr Gottfried Pa-
genstert, katolik urodzony w 1928 
r. w  Krośnie Odrzańskim. Stu-
diował we Freiburgu, Monachium, 
Getyndze, Paryżu i Nancy. W 1967 
był dyplomatą RFN w  Tanzanii, 
w  latach 1972-1975 ambasadorem 
RFN w Hondurasie, a w 1975 r. kon-
sulem generalnym w Mozambiku. 
Dalszą karierę dyplomatyczną 
kontynuował już w Europie, m.in. 
jako ambasador na Cyprze, Malcie 
i  w  Islandii. W  1999 r. Pagenstert 
podarował budynek diecezji zie-
lonogórsko-gorzowskiej prosząc 
biskupa Adama Dyczkowskiego 
o przeznaczenie domu na miejsce 
spotkań polsko-niemieckich. 
Zmarł trzy lata później, 1 lutego 
2002 r. Budynek stanowi obecnie 
siedzibę Katolickiego Centrum 
Studenckiego pod opieką parafi i 
pw. Ducha Świętego w  Słubicach. 
Na I piętrze mieszkają księża koor-
dynujący działalność KCS (byli to 
kolejno Grzegorz Chojnacki, An-
drzej Maciejewski, Tadeusz Kuź-
micki i aktualnie Rafał Mocny). 

Budynek nie uległ znacznym 
zmianom na przestrzeni lat. Nawet 
okna dachowe są w  tym samym 
miejscu co 100 lat temu. Czujne 
oko dostrzeże jednak drobne róż-
nice, tj.: usunięte boniowanie na 
krawędziach ściany frontowej, 
jasne, drewniane drzwi wejściowe 
wymieniono na brązowe z  PCV. 
Na budynku pojawiła się też dwu-
języczna tablica informacyjna. To 
wszystko nie umniejszyło wartości 
zabytkowej obiektu, który znajduje 
się w gminnej ewidencji zabytków 
gminy Słubice.

Na koniec pozostaje mieć na-
dzieję, że zaangażowanie dra Go-
epela nie pójdzie na marne i  dwa 
zachowane do dzisiaj w  Dwumie-
ście Słubice-Frankfurt budynki 
łaźni długo jeszcze będą służyć 
mieszkańcom. Bo taka byłaby 
zapewne wola ich fundatora dra 
Heino Goepela. 

Roland Semik

Tak przed wojną prezentowała się łaźnia przy dzisiejszym placu Jana Pawła II.

lesionym wzgórzu przy jeziorze 
Ilno, z  którego wypływa Ilanka, 
ok. 30 km na wschód od Dam-
mvorstadt odbyło się uroczyste 
otwarcie tzw. Frankfurckiego 
domu wakacyjnego, który też na-
leżał do miasta. Każdego roku 

wyjazdowych nie ma już śladu. 
W  ich miejscu są obecnie witryny 
sklepowe.
W 1980 r. łaźnia została zamknięta, 
a  w  1987 r. wpisana na listę za-
bytków Frankfurtu. W 1991 r. jedna 
z  fi rm kosmetycznych kupiła nie-

Dziś dawna łaźnia jest miejscem spotkań Polaków i Niemców. 
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Burmistrz Słubic ogłasza

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

Słubice położonej w obrębie 3 m. Słubice na terenie osiedla „Zielone Wzgórza”.

Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego:

lp. położenie: numer

działki

powierzchnia księga wieczysta cena wywoławcza

netto nieruchomości

wadium

1 Słubice,

ul. Wschodnia

500/12 0,2035 ha GW1S/00011601/8 56.000,00 zł 6.000,00 zł

Poprzedni przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości przeprowadzono w dniu 31 sierpnia 2016 r.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek w stawce 23%. Nieruchomość jest wolna od 

wszelkich długów, ciężarów i hipotek oraz nie jest przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich. 

Przeznaczenie działki: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla „Zielone Wzgórza” w Słu-

bicach uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Słubicach nr III/24/98 z dnia 22 grudnia 1998 r., opublikowaną w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubuskiego nr 8/99, poz. 45 z dnia 10 marca 1999 r. działka o nr ew. 500/12 położona w obrębie 

ewid. 3 miasta Słubice zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym w w/w planie symbolem – M1 o zapisie „tereny miesz-

kalnictwa jednorodzinnego”.

Przetarg odbędzie się w dniu 8 listopada 2016 r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Miejskiego w Słubicach 

przy ul. Akademickiej 1. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium wraz z podaniem w tytule numeru działki. 

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Słubicach prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Rzepinie nr 37 

8371 0009 0009 5514 2000 0060 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 3 listopada 2016 r. wymagana kwota została 

zaksięgowana na koncie urzędu. 

Minimalne postąpienie wynosi 1 % ceny wywoławczej. 

Organizator przetargu nie dopuszcza przeniesienia prawa do zawarcia umowy na inną osobę fizyczną lub prawną. 

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

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

szenia o przetargu zamieszczono w Gazecie Wyborczej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach – Wydział Gospodarowania Nieruchomo-

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

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

Przetarg ogłoszono dnia 8 września 2016 r.

Burmistrz Słubic ogłasza

drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż pomieszczeń mieszkalnych stanowiących własność Gminy Słubice położo-

nych w Słubicach przy ulicy Chopina 12 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.

Lp. położenie lokalu
nr ewid.

działki

pow. 

działki

(m²)

pow. po-

mieszczenia

(m²)

pow. pom.

przynależngo

udział 

w nieruchomości  

wspólnej

cena wywoław-

cza nieruchomo-

ści (zł) 

wadium

(zł)

1.

Słubice

ul. Chopina 12/

pomie-szczenia „BC”

490/9 199 12,30 - 0,02 16 000 1 000

Przetarg odbędzie się 6 grudnia 2016 r. o godzinie 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Aka-

demickiej nr 1 ( II piętro ).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu, które należy wpłacić na konto urzędu w banku 

Bank Spółdzielczy w Rzepinie, Oddział Słubice nr 37 8371 0009 0009 5514 2000 0060 w takim terminie, aby najpóźniej 

w dniu 23 listopada 2016 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Miejskiego w Słubicach. 

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

Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1 oraz na stronie bip.slubice.pl i www.slubice.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach – Wydział Gospodarowania 

Nieruchomościami i Architektury, pok. Nr 230 lub telefonicznie pod nr tel. 095 737 20 60 w godz. 8:00 – 16:00 od ponie-

działku do piątku.

Przetarg ogłoszono 12 października 2016 r.

Oni są po PROstu 
niezastąpieni!

Prowadzą Ośrodek Terapii, Akademię Nauk 
i Rozrywki, bezpłatny punkt konsulta-
cyjno-terapeutyczny, grupy wsparcia dla 
dorosłych, Kreatywki, czyli comiesięczne 
bezpłatne warsztaty dla dzieci, wspierają 
rodziny, pomagają rozwijać talenty i zainte-
resowania.  21 września, działalność Pracow-
ni Rozwoju Osobistego po PROstu poznali 
bliżej burmistrz Tomasz Ciszewicz i radni. 

Do siedziby stowarzyszenia, która 
znajduje się przy ul. Kilińskiego 
9L, przedstawicieli miasta zaprosił 
zarząd po PROstu, który tworzą: 
Joanna Sierżant- Rekret (prezes), 
Stanisław Piórkowski (wiceprezes) 
i  Monika Dutkiewicz (skarbnik). 
Przedstawiciele stowarzyszenia, 
które działa w  Słubicach od sze-
ściu lat, a  od lutego 2014 roku jest 
Organizacją Pożytku Publicznego, 
opowiedzieli o  jego działalności. 
Po PROstu prowadzi m.in. Ośrodek 
Terapii (przy ul. Sienkiewicza 1), 
w  którym można uzyskać pomoc 
psychologiczną, pedagogiczną, 
logopedyczną, prowadzona jest 
terapia ręki i  integracji senso-
rycznej, Biofeetbeck. Część zajęć 
jest bezpłatna. Nieodpłatne są też 
zajęcia w grupach wsparcia dla do-
rosłych, przy stowarzyszeniu działa 
Bezpłatny Punkt Konsultacyjno-
-Terapeutyczny. Stowarzyszenie 
uruchomiło też Akademię Nauki 

i  Rozrywki i  organizuje warsztaty: 
krawieckie, artystyczne, logope-
dyczne, majsterkowania, twórczego 
rozwoju dla maluszków (już od 
15 miesiąca życia), przygotowuje 
do udziału w  Odysei Umysłów, 
która jest częścią międzynarodo-
wego programu edukacyjnego. 
Jego celem jest rozwijanie in-
wencji twórczej dzieci i  młodzieży, 
uczenie samodzielnego myślenia 
i  rozwiązywania problemów. 
Zarówno burmistrz T. Ciszewicz 
jak i przewodniczący rady miejskiej 
Mariusz Olejniczak nie kryli, że są 
pod wrażeniem tego, co proponuje 
mieszkańcom stowarzyszenie po 
PROstu. Sabina Matkowska, kierow-
niczka Biura Spraw Społecznych, 
która z  ramienia gminy współpra-
cuje ze stowarzyszeniami, nie ma 
wątpliwości, że jest to najprężniej 
działająca organizacja pożytku pu-
blicznego, która działa w gminie.  

(beb)

INFORMACJA

W Urzędzie Miejskim w Słubicach w dniu 06.10. 2016 r. na okres 21 dni, wywie-

szono Zarządzenie Nr 303/2016 Burmistrza Słubic z dnia 06.10 2016 r.  w spra-

wie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Słu-

bice, przeznaczonego do oddania w najem na okres do 3 lat: 

Lp. Położenie
Nr Księgi wieczystej 

nieruchomości
Nr działki

Pow.

lokalu [m2]
Przeznaczenie lokalu

1.
Słubice,

ul. Kilińskiego 9 J
GW1S/00016320/9 601/11 32,5 Lokal użytkowy

serwis samochodów

elektryka i elektromechanika

diagnostyka komputerowa

serwis klimatyzacji

ul. Witosa 23, Słubice 

tel. 534 208 050

www.facebook.com/WarsztatSlubice

Reklama
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INFORMACJA

W Urzędzie Miejskim w Słubicach w dniu 6 października 2016 r. na okres 21 dni, wywieszono Z arządzenie Nr 299/2016 Bur-

mistrza Słubic z dnia 06.10 2016 r.  w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń gospodarczych i garażu stanowiących zasób 

Gminy Słubice, przeznaczonych do oddania w najem tym samym stronom na okres do 3 lat: 

Lp. Położenie Nr Księgi wieczystej Nr działki
Pow. loka-

lu [m2]
Przeznaczenie lokalu

1. Słubice, ul. Konopnickiej 2C GW1S/00001535/1 683/74 10,45 Garaż

2. Słubice, Plac Wolności 11 GW1S/00003957/9 539/33 6,18 Pomieszczenie gospodarcze

3. Słubice, Plac Wolności 13 GW1S/00003957/9 539/33 6,43 Pomieszczenie gospodarcze

4. Słubice, ul. Chopina 14 GW1S/00004018/2 1208 6,81 Pomieszczenie gospodarcze

5. Słubice, ul. Sienkiewicza 14 GW1S/00009890/3 603/7 3,93 Pomieszczenie gospodarcze

6. Słubice, ul. Konopnickiej 2C GW1S/00001535/1 683/74 8,10 Pomieszczenie gospodarcze

7. Słubice, ul. Konopnickiej 3 GW1S/00001535/1 683/70/71/73 14,23 Pomieszczenie gospodarcze

8. Słubice, ul. Żeromskiego 10 GW1S/0000/1535/1 1258/9 3,75 Pomieszczenie gospodarcze

9. Słubice, ul. Żeromskiego 11 GW1S/0000/1535/1 1258/9 4,26 Pomieszczenie gospodarcze

10. Słubice, ul. Żeromskiego 11 GW1S/0000/1535/1 1258/9 4,32 Pomieszczenie gospodarcze

11. Słubice, ul. Żeromskiego 15 GW1S/0000/1535/1 1258/9 5,59 Pomieszczenie gospodarcze

12. Słubice, ul. Żeromskiego 15 GW1S/0000/1535/1 1258/9 5,73 Pomieszczenie gospodarcze

13. Słubice, ul. Żeromskiego 15 GW1S/0000/1535/1 1258/9 5,20 Pomieszczenie gospodarcze

14. Słubice, ul. Żeromskiego 15 GW1S/0000/1535/1 1258/9 5,64 Pomieszczenie gospodarcze

15. Słubice, ul. Żeromskiego 16 GW1S/0000/1535/1 683/115 4,07 Pomieszczenie gospodarcze

16. Słubice, ul. Żeromskiego 16 GW1S/0000/1535/1 683/115 3,89 Pomieszczenie gospodarcze

17. Słubice, ul. Żeromskiego 16 GW1S/0000/1535/1 683/115 3,96 Pomieszczenie gospodarcze

18. Słubice, ul. Żeromskiego 17 GW1S/0000/1535/1 683/115 8,54 Pomieszczenie gospodarcze

INFORMACJA

W Urzędzie Miejskim w Słubicach w dniu 06.10.2016 r. na okres 21 dni wywieszono Zarządzenie Nr 300/2016 Burmistrza 

Słubic z dnia 06.10 2016 r. w sprawie ogłoszenia o wydzierżawieniu nieruchomości stanowiącej zasób Gminy Słubice, prze-

znaczony do oddania w dzierżawę tej samej stronie na okres do 3 lat: 

Lp. Położenie (miejscowość, ulica)
Nr Księgi wieczystej 

nieruchomości
Nr działki

Pow. loka-

lu [m2]
Przeznaczenie lokalu

1.
Słubice, ul. Kopernika  

Targowisko Miejskie
GW1S/0000/3821/7 418/6 74,34 Szalet miejski

Reklama

INFORMACJA

Burmistrz Słubic informuje, że na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Słubi-

cach nr XXIV/214/2016 z dnia 29.09.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na za-

warcie kolejnych umów dzierżaw na nieruchomości gminne, w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Słubicach w dniu 10 października 2016r. wywieszono wykaz nieru-

chomości gruntowych, stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do 

dzierżawy na okres do 3 lat.

Wykaz wywieszono dnia 10 października 2016r. na okres 21 dni w siedzibie Urzę-

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

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskie-

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

ściami i Architektury lub telefonicznie 095 737 20 51. 

Słubice, dn. 12.10.2016r. 

INFORMACJA
W siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach wywieszone zostały wykazy lokali 

mieszkalnych stanowiących współwłasność Gminy Słubice przeznaczonych do 

sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców: 
 

położenie działka nr

ul. 1 Maja 29/3 726/60

ul. Kopernika 50/9 427/1

ul. Żeromskiego 25/9 619/17

ul. Paderewskiego 28/10 542/10

Wykazy wywieszono w dniu 12 października 2016 r. na okres 21 dni tj. do dnia 2 

listopada 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w na-

byciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze 

zm.), tj. przez osoby, którym/które:

- przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ww. ustawy lub od-

rębnych przepisów; 

- są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa 

własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. albo jej spadkobiercami, 

wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Dyrektor Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym  
w Słubicach ogłasza
  

przetarg ustny nieograniczony na najem garażu, stanowiącego własność Gminy 

Słubice, położonego w Słubicach przy ulicy Słowiańskiej 12.

I. Dane dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem przetargu:

Lp. Położenie
Oznaczenie 

nieruchomości
Powierzchnia

Cena 

wywoławcza

Wysokość 

wadium

1.
Słubice, 

ul. Słowiańska 12

Część działki

619/33
19,93 m2

3,00zł/m2

miesięcznie 

(+ 23% VAT)

100 zł

2. Przetarg odbędzie się w dniu 27 października 2016 r. o godz. 1200 w siedzibie 

Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach  przy Placu Bohate-

rów 13,  w sali konferencyjnej (II piętro). 

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu, któ-

re należy wpłacić na konto Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słu-

bicach prowadzone przez Bank Spółdzielczy w  Rzepinie Oddział w  Słubicach 

nr 75 8371 0009 0009 5530 2000 0020, z dopiskiem „wadium w przetargu na 

najem garażu przy ul. Słowiańskiej 12”, w takim terminie, aby najpóźniej w dniu  

24 października 2016 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie zakładu.

Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone 

na poczet czynszu najmu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zosta-

nie zwrócone niezwłocznie przelewem na podane konto bankowe, po pisemnej 

dyspozycji wpłacającego.

4. Minimalna wysokości postąpienia wynosi 60 groszy (słownie sześćdziesiąt groszy).

5. Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. 

U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.) do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 

podatek VAT w stawce 23%. 

6. Na najemcy będzie ciążył obowiązek podatkowy. W terminie 14 dni od za-

warcia umowy należy złożyć informację o obowiązku podatkowym w Urzędzie 

Miejskim w Słubicach, w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych, w pokoju nr 205.

Informacje dodatkowe:

1. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny zgłosić uczestnictwo 

w przetargu poprzez przedłożenie w dniu przetargu do godz. 1145 dowód wpłaty 

wadium, dowód tożsamości, a firmy lub spółki dodatkowo wypis z odpowied-

niego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełno-

mocnictwami.

2. Umowa najmu zostanie zawarta na okres do 3 lat.

3. Wadium ulega przepadkowi w  razie uchylenia się uczestnika, który wygrał 

przetarg od zawarcia umowy najmu.

Osoba która wygra przetarg zobowiązana jest uiszczać czynsz najmu począw-

szy od dnia zawarcia umowy najmu. Umowa najmu zostanie zawarta od dnia 1 

listopada 2016 r.

Dyrektor Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym  zastrzega prawo odwo-

łania przetargu z ważnych powodów z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Oględziny nieruchomości będą możliwe w dniu 25 października 2016 r. w godzi-

nach 10:00 - 11:00 .

4. W  załączeniu mapa poglądowa miejsca położenia nieruchomości będącej 

przedmiotem przetargu.

Przetarg ogłoszono dnia 30 września 2016 r.
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Burmistrz Słubic ogłasza

przetarg ustny ograniczony na sprzedaż pomieszczenia mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Słubice położonego 

w Słubicach przy ulicy Chopina 12 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.

Lp. położenie lokalu nr ewid. 

działki

pow. 

działki

(m²)

pow. po-

mieszczenia

(m²)

pow. pom.

przynależngo

udział w nie-

ruchomości 

wspólnej

cena wywoław-

cza nierucho-

mości (zł) 

wadium

(zł)

1. Słubice

ul. Chopina 12/

pomie-szczenie „A”

490/9 199 17,70 1,80 0,03 26 000 2 000

Przetarg odbędzie się 6 grudnia 2016 r. o godzinie 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Aka-

demickiej nr 1 ( II piętro ).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu, które należy wpłacić na konto urzędu w banku 

Bank Spółdzielczy w Rzepinie, Oddział Słubice nr 37 8371 0009 0009 5514 2000 0060 w takim terminie, aby najpóźniej 

w dniu 23 listopada 2016 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Miejskiego w Słubicach. 

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

Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1 oraz na stronie bip.slubice.pl i www.slubice.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach – Wydział Gospodarowania 

Nieruchomościami i Architektury, pok. Nr 230 lub telefonicznie pod nr tel. 095 737 20 60 w godz. 8:00 – 16:00 od ponie-

działku do piątku.

Przetarg ogłoszono 12 października 2016 r.

INFORMACJA

W Urzędzie Miejskim w Słubicach w dniu 06.10. 2016 r. na okres 21 dni, wywieszono Zarządzenie Nr 302/2016 Burmistrza 

Słubic z dnia 06.10 2016 r.  w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń gospodarczych stanowiących zasób Gminy Słubice, 

przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat: 

Lp. Położenie (miejscowość, ulica) Nr Księgi wieczystej 

nieruchomości

Nr działki Pow. lokalu 

[m2]

Przeznaczenie lokalu

1.
Słubice,

ul. Sienkiewicza 6
GW1S/00013847/8 1287/1 5,35

Pomieszczenie 

gospodarcze

2.
Słubice,

ul. Żeromskiego 10
GW1S/00001535/1 1258/9 3,75

Pomieszczenie 

gospodarcze

3.
Słubice,

ul. Wrocławska 4
GW1S/00005223/9 726/75 7,39

Pomieszczenie 

gospodarcze

INFORMACJA

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

29 września 2016r. wywieszono wykaz nieruchomości gruntowych, stanowią-

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

- Słubice ul. Rysia, działka 949/102 o pow. 17m2 – budowa garażu murowanego 

/ uzupełnienie luki w zabudowie szeregowej garaży murowanych (rząd III seg-

ment 15),

- Słubice ul. Rysia, działka 949/103 o pow. 18m2 – budowa garażu murowane-

go / uzupełnienie luki w zabudowie szeregowej garaży murowanych (rząd III 

segment 16),

Wykaz wywieszono dnia 29 września 2016r. na okres 21 dni w siedzibie Urzędu 

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

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w  siedzibie Urzędu Miej-

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

mościami i Architektury lub telefonicznie 095 737 20  51. 

Słubice, dn. 12.10.2016r. 

Stahl-Mont Sp. z o.o.- Sp. k. zatrudni:

SPAWACZY TIG 
oraz MONTERÓW 

Praca na terenie Niemiec

Mile widziana komunikatywna 

znajomość języka niemieckiego.

CV na e-mail: biuro@jamniuk.pl, tel.607-515-155

Reklama

Burmistrz Słubic ogłasza

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 stanowiącego własność Gminy Słubice położo-

nego w Słubicach przy ulicy Sienkiewicza 6 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.

Lp. położenie 

lokalu

nr ewid. 

działki

pow. 

działki

(m²)

pow. 

lokalu

(m²)

pow. pom.

przynależ-

nych

udział w nie-

ruchomości 

wspólnej

cena wywoławcza 

nieruchomości (zł) 

wadium (zł)

1. Słubice

Sienkiewicza 6/5

607/13 270 40,80 - 0,087 60 000 4 000

Przetarg odbędzie się 7 grudnia 2016 r. o godzinie 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Aka-

demickiej nr 1 ( II piętro ).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu, które należy wpłacić na konto urzędu w banku 

Bank Spółdzielczy w Rzepinie, Oddział Słubice nr 37 8371 0009 0009 5514 2000 0060 w takim terminie, aby najpóźniej 

w dniu 1 grudnia 2016 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Miejskiego w Słubicach. 

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

Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1 oraz na stronie bip.slubice.pl i www.slubice.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach – Wydział Gospodarowania 

Nieruchomościami i Architektury, pok. Nr 230 lub telefonicznie pod nr tel. 095 737 20 60 w godz. 8:00 – 16:00 od ponie-

działku do piątku.

Przetarg ogłoszono 12 października 2016 r.

Burmistrz Słubic ogłasza

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 stanowiącego własność Gminy Słubice położo-

nego w Słubicach przy ulicy Wrocławskiej 2 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.

 

Lp. położenie lokalu nr ewid. 

działki

pow. 

działki

(m²)

pow. 

lokalu

(m²)

pow. pom.

przynależ-

nych

udział w nie-

ruchomości 

wspólnej

cena wywoławcza 

nieruchomości (zł) 

wadium

(zł)

1. Słubice

ul. Wrocławska 2/1

726/36 134 16,91 17,77 0,123 18 000 2 000

Przetarg odbędzie się 7 grudnia 2016 r. o godzinie 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Aka-

demickiej nr 1 ( II piętro ).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu, które należy wpłacić na konto urzędu w banku 

Bank Spółdzielczy w Rzepinie, Oddział Słubice nr 37 8371 0009 0009 5514 2000 0060 w takim terminie, aby najpóźniej 

w dniu 1 grudnia 2016 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Miejskiego w Słubicach. 

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

Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1 oraz na stronie bip.slubice.pl i www.slubice.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach – Wydział Gospodarowania 

Nieruchomościami i Architektury, pok. Nr 230 lub telefonicznie pod nr tel. 095 737 20 60 w godz. 8:00 – 16:00 od ponie-

działku do piątku.

Przetarg ogłoszono 12 października 2016 r.

Reklama

13 listopada 2016
godz.18.00 | Aula CP

Bilety: kasa SMOK w cenie 60 zł i 80 zł

INFORMACJA

W Urzędzie Miejskim w Słubicach w dniu 06.10.2016 r. na okres 21 dni wywieszo-

no Zarządzenie Nr 301/2016 Burmistrza Słubic z dnia 06.10 2016 r. w sprawie 

uchylenia Z arządzenia Nr 215/2016 Burmistrza Słubic z dnia 18 lipca 2016 r. 
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Reklama

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

Zapraszamy:
Plac Wolnoœci 17 

69-100 S³ubice 
Tel. 0 95 758 21 26 / 0 95 718 60 83
e-mail: biuro@dentalartslubice.pl

 www.dentalartslubice.pl

oraz na nasz profil Facebook’owy:
DentalArt Stomatologia S³ubice

Lubisz gry planszowe? 
Ten klub jest dla ciebie! 
W  Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury powstał Klub Gier Planszowych. Co dwa tygodnie, w  po-

niedziałki, od 17:00 do 20:00, w sali konferencyjnej (I piętro) spotykać się będą miłośnicy gier. Za-

praszamy osoby od lat 10 do 110, które chcą miło spędzić czas oraz poznać nowe osoby. Nie-

ważne czy kiedykolwiek w  coś grałeś – nasz instruktor wytłumaczy każdą grę, abyś mógł się 

przede wszystkim dobrze bawić. Jeżeli myślisz, że gry planszowe są tylko dla dzieci, a  synoni-

mem planszówki jest dla Ciebie nudne rzucanie kością i  takie tytuły jak Chińczyk czy Grzybobra-

nie, to tym bardziej przyjdź i  daj się wyprowadzić z  błędu! Najbliższe spotkanie 24 października. 

Reklama

USŁUGI POGRZEBOWE

s.c.

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

Cmentarz Komunalny
ul. Sportowa 2, 69-100 Słubice


