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- Dziękujemy! - usłyszał 
od nas Łukasz Fabiański 

To było bardzo emocjonalne spotkanie. Łzy zakręciły się w oczach zarówno bramkarzowi pol-
skiej reprezentacji, jak i mieszkańcom dumnym z tego, że słubiczanin tak znakomicie repre-
zentował nasz kraj podczas Euro 2016. 

8 lipca o  13.00 słubiczanie tłumnie 
przyszli na plac koło urzędu miej-
skiego, gdzie gmina zorganizowała 
spotkanie z  Łukaszem Fabiańskim. 
Chcieliśmy wspólnie z  mieszkań-
cami podziękować mu za świetną grę 
w  czasie mistrzostw Europy w  piłce 
nożnej. Łukasz Fabiański przyjechał 
do Słubic zaraz po Euro 2016 i odpo-
czywał u swoich rodziców, co natych-
miast odkryli jego fani. Jak go przyjęli? 

Według szacunków mediów, 
które relacjonowały to spotkanie, na 

plac przed urzędem miejskim przy-
szło ok. 2 tys. fanów, wielu ubranych 
w barwy narodowe. Gdy Łukasz Fa-
biański wchodził na scenę odśpie-
wali mu „Sto lat”. – Dziękuję ślicznie, 
że mimo dosyć wczesnej godziny, 
w  piątek o  trzynastej, tak licznie 
się stawiliście i  chcieliście okazać 
wsparcie ze swojej strony dla mojej 
osoby i dla reprezentacji za to, że jak 
myślę nieźle poradziliśmy sobie na 
tym Euro. Ja osobiście jestem bardzo 
wzruszony i wdzięczny za to, że... za 

wasze wsparcie- mówił łamiącym 
się głosem piłkarz, a jego wzruszenie 
udzieliło się też kibicom. Wielu za-
kręciły się łzy w oczach. 

Były gratulacje, prezenty... Od 
gminy Łukasz Fabiański dostał 
m.in. wielką maskotkę dla swojego 
półrocznego synka Jasia, z  życze-
niami, żeby wyrósł na tak wspania-
łego mężczyznę jak jego tato. Gmina 
kupiła też piłki, które podpisał 
piłkarz, a  potem rzucił kibicom. 
Niespodziankę przygotował zespół 

Jerzyki, który skomponował dla pił-
karza piosenkę. – Hej Łukaszu, Ty 
nasza radości, pilnuj zawsze swej 
bramki z  godnością, boś bramka-
rzem najlepszej jakości i  dasz radę 
też wszystkim trudnościom – śpie-
wały dzieci z  Kunowic. – A, gdy 
czasem przyjdą złe chwile i ktoś gola 
Ci strzeli do bramki, to pamiętaj, że 
w  Ciebie wierzymy i  będziemy do-
dawać Ci siły – zapewniały. 

Słubiczanie w  rozmowie z  me-
diami nie kryli dumy, że to właśnie 
z  ich miasta pochodzi bramkarz, 
który po Euro został okrzyknięty 
jednym z  najlepszych zawodników 
kadry. – Kibice, których spotykam 
na różnych stadionach twierdzą, że 
jestem z  Szamotuł, a  ja za każdym 
razem prostuję: nieprawda, jestem 
ze Słubic – mówił Łukasz Fabiański, 
wywołując aplauz fanów. Pytany 
przez nich, czy po skończeniu ka-
riery wróci do Słubic odpowiedział: 
– Jeszcze trochę chciałbym pograć 
w  piłkę na najwyższym poziomie, 
coś wygrać z moimi zespołami, z re-
prezentacją Polski. Pewnie najpierw 
porozmawiam o  tym z  żoną. Wiem 
na pewno, że wrócimy do Polski, 
a  czy do Słubic? Nie wykluczam – 
stwierdził. O  swojej karierze mówił 
tak: – Jestem ambitnym człowie-
kiem i  dalej będę ciężko pracował, 
walczył o swoje, o miejsce w polskiej 
bramce, a wezmę to, co mi przyniesie 
los, bo drogi sportowca nie są nigdy 
proste. W  ocenie Ł. Fabiańskiego 
„Euro było niezłe, choć skończyło 
się na ćwierćfi nale”. – Jako zespół 
na pewno chcieliśmy więcej. Przed 
nami eliminacje do mistrzostw 
świata i tam znów powalczymy o jak 
najlepsze wyniki – zapewnił. 

Przed powitaniem z fanami na 
placu koło urzędu, piłkarz spotkał 
się na krótko z  burmistrzem Toma-
szem Ciszewiczem i radnymi. – Nie-
zmiernie nas cieszy, że w Pana osobie 
mamy tak znakomitego ambasadora 
Słubic – gratulował mu burmistrz. 

Fotorelacja ze spotkania 
z fanami.  str.3

(beb)

 

Tak słubiczanie przywitali Łukasza Fabiańskiego w jego rodzinnym mieście. Odpoczywał tu po mistrzostwach we Francji.  
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Kierowcy 
nie przejadą 
przez granicę

Od 15 sierpnia (od godziny 1.00) 
do 29 sierpnia (do godziny 24.00), 
z powodu remontu ulicy Słubickiej 
we Frankfurcie, most łączący nasze 
miasta zostanie zamknięty dla sa-
mochodów. Taką decyzję podjęli 
nasi sąsiedzi zza Odry, którzy admi-
nistrują mostem. Tłumaczą, że jest 
to jedyny sposób, żeby zrealizować 
ostatni etap prac budowlanych przy 
ul. Słubickiej. Piesi i  rowerzyści 
będą mogli przekraczać granicę 
bez przeszkód. Osoby, które korzy-
stają z  autobusu 983, który jeździ 
z Frankfurtu do Słubic, muszą się li-
czyć w tym czasie z utrudnieniami. 
Wprawdzie spółka SVF, odpowie-
dzialna m.in. za transgraniczny 
autobus, nie zawiesza kursów, to 
jednak poinformowała, że pasa-
żerowie autobusu 983, w  czasie 
trwającego remontu, będą musieli 
przejść pieszo przez most łączący 
Słubice i  Frankfurt. Dopiero za 
granicą (przystanek An der Alten 
Universität) mogą się przesiąść do 
autobusów linii 980 i 981. 

Na stronie internetowej gminy 
(www.slubice.pl), przy informacji 
o  czasowym zamknięciu mostu dla 
samochodów, znajduje się rozkład 
jazdy autobusu 983, jaki będzie 
obowiązywał w  drugiej połowie 
sierpnia. Przepraszamy za utrud-
nienia i prosimy w tych czasie korzy-
stać z przejść granicznych w Świecku 
i Kostrzynie nad Odrą.  

(beb) 

Kolejne solary 
oświetlą gminę 

Blisko 80 tys. zł wydamy z budżetu 
 na zakup i montaż 14 nowych lamp 
solarnych. Firma FreeVolt, która 
wygrała przetarg, ma zamontować 
lampy do 30 sierpnia. Staną one 
w Słubicach, przy ulicach: Klonowej, 
Nocznickiego, Kanałowej, Jagiełły, 
Wschodniej i  na osiedlu Leśnym, 
a  także na terenie sołectw: w  No-
wych Biskupicach, Kunowicach (ul. 
Jeziorna), Kunicach, Golicach (ul. 
Ogrodowa), w Kolonii Nowy Lubusz 
i Drzecinie. 

(beb)

UWAGA MIESZKAŃCY!  Do końca sierpnia trzeba złożyć deklaracje
Od  1 sierpnia 2016 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczana będzie od gospodarstwa domowego z uwzględnieniem ilości osób 

i rodzaju nieruchomości. Wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych powinni do 31 sierpnia 2016 r. złożyć nowe deklaracje o wysokości opłaty. 

Zmianie ulega również termin uiszczania opłaty, która powinna być wpłacana z dołu, bez wezwania, na indywidualny numer konta bankowego wskazany 

przez Urząd Miejski w Słubicach. Szczegóły  str. 6

W gminie Słubice obowiązuje 
nowy regulamin korzystania 
z cmentarzy komunalnych. 
Nie wolno m.in. sadzić drzew 
i krzewów bez zgody zarządców 
cmentarzy. Kto to zrobił musi 
rośliny usunąć. Krzewy, które 
pozostaną między grobami 
i utrudniać będą komunikację, 
zostaną wykopane.  str. 7

Fundacja SOSiR i Grupa Pomagamy 
wraz ze swoimi partnerami: Słubic-
kim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, 
stowarzyszeniem FSL- Aktywni 
dla Powiatu, grupą Agrafka Char-
tów, Klubem Golfowym Słubice, 
postanowili wspomóc słubiczankę 
Małgorzatę Krzyżan w spełnieniu 
jej marzenia jakim jest wyjazd do 
Australii na Mistrzostwa Świata 
Weteranów LA.   str. 11

50 nowych  miejsc będziemy mieć 
jesienią w przedszkolach, bo trwa 
właśnie rozbudowa dwóch gmin-
nych placówek. – Tak jak obiecali-
śmy rozbudowujemy „Jarzębinkę” 
przy ul. Kopernika i przedszkole 
„Krasnal Hałabała” przy Bohaterów 
Warszawy – informuje burmistrz 
Tomasz Ciszewicz.   str. 4
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Ta inwestycja cieszy mieszkańców 

Z tej ulicy znikną 
ostatnie szamba 

Ta droga da kolejne 
miejsca pracy?

Samorząd wybuduje drogę przystosowaną dla tirów, co zwiększy 
atrakcyjność inwestycyjną gminnego terenu przy wylocie z miasta 
w kierunku Świecka. 

Burmistrz: – Będzie 
parking przy żłobku!

– Chcę uspokoić rodziców i przekazać informację, że znaleźliśmy 
rozwiązanie i będziemy budowować parking przy naszym żłobku 
samorządowym – mówi Tomasz Ciszewicz. W tym celu gmina zleci 
przesunięcie ogrodzenia w głąb terenu, który zajmuje żłobek i prze-
znaczy go na miejsca parkingowe. 

W „dwójce” będzie 
bezpieczniej i ładniej 

W Szkole Podstawowej nr 2, przy ul. Wojska Polskiego, dobiega koń-
ca remont, na który gmina przeznaczyła przeszło 280 tys. zł. Na par-
terze budynku wymieniona została cała instalacja elektryczna, we 
wszystkich pomieszczeniach zamontowano nowe lampy. Po tym re-
moncie trzeba też było wymalować szkołę. 

– Do pomalowania miałem w sumie 
3 tys. metrów ścian i sufi tów – mówi 
spotkany w „dwójce” Dariusz Kaim, 
który jest tam woźnym. Jednym 
z  dwóch, którzy pomagają w  re-
moncie. – Bardzo im za to jestem 
wdzięczna – podkreśla dyrektorka 
szkoły Małgorzata Kamińska. – To 
pozwoliło nam obniżyć koszty in-
westycji – mówi i chwali także panie 
sprzątaczki, które też miały sporo 
pracy. Jak wyjaśnia dyrektorka 
„dwójki” wymiana instalacji elek-
trycznej w szkole wiąże się z tym, że 
sieć, która powstała w 1961 roku, gdy 
budowano szkołę, była już zbyt ob-
ciążona. – Ma to związek z dużą ilo-
ścią sprzętu, którym dysponujemy: 
komputery, łącza, kserokopiarki… 
ze względów bezpieczeństwa trzeba 
było już tę sieć wymienić – tłumaczy 
M. Kamińska. To pierwszy etap wy-
miany instalacji elektrycznej w  tej 
szkole. W przyszłym roku podobna 
inwestycja będzie realizowana na 
piętrze budynku. Wtedy też wymie-
niane zostaną dzwonki w  szkole, 
a  na zewnątrz pojawi się nowe 
oświetlenie.  

(beb)
Nowa sieć elektryczna została położona obok starej, której nie usunięto, a jedynie odłą-

czono. Dzięki temu zakres prac był mniejszy. 
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Dotychczas ulica Powstańców Wiel-
kopolskich była skanalizowana 
tylko w  połowie. Dzięki inwestycji 
Zakładu Usług Wodno-Ściekowych, 
za ponad 200 tys. zł, wybudowano 
niedawno brakujący odcinek sieci. 
Podłączone do niej zostaną nie 
tylko domy, których mieszkańcy 
zmuszeni byli dotychczas korzystać 
z  szamb. Do sieci będzie też można 
wpiąć nowe tereny inwestycyjne. 

– W  ramach tej inwestycji po-
wstało prawie 300 metrów kana-
lizacji grawitacyjnej, ponad 200 
metrów kanalizacji tłocznej, 11 przy-
łączy, przepompownia ścieków oraz 

system monitoringu radiowego, 
który umożliwi zdalne sterowanie 
oraz zapewni stały podgląd para-
metrów pracy przepompowni – wy-
licza prezes ZUWŚ Kazimierz Góra. 
Wykonawcą robót jest Zakład Usłu-
gowo- Handlowy Marek Dylewski 
z Lipna. – Bardzo się cieszę z tej in-
westycji, bo brak sieci kanalizacyjnej 
na odcinku za piekarnią w stronę ul. 
Logistycznej oznaczał brak możli-
wości podłączenia nowych terenów 
inwestycyjnych na wysokości ul. 
Transportowej – mówi burmistrz To-
masz Ciszewicz. 

(beb)

Przy ul. Powstańców Wielkopolskich zakończyły się prace przy budowie sieci kanali-

zacyjnej.  
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Chodzi o  ulicę Logistyczną, która 
sąsiaduje z  powstałym niedawno 
Centrum Logistycznym Grabowski. 
Obok znajduje się też gminna 
działka przeznaczona na podobną 
działalność. – Prowadzimy roz-
mowy z  dużą fi rmą, która jest za-

interesowana tym terenem i  jeśli 
wszystko dobrze pójdzie zyskamy 
w  Słubicach kolejnego inwestora 
i  nowe miejsca pracy  – mówi bur-
mistrz Tomasz Ciszewicz. 

Na budowę drogi gmina prze-
znaczy ponad 320 tys. zł. Będzie ona 

odpowiednio wzmocniona, żeby 
mogły po niej jeździć samochody 
ciężarowe, powstanie tam też kana-
lizacja deszczowa. Przetarg wygrała 
fi rma Eurovia, która zbuduje drogę 
do jesieni. 

(beb)  

Od lat rodzice, którzy przywozili dzieci 
do żłobka przy ul. Wojska Polskiego 
parkowali na placu przed placówką. 
Kilka miesięcy temu prywatny wła-
ściciel tego terenu ogrodził to miejsce 

i  zakazał tam wjazdu. Powstał pro-
blem. – Postanowiliśmy, że w  pierw-
szym etapie przesuniemy ogrodzenie 
żłobka, a w drugim zbudujemy nową 
drogę dojazdową do żłobka, co wy-

maga także likwidacji jednej komórki, 
która się tam znajduje – mówi bur-
mistrz. Szacuje, że nowy parking po-
wstanie do końca roku. 

(beb) 

Podczas Miejskiego 
Święta Hanzy słubiczanie

kwestowali na rzecz pomnika 
Społeczny Komitet Budowy Pomnika Pa-
mięci Zesłańców Sybiru i Niepodległości 
w Słubicach miał podczas Miejskiego Świę-
ta Hanzy swoje stoisko promocyjne. – Cie-
szyło się bardzo dużym zainteresowaniem 
– mówi Michał Sobociński ze społecznego 
komitetu. 

– Odwiedzających interesowała 
koncepcja artysty rzeźbiarza, forma 
przekazu i  znaczenie poszczegól-
nych elementów pomnika – relacjo-
nuje. – Z  zaciekawieniem słuchali 
opisu projektu i  oglądali projekcję 
multimedialną dotyczącą historii 
powstania inicjatywy budowy po-
mnika – dodaje. Opowiada, że go-
ście z  zainteresowaniem oglądali 
też wystawę propozycji wydawni-
czych Oddziału Instytutu Pamięci 
Narodowej w  Szczecinie, który po-
maga komitetowi w  działalności 
edukacyjnej dzieci i  młodzieży. 
- Wśród zainteresowanych budową 
pomnika była duża liczba Polaków 
mieszkających poza granicami 
kraju, a  także wielu naszych są-
siadów z Niemiec. Atrakcją punktu 
okazała się drużyna rekonstruk-
cyjna „Żołnierzy Wyklętych” z  Zie-
lonej Góry – mówi. Cieszy się też, 
że stoisko odwiedził burmistrz To-
masz Ciszewicz, który wspiera bu-
dowę pomnika. 

(beb)

Michał Sobociński (z lewej) wspólnie 

z burmistrzem przy stoisku, które stanęło 

koło biblioteki.
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Reklama

Euforia kibiców i wielkie emocje!
Na spotkanie z Łukaszem Fabiańskim przyszli nie tylko słubiczanie. Wiele osób przyjechało też z sąsiednich miejsco-
wości. Zjechały też do nas ogólnopolskie stacje telewizyjne i dziennikarze z wielu mediów. Piłkarza witał tłum ludzi. 
To było bardzo serdeczne powitanie. Poniżej fotografi czne wspomnienie tego wydarzenia. 

(beb)

 

Fot. Anna Panek-Kusz
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50 nowych miejsc 
w przedszkolach 

– Tak jak obiecaliśmy rozbudowujemy „Jarzębinkę” przy ul. Koperni-
ka i przedszkole „Krasnal Hałabała” przy Bohaterów Warszawy. Prace 
przebiegają zgodnie z harmonogramem i od 1 października w nowych 
salach pojawią się dzieci – zapowiada burmistrz Tomasz Ciszewicz. 

Słubice i Frankfurt 
nagrodzone za 

doskonałą współpracę!
- Tutaj nad Odrą Europa istnieje bez granic 
– mówił Mario Werner, przedstawiciel Deut-
sche Bank, wręczając 8 lipca, burmistrzom: 
Tomaszowi Ciszewiczowi i dr Martinowi Wil-
ke, tegoroczną nagrodę inicjatywy „ Deutsch-
land- Land der Ideen” (Niemcy – kraj idei). 

Uczniowie „dwójki” będą mieli 
nową świetlicę i szatnię

Mury już stoją!

Dla burmistrza Tomasza Ciszewicza, który nagrodę odebrał wspólnie z nadburmistrzem 

dr Martinem Wilke, szczególnie ważne jest to, że organizatorzy konkursu docenili inno-

wacyjność słubicko-frankfurckich projektów.  

Bieżącej edycji konkursu, którego 
współorganizatorem od 2006 roku 
jest Deutsche Bank, towarzyszy 
hasło: Sąsiedztwo – Innowacja- 
Współpraca jako model sukcesu. 
– Jak możemy wspólnie kształtować 
przyszłość, jak możemy razem pra-
cować, jak się od siebie nawzajem 
uczyć, jak wspólnie prowadzić ba-
dania? Słubice i Frankfurt znają do-
skonale odpowiedzi na te pytania 
– podkreślał M. Werner uzasad-
niając zwycięstwo naszego Dwu-
miasta w  tegorocznym konkursie. 
Jego organizatorzy co roku nagra-
dzają pomysły oraz projekty, które 
przynoszą trwały wkład w  rozwój 
Niemiec, a  laureatów wybiera się 
w  kilku kategoriach: gospodarka, 
kultura, nauka, oświata oraz spo-
łeczeństwo. Właśnie w tej ostatniej 
kategorii przyznano nagrodę Eu-
ropejskiemu Dwumiastu Słubice-
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-Frankfurt. Na polsko-niemieckim 
pograniczu odgrywa ono rolę li-
dera, a  przykłady innowacyjnej 
współpracy można by mnożyć. 
M. Werner wspominał choćby 
mieszane grupy w  przedszkolach, 
polsko-niemieckie klasy w  szko-
łach, współpracę uniwersytetów: 
frankfurckiej Viadriny i  poznań-
skiego UAM, które uruchomiły 
wspólne fakultety. Podkreślał też, 
że nie tylko nauka zbliżyła do siebie 
słubiczan i frankfurtczyków, ale też 
gospodarka, turystyka, wspólna 
infrastruktura, administracja czy 
marketing miejski. I  wspólne im-
prezy, jak choćby Miejskie Święto 
Hanzy, podczas którego nagro-
dzono Dwumiasto.- To kolejna na-
groda, która pokazuje, że obraliśmy 
sobie dobry kierunek rozwoju 
– mówi burmistrz T. Ciszewicz. 

(beb)

1,6 mln zł wyda gmina na nowy 
obiekt, który powstaje przy szkole 
podstawowej i  gimnazjum nr 2. 
Na parterze będzie szatnia o  po-
wierzchni blisko 90 mkw, w  której 
znajdą się szafk i dla 98 uczniów, 
a  obok niej ponad 100- metrowa 
świetlica. Na piętrze zlokalizowane 
zostaną dwie sale dydaktyczne, ar-
chiwum szkoły i pomieszczenie dla 
pedagoga. Prace mają się skończyć 
na początku listopada. 

Cały obiekt ma prawie 500 mkw, 
a stawia go słubicka fi rma Wimar, 
która wygrała przetarg. Rozpoczęły 
się już prace wewnątrz i  wszystko 
idzie zgodnie z  harmonogramem. 

Inwestycja ta była oczekiwana za-
równo przez rodziców dzieci, które 
chodzą do obu szkół, uczniów, jak 
również nauczycieli. Obiektem 
zarządzać będzie SP nr 2, ale będą 
z niego korzystać także uczniowie 
gimnazjum. 

To pierwszy etap rozbudowy obu 
szkół. Kolejnym będzie budowa, 
prawdopodobnie w przyszłym roku, 
hali sportowej. Początkowo miała 
być też ona salą widowiskową, ale 
okazało się, że wówczas gmina stra-
ciłaby szansę na 30 proc. dofi nan-
sowanie inwestycji, dlatego plany 
uległy zmianie. 

(beb) 

STREFA UDANYCH INWESTYCJI

www.kssse.pl

KOSTRZYŃSKO - SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.
ul. Orła Białego 22  ∙  66-470 Kostrzyn nad Odrą

tel. +48 95 721 98 00  ∙  fax +48 95 752 41 67  ∙  e-mail: info@kssse.pl

Firma Wimar, która wygrała 
przetarg, dobudowuje właśnie 
dodatkowe moduły do każdego 
z  przedszkoli, dzięki czemu po-
wstaną tam nowe sale dla dzieci 
wraz z  zapleczem socjalnym. 
W każdej z placówek będzie można 
przyjąć dodatkowo 25 dzieci. Jak in-
formuje dyrektorka Zespołu Admi-
nistracyjnego Oświaty w Słubicach 
Jolanta Skręty przeprowadzono 
już rekrutację do obu przedszkoli. 

Przyjęte zostaną tam dzieci, dla 
których wcześniej zabrakło miejsc 
z  powodu tego, że w  styczniu rząd 
zmienił przepisy dotyczące obo-
wiązku szkolnego sześciolatków. 
Okazało się wkrótce, że zamiast 
216 dzieci, które powinny pójść 
we wrześniu do szkół w  Słubicach 
i zwolnić miejsca w przedszkolach, 
pójdzie tylko 40. Chcąc zaradzić tej 
sytuacji burmistrz poprosił wtedy 
radę miejską o zgodę na rozbudowę 

przedszkoli. Radni pomysłowi przy-
klasnęli. – Pierwotnie myśleliśmy 
o  przebudowie w  obu przedszko-
lach istniejących wnętrz i  innym 
zagospodarowaniu powierzchni, 
którymi tam dysponujemy, ale oka-
zało się to niemożliwe z  przyczyn 
technicznych. Dlatego zmieniliśmy 
koncepcję – mówi burmistrz i  się 
cieszy, że w  ekspresowym tempie 
udało się rozpocząć prace. 

(beb) 
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Dzięki tej 
inwestycji koniec 
z awariami!

Zakład Usług Wodno-Ściekowych przezna-
czył ponad 500 tys. zł na przebudowę prze-
pompowni ścieków przy alei Niepodległości. 
– Zdecydowanie poprawi się bezpieczeń-
stwo odbioru nieczystości – mówi prezes 
Kazimierz Góra. 

Nowi mieszkańcy 
witajcie! 

Burmistrzowie Tomasz Ciszewicz i dr Martin Wilke, wzorem lat ubie-
głych, powitali 10 lipca nowych mieszkańców Dwumiasta Słubice-
-Frankfurt. Tym razem gospodarzem uroczystości, którą zorgani-
zowano w czasie Święta Hanzy, był Frankfurt. Spotkanie odbyło się 
w ratuszu. Z osobami, które się u nas osiedliły rozmawiali nie tylko 
burmistrzowie, ale też radni z obu miast. 

(beb) 

Parafi a Św. Ducha 
ma nowego 
proboszcza 

Ks. Henryk Wojnar odprawił 1 sierpnia swo-
ją pierwszą mszę świętą jako proboszcz 
słubickiej parafi i. Witali go mieszkańcy 
i przedstawiciele władz miasta na czele 
z wiceburmistrzem Romanem Siemińskim 
i przewodniczącym rady miejskiej Mariu-
szem Olejniczakiem. 

Viadrina świętuje 
25.urodziny  

21 lipca Uniwersytet Europejski Viadrina zainaugurował obchody 
25-lecia uczelni. Na urodzinowe spotkanie przybyli między inny-
mi członkowie senatu założycielskiego, były rektor i byli prezydenci 
uczelni. Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz w gratulacjach złożonych 
na ręce obecnego rektora Viadriny prof. Alexandra Woella zaznaczył, 
że w historii naszego Europejskiego Dwumiasta są wydarzenia, któ-
re zmieniły obraz Słubic i Frankfurtu i stały się bazą do bardzo dobrej 
współpracy. Jednym z najważniejszych było dla nas ponowne powo-
łanie do życia Europejskiego Uniwersytetu Viadrina. 

– Uczelnia, która otworzyła także 
drogę do powstania w  Słubicach 
Collegium Polonicum, stała się 
miejscem o wyjątkowym znaczeniu, 
w  którym urzeczywistnia się idea 
zjednoczonej, tolerancyjnej Europy 
opartej na wielokulturowości. Szcze-
gólnie dziś, gdy nasz kontynent 
zmaga się z terroryzmem, misja Via-
driny nabiera jeszcze większego zna-
czenia – zaznaczył burmistrz.

Prof. dr Hans N. Weiler, pierwszy 
wybrany rektor Uniwersytetu Eu-
ropejskiego Viadrina i  honorowy 
obywatel Frankfurtu nad Odrą, 
który specjalnie na tę uroczystość 
przyleciał ze Stanford w  Kalifornii, 
zauważył, że w ciągu 25 lat swojego 
istnienia Viadrina wspaniale się 
rozwinęła. – Szczerze mówiąc: le-
piej niż nawet ja, wiecznie wyśmie-
wany optymista na służbie, po nieco 
burzliwych początkach tej 25-letniej 

historii, mogłem oczekiwać – stwier-
dził. Nawiązał też do aktualnych eu-
ropejskich i  światowych kryzysów 
i wyzwań oraz podkreślił szczególne 
znaczenie naukowych debat na ten 
temat prowadzonych na Uniwersy-
tecie Europejskim. 

– Projekt europejski, który na 
początku lat dziewięćdziesiątych 
miał zasadnicze znaczenie przy 
powstaniu tej uczelni, znajduje się 
dziś, w  roku 2016 – i  to nie tylko 
przez Brexit – w  stanie dużego 
kryzysu, który poważnie zagraża 
sukcesowi integracji europejskiej 
i stanowi, zwłaszcza dla tej uczelni, 
nowe, nie dające się ominąć wy-
zwania – mówił. Podkreślił też, 
że Viadrina stoi ponownie, jak na 
początku, przed ogromnym wy-
zwaniem. – Europa potrzebuje 
Uniwersytetu Europejskiego – nie 
wolno nam rozczarować Europy 

– mówił, a  około 500 gości zgro-
madzonych w  uniwersyteckiej auli 
nagrodziło byłego rektora owacją 
na stojąco. 

Członków senatu założyciel-
skiego uhonorowano indywidual-
nymi albumami fotografi cznymi 
ze zdjęciami ilustrującymi minione 
25 lat Viadriny. Wyróżniono także 
pierwszych pracowników uniwer-
sytetu, a prof. Alexander Woell pod-
kreślił – To Państwo ćwierć wieku 
temu stworzyli ten uniwersytet 
z niczego. I właśnie za to należy się 
Wam nasza dozgonna wdzięczność. 

W jaki sposób Viadrina chce świę-
tować swoje urodziny można się 
dowiedzieć ze strony internetowej: 
www.europa-uni.de/25Jahre, gdzie 
znajduje się informacja o  wszyst-
kich zaplanowanych jubileuszo-
wych wydarzeniach. 

(beb)

Zaproszenie na spotkanie przyjął m.in. Jean-Paul Nguegang, który opowiedział burmistrzowi Tomaszowi Ciszewiczowi o swojej fundacji 

zajmującej się promocja sportu. Zaoferował też  współpracę. 
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Przepompownia ta jest jedną z więk-
szych w  Słubicach. Obsługuje te-
reny od ul. Transportowej ( Hartwig, 
Hotel Baranowski ), Powstańców 
Wielkopolskich, po bazar przy ul. 
Sportowej i ul. Wandy.

- Notorycznie pojawiające się 
awarie, wysoki stopień wyeksplo-
atowania urządzeń oraz fatalny 
stan techniczny budynku wy-
musiły podjęcie decyzji o  grun-
townym remoncie przepompowni 
oraz zmianie technologii dystry-
bucji ścieków polegającej na całko-

witej hermetyzacji procesu – mówi 
K. Góra. 

Prace wykonuje fi rma HYDRO-
-MARKO z  Jarocina. W  ramach tej 
inwestycji nastąpi wymiana wszyst-
kich instalacji, kompleksowy re-
mont budynku, zabudowa modułu 
szczelnej tłoczni, zagospodarowanie 
terenu oraz monitoring tłoczni 
umożliwiający zdalne sterowanie 
oraz zapewniający stały podgląd 
parametrów pracy tłoczni. Prace po-
trwają do końca sierpnia. 

 (beb)

Ks. Henryk Wojnar przez ostatnie 
9 lat był proboszczem w  parafi i św. 
Stanisława Kostki w Sulechowie, a od 
2009 roku dziekanem sulechow-
skiego dekanatu. Decyzją biskupa 
diecezji zielonogórsko-gorzowskiej 
ks. Tadeusza Lityńskiego został prze-
niesiony do Słubic.

Ks. kanonik Józef Zadworny, 
który był dotychczasowym pro-
boszczem w  parafi i pw. Św. Ducha, 
z  powodu stanu zdrowia, przeszedł 
na emeryturę, ale nie odchodzi ze 
Słubic. Ta decyzja ucieszyła wielu 
mieszkańców. Ks. J. Zadworny to 
budowniczy kościoła pw. Św. Ducha, 

proboszcz parafi i, od momentu jej 
powstania w 1988 roku.

 Bp T. Lityński dokonał też innych 
zmian w diecezji. Ze Słubic odchodzą 
także: ks. Karol Batycki (od 1 sierpnia 
jest proboszczem w Czarnowie) oraz 
ks. Marcin Strzyżykowski, który 
z końcem sierpnia zostanie przenie-
siony do Gubina. Obaj byli w słubic-
kiej parafi i od dwóch lat. Ich miejsce 
zajmą: ks. Marcin Majewski, który 
dotychczas pełnił posługę w  Bobo-
wicku i  misjonarz o. Jerzy Frejnik, 
który, 25 sierpnia, zostanie przenie-
siony z Zielonej Góry.  

(beb)

Ks. Henryka Wojnara przywitał m.in. przewodniczący rady miejskiej Mariusz Olejniczak.
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Do końca sierpnia trzeba złożyć deklaracje 

Uwaga mieszkańcy! Za śmieci 
płacić będziemy inaczej!

Od  1 sierpnia 2016 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczana będzie od gospodarstwa domo-
wego z uwzględnieniem ilości osób i rodzaju nieruchomości. Wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych 
powinni do 31 sierpnia 2016 r. złożyć nowe deklaracje o wysokości opłaty. Zmianie ulega również termin uiszczania 
opłaty, która powinna być wpłacana z dołu, bez wezwania, na indywidualny numer konta bankowego wskazany 
przez Urząd Miejski w Słubicach. 

Opłatę za śmieci, w  łącznej wyso-
kości za trzy miesiące kalendarzowe, 
trzeba wpłacać w terminach: 
1) za I kwartał do 15 kwietnia danego 
roku,
2) za II kwartał do 15 lipca danego 
roku,
3) za III kwartał do 15 października 
danego roku,
4) za IV kwartał do 31 grudnia da-
nego roku

Skąd te zmiany? 
W czerwcu Rada Miejska zmieniła 
dotychczasowe zasady poboru 
opłat. Na starych zasadach opłata 
za śmieci naliczana była od każ-
dego mieszkańca zamieszkującego 
daną nieruchomość. System ten 
okazał się jednak nieszczelny, ok. 

3,5  tys. mieszkańców nie złożyło 
deklaracji i  co za tym idzie nie 
płaci za wywóz śmieci. To obciąża 
budżet gminy. Dlatego radni zde-
cydowali, że opłata pobierana bę-
dzie od gospodarstwa domowego. 
Ma to zbilansować wpływy z opłat 
za śmieci i  wydatki ponoszone 
w  związku z  ich wywozem i  utyli-
zacją. 

Opłaca się segregować! 
Nowe zasady oznaczają też nowe 
opłaty. Dla przykładu tradycyjna 
3-osobowa rodzina, która segreguje 
śmieci, płaci obecnie miesięcznie 
30 zł, bez względu na to, czy 
mieszka w domku jednorodzinnym 
czy zabudowie wielorodzinnej. Po 
zmianach ma płacić – 27 zł w zabu-

dowie jednorodzinnej i 24 zł w za-
budowie wielorodzinnej (wcześniej 
nie było podziału na zabudowę 
jedno i  wielorodzinną). Taka ro-
dzina na zmianie skorzysta. Straci, 
jeśli nie będzie śmieci segregować 
(dotyczy to tylko zabudowy jed-
norodzinnej, gdzie segregacja jest 
dużo łatwiejsza). Rodzina, która nie 
będzie segregować śmieci zapłaci 
70 zł, a nie 45 zł jak dotychczas. Ale 
już w przypadku rodzin zamieszku-
jących w  budynkach wielorodzin-
nych opłata za niesegregowane 
śmieci zostaje na obecnym po-
ziomie. Podobnie sytuacja wygląda 
z  większością gospodarstw do-
mowych. Tylko 2-osobowe gospo-
darstwa zapłacą za śmieci trochę 
więcej. W tej chwili jest tak: za se-

gregowane odpady 2 osoby płacą 
20 zł, za niesegregowane 30 zł. 
Teraz w zabudowie jednorodzinnej 
2 osoby zapłacą 27 zł – jeśli będą 
segregować odpady –  i  70 zł gdy 
nie będą tego robić. W  zabudowie 
wielorodzinnej za segregowane 
śmieci 2 osoby zapłacą 24 zł, czyli 
4 zł więcej niż dotychczas i  45 zł 
jeśli śmieci nie będą segregować.  
Podejmując decyzję w  sprawie go-
spodarstw dwuosobowych gmina 
kierowała się tym, że jest ich naj-
mniej.  

Uciekamy przed karami
Przyjęte przez radnych stawki za 
śmieci niesortowane wynikają 
ze zmiany ustawy o  utrzymaniu 
porządku i  czystości w  gminach. 

Ustawodawca określił te stawki 
na maksymalnym poziomie od  
75 do 155 zł. Ponadto w  przy-
padku jeśli śmieci nie są segrego-
wane  gmina musi płacić opłatę 
środowiskową, 130 zł za każdą 
tonę takich odpadów. Ważne 
jest też to, że jeżeli do 2017 roku 
gmina nie uzyska poziomów 
odzysku odpadów określonych 
w rozporządzeniu będzie musiała 
płacić kary. To wszystko wymu-
siło zmiany.   

Na stronie internetowej gminy 
(www.slubice.pl), przy informacji 
o nowych zasadach naliczania opłat 
za śmieci znajdują się załączniki do 
uchwał podjętych w  czerwcu przez 
radnych.   

 (beb)

Konkurs fotografi czny 
rozstrzygnięty!

Na wrześniowej sesji będziemy gościć uczestników  konkursu fotogra-
fi cznego „Słubice- moje miasto a  w  nim…”. Ponad dwudziestu uczest-
ników sfotografowało zabytki, atrakcje turystyczne, przyrodę, życie 
miasta, wydarzenia kulturalne i sportowe. Na konkurs nadesłano ponad 
200 zdjęć, które oceniło jury składające się z  pracowników biblioteki 
miejskiej, Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury oraz magistratu. 

(beb)   

Uwaga konkurs dla dzieci!

Namaluj swoje marzenia 

Zrobili to też przedstawiciele: 
Fundacji na rzecz Collegium Polo-
nicum, Fundacji Dziupla Inicjatyw 
Przyrodniczych, Fundacji Dobro 
Kultury, Stowarzyszenia Patronum 
z  Kunowic, Stowarzyszenia Ko-
biet Gospodynie z  Rybocic, Hospi-
cjum Domowego Św. Wincentego 
a'Paulo, Stowarzyszenia Nasze 
Słubice PL, Polskiego Związku 
Wędkarskiego Koło nr 2 Słubice, To-
warzystwa Walki z  Kalectwem od-
dział Słubice i  Związku Emerytów 
i Rencistów Straży Granicznej rejon 
nadodrzański. Między innymi te 
organizacje odpowiedziały na apel 
gminy o  zawiązanie koalicji. Jest 
ona częścią kampanii ekologicznej , 
którą rozpoczął samorząd.  

W  ramach kampanii zaproszenie 
do stworzenia koalicji skierowa-
liśmy do 25 organizacji pozarządo-

Koalicja na rzecz Czystej Gminy Słubice zawiązała się na spotkaniu w Fundacji na rzecz 

Collegium Polonicum, która jest partnerem gminy w kampanii ekologinczej.   
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Powstała Koalicja na rzecz Czystej Gminy Słubice
9 sierpnia na spotkaniu w Collegium Polonicum, słubickie stowarzyszenia i organizacje pozarządowe zdecydowały, 
że będą wspólnie działać na rzecz czystości i ochrony środowiska w naszej gminie. – Bez pomocy mieszkańców nie 
poradzimy sobie na przykład z dzikimi wysypiskami śmieci, które co rusz wyrastają nam w różnych częściach gminy 
– mówi burmistrz Tomasz Ciszewicz. Był jedną z osób, które podpisały się pod wspólną deklaracją koalicjantów.  

wych. Wiele z  nich odpowiedziało 
na ten apel. Oprócz tych, które 
wzięły udział w  spotkaniu w  CP, 
zrobiły to też: drużyna harcerska nr 
5 „Krąg” ze Słubic, Stowarzyszenie 
Razem dla Dzieci, Miejski Klub Spor-
towy Polonia, Stowarzyszenie Przy-
jaciół Świecka.

–Stanowczo sprzeciwiamy się 
wyrzucaniu śmieci na polach, w la-
sach czy w okolicach jezior. Sprze-
ciwiamy się śmieceniu w parkach, 
na trawnikach i na chodnikach na-
szego miasta i okolicznych wiosek. 
Dołożymy też wszelkich starań, 
aby system zbierania odpadów ko-
munalnych zaczął funkcjonować 
w  sposób efektywny i  sprzyjający 
lokalnemu środowisku – brzmi 
fragment dokumentu, który pod-
pisali koalicjanci. Zobowiązali się 
też do: przeprowadzenia szeregu 

akcji sprzątania gminy, informo-
wania społeczeństwa o  zasadach 
zbierania odpadów, reagowania 
na sytuacje, w których ktoś niszczy 
nasz wysiłek na rzecz dobra wspól-
nego, zapewnienia trwałości 
i  ciągłości podjętych działań, na-
głaśniania informacji o zawiązanej 
koalicji i o naszym w niej udziale.

Pierwsze sprzątanie w  ramach 
koalicji zorganizowali 11 sierpnia 
wędkarze z koła nr 2.  Kolejne będą: 
28 sierpnia w Rybocicach, a we wrze-
śniu w Kunowicach i Słubicach.

Komitet organizacyjny tworzą: 
Fundacja na rzec Collegium Polo-
nicum, Fundacja Dziupla Inicjatyw 
Przyrodniczych, Urząd Miejski 
w  Słubicach, Słubicki Portal Infor-
macyjny Słubice24.pl, Telewizja 
HTS Słubice. 

 (beb) 

Regionalny Ośrodek Polityki Spo-
łecznej w  Zielonej Górze organi-
zuje od 10 do 15 października na 
terenie województwa lubuskiego 
XVIII Lubuski Tydzień Seniora. 
Tegorocznej edycji będzie towarzy-
szył konkurs plastyczny dla dzieci 
z  placówek wsparcia dziennego 
pod hasłem „Podróż moich ma-

rzeń z  babcią, dziadkiem”. Termin 
nadsyłania prac wraz z  dokumen-
tacją dotyczącą konkursu upływa 
12 września. Dokumenty zwią-
zane z  konkursem są  do pobrania 
na stronie www.rops.lubuskie.pl 
w  aktualnościach oraz w  zakładce 
„Lubuski Tydzień Seniora”. Trzeba 
je przesłać wraz z pracami na adres: 

Regionalny Ośrodek Polityki Spo-
łecznej w  Zielonej Górze, al. Nie-
podległości 36, 65-042 Zielona Góra 
lub pocztą elektroniczną na adres: 
sekretariat@rops.lubuskie.pl

Informacji o  konkursie udzielają 
pracownicy ROPS, tel. 68 323 18 85, 
68 323 18 88 oraz 68 323 1887. 

(beb)
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Słubice i Frankfurt 
promują się modelowo!

- W wielu dziedzinach nasze miasta są pionierami i prekursorami – 
podkreślała Christine Hellert z zarządu Tourismusverein Frankfurt 
(Oder) podczas obchodów jubileuszu 25-lecia Stowarzyszenia Tury-
stycznego, do którego należą też Słubice. – To pierwsze tego typu pol-
sko-niemieckie stowarzyszenie – zaznaczyła. 

Z rakiem można wygrać! 
Stowarzyszenie EuroJumelages oraz Towarzystwo Walki z Kalectwem 
ze Słubic są jednymi z 17 krajowych koordynatorów projektu „Onko-
Rejs – Marsz Granicami Polski”. Ze Słubic wyruszy on 21 sierpnia. 

9 lipca na promenadzie nadodrzań-
skiej we Frankfurcie, w  obecności 
burmistrzów Słubic i  Frankfurtu: 
Tomasza Ciszewicza i  dr. Martina 
Wilke, świętowano 25.urodziny 
frankfurckiego Tourismusverein. 
Ch. Hellert przypomniała, że od 
2008 roku datuje się ofi cjalna 
współpraca na tym polu obu miast, 
choć istniała już dużo wcześniej. 
Od 2014 roku Słubice są człon-
kiem Stowarzyszenia Turystycz-
nego i  wspólnie z  sąsiadami, jako 
Europejskie Dwumiasto Słubice-

-Frankfurt, promuje się na różnego 
rodzaju targach. Członkostwo w To-
urismusverein otworzyło drzwi do 
powstania przed blisko dwoma laty 
Polsko-Niemieckiej Informacji Tu-
rystycznej, która znajduje się w od-
budowanym, historycznym Domu 
Bolfrasa. To też pionierski projekt 
obu miast. Burmistrz T. Ciszewicz 
gratulując jubilatom sukcesów pod-
kreślał, że dobrze jest móc się uczyć 
od osób, które mają już doświad-
czenie i podziękował za tę edukację. 
M. Wilke namawiał, żeby jeszcze 

Piraci z Nowej Soli, którzy także przyjechali świętować 25.urodziny Tourismusverein, na co dzień promują naszego Zefi ra, który pływa po 

Odrze i jest jednym z lepszych produktów turystycznych Słubic i Frankfurtu.  
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– Chcemy zwrócić uwagę wszyst-
kich ludzi na wagę profi laktyki i za-
akcentować, że badania i  wczesne 
wykrycie raka daje szansę na 100 
proc. wyleczenie. Planujemy aby 
34 grupy, w  ciągu 7 dni, przeszły 
około 100 km odcinki i w ten sposób 
zamierzamy okrążyć całą Polskę 
– mówi Adam Poholski, koordynator 
projektu. – Zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych, tych zdrowych, 
tych w trakcie leczenia i tych, którzy 
zakończyli już leczenie. Również 
chcemy pokazać, że można żyć z cho-
robą i dokonywać rzeczy, które nie są 
łatwe nawet dla w  pełni zdrowego 
człowieka, że można pokonywać 
własne słabości, chorobę i czerpać ra-
dość z każdego dnia – podkreśla. 

Grupa TWK EuroJumelages bę-
dzie liczyła co najmniej 10 osób. Do 

spaceru na poszczególnych odcin-
kach zapraszamy wszystkich, którzy 
mają ochotę się przyłączyć, a  nie 
mają możliwości wędrować na całej 
długości trasy. Do marszu mogą 
przyłączyć się rowerzyści, rolkarze, 
nartorolkarze. Udział w marszu jest 
bezpłatny. 

Przebieg trasy 
 
Zbiórka: Słubice, pl. Bohaterów, 
21 sierpnia godz.: 8:00
Starty w trasę codziennie o godz. 9:00

21.08 – Niedziela – Kostrzyn – Gó-
rzyca, m.in. zwiedzanie Twierdzy 
Kostrzyn
22.08 – Poniedziałek – Górzyca 
– Drzecin, m.in. spacer po murawach 
kserotermicznych w Owczarach 

mocniej się razem promować, 
szczególnie w  świecie. Wspominał 
niedawną wizytę we Frankfurcie 15 
dziennikarzy z  odległych krajów, 
m.in. z  Salwadoru, Arabii Saudyj-
skiej i  innych państw azjatyckich, 
którzy znając także sytuacje na 
innych pograniczach byli zdu-
mieni tym, w jaki sposób oba nasze 
miasta ze sobą współpracują. – Dla 
nas to coś zupełnie normalnego, im 
bardzo się podobała ta egzotyka – 
mówił nadburmistrz Frankfurtu. 

(beb)

23.08 – Wtorek – Drzecin – Słubice, 
m.in. spotkanie z  mieszkańcami 
w siedzibie TWK Słubice
24.08 – Środa – Słubice – Frankfurt 
– Słubice, m.in. wizyta w ratuszu we 
Frankfurcie nad Odrą (planowana)
25.08 – Czwartek – Słubice 
– Świecko, m.in. zwiedzanie miejsca 
po obozie prac wychowawczej 
w Świecku
26.08 – Piątek – Świecko – Rąpice, 
m.in. wizyta w  muzeum Bociana 
w Kłopocie
27.08 – Sobota – Rąpice – Gubin, 
m.in. przeprawa przez Odrę łodzią 
straży pożarnej z Ratzdorf (Niemcy) 
i spotkanie z grupą Zgorzelec-Gubin

Codziennie odbywać się będą 
spotkania z mieszkańcami miejsco-
wości etapowych. 

(beb) 

Panu Stefanowi 
łatwiej się żyje

- Ale mi teraz dobrze – cieszy się 101-let-
ni Stefan Pawłowski. Do niedawna nie miał 
w mieszkaniu ani łazienki, ani toalety. – Dla 
każdego byłaby to duża niedogodność, a co 
dopiero dla starszej osoby. Dlatego posta-
nowiliśmy pomóc panu Stefanowi – mówi 
burmistrz Tomasz Ciszewicz. 

Z  kuchni, w  mieszkaniu pana Ste-
fana przy placu Bohaterów, gmina 
wydzieliła nieduże pomieszczenie, 
w  którym urządziła łazienkę. 
Zmieściła się tam kabina pryszni-
cowa, umywalka, toaleta…– Nie 
muszę już chodzić do ubikacji na 
korytarzu – nie kryje radości pan 
Stefan. – No i  mam trochę nowo-
czesności – żartuje. Stefana Paw-
łowskiego zna wielu słubiczan. 
Bo to jeden z  pierwszych miesz-
kańców, który trafi ł tu z  Berlina, 

gdy z  innymi żołnierzami uciekał 
z broniącej się jeszcze wtedy stolicy 
Niemiec. W  Słubicach zrobiono 
go później odpowiedzialnym za 
poniemieckie kino, które urucho-
miono w  mieście w  1948 roku. 
Przepracował w  nim 20 lat. Gdy 
w  ubiegłym roku pan Stefan go-
ścił w  magistracie z  okazji swoich 
setnych urodzin opowiadał bur-
mistrzowi o  powojennej historii 
Słubic, którą zna jak mało kto.  

(beb) 

Artykuł sponsorowany

Trwa nabór do niepublicznej 
szkoły muzycznej 

Tu kształcą 
koncertowo! 

Społeczna Niepubliczna Ogólnokształcąca 
Szkoła Muzyczna I stopnia, która powstała 
z inicjatywy Słubickiego Towarzystwa Mu-
zycznego, jest jedyną w całym powiecie słu-
bickim szkołą podstawową umożliwiającą 
dzieciom kształcenie ogólne idące w parze 
z kształceniem artystycznym. 

Oprócz nowatorskiego podejścia do 
procesu nauczania przedmiotów 
ogólnych, oferuje także szereg zajęć 
wspierających i  rozwijających dzie-
cięce talenty. Prawdziwie rodzinna at-
mosfera (klasy liczące do 12 uczniów) 
oraz indywidualne podejście do 
ucznia sprawiają, że proces edukacji, 
w  którym uczestniczą dzieci od 6 
roku życia, jest przyjemnym odkry-
waniem świata nauki i sztuki.

W ramach czesnego, oprócz zajęć 
dydaktycznych, szkoła zapewnia:
• Naukę języka angielskiego i  nie-

mieckiego wzbogaconą o  inno-
wacje pedagogiczne (np. kursy 
gotowania w j. angielskim, naukę 
matematyki w j. niemieckim)

• Zajęcia z  pedagogiem i  warsztaty 
budowania wysokiej samooceny

• Logopedię i zajęcia teatralne
• Koło: fi lmowe, fotografi czne, pla-

styczne, przyrodnicze
• Zajęcia na basenie, na lodowisku, 

z  wykwalifi kowanym nauczy-
cielem, już od 1 klasy

• Muzykoterapię
• Zajęcia świetlicowe (w  tym odra-

bianie z uczniami lekcji) do godz. 
16.00

• Szachy, gry planszowe, zajęcia 
z majsterkowania

• Zespoły muzyczne, cheerleaderki

W roku szkolnym 2016/2017 roz-
poczynamy pracę nad autorskim 
musicalem, który zwieńczy rok 
szkolny.

Już dzisiaj zapraszamy wszystkie 
przedszkolaki na kwartalne poranki 
muzyczne z muzyką Antonio Vival-
diego i nie tylko.

Rodziców, którzy powierzyli 
nam swoje pociechy zachęcamy do 
ciągłego dialogu ze szkołą i  przy-
gotowujemy dla nich webinaria 
poświęcone tematom wspierania 
dzieci w procesie edukacyjnym.

Niespożyta ilość energii i  ta-
lentów naszych uczniów oraz wy-
sokie kwalifi kacje kadry pozwalają 
nam wierzyć, że szkoła może być 
miejscem twórczego rozwoju, doj-
rzewania do odpowiedzialności 
społecznej, świadomego budo-
wania swojej ścieżki życia już od 
najmłodszych lat.

Do 10 września trwa nabór do 
szkoły. Zapraszamy wszystkie dzieci 
z  klas 1, 2, 3, 4 i  5, które chciałyby 
dołączyć do grona uczniów naszej 
placówki. Dodatkowe informacje 
znajdują się na stronie: www.snosm.
stmslubice.edu.pl.

Wszelkie pytania prosimy kie-
rować do managera szkoły Pani Bar-
bary Chojnickiej, tel. 502 002 291. 
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 Przez trzy dni lipca mieszkańcy Słubic i Frankfurtu bawili się wspólnie podczas Miejskiego Święta Hanzy „Bunter 
Hering-Swawolny Kogucik”. Były koncerty gwiazd, m.in. Patrycji Markowskiej i zespołu Slade, pokazy dawnej sztuki 
rzemieślniczej, atrakcje dla najmłodszych. 

Fot. Anna Panek-Kusz

Uroczystego otwarcia imprezy do-
konali 8 lipca, na moście łączącym 
Słubice i  Frankfurt, burmistrzowie 
Tomasz Ciszewicz i dr Martin Wilke. 
Tego samego dnia wieczorem odbył 
się koncert Michała Szpaka, który 

z  powodu nagłej burzy trzeba było 
przenieść z  granicznego mostu do 
Słubickiego Miejskiego Ośrodka 
Kultury, a  o  północy piękny pokaz 
fajerwerków. Tradycyjnie na obu 
brzegach Odry obserwowało go 

tysiące osób. W  sobotę, na scenie 
przy Collegium Polonicum biesia-
dowaliśmy z Kapelą Bajer, a potem 
były jeszcze koncerty Rafała Brzo-
zowskiego i  Patrycji Markowskiej. 
Słubiczan do późnej nocy bawiła 

też grupa Skaner. Wiele osób wy-
brało się również do Frankfurtu. 
Na scenie przy ratuszu w  sobotę 
zagrał brytyjski boysband East 17, 
a po nich grupa Slade. Niewątpliwą 
atrakcją w  Słubicach były pokazy 

rzemiosł dawnych przygotowane 
przez grupę rekonstruktorów. Śre-
dniowieczne miasteczko zbudziło 
zainteresowanie wielu miesz-
kańców. 

(beb)

Za nami bardzo udane Miejskie Święto Hanzy
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organizatorzy sponsorzy patronat medialny

KOZERA TravelS¸UBICE
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Celuloza Kostrzyn 
najlepsza na murawie

Drużyna zwyciężyła w turnieju „K-SSSE Masita Cup” 2016 w kategorii 
młodzika, zorganizowanym na początku sierpnia w Słubicach. 

Polonia Słubice 
zgarnęła 
prawie wszystko

Równolegle do imprezy w Słubicach na sta-
dionie w Kostrzynie nad Odrą odbył się turniej 
piłkarski orlików „K-SSSE Masita Cup” 2016 
o Puchar Prezesa Kostrzyńsko – Słubickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz nagrodę 
główną burmistrza Kostrzyna nad Odrą. 

Święto Hanzy na 
zielonym boisku

10 lipca Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji wspólnie ze stowarzysze-
niami: FSL-Aktywni dla Powiatu i „Polonica” z Berlina zorganizował 
I Polsko- Niemiecki Turniej Przyjaźni. 

Nasi tenisiści 
triumfowali 
w Niemczech 

Na kortach we Frankfurcie nad Odrą odbył się 
już po raz czwarty polsko- niemiecki turniej 
tenisa ziemnego o Puchar Firmy Erka- Trans. 
Poziom imprezy wzrasta z roku na rok.

Od 1 do 4 sierpnia na stadionie w Słu-
bicach odbył się turniej piłkarski 
młodzików „K-SSSE Masita Cup” 
2016 o  Puchar Prezesa Kostrzyńsko 
– Słubickiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej oraz nagrodę główną bur-
mistrza Słubic.

Turniej odbywał się pod patro-
natem Polskiego Związku Piłki 
Nożnej oraz Fundacji im. Kazi-
mierza Górskiego. W  turnieju 
uczestniczyło 6 zespołów rozgry-
wających mecze każdy z  każdym. 
Zwycięzcą turnieju został zespół 
„Celuloza” Kostrzyn nad Odrą, który 
zdobył komplet punktów. Trenerem 
zwycięskiej drużyny jest Adrian 
Kłodawski. Drugie miejsce zajęła 
drużyna Stilonu Gorzów Wielko-
polski. Wszystkie drużyny grające 
w  turnieju otrzymały nagrody rze-
czowe w  postaci sprzętu sporto-
wego. Zwycięzca otrzymał komplet 
stroi piłkarskich. Druga drużyna 
dostała worek piłek, a trzecia kom-
plet siatek na bramki. Pozostałe ze-

społy otrzymały sprzęt treningowy.
Laureaci klasyfi kacji indywidual-
nych otrzymali pamiątkowe trofea 
szklane, a  laureaci klasyfi kacji 
Super Kozaka pamiątkowe statu-
etki oraz nagrody rzeczowe. Klasy-
fi kacja końcowa turnieju:
1. Celuloza Kostrzyn nad Odrą 15 pkt. 
14: 3; 2. Stilon Gorzów Wlkp. 12 pkt. 

Bardzo dobrze w tej imprezie wypadli 
słubiczanie z UKS Polonia sięgając po 
główne trofeum. W turnieju uczest-
niczyło 8 zespołów rozgrywających 
mecze każdy z  każdym. Trenerem 
zwycięskiej drużyny jest Łukasz 
Ryszczuk. Drugie miejsce zajęła dru-
żyna Falubazu Zielona Góra. To nie 
koniec nagród dla naszych piłkarzy. 
Najlepszym bramkarzem turnieju 
uznany został Fabian Zwierzcha-

rzewski, a  królem strzelców Oskar 
Ryszczuk, który zdobył 19 bramek. 
W trakcie turnieju rozgrywano rów-
nież konkurs Super Kozaka, którego 
zwycięzcą został Oskar Ryszczuk 
i do tego drużynowo nasza drużyna. 
Podczas ceremonii zakończenia 
wszystkie ekipy grające w  turnieju 
otrzymały nagrody rzeczowe w  po-
staci sprzętu sportowego. 

(rt)

Podopieczni Łukasza Ryszczuka nie dali szans swoim rywalom.

Do imprezy zgłosiło się 8 ekip, 
w tym jedna zza Odry o nazwie „Co-
smos United Berlin” (grali w  nim 
Polacy i Niemcy). Po meczach gru-
powych odbyły się półfi nały i poje-
dynki o I  i  III miejsce. Ostatecznie 
w  wielkim fi nale spotkały się 
ekipy „Spartanów” oraz „Holender 
i  Przyjaciele”. Po bardzo zaciętym 
pojedynku to ci drudzy, w których 
barwach grali głównie zawodnicy 
Polonii Słubice pod wodzą Radka 

„Holendra”, zwyciężyli wynikiem 
2-1. Trzecia lokata przypadła Old-
boys’om, którzy wysoko – 7 do 1- 
pokonali gości z  Berlina. Podczas 
ceremonii zakończenia, w  której 
wziął udział m.in. prezes SO-
SiRu Zbigniew Sawicki, wręczono 
wszystkim ekipom puchary i statu-
etki dla wyróżniających się zawod-
ników. Najlepszym bramkarzem 
został Mateusz Sobczak (Spar-
tanie), najlepszym zawodnikiem 

Marcele di Waio (Cosmos United), 
a  królem strzelców Wojciech Zie-
niewicz (Holender i  Przyjaciele). 
Specjalny puchar otrzymała także 
drużyna ZUWŚ za wielką ambicję 
i  ....najwyższą średnią wieku. Na 
koniec rozlosowano wśród wszyst-
kich obecnych na podsumowaniu 
również replikę ofi cjalnej piłki 
Euro 2016. 

(rt)

„Holender i „Przyjaciele” pokazali klasę.Podczas turnieju rozegrano łącznie 18 meczów.

18: 5; 3. Football Academy Myślibórz 
6 pkt. 7:12; 4. Polonia Słubice 6 pkt. 
9:11; 5. Arka Nowa Sól 4 pkt. 12:17; 6. 
Stilon II Gorzów Wlkp. 1 pkt. 4:19

Najlepszym zawodnikiem turnieju 
wybrano Igora Kurowskiego z  Celu-
lozy Kostrzyn nad Odrą. Najlepszym 
bramkarzem turnieju uznany został 
Sidor Kacper z Football Academy My-
ślibórz, a  królem strzelców turnieju 
został Wenerski Krystian ze Stilonu 
Gorzów, który zdobył 8 bramek.

W  trakcie turnieju rozgrywano 
również konkurs Super Kozaka. 
Zwycięzcą konkursu został Paweł 
Adamczuk z Polonii Słubice. Druży-
nowo rywalizację wygrała drużyna 
Polonii Słubice. 

(rt) 
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Celuloza Kostrzyn zdobyła pierwsze miejsce z kompletem zwycięstw.

Turniej, o puchar Radosława Kwiat-
kowskiego, prezesa Erka-Trans, zor-
ganizowano 9 i 10 lipca. Na kortach 
klubu tenisowego we Frankfurcie 
nad Odrą do rywalizacji stanęło 8 
zawodników z Frankfurtu nad Odrą 
i  16 z  terenu powiatu słubickiego. 
Po bardzo emocjonujących poje-
dynkach w  półfi nałach zameldo-
wało się 2 reprezentantów Słubic i 2 
reprezentantów z  Frankfurtu nad 
Odrą. W pierwszym półfi nale Błażej 
Krzeptowski zdecydowanie pokonał 
Meika Blume 6:0 i  6:1. Drugą parę 
półfi nałową stworzyli zwycięzca 
turnieju z  roku 2013 Ron Heise 
oraz fi nalista z  roku 2015 Wojciech 
Tomków ze Słubic. Po bardzo cie-
kawym pojedynku zwyciężył słubi-
czanin (6:1i 7:5). W  fi nale pierwszy 
raz w  historii turnieju naprzeciwko 

siebie stanęło 2 zawodników ze 
Słubic: Błażej Krzeptowski i  Woj-
ciech Tomków. Trenujący już niemal 
zawodowo tenisa Błażej swoim zde-
cydowanym zwycięstwem 6:0 i  6:1 
potwierdził dominację w całym tur-
nieju. Natomiast w  turnieju pocie-
szenia zwyciężył Robert Aust przed 
Kamilem Starczewskim i  Adamem 
Krzeptowskim ze Słubic. – Jestem 
bardzo zadowolony, że jest współ-
praca i  super atmosfera wśród 
tenisistów z Frankfurtu i Słubic. Ko-
rzystając z  okazji chciałbym bardzo 
serdecznie podziękować wszystkim 
uczestnikom turnieju oraz zarzą-
dowi klubu za umożliwienie bez-
płatnego korzystania z  obiektów 
sportowych.- podsumował Rado-
sław Kwiatkowski. 

(rt)

Turniej Erka-Trans Cup odbył się już po raz czwarty.

F
o

t.
 R

o
b

e
rt

 T
o

m
cz

a
k



11gazeta Słubicka   7/2016   17 sierpnia

To są zwycięzcy 
„Biegu bez granic”

Pomogli spełnić 
marzenie Gosi Krzyżan 

Fundacja SOSiR i Grupa Pomagamy wraz ze swoimi partnerami: Słu-
bickim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, stowarzyszeniem FSL- Aktyw-
ni dla Powiatu, grupą Agrafka Chartów, Klubem Golfowym Słubice, 
postanowili wspomóc słubiczankę Małgorzatę Krzyżan w spełnie-
niu jej marzenia jakim jest wyjazd do Australii na Mistrzostwa Świata 
Weteranów LA.

Wakacyjnie 
w ping-ponga

Aż 32 zawodników i 4 zawodniczki wzięły 
udział w otwartych Mistrzostwach Powia-
tu Słubickiego w tenisie stołowym. Takiej 
frekwencji i tak wysokiego poziomu spor-
towego nie spodziewali się głównie organi-
zatorzy, czyli stowarzyszenie FSL- Aktywni 
dla Powiatu.

Grano systemem tzw. rosyjskim 
do dwóch przegranych. Po blisko 6 
godzinach bojów tym najlepszym 
okazał się Artur Sawoch z  Go-
rzowa. Pan Artur po drodze musiał 

pokonać wielu bardzo dobrych za-
wodników, kilku z nich postawiło 
bardzo twarde warunki jednak to 
on ostatecznie zgarnął piękny pu-
char zwycięzcy. Po drugiej stronie 
tabeli trwała mordercza walka 
do końca. Grający w  fi nale A  Ra-
dosław Żelengowski ze Świebo-
dzina zagrał ostatecznie o 2 lokatę 
z  bardzo doświadczonym Bog-
danem Maćkowiakiem reprezen-
tującym barwy Ośna Lubuskiego. 
Młodsi gracze przecierali oczy ze 
zdziwienia widząc formę i lekkość 
gry pana Bogdana, który zwyciężył 
ze znacznie młodszym przeciw-
nikiem. Czwarte miejsce przy-
padło Danielowi Czerepowskiemu 
ze Słubic, a  piąte grającemu 

w  Niemczach Maciejowi Cieśli-
kowi. 75- letniemu, najstarszemu 
uczestnikowi turnieju, którym był 
Edward Babczyszyn z  Dębna Lu-
buskiego wręczono pamiątkową 

statuetkę. W turnieju pań zagrały 
4 zawodniczki. Najlepszą okazała 
się Klaudia Koryzna, tuż za nią jej 
siostra Roksana, a  dalej Magda-
lena Szychowska (cała trójka re-
prezentuje barwy Bociana Słońsk) 
i  stawkę zamknęła słubiczanka 
Wioleta Konsik. 

Miejsca naszych zawodników:
4. Daniel Czerepowski
5. Maciej Cieslik (gościnnie)
8. Jakub Dziwosz (TTC Frankfurt/O)
13-16 Waldemar Borkowski
13-16 Jerzy Łapiński
17-24 Robert Tomczak
17-24 Marcin Najder
17-24 Mirosław Rogowski 

(rt)

W turnieju pań wzięły udział 4 zawodniczki.

Grano o mistrzostwo powiatu.
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Pierwsza czwórka turnieju z pamiątkowymi dyplomami..

Festyn „Spełniamy marzenia” 
odbył się w  niedzielę 7 sierpnia. 
W programie było wiele ciekawych 
propozycji dla sportowców, rodzin, 
czy najmłodszych mieszkańców 
Słubic. To wszystko dla Małgo-
rzaty Krzyżan, która jest aktualną 
wicemistrzynią świata, mistrzynią 
i  rekordzistką Polski weteranów 
LA w swojej ukochanej dyscyplinie 
rzucie dyskiem. Jej marzeniem 
jest wyjazd do dalekiej Australii 
gdzie jesienią odbędą się Mistrzo-
stwa Świata. Był turniej rodzin-
nego minigolfa, była siatkówka 
plażowa zespołów 3-osobowych, 
był fi rmowany przez Grupę Poma-
gamy kącik z  pysznymi ciastami, 
malowaniem twarzy, dmuchanym 
zamkiem, czy nawet czytanie 
bajek. Wielką frajdę miały rów-
nież dzieci i  dorośli podczas pro-
wadzonego przez Gosię Krzyżan 
konkursu rzutu dyskiem frisbee 

i toczenia dysku na odległość. Naj-
lepsi otrzymali nagrody rzeczowe. 
Uwieńczeniem festynu była seria 

licytacji, z  której dochód oczy-
wiście przekazano naszej spor-
tsmence. W  turnieju siatkówki 
plażowej zwyciężyła drużyna „Po 
Browarku” przed „Sulęciniakami” 
i dwoma ekipami z Chartowa. Na-
tomiast w  minigolfi e z  9 dołkami 
najlepiej sobie poradziła rodzina 
Grzelak przed Golfowymi Rozra-
biakami i  pierwszym zespołem 
Bejenka. Już wiadomo, że wcze-
śniejsze działania, festyn i  prowa-
dzone nadal zbiórki pomogą naszej 
zawodniczce pojechać na mistrzo-
stwa. Cały czas można wesprzeć te 
działania wpłacając pieniądze na 
konto: Słubicka Fundacja na Rzecz 
Sportu i  Edukacji SOSiR, ul. Spor-
towa 1, Słubice

SGB oddział w  Słubicach nr 21 
8371 0009 0009 6087 2000 0010

w tytule: „DLA GOSI” 
(rt)

To był pierwszy „Bieg bez granic”, ale organizatorzy chcą, żeby stał się on tradycją.  Na 

starcie stanęli mieszkańcy wielu miast, także w głębi Polski, bo tego typu transgraniczne 

biegi są rzadkością.
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 Hannes Haehnel z  Frankfurtu 
triumfował jako pierwszy na mecie 
„Biegu bez granic”, który zorgani-
zowano 8 lipca z  okazji Miejskiego 
Święta Hanzy. 10 km dystans frank-
furtczyk przebiegł w  34 minuty 
(0: 34:05). Najlepszy słubiczanin 
– Grzegorz Ulanowski był ósmy 
z  czasem 0:39:54. Wśród słubi-
czanek najlepszy czas miała Ola 
Guzik (0:47:07). 

Ponad 300 biegaczy wzięło udział 
w międzynarodowym biegu ulicami 
Dwumiasta Słubice-Frankfurt. Trasa 
wiodła od słubickiego stadionu 
przez most na Odrze do Frankfurtu 
i z powrotem do Słubic. Bieg otwo-
rzyli wspólnie burmistrzowie To-
masz Ciszewicz i dr Martin Wilke. 

(beb)
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W czasie festynu świetnie bawiły się dzieci.

Małgorzata Krzyżan przybliżyła dzieciom swoją dyscyplinę sportu.
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Zenon Szemis – pierwszy lekarz powojennych Słubic

Patriota w lekarskim kitlu 
- Do Słubic przyjechaliśmy pod koniec września 1947 – wspomina syn Zenona Szemisa – Andrzej. Jego tato został le-
karzem powiatowym, jedynym, który pracował wówczas w powiecie rzepińskim. Syn zapamiętał wiele zdarzeń z tam-
tego okresu i postawę ojca, który nie przyjmował żadnych „dowodów wdzięczności” od pacjentów. Kiedy mu je mimo 
to zostawiano wtedy osobiście je odsyłał albo kazał odnieść swojemu synowi pod wskazany adres. – To wprowadzało 
mnie w stan paniki, bo musiałam na przykład wrzucić żywą kurę przez półotwarte drzwi do mieszkania wdzięcznej 
rodziny chorego – opowiada Andrzej Szemis.

Dr med. Zenon Szemis urodził się 21 
czerwca 1902 r. w Wilnie. Jego ojciec 
Jerzy, drobny szewc zmarł wcześnie 
na gruźlicę. Rodzina (wdowa i  pię-
cioro dzieci) żyła w skrajnej nędzy.

Ciężko pracował na utrzymanie, 
a  jednocześnie pilnie się uczył. 
Ukończył renomowane Gimnazjum 
Humanistyczne im. Króla Zyg-
munta Augusta w  Wilnie z  wyni-
kiem bardzo dobrym. Był również 
wybitnie uzdolniony muzycznie 
– śpiewał i grał na skrzypcach.

Został przyjęty do słynnej Szkoły 
Podchorążych Sanitarnych w  War-

szawie i w 1932 r. za komendantury 
gen. bryg. dr. Jana Kołłątaja-Srzed-
nickiego uzyskał dyplom lekarza. 
Pracował w różnych formacjach woj-
skowych w Grajewie i we Lwowie.

Wybuch wojny i więzienie 
w Brygidkach
9 grudnia 1939 r. jako kapitan-lekarz 
i „element socjalnie niebezpieczny” 
został aresztowany we Lwowie przez 
NKWD. W więzieniu Brygidki prze-
bywał w  jednej celi z  Andersem 
i  opiekował się ciężko rannym ge-
nerałem. Był wyznaczony do trans-
portu do Starobielska, ale w ostatniej 
chwili wycofano go zorientowawszy 
się, że więzienie zostanie bez le-
karza. Kiedy potem dotarł do Sta-
robielska, zastał puste sale i prycze, 
osoby z  poprzednich transportów 
zostały wywiezione i  rozstrzelane. 
Został skazany na 8 lat karnych 
obozów pracy przy wyrębie lasów 
na północnym Uralu. W obozie tym 
również pełnił funkcję lekarza.

„Wkrótce lecę na krótko do An-
glii” – mówi Andrzej Szemis, syn 
Zenona. „Sporo dokumentów i  in-
nych materiałów dotyczących Taty 
jest właśnie tam, w  skórzanej ak-
tówce ofi cerskiej z  czasów, kiedy 
Tata był lekarzem w  pułku ułanów 
we Lwowie. Aktówka ta objechała 
pół świata i  była strzeżona przez 
Mamę jak skarb. Są to na przykład 
świadectwo maturalne, dyplom le-

karza, zaświadczenia repatriacyjne, 
wyrok honorowego sądu ofi cer-
skiego, brudnopisy życiorysów i  le-
gitymacje”.

Amnestia Sikorski-Majski 
i szlak gen. Andersa
13 kwietnia 1940 r. żona i  syn Ze-
nona Szemisa zostali wywiezieni 
do Kazachstanu. Po amnestii w paź-
dzierniku 1941 r. odszukał ich. Po 
wstąpieniu do II Korpusu pełnił 
różne funkcje lekarskie jako le-
karz Kwatery Głównej, dowódca 
Kompanii Sanitarnej, komendant 

100-łóżkowych wysuniętych ze-
społów szpitalnych, ordynator od-
działów wewnętrznych i  zakaźnych 
szpitali wojennych w  formacjach 
walczących pod Monte Cassino.

Dr Andrzej Szemis wspomina 
dalej: „Jestem w  posiadaniu pliku 
listów od Taty pisanych z  różnych 
miejsc postoju II Korpusu. Myślę, że 
te listy, same w sobi,e warte są publi-
kacji jako np. „Listy lekarza ofi cera 
Armii Andersa do syna”.

Dr Zenon Szemis był bowiem le-
karzem Kwatery Głównej II Korpusu 
we Włoszech. „Gen. Władysław 
Anders mógł wtedy mieć kontakt 
z  Tatą, kiedy potrzebował pomocy 
lekarskiej, ale ofi cjalnie „lekarzem 
osobistym” gen. Andersa nie był. 
Mógł również udzielać pomocy le-
karskiej gen. Andersowi już wcze-
śniej, kiedy obydwaj przebywali 
w  jednej celi więzienia we Lwowie 
po aresztowaniu przez Sowietów. 
Gdzieś czytałem, że gen. Anders 
przed aresztowaniem był poważnie 
ranny w walkach z Armią Czerwoną” 
– wyjaśnia Andrzej Szemis.

Pobyt w Palestynie
Po zakończeniu działań wojennych 
w  1946 r. dr Zenon Szemis został 
przeniesiony do Palestyny na sta-
nowisko lekarza wielkiego zespołu 
szkół junackich w miasteczku Kiriat 
Mockin koło Hajfy. Żona i syn podą-
żali najpierw jego śladami, a później 

przez 5 lat przebywali na terenie 
Palestyny. Tamże w Tel-Awiwie uro-
dził się syn Zenona, a brat Andrzeja 
– Jerzy, późniejszy absolwent Wy-
działu Malarstwa ASP w Warszawie, 
w pracowni prof. Michała Byliny.

„Zsyłka” do Słubic
We wrześniu 1947 r. przez Egipt, 
Włochy, Austrię i  Czechosłowację 
cała czwórka wróciła do Polski. An-
drzej Szemis wyjaśnia, że do Słubic 
przyjechali pod koniec września 
1947 r.: „Tato nie prowadził pry-
watnej praktyki, był tzw. lekarzem 
powiatowym, jedynym takim leka-
rzem na cały powiat rzepiński), co 
równało się z  pełnieniem funkcji 
kierownika miejscowego ośrodka 
zdrowia (…) Tato nie przyjmował 
żadnych „dowodów wdzięczności”. 
Kiedy mu je „wmuszano” wów-
czas osobiście je odsyłał albo kiedy 
był krańcowo wyczerpany, kazał 
mi je odnosić pod wskazane ad-
resy co wprowadzało mnie w  stan 
paniki np. wrzucenie żywej kury 
przez półotwarte drzwi mieszkania 
wdzięcznej rodziny chorego”.

W świetle dokumentów OBUiAD 
IPN w  Szczecinie (IPN Sz 026/79), 
wytworzonych w  latach 1949-1952 
(podzespół WUSW w  Gorzowie 
Wielkopolskim 1983-1990), dr 
Zenon Szemis poddany był in-
wigilacji przez co najmniej dwie 
osoby z  Urzędu Bezpieczeństwa, 
a kontroli podlegała m.in. jego ko-
respondencja oraz kontakty z kole-
gami z  wojska. Nazwisko Szemisa 
pojawia się ponadto w  publikacji 
Artura Bądkowskiego pt. „Roz-
pracowanie obiektowe „Zachód” 
w WUBP w Poznaniu w świetle in-
strukcji i raportów”.

„Drogi Panie Rolandzie, wró-
ciłem z  Anglii i  przywiozłem całą 
teczkę cennych materiałów doty-
czących Taty. To, że przywiozłem 
z  Anglii brzmi trochę tajemniczo, 
ale tak się ułożyło, że żyję i  tu 
w Polsce, i tam w Anglii” – napisał 
do mnie Andrzej Szemis. „Bardzo 
ważnym źródłem informacji są 
liczne życiorysy pisane dla UB 
w Słubicach (zachowały się brudno-
pisy). Przesłuchiwali go regularnie, 
nie tylko jako byłego Andersowca, 
ale również jako lekarza do opatry-
wania ofi ar przesłuchiwań, postrze-
lonych podczas prób przekraczania 
granicy lub okaleczonych niewy-
buchami. Był przecież jedynym le-
karzem w powiecie. Przez jakiś czas 
ośrodek zdrowia mieścił się pod 
naszym mieszkaniem przy ówcze-
snej ul. Armii Czerwonej (obecnie 
ul. Jedności Robotniczej) i  czasami 
mogliśmy słyszeć krzyki ciężko 
poranionych. Były to bardzo trau-
matyzujące sytuacje dla Taty, który 
głęboko nienawidził bolszewików”.

Śmierć i pochówek 
w Słubicach
Dr Zenon Szemis zmarł nagle 31 
stycznia 1953 r. w wieku 50 lat, praw-
dopodobnie na zator płucny. Został 

pochowany na cmentarzu komu-
nalnym w Słubicach, a w uroczysto-
ściach pogrzebowych 2 lutego 1953 
r. uczestniczyło prawie całe mia-
steczko...

Po śmierci dr. Zenona Szemisa 
żona i synowie żyli bardzo skromnie 
i  ubogo. Przenieśli się do rodziny 
w Warszawie. 

Możliwe przyczyny 
przedwczesnej śmierci
Dr Andrzej Szemis wymienia trzy 
traumatyczne przeżycia, które 
mogły przyczynić się do przedwcze-
snej śmierci jego ojca:

1. W  obozie pracy przymusowej 
w  ZSRR został pobity pałami drew-
nianymi przez strażników za to, że 
usiłował uchronić niektórych ska-
zańców od maksymalnie ciężkiej 
pracy, kładąc ich w  izbie chorych. 
Skutkiem tego była padaczka pogar-
szająca się z biegiem lat... Nie mógł 
się z  tym pogodzić, bo zawsze był 
bardzo sprawny fi zycznie, uprawiał 
sporty (szczególnie lekkoatletykę 
i gimnastykę przyrządowa);

2. Podczas służby w  II Korpusie 
niejaki kpt. Edward Harner za-
rzucił Szemisowi, że przebywając 

w  obozie sowieckim posługiwał 
się językiem rosyjskim z władzami 
obozu (Szemis biegle znał rosyjski 
i  niemiecki) i  że nie umieścił go 
w izbie chorych. Ofi cerski Sąd Ho-
norowy oddalił zarzuty jako cał-
kowicie absurdalne, ale Szemis 
boleśnie to przeżył;

3. Po powrocie do Polski Szemis 
zameldował się u  swojego przeło-
żonego z  okresu wojennego gen. 
Bolesława Szareckiego, Naczelnego 
Chirurga Ludowego Wojska Pol-
skiego (sic!). Generał udzielił mu 
reprymendy w  stylu komunistycz-
nego politruka oświadczając, że 
trzeba odpokutować grzech służby 
w  II Korpusie i  „skazał” Szemisa na 
pracę w  Słubicach. Sam gen. Sza-
recki mimo swojej „andersowskiej” 
przeszłości był hołubiony przez 
władze PRL.

Losy syna Andrzeja
Starszy syn Zenona – Andrzej 
ukończył liceum i  Akademię Me-
dyczną, obierając tę samą drogę 
co zasłużony ojciec. Pracował jako 
psychiatra w  Warszawie i  w  Bole-
sławcu Śląskim. Przez szereg lat 
był dyrektorem naczelnym Szpitala 
Nowowiejskiego w Warszawie i dy-
rektorem d/s lecznictwa w  Insty-
tucie Psychiatrii i Neurologii.

W  1988 r. wyjechał do Anglii, 
gdzie do 75. roku życia pracował 
jako psychiatra. Jest żonaty, córka 
zmarła na raka 2 lata temu, zostało 
dwóch synów, z  czego młodszy jest 
lekarzem w  Anglii. Andrzej Szemis 
doczekał się sześciorga wnuków, 
a  siódme w  drodze... Niedawno 
skończył 80 lat.

Osobiste, synowskie 
wspomnienia
Na koniec Andrzej Szemis przy-
tacza też pojedyncze wspomnienia 
związane ze swoim ojcem: „Pa-
miętam uczucie szczęścia i  mój 
płacz, kiedy Tato nas odnalazł 
w  Kazachstanie i  w  lepiance, 
w  której żyliśmy, grał na ura-
towanych cudem skrzypcach. 

Kiedy przyjeżdżał w  czasie wojny 
z Włoch do nas do Palestyny, byłem 
szczęśliwy, ale jednocześnie trochę 
się Go bałem, bo obciążał mnie 
odpowiedzialnością za opiekę 
nad Mamą i  nowonarodzonym 
bratem. Po powrocie do Polski za-
wsze niecierpliwie czekałem na 
powrót Taty z  pracy, żeby porwać 
Jego służbowy rower i  śmigać po 
okolicach Słubic. Czasami zabierał 
mnie na wizyty karetką do okolicz-
nych wsi (Kunowice, Świecko). To 
chyba wpłynęło później na wybór 
przeze mnie zawodu lekarza. Nie 
przestawał zaskakiwać mnie swoją 
wiedzą ogólną. Wszystkie obce dla 
mnie słowa i  pojęcia zawsze po-
trafi ł dokładnie wyjaśnić”. 

Tekst: Roland Semik
Fot. arch. pryw. Andrzeja Szemisa

Semipalatynsk – po wyzwoleniu ze zsyłki – grudzień 1941 r.

Dr Szemis podczas pracy w szpitalu polowym.
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Mieszkańcy obejrzeli ciekawy performance

Na tej granicy nie ma granicy 
8 lipca podczas uroczystej inauguracji Miejskiego Święta Hanzy, na moście łączącym Słubice i Frankfurt, można było 
obejrzeć performance nawiązujący do 25. rocznicy podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie. – Jest to próbą połącze-
nia na nowo obu miast i integracji mieszkańców – mówi Marzena Słodownik z Fundacji Dobro Kultury. 

Nasz statek Zefi r 
Diamentem

Lubuskiej Turystyki

Obejrzyjcie niezwykłe fotografi  e Grzegorza Sawki

Żaby i ptaki w bibliotece 
- Zapraszamy na spotkanie z twórczością kolejnego lokalnego arty-
sty – zachęcają pracownicy biblioteki miejskiej w Słubicach, którzy 
zorganizowali wystawę G. Sawki. 

 – Projekt jest podsumowaniem 25 lat 
współpracy Słubic i Frankfurtu w ob-
szarze kulturowym i  artystycznym. 
W  ramach przedsięwzięcia powstał 
splot polsko-niemieckich wydarzeń 
artystycznych, uświetniających 25-

lecie stosunków dobrosąsiedzkich. 
Inspiracją stały się nazwy miast, po-
łożenie geografi czne, historia, herby, 
tradycje, zmieniające się w ostatnich 
25 latach relacje oraz stereotypy, 
które towarzyszą naszym narodom 

od stuleci – opowiada M. Słodownik.
Próbę podjęcia tematu i  poka-

zania stosunków między Polakami 
a  Niemcami, podjęły 2 organizacje 
pozarządowe – Fundacja Dobro Kul-
tury ze Słubic oraz Stowarzyszenie 
Depot 2004 e.V. z  Frankfurtu nad 
Odrą. Na przygotowanie przedsię-
wzięcia otrzymały środki z Fundacji 
Współpracy Polsko-Niemieckiej 
w ramach linii projektowej 25 x 25.

Na moście łączącym Słubice 
i  Frankfurt „popłynęła” rzeka, na 
której zbudowano most, a  sym-
bolem podkreślenia istnienia dwu-
miasta było połączenie koguta 
i śledzia w jednym tańcu. Tak naro-
dził się KOGUŚLEDŹ, jako symbol 
nowych stosunków słubicko-frank-
furckich. Wszystko zainspirowane 
zostało historią, współczesnością 
i wizją przyszłości.

Mieszkańcy obu miast mieli 
okazje usłyszeć specjalnie na tę 
okazję przygotowaną polsko-nie-
miecką piosenkę, do której tekst 
napisał Henryk Lechelt, a  muzykę 

skomponował Piotr Tamborski. Tłu-
maczeniem tekstu zajął się Bernard 
Sobański z Depot 2004 e.V.
„Tę granicę, bez granicy tworzą 
Frankfurt i Słubice
Skrawek ziemi, maleńki wszech-
świata kawałek

Tu sny, tu źródło stają się ciałem
Rzeka ukołysała niepokój
Czas – gniew przemienił na spokój
Ogień w nas – oświetla nie rani
Jesteśmy mostem poza horyzont
Jesteśmy alchemikami…” 

(beb)

Na moście łączącym Słubice i Frankfurt „popłynęła” rzeka, na której zbudowano most. Jej 

budowniczymi byli m.in.  tancerze z Bohemy. 

Koguśledź narodził się z połączenia koguta, który jest w herbie obu miast i śledzia, który 

nawiązuje do tradycji hanzeatyckich Frankfurtu. Stał się symbolem nowych stosunków 

słubicko-frankfurckich. 
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Jego zamiłowanie do fotografowania 
przyrody zrodziło się gdy pracował 
w  Krzesińskim Parku Krajobra-
zowym. Fotografi a przyrodnicza to 
jego sposób na życie. Poświęca jej 
każdą wolną chwilę. Główny cel jego 
fotografi cznych eskapad stanowią 
ptaki. Fotografuje głównie dla 
własnej satysfakcji – przebywanie 
w  terenie, kontakt z  naturą, sam 
proces przygotowania do zdjęć jest 
dla niego najważniejszy – pozwala 
mu odreagować stresy codziennego 
życia, oderwać się od rzeczywistości. 

Pochodzący z  Białkowa Grze-
gorz Sawko jest socjologiem, w  la-

tach 2001-2006 był pracownikiem 
Krzesińskiego Parku Krajobrazo-
wego, a  od 2006 r. jest kuratorem 
sądowym. W  latach 2003-2006 
współpracował z  Agencją Fotogra-
fi czno-Wydawniczej DIAPRESS. 

W  tym czasie prócz fotografi i zro-
dziła się pasja fi lmu przyrodniczego.

Jest współautorem zdjęć m.in. 
do fi lmu „Niezwykłe życie zwykłej 
rzeki”, opowiadającym o przyrodzie 

doliny środkowej Odry, który w 2007 
r. brał udział w  Międzynarodowym 
Przeglądzie Filmów Przyrodniczych 
im. W. Puchalskiego w Łodzi. Foto-
grafi e autorstwa Grzegorza Sawki 
znajdują się m.in. w  następujących 
publikacjach: „Przyroda Gminy 
Drezdenko”, „Bory Lubuskie. Leśny 
Kompleks Promocyjny”, „Opra-
cowanie Ekofi zjografi czne Woje-
wództwa Lubuskiego”, „Przyroda 
Ziemi Lubuskiej”.

Jest również autorem tekstów 
przyrodniczych m.in. w  albumach 
„Krzesiński Park Krajobrazowy”, 
„Barwy Przyrody Wielkich Rzek 
Ziemi Lubuskiej” i  publikacji na-
ukowej „Fauna Doliny Odry Okolic 
Cybinki”. 

Źródło: http://nowy.foto-ptaki.pl/foto-
grafi cy/nasi-autorzy/7-grzegorz-sawko 

oraz Biblioteka miejska w Słubicach 

Łukasz Kozłowski, prezes Stowarzy-
szenia Odra dla Turystów, odebrał 
kilka dni temu nagrodę w konkursie 
organizowanym przez Lubuskie 
Stowarzyszenie Przewodników Tu-
rystycznych. Stowarzyszenie Odra 
dla Turystów, do którego należy 
także gmina Słubice, posiada dwa 

statki wycieczkowe:Zefi ra i Lagunę, 
które pływają po Odrze. Rejsy tymi 
statkami uznano za Diamenty Lu-
buskiej Turystyki. Wyróżnienia te 
są przyznawane dwa razy w  roku. 
W grudniu 2015 r. nagrodę otrzymał 
zabytkowy kościół w Klępsku. 

(beb) 

Informacja
Burmistrz Słubic informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr XIX/169/2016 Rady Miej-

skiej w  Słubicach z  dnia 28 kwietnia 2016 r. przyjęty został nowy regulamin 

korzystania z cmentarzy komunalnych Gminy  Słubice. Zgodnie z regulaminem 

zabronione jest min. sadzenie drzew i krzewów bez zgody Zarządcy. W związku 

z powyższym uprasza się wszystkich mieszkańców o dostosowanie do obowią-

zującego regulaminu i usunięcie nasadzeń. Jednocześnie informując, że wszyst-

kie drzewa i krzewy utrudniające komunikację między grobami oraz posadzone 

bez zgody zostaną usunięte w najbliższym czasie. 

Łukasz Kozłowski (trzeci od lewej) nie krył satysfakcji z otrzymanej nagrody.
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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. 

pomieszczenia (m²)

pow. pom.

przynależngo

udział w nierucho-

mości wspólnej

cena wywoławcza 

nieruchomości (zł) 

wadium (zł)

1. Słubice, ul. Chopina 12 

/pomie-szczenie „A”

490/9 199 17,70 1,80 0,03 34 000 3 000

Przetarg odbędzie się 21 września 2016 r. o godzinie 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 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 9 września 2016 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Miejskiego 

w Słubicach. Pomieszczenie mieszkalne zostanie udostępnione do oglądania w dniu 5 września 2016 r. w godzinach od 14:00-15:00. 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 poniedziałku do piątku. Przetarg ogłoszono 26 lipca 2016 r.

INFORMACJA

Burmistrz Słubic informuje, że w sie-

dzibie Urzędu Miejskiego w  Słubi-

cach w  dniu 1 sierpnia 2016r. wy-

wieszono wykazy nieruchomości 

gruntowych, stanowiących zasób 

Gminy Słubice, przeznaczonych do 

dzierżawy na okres do 3 lat:

- Słubice, ul. Jagiełły, część działki 

276/23 o  pow. 6m2 – utwardzenie 

terenu pod miejsce składowania od-

padów

Wykaz wywieszono dnia 1 sierpnia 

2016r. na okres 21 dni w  siedzibie 

Urzędu Miejskiego w Słubicach oraz 

zamieszczono na stronie urzędu bip.

slubice.pl.

Dodatkowe informacje można uzy-

skać bezpośrednio w siedzibie Urzę-

du Miejskiego w  Słubicach przy ul. 

Akademickiej 1 – Wydział Gospoda-

rowania Nieruchomościami i  Archi-

tektury lub telefonicznie 095 737 20 

51. Słubice, dn. 01.08.2016r. 

INFORMACJA

Burmistrz Słubic informuje, że w sie-

dzibie Urzędu Miejskiego w  Słubi-

cach w  dniu 5 sierpnia 2016r. wy-

wieszono wykazy nieruchomości 

gruntowych, stanowiących zasób 

Gminy Słubice, przeznaczonych do 

dzierżawy na okres do 3 lat:

- Słubice, pl. Przyjaźni, część działki 

629/75 o pow. 51m2 – poprawa za-

gospodarowania posiadanej nieru-

chomości,

- Słubice, ul. Rysia, działka 949/138 

o pow. 18m2 – zabudowany garażem 

murowanym (rząd II segment 18).

Wykaz wywieszono dnia 5 sierpnia 

2016r. na okres 21 dni w  siedzibie 

Urzędu Miejskiego w Słubicach oraz 

zamieszczono na stronie urzędu bip.

slubice.pl.

Dodatkowe informacje można uzy-

skać bezpośrednio w siedzibie Urzę-

du Miejskiego w  Słubicach przy ul. 

Akademickiej 1 – Wydział Gospoda-

rowania Nieruchomościami i  Archi-

tektury lub telefonicznie 095 737 20 

51. Słubice, dn. 05.08.2016r. 

Burmistrz Słubic ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 stanowiącego własność Gminy Słubice położonego 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.

przynależnych

udział w nierucho-

mości wspólnej

cena wywoławcza 

nieruchomości (zł) 
wadium (zł)

1.
Słubice

Sienkiewicza 6/5
607/13 270 40,80 - 0,087 87 000 8 000

Przetarg odbędzie się 20 września 2016 r. o godzinie 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 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 13 września 2016 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Miejskiego 

w Słubicach. Pomieszczenie mieszkalne zostanie udostępnione do oglądania w dniu 6 września 2016 r. w godzinach od 14:00-15:00. 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 poniedziałku do piątku.

Przetarg ogłoszono 26 lipca 2016 r.

Burmistrz Słubic ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 stanowiącego własność Gminy Słubice położonego 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.

przynależnych

udział w nierucho-

mości wspólnej

cena wywoławcza 

nieruchomości (zł) 
wadium (zł)

1.
Słubice

ul. Wrocławska 2/1
726/36 134 16,91 17,77 0,123 30 000 3 000

Przetarg odbędzie się 20 września 2016 r. o godzinie 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 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 13 września 2016 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Miejskiego 

w Słubicach. Pomieszczenie mieszkalne zostanie udostępnione do oglądania w dniu 6 września 2016 r. w godzinach od 12:00-13:00. 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 poniedziałku do piątku.

Przetarg ogłoszono 26 lipca 2016 r.

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. Daszyńskiego 23/8 641/1

ul. Bolesława Chrobrego 12/8 403/5

Wykazy wywieszono w dniach 26 lipca 2016 r. i 2 sierpnia 2016 r. na okres 21 dni 

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 nie-

ruchomości z mocy ww. ustawy lub odrębnych przepisów; – są poprzednimi 

właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa własności tej nie-

ruchomości przed 5 grudnia 1990 r. albo jej spadkobiercami, wynosi 6 tygodni 

licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Dyrektor Zakładu Mieniem Komu-

nalnym w  Słubicach informuje, że 

w dniu 9 sierpnia 2016 r. w siedzi-

bie Urzędu Miejskiego, na stronie 

www.bip.slubice.pl wywieszono 

ogłoszenie o  ustnym przetargu 

nie ograniczonym na najem lokalu 

użytkowego z  przeznaczeniem na 

działalność handlowo – usługową, 

stanowiącą własność Gminy Słubi-

ce, położonego w Słubicach przy ul. 

Kilińskiego 9J.

Oszuści podszywają 
się pod pracowników ZUS

Po oszustwach „na wnuczka” i „na policjanta”, pojawiło się kolejne – 
„na pracownika ZUS”. Scenariuszy jest wiele, jednak wszystkie łączy 
to samo, oszuści podają się za pracownika Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych. 

Niełatwo dokładnie opisać ten zło-
dziejski proceder, ponieważ oszuści 
działają na kilku frontach. Ofi arą 
oszustwa może stać się każdy, nieza-
leżnie od wieku. 

Odwiedzają w domu
Osoby podające się pracownika 
ZUS chodzą po domach i  propo-
nują wyższą emeryturę bądź jed-
norazowy dodatek w  zamian za 
wypełnienie formularza. W  rze-
czywistości formularz ma służyć do 
zaciągnięcia kredytu. Inni oszuści 
z  kolei proszą o  pokazanie doku-
mentów, a w międzyczasie zagadują 
i  okradają niczego nieświadomą 
ofi arę. – Wizyta pracownika ZUS 
poza siedzibą urzędu jest stoso-
wana tylko w  dwóch wypadkach. 
Pierwszy z  nich ma miejsce, gdy 

przebywamy na zwolnieniu lekar-
skim i urzędnik chce skontrolować 
czy wykonujemy zalecenia lekar-
skie. Drugi przypadek to kontrola 
przedsiębiorców w  miejscu pracy, 
jest ona jednak wcześniej zapowia-
dana – tłumaczy Agata Muchowska 
Regionalny Rzecznik Prasowy 
ZUS Województwa Lubuskiego. 
O  każdej próbie oszustwa należy 
niezwłocznie powiadomić policję. 
Jeżeli mamy wątpliwość co do toż-
samości osoby podającej się za pra-
cownika ZUS, można zadzwonić do 
Zakładu i poprosić o weryfi kację. 

Oszukują przez internet 
Oszuści działają także w  sieci. Do 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
zgłaszają się przedsiębiorcy, którzy 
otrzymują pocztą elektroniczną 

informację o  błędnym rozliczeniu 
składek na ubezpieczenie społeczne 
i  prośbę o  skorygowanie wpłaty. 
Takie wiadomości mogą zawierać 
wirusy, dlatego Zakład apeluje o ka-
sowanie tego typu e-maili. – Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych nie wy-
syła do swoich klientów informacji 
drogą mailową, chyba, że klient 
sam wybrał taką metodę kontaktu. 
Jednak w  takim przypadku jest to 
kontakt wyłącznie z jego indywidu-
alnym opiekunem – mówi rzecznik 
prasowy. Jeśli więc zobaczymy 
taki mail należy go jak najszybciej 
skasować. W  razie jakichkolwiek 
wątpliwości można zgłosić się do 
najbliższej placówki ZUS. 

Źródło:  Agata Muchowska Regionalny 
Rzeczni Prasowy ZUS Województwa 

Lubuskiego

INFORMACJA

W  Urzędzie Miejskim w  Słubicach 

w  dniu 27 lipca 2016 r. na okres 21 

dni, tj.  od dnia 27 lipca 2016 r. do 

dnia 17  sierpnia 2016 r. wywieszono 

zarządzenie Nr 235/2016 Burmistrza 

Słubic w sprawie ogłoszenia wykazu 

lokalu użytkowego przeznaczonego 

na działalność biurową stanowiącego 

zasób Gminy Słubice, przeznaczone-

go do oddania w najem na okres do 

3 lat: Słubice, ul. Konstytucji 3 Maja, 

pow. lokalu 36,77  m2, z  przeznacze-

niem na lokal użytkowy, działalność 

biurowa.
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Reklama

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

ELEKTRYKÓW, MECHANIKÓW, 
SPAWACZY TIG, MAG oraz ŚLUSARZY

Praca na terenie Niemiec

Mile widziana znajomość języka 

niemieckiego komunikatywnie.

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

Reklama

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. Daszyńskiego 23/8 641/1

ul. Bolesława Chrobrego 12/8 403/5

Wykazy wywieszono w dniach 26 lipca 2016 r. i 2 sierpnia 2016 r. na okres 21 dni 

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.

Burmistrz Słubic ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabu-

dowanej stanowiącej własność Gminy Słubice położonej w obrębie 3 m. Słubice 

na terenie osiedla „Zielone Wzgórza”.

Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nie-

ograniczonego:

lp. położenie: 
numer 

działki
powierzchnia

cena nierucho-

mości
wadium

1
Słubice, ul. 

Wschodnia 
500/12 0,2035 ha 56.000,00 zł 6.000,00 zł

Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek 

w stawce 23%, księga wieczysta nr GW1S/00011601/8. Nieruchomość jest wol-

na od wszelkich długów, ciężarów i hipotek nie jest przedmiotem zobowiązań 

wobec osób trzecich. Przeznaczenie działki: zgodnie z  miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego osiedla „Zielone Wzgórza” w  Słubicach 

uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Słubicach nr III/24/98 z dnia 22 grudnia 

1998 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego nr 8, 

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 mieszkalnictwa jednorodzinnego”.

Przetarg odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2016 r. o godz. 11:00 w sali konferen-

cyjnej na II piętrze Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1. Wa-

runkiem 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 26 

sierpnia 2016 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Miejskiego 

w Słubicach. Osoby przystępujące do przetargu muszą przedłożyć komisji prze-

targowej w dniu przetargu do godz. 10:45 dowód tożsamości, a firmy lub spółki 

dodatkowo wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospo-

darczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami. Spółki prawa handlowego winny 

przedłożyć dodatkowo uchwałę wspólników na odpłatne nabycie nierucho-

mości. Małżonkowie posiadający wspólność ustawową majątkową małżeńską 

muszą wziąć udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa 

współmałżonka zawierając go zgodę na udział w przetargu na odpłatne naby-

cie nieruchomości. Małżonek nabywający nieruchomość do majątku osobiste-

go winien przedłożyć przed rozpoczęciem przetargu stosowne oświadczenie. 

W  przypadku ustanowienia o  rozdzielności majątkowej uczestnik przetargu 

winien okazać umowę majątkową lub prawomocny wyrok sądu ustanawiający 

rozdzielność majątkową.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie 

na tablicy ogłoszeń na II piętrze Urzędu Miejskiego w  Słubicach przy 

 ul. Akademickiej 1, na stronach: bip.slubice.pl i www.slubice.pl. Przetarg może 

być odwołany z uzasadnionych przyczyn.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubi-

cach – Wydział Gospodarowania Nieruchomościami i Architektury, pok. nr 219 

na II piętrze lub telefonicznie pod. nr tel. 095 737 20 49 od poniedziałku do piąt-

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

Przetarg ogłoszono dnia 28 czerwca 2016 r.

Burmistrz Słubic ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Słubice położonych 

w obrębie 12 Kunice. Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego:

lp. położenie 
numer 

działki
powierzchnia 

cena wywoławcza

nieruchomości netto
wadium 

1 obręb 12 Kunice 166/1 0,1599 ha 21.000,00 zł 2.000,00 zł

2 obręb 12 Kunice 166/2 0,1510 ha 20.000,00 zł 2.000,00 zł

Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w  stawce 23%, księga wieczysta nr 

GW1S/00017719/0. Działki nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie są przedmiotem zobowiązań wobec 

osób trzecich. Działki są wolne od długów i ciężarów.

Przeznaczenie działki – zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XXVI/268/2001 w Słubicach z dnia 22 lutego 2001 r., zmienia-

jącą uchwałę nr XX/195/2000 z dnia  29 czerwca 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Kunice w gminie Słubice, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego nr 15, poz. 171 z dnia 28 

maja 2001 r. działki o nr ewid. 166/1 i 166/2 obręb 12 Kunice znajdują się na obszarze oznaczonym w w/w planie symbolem 

10MN o zapisie: „tereny funkcji mieszkaniowych w formie zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej z możliwością towa-

rzyszącej, wbudowanej w budynek, nieuciążliwej funkcji usługowej. Budynki parterowe z poddaszem użytkowym. Dachy 

o nachyleniu 40 – 100% z kalenicą równoległą do granicy frontowej. Poziom posadzki parteru ustala się na wysokości 30 

– 50 cm ponad poziom przyległej ulicy. Obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy zawiera rysunek planu. Ustala się 

wskaźnik zainwestowania działek w wysokości do 0,2. Dla ewentualnych zorganizowanych form inwestowania wyznacza 

się tereny oznaczone symbolami 9MN, 10MN, 11MN i 12MN.”

Przetarg odbędzie się w dniu 30 sierpnia 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. W tytule przelewu lub 

wpłaty należy wskazać numer działki, za którą uiszczono wadium. 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 25 sierpnia 2016 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie urzędu.

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. Ogłoszony przetarg może 

zostać odwołany z uzasadnionych przyczyn.

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

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

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

Burmistrz Słubic ogłasza

przetarg ustny ograniczony na sprzedaż pomieszczeń mieszkalnych stanowiących własność Gminy Słubice położonych 

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.

przyna-

leżngo

udział w nie-

ruchomości 

wspólnej

cena wywo-

ławcza nieru-

chomości (zł) 

wadium 

(zł)

1.

Słubice

ul. Chopina 12 /

pomieszczenia „BC”

490/9 199 12,30 - 0,02 24 000 2 000

Przetarg odbędzie się 21 września 2016 r. o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. 

Akademickiej 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 9  września 2016 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Miejskiego w  Słubicach. Pomieszczenia 

mieszkalne zostaną udostępnione do oglądania w dniu 5 września 2016 r. w godzinach od 14:00-15:00. Dodatkowe infor-

macje można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach – Wydział Gospodarowania Nieruchomo-

ściami i Architektury, pok. Nr 230 lub telefonicznie pod nr tel. 095 737 20 60 w godz. 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku.

Przetarg ogłoszono 26 lipca 2016 r.

Orthodrom Karnowski 
zatrudnimy młodego mężczyznę 
od zaraz do pracy w Kunowicach

kontakt: 0049 15142541482
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Reklama

USŁUGI POGRZEBOWE

s.c.

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

Cmentarz Komunalny
ul. Sportowa 2, 69-100 Słubice

Od września w Kinie SMOK
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


