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- wybielanie laserem
- bi¿uteria nazêbna
- profesjonalne czyszczenie zêbów
- lakowanie
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- endodoncja (mikroskop)
- rentgenodiagnostyka
- znieczulenie The Wand
- znieczulenie podtlenkiem azotu (gaz rozweselaj¹cy)

BEZP£ATNE 
KOSZTORYSY DO 

AOK 
I INNYCH KAS

39,6 mln zł – tyle urząd marszałkowski zare-

zerwował w swoim budżecie na 2016 rok, żeby 

mogła ruszyć w Słubicach długo oczekiwana 

inwestycja - budowa zabezpieczeń przeciwpo-

wodziowych, które mają całkowicie zabezpie-

czyć gminę przed wielką wodą.  str. 2

57 tys. zł, tyle słubiczanie zebrali 
w niedzielę podczas fi nału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na 
ulicę wyszło 70 wolontariuszy, a Or-
kiestra tradycyjnie grała w Słubickim 
Miejskim Ośrodku Kultury.   str. 5

- Koniec dźwigania ciężkich plecaków! – 
cieszą się Weronika Śliwińska (z prawej) 
i Natalia Olejniczak z Gimnazjum nr 2. 
W tej szkole i SP nr 3 stanęło ponad 250 
szafek dla uczniów.  Gmina przeznaczyła 
na ich zakup 31 tys. zł.  str. 3
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Bajecznie w naszej  „Bajce” 
- Jak tu teraz ładnie i kolorowo – cieszyła się Aleksandra Cała, odbie-
rając  ze żłobka  swojego dwuletniego synka Nataniela. 7 stycznia, po 
kilkumiesięcznej przerwie spowodowanej modernizacją budynku, 
w samorządowym żłobku znów pojawiły się dzieci. Było ich więcej, bo 
po powiększeniu sal do żłobka można było przyjąć  15 nowych malu-
chów. Dzięki temu wzrosło też zatrudnienie. Pracę dostały trzy osoby.  

Modernizacja ruszyła w  sierpniu 
ub. roku. Był to drugi etap prac sfi -
nansowanych przez gminę. Wcze-
śniej samorząd dał pieniądze (300 
tys. zł) na przebudowę i  moder-

nizację piętra żłobka, gdzie swoje 
sale mają starsze dzieci. Pomiesz-
czenia zdecydowanie powięk-
szono, dzięki czemu można było 
objąć opieką 15 nowych dzieci. Ten 

etap prac zakończono w  grudniu 
2014 roku. Latem 2015 roku, w ra-
mach II etapu prac,  rozpoczął się 
remont parteru. 

Dokończenie  str. 2 

Tak po przebudowie prezentuje się teraz słubicki żłobek, w którym jest obecnie miejsce dla 121 dzieci. 
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Coraz więcej 
inwestycji 
w strefi e   

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Eko-
nomiczna rozpoczęła budowę drogi wraz 
z kanalizacją, siecią wodociągową i deszczo-

wą niedaleko terminala w Świecku. Wyda na to 
ok. 2 mln zł. Inwestycja ma być gotowa na ko-
niec kwietnia 2016 roku. 

Kolejny 
krok  na 
wałach 

39,6 mln zł – tyle 
urząd marszałkowski 
zarezerwował w swo-
im budżecie na ten 
rok, żeby mogła ru-
szyć długo oczekiwa-
na u nas inwestycja 
budowy zabezpie-
czeń przeciwpowo-
dziowych, które mają 
całkowicie zabez-
pieczyć gminę przed 
wielką wodą. 

W poniedziałek, 21 grudnia, radni sej-
miku uchwalili budżet województwa 
na przyszły rok. – Dla nas bardzo 
dobra wiadomość jest taka, że zna-
lazły się w  nim pieniądze na wkład 
własny przeciwpowodziowego za-
bezpieczenia Słubic – mówi bur-
mistrz Tomasz Ciszewicz. – Oznacza 
to, że za dwa lata ta długo oczekiwana 
przez nas inwestycja może zostać 
zrealizowana – podkreśla. Projekt 
budowlany zakłada, że Słubice będą 
chronione dodatkowym, prawie 6 
km wałem okrężnym, a istniejący wał 
na długości 7 km zostanie wzmoc-
niony metalowymi płytami, tzw. lar-
senami. Po wzmocnieniu wał będzie 
szerszy i  stanie się promenadą. Po-
nadto w ramach inwestycji, która jest 
szacowana na 160 mln zł, powstanie 
też pięć przepustów na rowach me-
lioracyjnych i dwie przepompownie.

(beb)

Dokończenie ze str. 1
– Mieliśmy tu kilka małych po-
mieszczeń, które były pozostałością 
po czasach, gdy w  żłobku musiały 
być na przykład izolatki. Wykorzy-
stywaliśmy je na magazyny, ale nie 
były nam niezbędne – mówi dyrek-
torka żłobka Joanna Mroczkowska. 
Właśnie dzięki tym pomieszcze-
niom można było zdecydowanie 
powiększyć sale dla dzieci. Podczas 
remontu zyskały też one nowy wy-
gląd. Jest tu teraz kolorowo, bardzo 
jasno i  bardzo przytulnie. Maluszki 
mają nawet podgrzewaną podłogę, 
bo najczęściej dzieci w  tym wieku 
bawią się właśnie na podłodze. Wy-
remontowane też zostały korytarze, 
a  na tarasach i  przed wejściem do 
budynku pojawiły się bezpieczne, 
antypoślizgowe, granitowe po-
sadzki. Podczas remontu parteru 
budynku na dole urządzono także 
dużą szatnię dla wszystkich dzieci, 
a  na zewnątrz wiatę, która spełnia 
rolę wózkarni. Na te wszystkie prace 
gmina przeznaczyła ok. 800 tys. zł. 

- Na oba etapy tego remontu wyda-
liśmy ponad 1 mln zł, ale było warto 
– uważa burmistrz Tomasz Ciszewicz. 
Podkreśla, że dzięki temu do żłobka 
można było przyjąć 30 dzieci więcej, 
mniej więcej tyle , ile nie zdołano 
objąć opieką w 2014 roku z powodu 
braku miejsc.  W  słubickim żłobku 
jest teraz miejsce dla 121 dzieci. 
W 2013 roku można tam było przyjąć 
75 maluchów.   

(beb)
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- Lepsza infrastruktura to zawsze ma-
gnes dla inwestorów  – komentuje 
burmistrz Tomasz Ciszewicz. Droga 
przetnie 20-hektarową działkę, którą 
strefa odkupiła od Agencji Nieru-
chomości Rolnych. Część gruntu 
już sprzedała fi rmie, która zamierza 
budować tam centrum magazy-
nowo-spedycyjne.  Żeby ta część 
strefy mogła się rozwijać droga jest 
niezbędna. – Tym bardziej, że mamy 
następnych chętnych, którzy są za-
interesowani kupnem reszty terenu, 
który przejęliśmy od Agencji – mówi 
Roman Dziduch z  zarządu K-SSSE. 
Dodaje, że 2015 rok należy uznać za 

udany dla Słubic, bo nasza strefa po-
większyła się m.in. o  duże centrum 
wysyłkowo- magazynowe, które 
wybudowała fi rma M.B.B. Logistics, 
z  kapitałem chińskim, nowy zakład 
postawił też Arpack, który stał się 
głównym dostawcą opakowań styro-
pianowych dla TPV, która w gorzow-
skiej podstrefi e produkuje monitory 
i telewizory. – O zgodę na rozbudowę 
wystąpiła też działająca w Słubicach 
fi rma Koenecke, znalazł się nabywca 
zakładów odlewniczych, które padły. 
W 2016 roku zamierza ruszyć z pro-
dukcją – mówi R. Dziduch. 

(beb)

Dzięki budowie tej drogi teren strefy zyska na wartości, a ziemia znajdzie nabywców. 

Ferie w kinie
w ferie seanse dla dzieci / bilety 10 zł 

szczegóły na www.smok.slubice.pl
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Radni uchwalili rekordowy budżet
Gmina będzie miała w przyszłym roku najwyższy budżet w historii samorządu. Dochody planowane są na poziomie 
71,6 mln zł, wydatki -  75,5 mln zł. 14,5 mln zł pójdzie na inwestycje. Podczas sesji 17 grudnia radni przyjęli ten budżet 
niemal jednogłośnie. 

Koniec dźwigania ciężkich plecaków!

Radni przyjęli budżet na grudniowej sesji. 
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Jakich inwestycji mogą oczekiwać 
mieszkańcy?  Ponad 1,1 mln zł wy-
damy na dokończenie budowy  
dworca autobusowego, 600 tys. zł 
na modernizację gminnych dróg, 
a  100 tys. zł na rozbudowę par-
kingów. 300 tys. zł kosztować bę-
dzie budowa ul. Logistycznej i  tyle 
samo samorząd wyda na przebu-
dowę ul. Wawrzyniaka. 2,3 mln zł 
pójdzie  na projekt i budowę szatni 
przy Szkole Podstawowej nr 2 i Gim-
nazjum nr 2. Oprócz szatni w  bu-
dynku powstaną też dodatkowe 
pomieszczenia dydaktyczne. W bu-
dżecie znalazły się też pieniądze 

(70 tys. zł) na modernizację placu 
zabaw na osiedlu Słowiańskim i na 
plac do fi tnessu na os. Kwiatowym 
(20 tys. zł).  

Gmina ogrodzi również cmen-
tarze w  Lisowie i  Rybocicach, 
a  w  Słubicach  wybuduje nowe 
alejki.  Pójdzie na to w sumie 50 tys. 
zł. Będziemy też rozbudowywać 
monitoring miasta, sporo inwestycji 
zaplanowano w  szkołach i  przed-
szkolach. M.in. modernizację bu-
dynku przedszkola samorządowego 
nr 4 (480 tys. zł), rozbudowę punktu 
przedszkolnego w  Kunowicach 
(100 tys. zł), dostosowanie toalet 

Jak informował podczas  sesji 
skarbnik gminy Rafał Dydak na ko-
niec 2015 roku dług gminy wyniósł 
23,9 mln zł i  był o  ponad 5 mln zł 
niższy niż w  roku poprzednim. Tę 
spadkową tendencję w  ostatnich 
latach (w  2011 roku dług wynosił 
43,4 mln zł) obrazuje wykres, który 
znajduje się obok. Jednocześnie 
skarbnik tłumaczył, że w  przy-
szłym roku dług może wzrosnąć do 
25,1 mln zł. – Wynika to z  planów 
wzięcia w  2016 roku kredytu na 
inwestycje, ale nie jest to jeszcze 
pewne. Jeśli się na to nie zdecydu-
jemy wówczas dług będzie o 3,5 mln 
zł niższy – wyjaśnił.   

Radni przyjęli budżet 13 głosami 
„za”, od głosu wstrzymał się jedynie 
radny Bernard Jasiewicz. Ocenił, że 
budżet jest dużym kompromisem 
i on ma wątpliwości.  

Szef komisji rozwoju gospodar-
czego Grzegorz Cholewczyński 
podkreślał natomiast  spadające 
zadłużenie gminy i  chwalił rekor-
dowe wydatki w  przyszłym roku 
na inwestycje. Radna Ewa Chus-
tecka stwierdziła, że budżet jest 
bardzo ambitny, a  przewodniczący 
rady Mariusz Olejniczak uznał, że  
świadczy on o rozwoju gminy. 

- Cieszę się, że radni przyjęli bu-
dżet, co jest dla mnie dowodem 
zaufania – komentował po sesji 
burmistrz Tomasz Ciszewicz.  – 
W  mojej ocenie będzie to rok sta-
bilizacji i  płynności fi nansowej. 
Jestem przekonany, że mimo wielu 
zobowiązań gminy utrzymamy 
wysoki poziom inwestycji – pod-
kreślał. 

(beb)

Ponad 250 szafek stanęło w koń-
cówce roku w Gimnazjum nr 2 
i Szkole Podstawowej nr 3. Gmina 
przeznaczyła na ich zakup 31 tys. zł.

- Ale fajnie, że mamy te szafk i – cieszyły się Weronika Śli-
wińska i Natalia Olejniczak, gimnazjalistki z „dwójki” poka-
zując swoje szafk i. Co w nich trzymają? – Przybory szkolne, 
książki, których nie trzeba zabierać każdego dnia do domu, 
stroje na wuef, a także kurtki, które dotychczas trzeba było 
nosić ze sobą – wyliczały gimnazjalistki.

– Dzięki temu wracamy teraz do domu z lżejszymi pleca-
kami i  jest to też wygoda, bo nie musimy zabierać kurtek 
do klasy – mówiła W. Śliwińska. W klasach są wprawdzie 
wieszaki, ale gdy młodzież przechodziła z  jednego po-
mieszczenia do drugiego, ubrania musiała wziąć ze sobą. 
Teraz każdy ma szafk ę dla siebie, albo dzieli ją z kolegą czy 
koleżanką. – To dlatego, że na korytarzach nie zmieścili-
byśmy więcej szafek. Mogły tu stanąć 123 szafk i, a uczniów 
mamy 180 – tłumaczyła dyrektorka Gimnazjum nr 2 Da-
nuta Nowak. Takie same szafk i jak do „dwójki” trafi ły 
też do SP nr 3. Samorząd od kilku lat zaopatrywał szkoły 
w  szafk i, dzięki czemu już prawie wszyscy uczniowie 
gminnych placówek mają gdzie w  szkole przechowywać 
swoje rzeczy. Wyjątkiem jest tylko SP nr 2, ale tam w przy-
szłym roku budowana będzie szatnia i nie było sensu ku-
pować tam szafek.

(beb)
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Weronika Śliwińska (z prawej) i Natalia Olejniczak cieszą się, że nie muszą już dźwigać na co dzień ciężkich plecaków.  

w szkołach dla potrzeb osób niepeł-
nosprawnych ( 54 tys. zł). Ok. 2 mln 
zł gmina rezerwuje też w  budżecie 
na unijny projekt laboratoriów do 
nauki języków obcych w  szkołach 
i  przedszkolach. W  pierwszym 
kwartale przyszłego roku okaże się, 
czy będzie to realizowane.  

200 tys. zł wydamy na budowę 
szaletu miejskiego przy małym 
bazarze (ul. Kopernika), 80 tys. 
zł na lampy solarne i  hybry-
dowe, a  250 tys. zł na oświetlenie 
ul. 1 Maja i Transportowej. 30 tys. zł 
pójdzie na modernizację świetlicy 
w Pławidle. 
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Harcerze przynieśli 
nam Betlejemskie 
Światło Pokoju 

Lukrowane pierniczki 
w słubickiej bibliotece 
...i znów zapachniało piernikami, lukrem, choinką i rodzinną atmosferą!

Magiczne chwile w czasie 
Bożonarodzeniowego Preludium
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Po raz czwarty na scenie auli Collegium Polonicum zorganizowano widowisko świąteczne. Przygotowało je ponad 130 słu-
bickich artystów. W tym roku muzycznym tematem przewodnim przedstawienia były kolędy świata - śpiewane po polsku, 
niemiecku, angielsku i ukraińsku. Zespołem muzyków z Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury kierował Piotr Tamborski, 
a grupę teatralną “Drewniane pudełko zwane wyobraźnią” i narrację całości przygotowała Barbara Druć. Najmłodsza wyko-
nawczyni miała 4 lata, a najstarsi wokaliści - 80. Ogromne zainteresowanie widowiskiem ze strony publiczności sprawiło, 
że organizatorzy zdecydowali się na dwa przedstawiania, które każdorazowo wypełniły aulę prawie po brzegi. Preludium 
Bożonarodzeniowe można było obejrzeć tuż przed świętami, w ramach Aktywnego Kalendarza Adwentowego. 

(tp)

 Już po raz trzeci spotkaliśmy się 
w  bibliotece słubickiej na świą-
tecznym dekorowaniu pierników, 
w  ramach Aktywnego Kalendarza 
Adwentowego’ 2015 Słubice - Frank-
furt nad Odrą.

W  spotkaniu, które odbyło się 
16 grudnia 2015 r., wzięło udział 
ponad 85 osób! Dzieci, rodzice, mło-
dzież, studenci, babcie i dziadkowie, 
a nawet całe rodziny! 

Wcześniej, upieczone zostały pier-
niki według staropolskiej tradycji 
przez zaprzyjaźnione z  biblioteką 
artystki lokalne: Kazimierę Staniak 
z  Drzecina i  Danusię Golubską ze 
Słubic.

Wszyscy z  ogromnym entuzja-
zmem i  zapałem ozdabiali cia-
steczka. Stworzyli przepiękne 
dekoracje z  lukru i  ozdób cukierni-
czych. Na koniec wszystko zostało 
ładnie zapakowane!

Spotkaniu towarzyszyła niezwykła, 
przedświąteczna aura, działająca 
na wszystkie nasze zmysły: smaku, 
węchu i  wyobraźni twórczej. Połą-

czyła nas tradycja, obyczaje różnych 
narodowości oraz chęć wspólnego 
spędzenia czasu. 

Zdjęcie i tekst: Biblioteka miejska

17 grudnia, podczas sesji rady miej-
skiej przedstawiciele słubickiego 
hufca ZHP, na czele z  jego komen-
dantem Tadeuszem Strażewiczem 
przekazali przedstawicielom gminy 
symbol pokoju i  pojednania, który 
otrzymali kilka dni wcześniej na 
Łysej Polanie w Tatrach od skautów 
ze Słowacji.  Polska jest jednym 
z ogniw betlejemskiej sztafety. Nasi 
harcerze dzielą się Światłem nie 
tylko w kraju, ale przekazują je dalej 
na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy 
i  Białorusi, na zachód do Niemiec, 
a także na północ – do Danii. 

Światełko odebrał od słubickich 
zuchów i  harcerzy przewodniczący 
rady miejskiej Mariusz Olejniczak 

i  zastępca burmistrza Roman Sie-
miński. T. Strażewicz przypomniał, 
że ten piękny zwyczaj przekazy-
wania Światła ma już 30-letnią tra-
dycję. W  1986 roku w  austriackim 
Linz, przed Bożym Narodzeniem 
zorganizowano akcję charytatywną  
„Światło w  ciemności” na rzecz 
dzieci niepełnosprawnych i osób po-
trzebujących. Rok później patronat 
nad akcją objęli skauci austriaccy, 
którzy od tamtego czasu przywożą 
Betlejemskie Światło Pokoju i dzielą 
się nim z  innymi podczas ekume-
nicznej mszy w Wiedniu. W uroczy-
stości biorą udział harcerze i skauci 
z wielu krajów europejskich. 

(beb)

To już tradycja, że harcerze przynoszą Światełko Pokoju także do urzędu m iejskiego.
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Szef słubickiego sztabu WOŚP To-
masz Pilarski podkreśla, że peł-
niejsze niż przed rokiem były puszki 
wolontariuszy, którzy uzbierali 
blisko 26 tys. zł ( w ubiegłym roku 
ok. 20 tys. zł), ale przede wszystkim 
słubiczanie z  wielkim zaangażo-
waniem licytowali podczas aukcji, 
z których dochód wyniósł ponad 30 
tys. zł ( w ub. roku 11 tys. zł). Trafi ło 
na nie 200 różnych rzeczy i  usług.  
Najbardziej wartościowa okazała 
się koszulka Łukasza Fabiańskiego, 
za którą zapłacono 2 tys. zł! Jak 
opowiadała nam mama Łukasza, 
to w tej koszulce słubiczanin, bram-
karz reprezentacji Polski, który gra 
obecnie w  angielskiej  Swansea 
bronił w  meczu z  West Bromwich, 
który jego drużyna wygrała 1:0. 
Łukasz przekazał też na aukcję ko-

szulkę  z  autografami wszystkich 
piłkarzy Swansea i jeszcze jedną ze 
swoim podpisem.  Za 1300 zł po-
szły też fl agi z herbem Słubic, które 
przekazał burmistrz Tomasz Cisze-
wicz. Na aukcjach licytowaliśmy 
też. m.in. wizytę na planie podczas 
kręcenia klipu Abla, znanego ra-
pera ze Słubic,  profesjonalne na-
granie w  studiu SMOK, bezpłatny 
karnet  na wszystkie imprezy, które 
SMOK zorganizuje w  tym roku 
(m.in. festiwal Transvocale, kon-
certy i  spektakle).  Na nasz apel 
o  wsparcie WOŚP odpowiedziały 
też słubickie fi rmy. Na aukcję trafi ł 
m.in. miesięczny karnet na die-
tetyczne posiłki o  wartości 840 zł 
od MK Katering, zaproszenia na 
darmowe kolacje do słubickich re-
stauracji od: Odry, Pysznej Chaty, 

 Słubiczanie, ale macie wielkie serducha!
Ponad 57 tys. zł – taką kwotę przekażemy Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy  po niedzielnym fi nale. W Słubicach 
10 stycznia uzbieraliśmy rekordową kwotę - o 20 tys. zł więcej niż przed rokiem. W Lubuskiem był to czwarty wynik! 
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Ramzesa, Europy, Hotelu Horda,  
Provincji  i  walentynkowy poczę-
stunki w  cukierni Szczerbiński. 
Licytowany był pakiet zabiegów 
rehabilitacyjnych i  dermatologicz-
nych, które podarował słubicki 
szpital, pakiet usług stomatologicz-
nych od ART DENT, pakiet usług, 
które świadczą Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych i Zakład Usług 
Wodno-Ściekowych, SPA Afrodyta, 
darmowa miesięczna reklama w te-
lewizji HTS, reklama w  Gazecie 
Słubickiej i  na portalu Słubice24.
pl.  WOŚP wsparli również frank-
furtczycy.  Od Polsko-Niemieckiej 
Informacji Turystycznej dostaliśmy 
m.in. darmowe zwiedzanie Frank-
furtu z wieży Kościoła Mariackiego, 
wejściówki do sauny Eldorado, 
bilety na noworoczny koncert (15 

stycznia) do frankfurckiej fi lhar-
monii o wartości 46 euro, kalendarz 
Brandenburgia z lotu ptaka (limito-
wana wersja, nie do kupienia), a od 
spółki Messe und Veranstaltungs 
GmbH - Gutschein o  wartości 50 
euro do wykorzystania w  Kleist 
Forum, w  fi lharmonii lub podczas 
targów.  Na scenie zobaczyliśmy 
m.in. orkiestrę Fanfary Europy, 
chór Konsonans, Edytę Kręgiel, 
tancerzy z  Bohemy. Było też fl a-
menco w  wykonaniu Joanny Za-
pały, Zumba, Breakdance, tańczyła 
Frajda, pokazała się grupa cyrkowa 
ze Szkoły Podstawowej nr 3, wystę-
powały przedszkolaki i  uczniowie 
szkół. Na ulice naszego miasta wy-
szło 70 wolontariuszy z  puszkami. 
W  tym roku zebrane pieniądze 
zostaną przeznaczone na sprzęt 

medyczny dla dzieci i  seniorów. 
Dotychczas dzięki WOŚP słubicki 
szpital otrzymał m.in. USG na od-
dział pediatryczny, kardiomonitory, 
aparat do EKG, stół operacyjny, in-
kubatory, pompy infuzyjne, zestaw 
do naświetlań noworodków. 

W  sumie fundacja WOŚP kupiła 
dotychczas sprzęt medyczny za ok. 
650 mln zł. 

(beb)
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Niepełnosprawni? 
Energią mogliby zarażać innych  

W słubickim kole Towarzystwa Walki z Kalectwem jest już ponad 90 osób. Kiedyś wielu chorych  siedziało w domach, 
dziś razem fantastycznie spędzają czas, a ich energia jest dla innych jak magnes. 

Wycieczki to jeden z ulubionych sposobów spędzania wspólnie czasu przez osoby ze słubickiego koła Towarzystwa Walki z Kalectwem. 
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- Mamy w  swoich szeregach ludzi 
w  różnym wieku, którzy potrafi ą 
się razem świetnie bawić – cieszy 
się Urszula Olszowska, skarbniczka 
w  słubickim TWK. – Nieocenione 
są nasze seniorki: Stanisława 
Brzeska, Irena Kukulska, Józefa 
Kulik  – wymienia panie aktywnie 
działające w  kole. Nie może się też 
nachwalić innych. - Teresa Mic-
kiewicz na nasze spotkania robi 
przepyszny smalcuszek, Marysia 
Majda obdziela innych warzywami 
ze swojej działki, Stanisław Miel-
czarek z  Rzepina rozśpiewa każdą 
imprezę, a Andrzej Szewczyk, także 
z Rzepina to nasz stowarzyszeniowy 
fotograf – podkreśla i  pokazuje al-
bumy ze zdjęciami z  przeróżnych 
imprez i  wycieczek, a  także fi lmy 
nakręcone przez mieszkańca Rze-
pina. - W  stowarzyszeniu aktywnie 
działa też Wojciech Gładki, który ma 
niepełnosprawnego syna i  Gienia 
Bąkowska, której bezinteresowność 
zawsze nas wzrusza – opowiada pani 
Urszula. Ona sama czas spędzony 
w  TWK uważa za dobrze wykorzy-
stany. Ponadto praca dla innych daje 
jej poczucie, że robi coś ważnego. 

Do koła trafi ła kilka lat temu, gdy 
z powodu nowotworu przestała pra-
cować. - Gdy stałam się amazonką 
musiałam znaleźć dla siebie ten 
wyrzucony z mojego ciała puzzelek, 
żeby jakoś na nowo ułożyć sobie 
życie – mówi. – Poczułam straszną 
pustkę i byłam początkowo strasznie 
pogubiona – przyznaje. - Czułam, 
że chcę przebywać wśród ludzi, ale 
wśród zdrowych jeszcze wtedy nie 
umiałam się odnaleźć – wspomina. 
Dlatego gdy Krystyna Górowska, 
która działała już w TWK namówiła 
ją, żeby wstąpiła do słubickiego koła, 
nie wahała się. Szybko okazało się, 
że jest ono dla niej tym brakującym 
puzzlem.  – Od razu poczułam się jak 
u  siebie. Nie było tam narzekania, 
pomimo, że spotkałam w kole wiele 
osób doświadczonych przez życie. 
Czułam, że właśnie dlatego mogę 
z  nimi o  wszystkim porozmawiać. 
Bo jak zdrowy mówi – rozumiem Cię 
– to nie do końca jest prawda. Trzeba 
coś przeżyć, czegoś dotknąć, żeby to 
poczuć – dodaje. Ta dobra atmosfera 
w kole stała się dla niej lokomotywą 
do działania. 

W organizowaniu innym czasu wol-
nego miała już doświadczenie, bo od 
lat 90. ze swoim partnerem Adamem 
Poholskim, który tak jak ona jest 
byłym pracownikiem Poczty Pol-
skiej, działają w międzynarodowym 
Stowarzyszeniu EuroJumelages. 
Organizują rajdy rowerowe, spływy 
kajakowe, wycieczki. - Adam, jako 
pierwsza osoba, która nie jest nie-
pełnosprawna, został członkiem na-
szego słubickiego koła TWK – mówi 
pani Ula i opowiada, jak do tego do-
szło. Gdy trzy lata temu wyjechała 
na miesiąc na rehabilitację ktoś 
musiał ją w  kole zastąpić. Zgodził 
się Adam. Od razu poczuł potrzebę 
działania. – Zauważyłem, że przy-
dałaby się tam jakaś zmiana, żeby 
działalność koła nie ograniczała się 
do cotygodniowych spotkań przy 
kawie i  ciastku i  od czasu do czasu 
jakiegoś wyjazdu – wspomina. – 
Skoro już nazwa towarzystwa mówi, 

że walczy ono z kalectwem, to pomy-
ślałem, że trzeba coś zrobić w  tym 
kierunku, żeby faktycznie przeciw-
działać temu wykluczeniu społecz-
nemu, jak to się dziś ładnie nazywa 
– opowiada. Zaczął od wieczorów 
z  karaoke, a  potem worek z  pomy-
słami sam się rozwiązał. 

Słubiczanie, do których dołączyła 
też grupa mieszkańców sąsiednich 
miejscowości, regularnie jeżdżą 
choćby na basen do niemieckiego 
Bad Saarow. – Te nasze wyjazdy to 
m.in. zasługa gminy Słubice, od 
której dostaliśmy dofi nansowanie 
na koszty transportu, w  ramach 
napisanego przez nas projektu – 
dodaje słubiczanin. Dzięki temu 
w  tym roku można było zorgani-
zować aż sześć wyjazdów do term. 
Sąsiedztwo Niemiec zaowocowało 
też nawiązaniem współpracy ze sto-
warzyszeniem Lebenshilfe z  Frank-
furtu nad Odrą. – W  grudniu, 

podczas jarmarku bożonarodze-
niowego, wystawialiśmy specjały 
kuchni polskiej i  prezentowaliśmy 
nasze rękodzieło – mówi pani Ur-
szula. Dzięki gminie, drugi rok 
z  rzędu, koło realizuje też projekt 
„TWK rekreacja, czyli mobilni nie-
pełnosprawni”. To cykl spotkań 
z  ciekawymi ludźmi, wykłady, 
warsztaty plastyczne i  literackie, 
nauka tańców świata i  gimnastyka 
umysłu podczas główkowania nad 
sudoku. TWK tropiło też niedawno 
lokalną historię, objeżdżając najcie-
kawsze miejsca w okolicy. – Lubimy 
organizować wycieczki, bo w takich, 
które oferują na przykład biura po-
dróży, osoby niepełnosprawne nie-
chętnie biorą udział. Nie są w stanie 
nadążyć za zdrowymi – tłumaczy 
pan Adam. – My gdy wybieramy 
się na spacer po mieście, do któ-
rego przyjechaliśmy, dzielimy się na 
dwie grupy: tych, którzy mogą bez 
kłopotu się poruszać, i tych, którym 
chodzenie sprawia trudność. Gdy 
sprawniejsza grupa jeszcze zwiedza, 
słabsi mają czas, żeby posiedzieć 

i  odpocząć – dodaje. TWK namó-
wiło też członków słubickiego koła 
do udziału w projekcie „Bezpieczne 
przejście w  moim mieście”, który 
realizowało na przełomie ubiegłego 
i tego roku ze Stowarzyszeniem Part-
nerstwo dla Bezpieczeństwa Drogo-
wego. W ramach tego projektu była 
nauka jazdy na rowerze po mieście, 
spotkania z  policjantami, zaku-
piono odblaskowe kamizelki, żeby 
niepełnosprawni byli bezpieczni na 
drodze. Gdy pytam pana Adama, 
dlaczego poświęca tyle swojego wol-
nego czasu osobom chorym mówi, 
że dostaje od nich więcej niż daje. 
– Nie zawsze potrafi ą podziękować, 
bo czasami nie umieją tego wyrazić, 
ale jak widzę tę ich radość w oczach, 
czuję, że  coś fajnego robię. Czuję 
się wtedy naprawdę potrzebny – 
odpowiada. Słubickie koło liczy już 
ponad 90 osób i  stale się rozrasta. 
Jego mottem stały się słowa, powta-
rzane często przez zmarłą niedawno 
szefową słubickiego TWK, Bogusię 
Flieger: - Jak nie my, to kto?!

(beb)

INFORMACJA

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

30 grudnia 2015r. wywieszono wykaz nieruchomości gruntowych, stanowią-

cych zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do dzierżawy na czas nieokreślony:

• Słubice ul. Kanałowa / ul. Konstytucji 3 Maja, działka 1031/7 o pow. 21 m2 – za-

budowany garażem murowanym (rząd VIII, segment 6).

Wykaz wywieszono dnia 30 grudnia 2015 r. na okres 21 dni w siedzibie Urzędu 

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

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskie-

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

ściami i Architektury lub telefonicznie 095 737 20  51. 

Słubice, dn. 07.01.2016r. 
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W czasie mrozów zwracajmy 
uwagę na bezdomnych!

Straż Miejska regularnie sprawdza opuszczone budynki w mieście, działki i miejsca, gdzie spotykają się bezdom-
ni, żeby nie dopuścić do tragedii. Przypominamy, że osoby bezdomne mogą znaleźć pomoc w Ośrodku Pomocy 
Społecznej. Zimą OPS zapewni im miejsca w schroniskach, za które zapłaci gmina. Kto się na to nie zdecyduje 
może na co dzień korzystać z tzw. ogrzewalni. 

Uczniowie dostali ponad 3 tony jabłek!
To owoce, które z powodu rosyjskiego embarga nie mogły trafi ć na Wschód. Jak trafi ły w końcówce roku do naszego 
Gimnazjum nr 1? - Dostałam wiadomość z Zespołu Administracyjnego Oświaty, że jest możliwość otrzymania tych 
jabłek. Wystarczyło wyrazić taką chęć rejestrując się na stronie Agencji Rynku Rolnego, która rozdaje jabłka i warzywa 
między innymi szkołom – wyjaśnia dyrektorka Gimnazjum nr 1 Aurelia Wolny.

Mieszkańcy Kunowic zakasali rękawy 
i urządzili sobie miejsce do rekreacji 

Przy świetlicy wiejskiej stanęły pod koniec roku dwie altany rekreacyjne, betonowe grille, zadaszona też została scena, 
a wzdłuż ogrodzenia pojawiły się krzewy. Mieszkańcy zagospodarowali to miejsce dzięki fi nansowemu wsparciu gminy. 

„Miejsce spotkań i  integracji” – tak 
nazywał się projekt zrealizowany 
niedawno w Kunowicach w ramach 
tzw. Inicjatywy Lokalnej. Inicjatywa 
Lokalna to forma realizacji zadań 
publicznych przez mieszkańców 
we współpracy z gminą. Na pomysł 
budowy miejsca do rekreacji wpadli 
prezes Stowarzyszenia Patronum 
Artur Szczeciński i  sołtys Mariusz 
Horoszkiewicz. Podczas towarzy-
skiego spotkania dyskutowali o tym, 
że wieś coraz bardziej przyciąga 
ludzi z  miasta, co spowodowało, że 
w ciągu niecałych 15 lat liczba miesz-
kańców Kunowic się podwoiła. Dla-

tego przydałoby się miejsce, gdzie 
rodziny mogłyby wspólnie spędzać 
czas i  przy okazji lepiej się poznać. 
Obaj panowie w  szybkim czasie ze-
brali grupę mieszkańców chętnych 
do pomocy. W  projekt zaangażo-
wała się m.in. Beata Szydlik, prezes 
Stowarzyszenia «Razem dla Dzieci». 
- Serdecznie dziękujemy też Mariu-
szowi Wlaźlakowi, który wspomógł 
fi nansowo inicjatywę, pozostałym 
mieszkańcom, którzy chętnie przy-
byli i włączyli się do wspólnej pracy, 
pracownikom urzędu miasta, którzy 
służyli swoją wiedzą oraz wszystkim 
tym, których nie sposób tu wymienić Tak wygląda miejsce do rekreacji, które stworzyli sobie mieszkańcy Kunowic.
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i  zliczyć - mówi sołtys Kunowic.  To 
dzięki pracy mieszkańców na te-
renie przy świetlicy zamontowano 
dwie altany rekreacyjne, wybudo-
wano dwa betonowe grille i  zada-
szenia nad istniejącą sceną. - Mamy 
nadzieję, że mieszkańcy w  sezonie 
wiosenno- letnim będą chętnie 
korzystali z  tego miejsca – mówi 
sołtys. Ma też plan, żeby w  przy-
szłości jeszcze bardziej uatrakcyjnić 
ten teren (mają się pojawić nowe ro-
śliny) i założyć monitoring, żeby za-
pobiec dewastacjom, które niestety 
mają miejsce na tym terenie.

(beb)

Z  informacji Straży Miejskiej 
wynika, że w  gminie przebywa 
obecnie 11 bezdomnych. OPS na co 
dzień próbuje im pomagać, ale naj-
częściej pomoc ta jest odrzucana. 
Powód jest jeden. Kierowniczka 
OPS Alina Baldys szacuje, że 99,9 
proc. bezdomnych ma problem 

z  alkoholem i  dlatego odrzuca 
choćby propozycję spędzenia zimy 
w  schronisku, bo tam trzeba za-
chować trzeźwość. Schronisko za-
pewnia nie tylko dach nad głową, 
ale też opiekę specjalistów, którzy 
wiedzą jak pomóc wyjść z bezdom-
ności. 

Zachowanie trzeźwości było też 
warunkiem, żeby korzystać z  noc-
legowni, która istniała przed laty 
w  gminie. Została zamknięta, bo 
stała pusta, a pochłaniała niemałe 
pieniądze żeby ją utrzymać.  Gmina 
nie odcięła jednak osób bezdom-
nych od pomocy. Na terenie OPS 

Od razu to zrobiła i wkrótce okazało 
się, że szkoła trafi ła na listę placówek, 
które zostaną obdarowane owocami. 
– Przywieziono nam je tydzień temu – 
wspomina dyrektorka i opowiada, że 
gimnazjum dostało 160 skrzynek ja-
błek, w sumie ponad 3 tony owoców! 

– Zarówno uczniowie jak i  rodzice 
przyjęli to bardzo pozytywnie – cie-
szyła się A. Wolny. 

Oliwia Michalak z  I  a, którą 
spotkaliśmy na korytarzu gdy 
częstowała się jabłkiem chwaliła 
ten pomysł. – Codziennie zjadam 

Oliwia Michalak z I a bardzo często sięga po jabłka na przerwach. Dyrektorka Gimnazjum nr 1 Aurelia Wolny opowiada, że z jabłek ucieszyli się nie tylko 

uczniowie, ale też ich rodzice. 

Krzysztof Kubiak z Ic też lubi pojeść jabłka w szkole. 

już piąty rok z  rzędu działa tzw. 
ogrzewalnia. Gdy temperatura na 
dworze spada do -5 stopni można 
tam przyjść (ogrzewalnia jest 
czynna od 8.00 do 10.00 i od 15.00 
do 17.00), posiedzieć w  świetlicy, 
która znajduje się przy Klubie In-
tegracji Społecznej, wypić gorącą 

kawę czy herbatę, zjeść darmowy 
ciepły posiłek, skorzystać z  prysz-
nica. Pracownicy OPS oraz policja 
informuje bezdomnych o  tym 
miejscu, ale zainteresowanie nim 
nie jest duże.  

(beb) 

teraz w  szkole jabłko – mówiła. 
Podobnie jak Krzysztof Kubiak 
z  Ic, który też na przerwach sięga 
chętnie po owoce. Na początku 
stycznia jabłka mają też trafi ć do 
Gimnazjum nr 2.

(beb)
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Styczeń 
• Zakład Usług Wodno-Ścieko-

wych otrzymał unijną dotację na 
budowę wodociągu z  Nowego 
Lubusza do Kolonii Nowy Lu-
busz. Dzięki inwestycji za blisko 
pół miliona złotych skończyły się 
problemy z  wodą mieszkańców 
Kolonii Nowy Lubusz i Pławidła. 

 
• Z  początkiem roku wystarto-

waliśmy w  gminie z  Inicjatywą 
Lokalną – nową propozycją dla 
mieszkańców, których chcemy na-
mówić do aktywności społecznej. 
Każdy mógł złożyć wniosek na 
realizację inicjatywy lokalnej, 
a  gmina zagwarantowała m.in. 
wsparcie fi nansowe. Zarezerwo-
waliśmy na ten cel w  budżecie 
blisko 70 tys. zł. 

• Joanna Sierżant- Rekret, Jerzy Gra-
bowski, Dorota Rutka, Michael 
Kurzwelly, Anna Panek- Kusz, To-
masz Pilarski, Adam Runiewicz, 
Sławomir Tomusiak, Zbigniew 
Sawicki Weronika Bursztynowicz, 
Daniel Szurka, Andrzej Martyniak 
– to te osoby trafi ły do kalendarza 
MiastoCzuli, który od kilku lat wy-
daje stowarzyszenie FSL-Aktywni 
dla Powiatu. 

• Zastępca burmistrza Słubic 
Roman Siemiński otrzymał Brą-
zowy Krzyż Zasługi, przyznany 
w  imieniu Prezydenta RP Broni-
sława Komorowskiego, za zasługi 
w działalności samorządowej.

• W czasie fi nału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy słubiczanie 
zebrali ponad 35 tys. zł.

Luty 
• Zakład Usług Wodno-Ściekowych 

rozpoczął w  Kunowicach wy-
mianę sieci wodociągowej w ulicy 
Szkolnej i  Jeziornej i  budowę ka-
nalizacji sanitarnej na osiedlu 
Widok. Była to ponad 3 mln inwe-
stycja, do której dołożyła się Unia 
Europejska. 

• Gmina podpisała porozumienie 
ze strażą pożarną i kupiła do nie-

polscy i  niemieccy uczniowie raz 
w tygodniu mają wspólne lekcje.

Kwiecień 
• Słubice jako jeden z pięciu samo-

rządów z  naszego województwa 
został wyróżniony przez Caritas 
Diecezji Zielonogórsko-Gorzow-
skiej za to, że jest blisko ludzi po-
trzebujących. Burmistrz Tomasz 
Ciszewicz odebrał statuetkę dla 
gminy podczas obchodów 25-lecie 
działalności odrodzonej Caritas.

Maj 
• Słubiczanin Andrzej Kamiński 

generałem! Komendant Nad-
odrzańskiego Oddziału Straży 
Granicznej, odebrał 2 maja w Bel-
wederze, z  rąk prezydenta Broni-
sława Komorowskiego, nominację 
na stopień generała brygady SG. 

• Od tego miesiąca autobusy komu-
nikacji miejskiej zaczęły kursować 
także do Kunowic, a w weekendy 

których mieszkań komunalnych 
czujniki dymu oraz tlenku węgla, 
które w  przypadku pożaru mogą 
uratować życie. 

• W  nasza sieć kanalizacyjną 
wpuszczone zostały specjalne 
kamery, które oceniły jej stan. To 
była pierwsza taka akcja w historii 
miasta. 

Marzec 
• Uruchomiono ciepłociąg łączący 

Słubice z  Frankfurtem nad Odrą. 
Transgraniczne połączenie sys-
temów ciepłowniczych to wspólny 
projekt należącej do Szczecińskiej 
Energetyki Cieplnej spółki SEC 
Słubice i  elektrociepłowni Stad-
twerke Frankfurt (Oder). Latem, 
gdy SEC ma nadwyżki ciepła może 
dostarczać je za Odrę, zimą, gdy 
pracuje na granicy możliwości, 
może korzystać z ciepła płynącego 
od sąsiadów. To pierwszy trans-
graniczny ciepłociąg w  Polsce, 
trzeci w Europie. 

• Do Słubic i Frankfurtu przyjechała 
grupa polskich i niemieckich par-
lamentarzystów, żeby się przyjrzeć 
współpracy obu miast. Byli pod 
wrażeniem m.in. naszej wspólnej 
komunikacji i  projektu Latarnia, 
od 10 lat realizowanego pomiędzy 
słubickim Gimnazjum nr 2, 
a  frankfurckim Gimnazjum im. 
Karola Liebknechta. Dzięki niemu 

Jaki był dla gminy 2015 rok? 
Najwyższy w województwie lubuskim potencjał inwestycyjny, 84. miejsce wśród 100 najbogatszych gmin miej-
skich w Polsce, wydłużenie miejskiej linii autobusowej do Kunowic, rozbudowa żłobka, budowa dworca autobuso-
wego, nowe drogi i wiele innych inwestycji, na które w 2015 roku gmina przeznaczyła 10,5 mln zł. Co jeszcze przy-
niósł nam ubiegły rok?

do przystanku kolejowego w Słu-
bicach. O nowe trasy prosili miesz-
kańcy. Komunikację miejską 
utrzymuje gmina wydając na nią 
rocznie ok. 180 tys. zł. 

• Polsko-Niemiecka Akademia 
Seniorów dostała Nagrodę Via-
driny za szczególne zasługi na 
rzecz pojednania. Akademię do-
ceniono za to, że od 2000 roku 
organizuje regularne wykłady dla 
mieszkańców pogranicza, które 
przybliżają im historię regionu 
i wzbogacają wiedzę o aktualnych 
tematach ważnych dla Polaków 
i Niemców. 

• Wspólnie z  frankfurtczykami 
świętowaliśmy Dzień Europy i 70.
rocznicę zakończenia II wojny 
światowej. Jednym z  punktów 
programu była debata o  przy-
szłości Unii Europejskie, podczas 
której młodzież, z obu stron Odry, 
a także z Ukrainy, dyskutowała na 
ten temat z  europosłami, m.in. 
prof. Dariuszem Rosatim. 

Czerwiec 
• W  budynku komunalnym przy 

ul. Szamarzewskiego powstało 
13 mieszkań chronionych. Korzy-
stają z  nich osoby, które znalazły 
się w  trudnej sytuacji życiowej. 
Dostają tam nie tylko dach nad 
głową, ale też opiekę pracownika 
socjalnego, psychologa, pedagoga 
i prawnika. 

 
• Danuta Nowak, dyrektorka Gim-

nazjum nr 2 została wyróżniona 
Brandenburskim Orderem Za-
sługi. Uhonorowano ją m.in. za 
realizowany w  szkole polsko-
-niemiecki projekt „Latarnia”. 
Brandenburski Order Zasługi 
jest wyrazem uznania za wybitne 
działania i  prace na rzecz demo-
kracji oraz aktywnego społe-
czeństwa obywatelskiego. Jest to 
jedno z najbardziej prestiżowych 
wyróżnień.

• Na deptaku przy ul. Kochanow-
skiego powstał kolejny w mieście 
fi tness pod chmurką. W tym roku 
takie miejsce zbudowano też przy 
al. Niepodległości. Wcześniej po-
wstał tam również plac zabaw. 

Lipiec 
• Gmina przedstawiła mieszkańcom 

projekt sali sportowo-widowi-
skowej, którą planuje wybudować 
przy Szkole Podstawowej nr 2 
i Gimnazjum nr 2. Sala pomieści na 
widowni 500 osób, dzięki czemu 
będzie tu można organizować 
m.in. duże koncerty. Takiego 
obiektu jeszcze u nas nie ma. 

• Podczas termomodernizacji 
przedszkola nr 4 „ Krasnal Hała-
bała” na dachu gminnej placówki 
zainstalowano 16 solarów, które 
podgrzewają wodę w  przed-
szkolnym basenie. Dzięki temu 
o  blisko połowę spadły koszty za 
podgrzewanie wody. 

• Tradycją już się stało powitalne 
spotkanie władz Słubic i  Frank-
furtu z  nowymi mieszkańcami 
obu miast. Tym razem doszło do 
niego w słubickim Collegium Po-
lonicum. Burmistrzowie Tomasz 
Ciszewicz i  Martin Wilke gościli 
ok. 150 osób, które osiedliły się 
w tym roku po obu stronach Odry.

 
• W Słubicach przybyło miejsc par-

kingowych. Na ich budowę gmina 
wydała 150 tys. zł. 

Sierpień 
• W  magistracie gościliśmy Stefana 

Pawłowskiego, z którym świętowa-
liśmy jego 100.urodziny. To czło-
wiek legenda, jeden z  pierwszych 
mieszkańców Słubic, przez długie 
lata związany ze słubickim kinem.

Z okazji 25-lecia lubuskiego Caritasu wyróżniono gminy najbardziej zaangażowane 

w pomoc innym. Wśród pięciu samorządów z całego województwa znalazły się też Słubice.

W czasie gminnej kampanii „Zgnieć śmieć” rozdaliśmy mieszkańcom tysiąc zgniatarek 

do plastikowych butelek. 

Koniec z szambami na osiedlu Widok 

w Kunowicach. Gmina zbudowała tam sieć 

kanalizacyjną. 

Tak się prezentuje hala sportowo-widowiskowa, którą zamierza budować gmina. 

Danuta Nowak nagrodzona prestiżowym 

wyróżnieniem w Niemczech.   
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ok. 100-metrowy budynek, m.in. 
z  poczekalnią, kasa biletową 
i  toaletami, pięć stanowisk dla 
autobusów, zadaszone perony 
i parking dla samochodów. Jest to 
inwestycja miasta, na którą pój-
dzie z budżetu ok. 1,8 mln zł. Dwo-
rzec ma być gotowy wiosną 2016 r.

 
• Przedszkole Pinokio świętowało 

swoje 50.urodziny. Gdy przed 50 
laty otwarto tę placówkę były tam 
zaledwie trzy grupy dzieci. Dziś 
jest siedem. Co więcej niektóre 
grupy są mieszane, bo do przed-
szkola, które przed rokiem prze-
niesiono do pięknego budynku 
przy ul. Narutowicza, chodzą też 
niemieckie maluchy. 

• Jolanta Skręty, szefowa Zespołu 
Administracyjnego Oświaty 
w  Słubicach i  Teresa Wieczorek, 
dyrektorka Szkoły Podstawowej 
w Golicach zostały uhonorowane 
medalami Komisji Edukacji Naro-
dowej podczas gali w gorzowskim 
teatrze.

 
• W kinie SMOK twarde krzesła za-

stąpiły miękkie fotele. Gmina za-
inwestowała w kino blisko 117 tys. 
zł, z  czego połowę dostała z  Pol-
skiego Instytutu Sztuki Filmowej. 

 
• Burmistrz Tomasz Ciszewicz prze-

kazał policji 43 narkotesty, tester 
trzeźwości i  drobny sprzęt, który 
ułatwi pracę policjantom. 

Listopad
• Nasz chór Adoramus, który od 

początku istnienia prowadzi 
Barbara Weiser, świętował swoje 
25-lecie. W  auli Collegium Po-
lonicum odbył się jego koncert 
z  udziałem Orkiestry Symfo-
ników Bydgoskich. 

• Zakończyliśmy kampanię spo-
łeczną „Zgnieć śmieć”. Przez 
ponad miesiąc odbyło się kilka-
naście proekologicznych spo-
tkań z mieszkańcami i uczniami 
szkół, podczas których rozda-
liśmy tysiąc zgniatarek do bu-
telek plastikowych. Były też 
warsztaty z  recyklingu, a  na 
koniec międzyszkolne zawody 
o  tytuł „ Najbardziej ekolo-
gicznej szkoły w  Słubicach”. 
Wywalczyli go uczniowie Gim-
nazjum nr 1. 

Bardzo udany!

• Słubice znalazły się wśród stu 
najbogatszych gmin miejskich 
i  miejsko-gminnych w  Polsce 
w rankingu „Wprost”. Zajęły piąte 
miejsce w  województwie lubu-
skim i  84. w  kraju na blisko 2,5 
tys. gmin! Pod uwagę brano m.in. 
dochody własne, nakłady na in-
westycje w przeliczeniu na miesz-
kańca w  dwóch ostatnich latach, 
zadłużenie i dotacje unijne. 

• To był miesiąc remontów w szko-
łach i  przedszkolach. Gmina wy-
dała na nie ponad 600 tys. zł, ale 
dzięki temu powstała m.in. ze-
wnętrzna widna w  SP nr 1, nowe 
pomieszczenie do nauki w szkole 
w  Kunowicach, w  wielu placów-
kach wyremontowano sanitariaty. 
W  sumie w  tym roku na inwe-
stycje w oświacie przeznaczyliśmy 
3,5 mln zł. 

• 23 uczniom szkół podstawowych 
i gimnazjów, którzy osiągnęli naj-
wyższe wyniki, gmina przyznała 
stypendia. Przez cały rok szkolny 
dostawać będę po 150 zł mie-
sięcznie. 

Wrzesień 

• Gmina znalazła się na I  miejscu 
w  województwie lubuskim i  na 
17. w  kraju, wśród miast powia-
towych, pod względem wskaź-
nika zdolności kredytowej, który 
pokazuje potencjał inwestycyjny 
Słubic . Informację tę podał ogól-

nopolski tygodnik samorządu 
terytorialnego „Wspólnota”, który 
przygotował ranking dotyczący 
zadłużenia samorządów w Polsce 
za 2014 rok. 

 
• Władze Słubic i  Frankfurtu przy-

gotowały wspólną petycję do 
polskiego Ministerstwa Infra-
struktury i  Rozwoju, walcząc , 
żeby na tory wróciły szynobusy, 
które od kilku lat z  przerwami 
jeździły ze Słubic i Frankfurtu do 
Poznania. 

• Wydaliśmy dwujęzyczną publi-
kację „ Smaki Dwumiasta. Tury-
styczny, kulinarny i  zakupowy 
przewodnik po Słubicach i Frank-
furcie nad Odrą”. Jest dostępny 
nie tylko w wersji papierowej, ale 
także elektronicznej, m.in. na na-
szej stronie internetowej: www.
slubice.pl

Październik 

• Na słubickim cmentarzu poże-
gnaliśmy Bogumiłę Flieger, która 
szefowała lokalnemu kołu Towa-
rzystwa Walki z Kalectwem. Ode-
szła od nas niezwykła osoba, która 
pomimo własnych problemów, 
znajdywała siłę i niesamowitą ra-
dość w pomaganiu innym.

 
• W  połowie miesiąca rozpo-

częła się budowa dworca auto-
busowego, który powstaje koło 
urzędu miejskiego. Będzie tam 

• Mieszkańcy Golic mają nową 
świetlicę, a  strażacy ochotnicy 
remizę. Obiekt powstał na bazie, 
odkupionego przez gminę, bu-
dynku, w  którym kiedyś mieścił 
się bar. Na jego przebudowę sa-
morząd wydał 370 tys. zł. 

Grudzień 

• Dobiegła końca rozbudowa 
żłobka samorządowego. Jest to 
teraz piękny, przyjazny dzieciom 
obiekt. Nie tylko poprawiły się 

warunki, ale o  15 wzrosła liczba 
miejsc. Gmina sukcesywnie roz-
budowuje żłobek, dzięki czemu 
w  ciągu pięciu lat liczba miejsc 
zwiększyła się tam z 25 do 121.

 
• W  grudniu zmodernizowano 

ostatnie drogi, zaplanowane 
w  tym roku do remontu. Gmina 
przeznaczyła na te inwestycje 
grubo ponad 1 mln zł. Komfor-
towo jeździ się teraz m.in. po ul. 
Bohaterów Warszawy, na osiedlu 
Królów Polskich, niektórych dro-
gach na Zielonych Wzgórzach 
w  Słubicach, a  także po Diamen-
towej, Srebrnej Jeziornej w Kuno-
wicach, Jasnej w Golicach. 

 
• Przy ul. Konopnickiej, koło daw-

nego przedszkola Pinokio, gmina 
zbudowała zadaszoną zatokę au-
tobusową. Dzięki temu zlikwiduje 
przystanek autobusowy koło ko-
ścioła przy ul. 1 Maja. Będzie teraz 
wygodniej i bezpieczniej. 

• Szkoła Podstawowa nr 1 święto-
wała swoje 70-lecie. Jest to naj-
starsza podstawówka w mieście. 

• Do Szkoły Podstawowej nr 3 i Gim-
nazjum nr 2 gmina kupiła ok. 250 
szafek dla uczniów. Samorząd od 
kilku lat kupuje szafk i do szkół, 
bo dla dzieci to wielka wygoda. 
Oprócz uczniów z  SP nr 2 (tam 
budowana będzie szatnia) już 
wszystkie dzieci mają takie szafk i 
w szkołach. 

 (beb)

Turyści już nie będą błądzić szukając dobrych restauracji po obu stronach Odry. Wyda-

liśmy dwujęzyczny przewodnik kulinarny po naszym Dwumieście. 

Przy ulicy Szamarzewskiego gmina urządziła 13 mieszkań chronionych. Osoby potrzebu-

jące dostają tam nie tylko dach nad głową, ale też pomoc pracowników socjalnych. 

Radość w Gimnazjum nr 2. Gmina kupiła uczniom szafki na rzeczy. 
Burmistrz Tomasz Ciszewicz zaprosił do magistratu Stefana Pawłowskiego, z którym 

świętował jego 100.urodziny. 

Radni niemal jednogłośnie uchwalili rekordowy budżet gminy na 2016 rok. 
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Otworzyli serca
dla innych podczas 
Akademii Renifera

To było magiczne zakończenie roku. Słubicka grupa „Pomagamy” 
przeprowadziła kilka imprez skierowanych do najbardziej potrzebu-
jących mieszkańców gminy Słubice. Dziś przedstawiamy podsumo-
wanie akcji, którą przygotowała Aleksandra Kołek.

Szachy i maty
W Szkole Podstawowej nr 3 odbyły się 
Otwarte Mistrzostwa Słubic, a także druga 
tura Mistrzostw Powiatu w szachach. W tur-
nieju wzięły udział aż 24 osoby, w tym 3 
dziewczęta. Dzięki udziałowi siódemki gości 
z Frankfurtu zawody miały charakter mię-
dzynarodowy.

Odwiedziliśmy 3 miejscowości (Ry-
bocice, Lubiechnię Wielką oraz 
Słubice), a przy okazji akcji – Pomoc-
nicy Świętego Mikołaja – zrobiliśmy 
prawie 250 paczek dla dzieci z ubo-
gich rodzin. Przez trzy dni zbiera-
liśmy też żywność w  ramach akcji 
Banku Żywności. Udało nam się 
zebrać ponad 3 tony artykułów spo-
żywczych.

To wszystko jest zasługą osób, 
które nie tylko należą do grupy, ale 
i czynnie się w niej udzielają. Zakła-
dając grupę, chyba nikt z nas się nie 
spodziewał, że w ciągu roku z garstki 
osób staniemy się tak silną drużyną. 
Dziś grupa liczy 1400 osób ! Są to nie 
tylko osoby, którym pomagamy, ale 
i  też, ci którzy wierzą, że pomagać 
warto. W  tej grupie jest Ania Waw-
rzyniak, Marta Szymańska-Ptak, 
ale i  inne osoby, które poświęcają 
swój wolny czas, tak jak podczas 
Akademii Renifera. Współorgani-
zowali ją: Olga Cichowicz, Marta 
Kalarus, Stefania Karbowiak, Ariel 
Pawelczyk, Mirosław Szambelan, 
Kamil Tomala, Bartosz Tomala oraz 
Robert Tomczak. Wspomagali nas 
dodatkowo: Ania Wysocka, Beata 
Jaworska, Małgorzata Konopka, Ju-
dyta Kowalska, Konrad Martyna, 
Aneta Kozimala, Natalia Michalska, 
Magdalena Skalska, komendant 
hufca ZHP Tadeusz Strażewicz, 
Marek Kryger i  pomocnicy z  5 DH 
„Krąg”, Kamila Łopusiewicz wraz 
z  grupą cyrkową FUN-atycy, Ochot-
nicza Straż Pożarna w  Słubicach, 
Maciej Czarnuszewicz z  Komendy 
Powiatowej Staży Pożarnej, Irena 
Konopka, Anita Konopka, Jarosław 
Misiołek, Cukiernia Szczerbiński, 
Gremium MC, Tomek Fedyszyn, 
Tomek Aleksy, Karolina Stychno 
– Najder, Rafał Cegielski, Hotel 
Horda, Kraina Rozmaitości, Słubicki 
Ośrodek Sportu i Rekreacji, karczma 
„Kociołek Lubuski”. Wszystkim, 
także tym, którzy nie zostali tutaj 
wymienieni – dziękujemy!.

(rt)
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Zawody szachowe o  puchar bur-
mistrza Słubic i  dwuturowe mi-
strzostwa powiatu o  puchar 
stowarzyszenia FSL – Aktywni dla 
Powiatu i  GOK w  Górzycy mają 
już kilkuletnią tradycję. W  zawo-
dach wzięło łącznie udział ponad 
40 osób. W  mistrzostwach Słubic 
zwyciężył Marcin Wojciech z  Cy-
binki przed Jackiem Palmowskim 
z  Górzycy i  Wiktorem Daniszew-
skim ze Słubic. Natomiast po dwóch 
turniejach w  ramach mistrzostw 
powiatu kolejność była podobna: 
Marcin Wojciech – 20 pkt, Jacek 
Palmowski – 16 i  Piotr Dunajewski 
– 12. Wyróżniono także zawodniczki 
i  zawodników w  kilku kategoriach: 
najlepsza dziewczyna Luzie Lubasch 
(FFO), najlepszy zawodnik ze szkoły 

podstawowej – Tom Niclas Bott-
cher (FFO), najlepszy gimnazjalista 
– Wiktor Daniszewski, najlepszy 
zawodnik ze szkoły ponadgimna-
zjalnej – Rafał Klimowicz, najlepszy 
zawodnik z  gminy Górzyca – Jacek 
Palmowski.

W  ceremonii dekoracji wzięli 
udział wszyscy uczestnicy, a  także 
przedstawiciele głównych orga-
nizatorów w  osobach Krzysztofa 
Rzóski (sędzia główny), Zbigniewa 
Hołowacza (Gminny Ośrodek Kul-
tury w  Górzycy) i  Roberta Tom-
czaka (prezes FSL – Aktywnych dla 
Powiatu). Najlepszym wręczono 
piękne puchary i  dyplomy. Dzięku-
jemy wszystkim uczestnikom za 
udział.

(rt)

Zbijali na hali
Hala Sportowa SOSiR gościła uczestników 
dorocznego Otwartego Turnieju Siatkówki 
o puchar burmistrza Słubic z okazji Świę-
ta Niepodległości. W imprezie wzięły udział 
3 drużyny, w tym jedna zaprzyjaźniona 
z Frankfurtu nad Odrą. 

Po rozegraniu meczów systemem każdy z każdym okazało się, że ten dzień 
należał do ekipy FSL – Aktywnych dla Powiatu, drugie miejsce zajęła dru-
żyna FVV Frankfurt, a trzecie Huraganu Słubice. Wybrano także najlepszych 
zawodników indywidualnych: najlepszym atakującym został Rafał Boro-
wiak (FSL – Aktywni dla Powiatu), a najlepszym rozgrywającym Rene Weiss 
(Frankfurt). Turniej został sfi nansowany przez gminę Słubice. 

(rt)

W powiecie słubickim mamy wielu znakomitych szachistów. 

Zwycięska drużyna FSL- Aktywni dla Powiatu. 
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Ferie na 
lodowisku? 
Za darmo!

Gmina wyróżniona za 
sportowe wyniki

Marszałek Elżbieta Polak doceniła gminę Słubice za wspieranie spor-
tu, co przełożyło się w 2015 roku na wysokie wyniki w ogólnopolskim 
współzawodnictwie dzieci i młodzieży. Pod koniec grudnia w Drzon-
kowie przekazano wyróżnienie dla Słubic od władz samorządu woje-
wództwa lubuskiego. 

Mamy plac do street workout – nareszcie!

Mikołaj na sportowo
SOSiR Słubice był organizatorem tradycyjnych już „Mikołajek na spor-
towo” dla słubickich przedszkoli. 

Co przyniósł 
nam mijający 

rok w sporcie? 

Przed nami ferie zimowe. 
Słubicki Ośrodek Sportu 
i  Rekreacji dzięki wsparciu 
gminy Słubice organizuje 
Akcję Zima 2016. W  ra-
mach tej akcji, od 18 do 
31 stycznia, oferujemy 
wszystkim mieszkańcom 
bezpłatne korzystanie z na-
szych obiektów. Wolny czas 
można spędzić na lodo-
wisku, codziennie od 10.00 
do 12.30 i od 13.00 do 14.30. 
Nie tylko wstęp jest dar-
mowy, ale też łyżwy i  kaski 
(dla dzieci do lat 12). 

Zapraszamy też na halę 
sportową przy ul. Piłsud-

Na placu znajdują się instalacje za-
równo dla najmłodszych jak i nieco 
starszych dzieci, a  także elementy 
do ćwiczeń fi tness. Pojawił się także 
“pająk”, na którym każde dziecko 
może wypróbować swoich sił 
w wspinaczce.

 Cieszę się, że udało się zre-
alizować to, o  co zabiegaliśmy 
w  magistracie w  2014 r. jako sto-
warzyszenie Nasze Slubice PL, 
choć nie jest to plac workout na-
szych marzeń, ale jesteśmy z niego 
bardzo zadowoleni. Liczymy, że 
w  przyszłości uda się poszerzyć 
ofertę workout/parkour o  dodat-
kowe instalacje, terenu jest tu pod 
dostatkiem.

 Słubiczanin Maciej Chojka, któ-
rego spotkałem na placu, od lat 
trenuje na urządzeniach workout. 
Opowiedział mi co sprawiło, że 
zainteresował się tą dyscypliną. – 
Moja przygoda ze street workout 
zaczęła się w  maju 2011 roku, po 
obejrzeniu fi lmiku ,,Hannibal For 
King’’, który bardzo mnie zainspi-
rował i  zmotywował do treningów 
– wspominał. – Korzystając z okazji, 
chciałbym zarazić Was moją eks-
cytacją street workoutem, pokazać, 
że trening uliczny można łączyć np. 
z  bieganiem, a  przy tym dobrze się 
bawić. Systematyka, pracowitość 
i  wewnętrzna motywacja to klucz 
do sukcesu. Zachęcam Was do upra-

Plac to część większego kompleksu rekreacyjno-zabawowego, poło-
żonego przy alei Niepodległości, nieopodal kościoła pw. Najświętszej 
Marii Panny Królowej Polski w Słubicach.

wiania tego sportu, mam nadzieję, 
że każdy znajdzie tu coś dla siebie – 
ćwiczenia siłowe i stabilizacja są nie-
zbędne do innych sportów – również 
wytrzymałościowych – mówi Maciej 
Chojka.

 Z  tego miejsca chciałbym ser-
decznie podziękować wszystkim 
zaangażowanym w  powstanie tego 
kompleksu wraz z  placem street 
workout/parkour. Ogromne podzię-
kowania również dla sponsorów, bo 
wiem, że bez ich wkładu ciężko by-
łoby zrealizować tę  inwestycję.

Daniel Szurka
Radny Rady Miejskiej w Słubicach

kontakt: daniel@szurka.pl
www.naszeslubice.pl

 – Doceniając podejmowane przez 
Pana gminę działania na rzecz lubu-
skiego sportu, składam gratulacje, 
w  związku z  uplasowaniem się na 
wysokiej pozycji w klasyfi kacji ogól-
nopolskiego współzawodnictwa 
sportowego dzieci i  młodzieży, ko-
lejny rok z rzędu – gratulowała bur-

mistrzowi Tomaszowi Ciszewiczowi 
marszałek województwa E. Polak. 
– Dziękuję za podejmowany trud 
i  inicjatywy, które dzięki pełnemu 
zaangażowaniu realizowane są na 
najwyższym poziomie i  wpływają 
na pozytywny wizerunek całego na-
szego województwa – dodała prze-

kazując także burmistrzowi piękna, 
pamiątkową statuetkę. Wysokie 
wyniki gminy Słubice w  ogólno-
polskim współzawodnictwie spor-
towym dzieci i  młodzieży w  2015 
roku uhonorował także starosta 
Piotr Łuczyński.

(beb) 

Największe sukcesy słubickich 
sportowców to: medale mi-
strzostw świata Sofi i Ennaoui 
(brąz i  srebro) w  biegach sztafe-
towych, Anny Harkowskiej po-
dwójnej wicemistrzyni świata 
w  kolarstwie ( w  jeździe indywi-
dualnej na czas i wyścigu ze startu 
wspólnego), a  także Małgorzaty 
Krzyżan – wicemistrzyni świata 
weteranów w  rzucie dyskiem. 

Był też srebrny medal Sofi i na 
Młodzieżowych Mistrzostwach 
Europy i  dwa złote medale na 
Młodzieżowych Mistrzostwach 
Polski w LA, a także złoty medal 
M. Krzyżan w  MPW, brązowy 
medal Oli Małysz w  MPJ, złoty 
medal Szymona Karasiewicza 
w  OOM czy złoty medal Anto-
niego Plichty w MPM.

Ryszard Chustecki

Dziękujemy serdecznie wszystkim 
młodym uczestnikom dorocznego 
festynu sportowo – rekreacyjnego 
dla przedszkolaków. Impreza od-
była się piątek 11 grudnia , a  halę 

sportową SOSiR odwiedziły dzieci 
z czterech przedszkoli: „Jarzębinka”, 
„Pinokio”, „Miś uszatek” i  oddziału 
przedszkolnego w  Kunowicach. 
Stworzyliśmy z nich 7 drużyn 15-oso-

bowych, które jak zwykle miały do 
pokonania konkurencje w  formie 
toru przeszkód. Na koniec wszyscy 
otrzymali dyplomy uczestnictwa 
i słodkie niespodzianki. (rt)

Tak się bawiły przedszkolaki podczas Mikołajek.
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skiego, od 9.00 do 13.00. 
Ze względu na ograniczoną ilość osób, które mogą korzystać z lodowiska 

prosimy grupy zorganizowane (półkolonie) o  wcześniejsze zgłoszenie (tel. 
506 400 821). Mieszkańcy, którzy będą chcieli indywidualnie skorzystać z lo-
dowiska mogą to zrobić na podstawie dowodu tożsamości. 

(rt)
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Nasza „jedynka”  świętowała swoje 70. urodziny 
- Szkoła Podstawowa nr 1 była pierwszą placówką oświatową, która po wojnie została otwarta w Słubicach – wspominała podczas grudniowej uroczystości dyrektor szkoły Magdalena Iłowska. 
Spotkali się w niej absolwenci, nauczyciele – ci, którzy uczyli tu przed laty, jak i ci, którzy pracują tu nadal – oraz dziesiątki osób, które noszą w sobie wspomnienia związane z tym miejscem. 
Wśród gości był m.in. Czesław Żukowski, który przez wiele lat pełnił funkcję dyrektora szkoły i jedne z pierwszych uczennic tej szkoły: Danuta Małachowska i Mirosława Lipicz. - Jestem prze-
konana, że dzisiejszy dzień będzie też momentem przywoływania w pamięci kolegów, koleżanek, nauczycieli, ale także świętem wzruszeń – mówiła M. Iłowska. – Powrót do szkoły to bowiem 
powrót do tego, co w pamięci ocalało jako obraz najpiękniejszych lat życia. Współczesna szkoła jest niewątpliwie inna. Obiektywnie musimy przyznać, że wiele zmieniło się przez ten czas. Czy 
znajdziecie w niej, Państwo, swoje ławki, swój autograf wyryty na tablicy – niestety nie – ale wiem, że na pewno przy jej zwiedzaniu towarzyszyć Wam będą wielkie emocje. Zajrzycie w stare 
kąty, by szukać w nich wspomnień – zachęcała.

(beb)

Młodzież z Bohemy wytańczyła sukces! 
Klaudia Kozinoga i Maciej Słodownik, podopieczni Henryka Lechelta, zajęli trzecie miejsce na najbardziej prestiżowej 
imprezie tanecznej w Polsce – Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Wieczystego, który odbył się pod koniec grudnia 
w Krakowie. To dało im jednocześnie awans do wyższej klasy tanecznej. Sukces wytańczyła też druga nasza para: Emi-
la Artiuchow i Janek Jędrzejewski. 

- Obie pary tańczyły cały program: 
10 tańców standardowych i  łaciń-
skich – opowiada ich nauczyciel H. 
Lechelt. Ze swoich podopiecznych 
jest bardzo dumny, bo to najwyższe 
wyróżnienie w  12-letniej historii 
Projectu NM Bohema. – Krakowski 
turniej odwołuje się do prof. Ma-
riana Wieczystego, twórcy pol-
skiego tańca towarzyskiego, który 
najpierw prowadził swoją szkołę we 
Lwowie, a  po wojnie w  Krakowie. 
Wychował całą rzeszę nauczycieli 
– opowiada H. Lechelt. Podkreśla 
też, że na turniej o  Puchar Wie-
czystego zjeżdżają tancerze z  całej 
Polski. Słubiczanie pojechali tam 
pierwszy raz. - Tym bardziej jest 
dumny z  udziału w  fi nale Klaudii 

i  Macieja. Wystąpili w  klasie C, 
w  której startowało 38 par. I  we-
szli do fi nału! W  nocnej gali ta-
necznej zajęli 3 miejsce – cieszy się 
H. Lechelt. Powód do radości był 
podwójny, bo pierwsza trójka par 
dostaje też automatycznie awans do 
wyższej klasy. – Teraz Klaudia z Ma-
ciejem, są już w klasie B, czyli dru-
giej lidze tanecznej – dodaje twórca 
Bohemy. Młodsza od nich o  2 lata, 
para szesnastolatków: Emila Artiu-
chow i  Janek Jędrzejewski też ma 
się z  czego cieszyć. Oni wystarto-
wali w klasie E i weszli do półfi nału. 
W  ich kategorii startowało 40 par, 
więc też jest to niewątpliwy sukces 
tancerzy z Bohemy. 

(beb) Klaudia Kozinoga i Maciej Słodownik mają powody do radości. Są trzecią parą taneczną w Polsce w swojej kategorii.  
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Podziękowania 
za lAbiRynT

Wykorzystując fakt wydania kalendarza Galerii Okno na 2016 rok 
kurator galerii i jednocześnie kurator i główny i organizator Festiwalu 
Nowej Sztuki lAbiRynT – Anna Panek-Kusz, razem z Tomaszem Fe-
dyszynem podziękowali uczniom Zespołu Szkół Licealnych w Słubi-
cach za zaangażowanie w działania festiwalowe. 

Zajęcia dla 
przedszkolaków 
w Galerii OKNO

Rentgenogramy na wystawie Galeria OKNO
Serdecznie zapraszamy do galerii 
OKNO. Tym razem proponujemy przy-
godę z fotografi ą rentgenowską, którą 
do swoich realizacji artystycznych 
wykorzystują: Joanna Stoga i  Nick 
Veasey. Będzie to swoisty dialog arty-
styczny, prezentacja autorów, którzy 
do fotografowania wykorzystują 
promienie rentgenowskie, jednak 
stylistyka, problematyka i  tematyka 
prac jest odmienna. Joanna Stoga to 
artystka znajdująca się w  czołówce 
artystów polskich wykorzystują-
cych do rejestracji obrazu promienie 
X. Na wystawie zobaczymy serie jej 
prac pt „Eden”, które z  naniesionym 
kolorem i  podjętą tematyką rajskiej 
krainy odkrywa przed widzem niesa-
mowity świat roślin i  ptaków. Prace 
Nicka Veseja są natomiast mocno 
osadzone w  teraźniejszości i  w  kolo-
rystyce czarno-białego rentgenu. Nie 
jest jednak minimalistą, intrygują 
go wielkie obiekty, które są jego zna-
kiem rozpoznawczym. Prześwietlił 
już m.in. samolot, autobus, samo-
chód. Podejmuje również działania 
poznawcze, usytuowane na granicy 
nauki i sztuki zestawiając np. kolejno 
uchwyconego w ruchu bejsbolistę.   

Zapraszam na tę pierwszą w  tym 
roku ekscytującą wystawę, którą wy-
szukałam dla państwa podczas 9. edycji 
Biennale Fotografi i i w Poznaniu w Ga-
lerii Miejskiej „Arsenał”. Po wernisażu 
o   19.00 odbędzie się spotkanie autor-
skie z Joanną Stogą 

Anna Panek-Kusz
Kurator Galerii OKNO

Od samego początku istnienia fe-
stiwalu w Słubicach, to jest od 2010 
roku, uczniowie tej szkoły, jako wo-
lontariusze, biorą aktywny udział 
w  przygotowaniach tego wielkiego, 
międzynarodowego wydarzenia po 
obu stronach Odry. 

I  tym razem uczniowie poma-
gali w  sprawnym przeprowadzeniu 
festiwalu, w  montażu wystaw 
w  Słubicach i  we Frankfurcie, ale 

jednocześnie mieli niepowtarzalną 
okazję bliskiego kontaktu z  arty-
stami z  całego świata oraz z  ich 
sztuką. Te trzy festiwalowe dni to 
możliwość udziału w  wykładach, 
prezentacjach fi lmów artystycz-
nych, rozmów z  artystami i  przede 
wszystkim okazja udziału w  ponad 
dwudziestu różnych wystawach 
i  prezentacjach. To również nie-
ustanne lekcje sztuki, poznawanie 

ciekawych, mniej znanych, często 
nowatorskich technik i form wypo-
wiedzi artystycznej.

Dziękując dyrekcji szkoły i  na-
uczycielom za przychylność festiwa-
lowi, Dorocie Rutce za koordynację 
działań uczniów w ramach festiwalu 
i przede wszystkim zaangażowanym 
uczniom, przekazano wszystkim 
najnowsze kalendarze Galerii Okno. 

(ap)

Kalendarze dostali m.in.: Agata Malanowska, Kalina Marzyńska, Patrycja Patynowska, Maria Piórkowska, Rafał Reiter, Natalia Szulejko, 

Marta Świder, Makary Wawrzyniak, Kamil Wołczek, Aleksandra Zyga.
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W środę 16 grudnia dzieci z grupy 
„Biedronki” z  Przedszkola Sa-
morządowego nr 1 „Jarzębinka” 
w  Słubicach w  ramach wieloletniej 
współpracy z  galerią OKNO uczest-
niczyły w  bożonarodzeniowych 

domach. Na zakończenie podobnie 
jak na wcześniejszych zajęciach cze-
kała na przedszkolaków słodka nie-
spodzianka. Już w drodze powrotnej 
do przedszkola dzieci pytały, kiedy 
będzie następne spotkanie w galerii 

warsztatach plastycznych. Dla dzieci 
zostały przygotowane drewniane 
witraże, które dzieci z  wielką rado-
ścią pomalowały mazakami i  ozdo-
biły gałązkami choinki. Zajęcia 
wszystkim bardzo się podobały. 
Dzieci z  dumą prezentowały swoje 
dzieła. Kolorowe witraże z  pewno-
ścią były świąteczną dekoracją w ich 

OKNO. Ania Panek – Kusz kilka razy 
w  roku w  sposób wzbudzający cie-
kawość przygotowuje dla naszych 
przedszkolaków warsztaty dosto-
sowane do ich wieku, które są dla 
nich inspiracją a  przede wszystkim 
bardzo dużą przyjemnością. 

Mariola Jasiniak
nauczycielka przedszkola Jarzębinka 



14 gazeta Słubicka   1/2016   14 sty cznia

Volkshochschule Frankfurt (Oder), Gartenstr. 1, 15230 Frankfurt (Oder)
Kontakt w języku polskim: tel.: +49 335 500 800 21, fax: +49 335 500 800 20 
e-mail: nowak@vhs-frankfurt-oder.de
Pełna oferta kursów dostępna jest na naszej stronie internetowej: 
www.vhs-frankfurt-oder.de

Zgłoszenia na wybrane kursy można dokonać poprzez 
naszą stronę internetową www.vhs-frankfurt-oder.de 
lub osobiście w czasie otwarcia sekretariatu:
pon.- wt.  10:00 – 19:00
pt. 10:00 – 12:00

OFERTA KURSÓW 
JĘZYKA NIEMIECKIEGO (DAF)
Osobom zainteresowanym zalecamy przed wyborem 
kursu wypełnienie językowego testu diagnostycznego 
(Online-Einstufungstest) opartego na klasyfi kacji po-
ziomu biegłości językowej wg Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Test jest dostęp-
ny na stronie internetowej VHS we Frankfurcie nad Odrą 
pod adresem www.vhs-frankfurt-oder.de pod zakładką 
Programm > Srachen > Online-Einstufungstest.
Uwaga: podane ceny kursów języka niemieckiego 
(DaF) są już obniżone o 50%! Nie przysługują na nie 
dodatkowe zniżki.

 Język niemiecki dla początkujących – A1
Kursy dla słuchaczy początkujących z zerową lub mi-
nimalną znajomością niemieckiego. Oprócz podstaw 
gramatyki uczymy słownictwa w zakresach: rodzina, 
praca, zakupy, podróże. Główny nacisk leży na mówie-
niu i słuchaniu ze zrozumieniem.

 KURS B 404.01 – POZIOM A1.1
Termin: 22.02.2016. - 13.06.2016, 90 godz.
Dzień / godz.: pon., śr., 17:00 -19:25
Koszt: 6-9 ucz., 129,00 €, od 10 ucz., 102,00 €

 KURS B 404.02 – POZIOM A1.1
Termin: 27.02.2016 - 07.05.2016, 50 godz.
Dzień / godz.: sob., 9:00 - 13:15
Koszt: 6-9 ucz., 73,00 €, od 10 ucz., 58,00 €

 KURS B 404.03 – POZIOM A1.2
Termin: 09.02.2016 - 07.06.2016, 90 godz.
Dzień / godz.: wt., czw., 17:00 - 19:25
Koszt: 6-9 ucz., 138,00 €, od 10 ucz., 111,00 €

 KURS B 404.04 – POZIOM A1.2
Termin: 09.02.2016 - 07.06.2016, 90 godz.
Dzień / godz.: wt., czw., 17:00 - 19:25
Koszt: 6-9 ucz., 138,00 €, od 10 ucz., 111,00 €

 KURS B 404.05 – POZIOM A1.2
Termin: 13.02.2016 - 23.04.2016, 50 godz.
Dzień / godz.: sob., 9:00 - 13:15
Koszt: 6-9 ucz., 78,00 €, od 10 ucz., 63,00  €

 KURS B 404.06 – POZIOM A1.2
Termin: 08.02.2016 - 01.06.2016, 90 godz.
Dzień / godz.: pon., śr., 10:00 -12:15
Koszt: 6-9 ucz., 138,00 €, od 10 ucz., 111,00 €

 Język niemiecki poziom podstawowy – A2
Kursy przeznaczone są dla osób z początkową znajo-
mością języka, które potrafi ą się już porozumiewać pro-
stymi zdaniami w typowych, codziennych sytuacjach.

 KURS B 404.08 – POZIOM A2.1
Termin:  08.02.2016 - 01.06.2016, 90 godz.
Dzień / godz.: pon., śr., 17:00 - 19:25
Koszt: 6-9 ucz., 138,00 €, od 10 ucz., 111,00 €

 KURS B 404.09 – POZIOM A2.2
Termin: 08.02.2016 - 01.06.2016, 90 godz.
Dzień / godz.: pon., śr., 17:30 - 20:00
Koszt: 6-9 ucz., 138,00 €, od 10 ucz., 111,00 €

 KURS B 404.10- POZIOM A2.2
Termin: 08.02.2016 - 01.06.2016, 90 godz.
Dzień / godz.: pon., śr., 17:30 - 20:00
Koszt: 6-9 ucz., 138,00 €, od 10 ucz., 111,00 €

 KURS B 404.11 – POZIOM A2.2
Termin: 13.02.2016 - 23.04.2016, 50 godz.
Dzień / godz.: sob., 9:00 - 13:15
Koszt: 6-9 ucz., 78,00 €, od 10 ucz., 63,00 €

 Kurs dla polskich uczniów (2. – 3. rok nauki)
Kurs skierowany jest do polskich uczniów, którzy przy-
najmniej od roku uczą się języka niemieckiego i chcieliby 
ugruntować swoje umiejętności w niemieckojęzycznym 
otoczeniu. Główny nacisk będzie leżał na swobodnym 
mówieniu i słuchaniu ze zrozumieniem. Trening będzie 
też obejmował specyfi kę wymowy.

 KURS B 404.12 – POZIOM A2.1
Termin: 11.02.2016 - 09.06.2016, 30 godz.
Dzień / godz.: czw., 15:00 - 16:30
Koszt: 6-9 ucz., 48,00 €, od 10 ucz., 39,00 €

 Język niemiecki poziom średni – B1
Kursy adresowane do obcokrajowców oraz osób 
zainteresowanych z Polski, które opanowały już pod-
stawową znajomość języka, tzn. umiejących rozumieć 
wypowiedzi na tematy życia w  normalnym tempie 
oraz analizować teksty pomimo pewnej zawartości 
nieznanego słownictwa.

 KURS B 404.13 – POZIOM B1.1
Termin: 09.02.2016 - 07.06.2016, 90 godz.
Dzień / godz.: wt., czw., 17:45 - 20:10
Koszt: 6-9 ucz., 138,00 €, od 10 ucz., 111,00 €

 KURS B 404.14 – POZIOM B1.3
Termin: 09.02.2016 - 07.06.2016, 90 godz.
Dzień / godz.: wt., czw., 17:30 - 20:00
Koszt: 6-9 ucz., 138,00 €, od 10 ucz., 111,00 €

 KURS B 404.15 – POZIOM B1.4
Termin: 08.02.2016 - 01.06.2016, 90 godz.
Dzień / godz.: po., śr., 17:30 - 20:00
Koszt: 6-9 ucz., 138,00 €, od 10 ucz., 111,00 €

 Język niemiecki poziom średni – B2
Kursy skierowane do słuchaczy, którzy uzyskali certy-
fi kat B1 lub posiadają umiejętności na tym poziomie. 
Oznacza to, że potrafi ą bez problemu porozumiewać się 
w sytuacjach życia codziennego, choć jeszcze z błędami 
i przy ograniczonym zasobie słownictwa. Celem zajęć jest 
przede wszystkim doskonalenie umiejętności słuchania 
ze zrozumieniem, mówienia i czytania, praktyczny tre-
ning słownictwa, poszerzanie struktur gramatycznych.

 KURS B 404.16 – POZIOM B2.1
Termin: 25.02.2016 - 23.06.2016, 60 godz.
Dzień / godz.: pon., czw., 17:30 - 19:00
Koszt: 6-9 ucz., 93,00 €, od 10 ucz., 75,00 €

 KURS B 404.17 – POZIOM B2.3
Termin: 08.02.2016 - 01.06.2016, 60 godz.
Dzień / godz.: pon., śr., 19:30 - 21:00
Koszt: 6-9 ucz., 93,00 €, od 10 ucz., 75,00 €

 Język niemiecki poziom zaawansowany – C1
Kursy adresowane są do osób, które bez większych 
ograniczeń porozumiewają się w sytuacjach życia co-
dziennego oraz zawodowego i nadal pragną poszerzać 
swoje umiejętności. Po zrealizowaniu całości poziomu 
(ok. 3-4 semestrów) słuchacze będą mogli się płynnie 
i precyzyjnie porozumiewać oraz bez problemu rozumieć 
dłuższe wypowiedzi ustne i fi lmy. Rozumieć też będą 
złożone teksty lub artykuły fachowe.

 KURS B 404.18 – POZIOM C1.1
Termin: 25.02.2016 - 23.06.2016, 60 godz.
Dzień / godz.: pon., czw., 19:15 - 20:45
Koszt:  6-9 ucz., 93,00 €, od 10 ucz., 75,00 €

 KURS B 404.19 – POZIOM C1.2 
Termin: 22.02.2016 - 15.06.2016, 90 godz.
Dzień / godz.: pon., śr., 17:00 - 19:25 
Koszt: 6-9 ucz., 138,00 €, od 10 ucz., 111,00 €

 Język niemiecki poziom zaawansowany – C2
Wymagana jest znajomość języka niemieckiego na po-
ziomie C1. W ramach kursów przekazywane i ćwiczone 
będą umiejętności językowe na poziomie akademickim. 
Po ukończeniu cyklu kursów (ok. 3 semestry) możliwe 
jest zdobycie Certyfi katu Instytutu Goethego C2.

 KURS B 404.20 – POZIOM C2.1
Termin: 25.02.2016 - 23.06.2016, 60 godz.
Dzień / godz.: pon., czw., 17:30 - 19:00
Koszt: 6-9 ucz., 93,00 €, od 10 ucz., 75,00 €

JĘZYK NIEMIECKI – KURSY 
SPECJALISTYCZNE I INTENSYWNE

 Kurs intensywny dla zaawansowanych B1+
Dwutygodniowy kurs intensywny, skierowany do osób, 
które przygotowują się do zdobycia certyfi katu B1.

 KURS B 404.21 – POZIOM B1+
Termin: 18.07.2016 - 29.07.2016, 60 godz.
Dzień / godz.: pon.-pt., 9:00 - 14:15
Koszt: 6-9 ucz., 93,00 €, od 10 ucz., 75,00 €

 Kurs intensywny dla zaawansowanych B2
Kurs zakłada znajomość języka niemieckiego na po-
ziomie B2 i  pomyślany jest jako trening utrwalający 
i doskonalący ustną kompetencję językową.

 KURS B 404.22 – POZIOM B1+
Termin: 01.08.2016 - 12.08.2016, 60 godz.
Dzień / godz.: pon.-pt., 9:00 - 14:15
Koszt: 6-9 ucz., 93,00 €, od 10 ucz., 75,00 €

 Język niemiecki w zawodach medycznych
Warunkiem udziału w kursie jest ogólna podstawowa 
znajomość języka niemieckiego na poziomie ok. B1, czyli 
umiejętność porozumiewania się w życiu codziennym. 
Kurs skierowany jest do polskich lekarzy, farmaceutów 
i  in. pracowników branży medycznej, którzy pragną się 
porozumiewać z  niemieckimi klientami/pacjentami 
w zakresie tematyki medycznej i socjalnej. Kurs zaczyna 
się od ogólnego odświeżenia umiejętności i sprawności 
językowych, po czym stopniowo przechodzi w obszar 
komunikacji zawodowej/fachowej. 

 KURS B 404.23 – POZIOM B1+
Termin: 27.02.2016 - 28.05.2016, 40 godz.
Dzień / godz.: sob., co 14 dni, 09:00 - 13:15
Koszt: 6-9 ucz., 63,00 €, od 10 ucz., 51,00 €

 Kurs przygotowujący do Certyfi katu 
„Deutsch Medizin B2-C1”

Wprowadzenie w strukturę egzaminu oraz trening eg-
zaminacyjny. Wymagana jest odpowiednia znajomość 
języka na poziomie B2.

 KURS B 404.24 – POZIOM B2-C1
Termin:  15.04.2016 - 03.06.2016, 24 godz.
Dzień:  6 x pt., 16:00 - 19:15
Koszt:  5 ucz., 63,00 €

JĘZYK NIEMIECKI-TESTY I EGZAMINY

 Certyfi kat „Deutsch B1 i B2“ (telc)
W myśl przepisów nowego prawa imigracyjnego w celu 
uzyskania obywatelstwa niemieckiego należy wykazać 
znajomość języka niemieckiego na poziomie B1. Egzami-
ny są oczywiście otwarte dla wszystkich cudzoziemców 
chcących sprawdzić swoją znajomość języka lub potrze-
bujących stosownego zaświadczenia. Zgłoszenia należy 
dokonać najpóźniej na 30 dni przed terminem egzaminu.

Terminy: sob., 19.03.2016, 9:00 - 15:00
 sob., 18.06.2016, 9:00 - 15:00
Koszt:  121,00 €

 Certyfi kat „DeutschPfl ege B1-B2”
Termin: sob., 11.06.2016, 9:00 - 15:00
Koszt:  121,00 €

 Certyfi kat „Deutsch Medizin B2-C1”
Warunkiem podjęcia pracy lekarza w Niemczech jest po-
świadczona znajomość języka na poziomie co najmniej B2. 
Zakres egzaminu certyfi katowego obejmuje ogólne zasto-
sowanie języka w dziedzinie medycyny. Zgłoszenia należy 
dokonać najpóźniej na 30 dni przed terminem egzaminu.

Termin: sob., 11.06.2016, 9:00 - 15:00
Koszt:  155,00 €

 Certyfi katy Instytutu Goethego
Dla chętnych, którzy chcą uzyskać wyższy certyfi kat Instytu-
tu Goethego (poziom B2, C1 lub C2) oferujemy stałe terminy 
egzaminu. Nie obowiązuje minimalna liczba uczestników. 
Zgłoszenia należy dokonać co najmniej na 3 tygodnie przed 
terminem egzaminu.
Terminy: sob., 12.03.2016, 9:00 - 15:00
 sob., 25.06.2016, 9:00 - 15:00
Koszt:  Poziom B2 - 155,00 €
 (ucz. z zewnątrz 205,00 €)

 Poziom C1 - 175,00 €
 (ucz. z zewnątrz 255,00 €)
 Poziom C2 - 225,00 €
 (ucz. z zewnątrz 300,00 €)

OFERTA KURSÓW PROWADZONYCH 
PRZEZ DWUJĘZYCZNYCH 
INSTRUKTORÓW 
(W JĘZYKU POLSKIM I NIEMIECKIM) 

 Warsztaty – malarstwo olejne i akrylowe

 KURS B 205.04
Termin: 23.02.2016 - 19.04.2016, 16 godz.
Dzień / godz.: wt., 18:45 - 20:15
Koszt:  6-9 ucz., 51,00 €, 10-12 ucz., 44,00 €

 Aroha® Training dla ciała i duszy

 KURS B 302.31
Termin: 16.02.2016 - 22.03.2016, 8 godz.
Dzień / godz.: wt., 17:30 - 18:30
Koszt: 6-9 ucz., 35,00 €, od 10 ucz., 30,50 €

 KURS B 302.33
Termin: 12.04.2016 - 24.05.2016, 8 godz.
Dzień / godz.: wt., 17:30 - 18:30
Koszt: 6-9 ucz., 35,00 €, od 10 ucz., 30,50 €

 Zumba® – Step

 KURS B 302.36
Termin: 16.03.2016 - 25.05.2016, 12 godz.
Dzień / godz.: śr., 16:30 - 17:30
Koszt: 6-9 ucz., 51,00 €, od 10 ucz., 44,00 €

 KURS B 302.37
Termin: 01.06.2016 - 20.07.2016, 12 godz.
Dzień / godz.: śr., 16:30 - 17:30
Koszt: 6-9 ucz., 51,00 €, od 10 ucz., 44,00 €

 Zumba® – Fitness + Shape

 KURS B 302.39
Termin: 18.03.2016 - 03.06.2016, 12 godz.
Dzień / godz.: pt., 16:00 - 17:00
Koszt: 6-9 ucz., 51,00 €, od 10 ucz., 44,00 €

 KURS B 302.40
Termin: 10.06.2016 - 15.07.2016, 12 godz.
Dzień / godz.: pt., 16:00 - 17:00
Koszt: 6-9 ucz., 51,00 €, od 10 ucz., 44,00 €

 Body vital: Pilates, Yoganastik & Body Art

 KURS B 302.23
Termin: 10.02.2016 - 20.04.2016, 12 godz.
Dzień / godz.: śr., 19:15 - 20:15
Koszt: 6-9 ucz., 51,00 €, od 10 ucz., 44,00 €

 KURS B 302.24
Termin: 27.04.2016 - 22.06.2016, 12 godz.
Dzień / godz.: śr., 19:15 - 20:15
Koszt: 6-9 ucz., 51,00 €, od 10 ucz., 44,00 €

 Łucznictwo: krótki kurs dla początkujących

 KURS B 302.43
Termin: czw., 28.04.2016, 17:00 - 19:15
Koszt: 10,00 €

 Pyszne, warzywne i nieskomplikowane 
potrawy – gotowanie po wegańsku

 KURS B 307.22
Termin: sob., 21.05.2016, 10:30 - 12:45
Koszt: 15,00 €

Volkshochschule
Frankfurt (Oder)

Reklama
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INFORMACJA

W  Urzędzie Miejskim w  Słubicach 

w dniu  8 stycznia 2016 r. na okres 21 

dni, tj. od dnia   8 stycznia 2016 r. do 

dnia 29 stycznia 2016 r. wywieszono 

zarządzenie Nr  4 /2016 Burmistrza 

Słubic w sprawie ogłoszenia wykazu 

pomieszczeń gospodarczych prze-

znaczonych do oddania w najem na 

okres do 3 lat:

• Słubice, ul. Wojska Polskiego 150, 

pow. lokalu 6,17 m2, z przeznacze-

niem na pomieszczenie gospo-

darcze, 

• Słubice,  ul. Wojska Polskiego 168, 

pow. lokalu 7,66 m2, z  przezna-

czeniem na pomieszczenie go-

spodarcze.

• Słubice,  ul. Paderewskiego 29, 

pow. lokalu 3,73 m2, z  przezna-

czeniem na pomieszczenie go-

spodarcze,

• Słubice,  ul. 1 Maja 10, pow. lokalu 

6,78 m2, z przeznaczeniem na po-

mieszczenie gospodarcze,

• Słubice,  ul. 1 Maja 11, pow. lokalu 

9.09 m2, z przeznaczeniem na po-

mieszczenie gospodarcze,

• Słubice,  ul. Słowiańska 10 , pow. 

lokalu 6,84 m2, z przeznaczeniem 

na pomieszczenie gospodarcze,

• Słubice,  ul. Słowiańska 10 , pow. 

lokalu 6,47 m2, z przeznaczeniem 

na pomieszczenie gospodarcze,

• Słubice,  ul. Żeromskiego 15, pow. 

lokalu 5,67 m2, z przeznaczeniem 

na pomieszczenie gospodarcze,

• Słubice,  ul. Plac Wolności 13, pow. 

lokalu 5,58 m2, z przeznaczeniem 

na pomieszczenie gospodarcze,

• Słubice,  ul. Wrocławska 4, pow. 

lokalu 7,25 m2, z przeznaczeniem 

na pomieszczenie gospodarcze,

• Słubice,  ul. Wrocławska 4, pow. 

lokalu 7,39 m2, z  przeznaczeniem 

na pomieszczenie gospodarcze,

• Słubice,  ul. Wrocławska 4, pow. 

lokalu 7,12 m2, z  przeznaczeniem 

na pomieszczenie gospodarcze.

Zadbajmy o środowisko

 Plan Gospodarki Niskoemi-
syjnej dla gminy Słubice 

Wychodząc naprzeciw trendom, które mają na celu redukcję emisji 
gazów cieplarnianych, a przede wszystkim w trosce o środowisko 
naturalne naszej gminy przystąpiliśmy do opracowania i wdrożenia 
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN).

Rośnie liczba cyberprzestępstw. 
Jak nie dać się
internetowym oszustom?

W 2015 roku o ponad 110 proc. wzrosła liczba oszustw bankowych. 
Według statystyk Komendy Głównej Policji w ub. roku stwierdzono 
42 880 cyberprzestępstw. Jak nie dać się internetowym oszustom?

10.02.2016, godz. 18:00
Aula Collegium Polonicum

bilety 90 zł, do nabycia w SMOKu

Plan gospodarki niskoemisyjnej ma 
m. in. przyczynić się do osiągnięcia 
celów, które są określone w  pa-
kiecie klimatyczno-energetycznym 
do roku 2020. Chodzi tutaj przede 
wszystkim o  redukcję emisji gazów 
cieplarnianych, zwiększenia udziału 
energii pochodzącej ze źródeł od-
nawialnych oraz poprawę jakości 
powietrza na obszarach, na których 
odnotowano przekroczenia jakości 
poziomów dopuszczalnych stężeń 
w  powietrzu. Plan Gospodarki Ni-
skoemisyjnej jest przede wszystkim 
dokumentem strategicznym, któ-
rego celem jest określenie wizji roz-

woju gminy  w kierunku gospodarki 
niskoemisyjnej. Jego kluczowym 
elementem jest wyznaczenie celów 
strategicznych i  szczegółowych re-
alizujących określoną wizję gminy. 
To jeden z kluczowych dokumentów 
dla gminy, która poważnie myśli 
o swoim rozwoju w najbliższych la-
tach.

Zapraszamy mieszkańców do 
udziału w  konsultacjach społecz-
nych, które prowadzić będziemy od 
18 stycznia 2016 do 8 lutego 2016r. 

Harmonogram konsultacji:
18.01.2016 – 08.02.2016 – kon-

sultacje projektu Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej na stronie  www.
slubice.pl w  celu zapoznania się 
z  projektem oraz wniesienia ewen-
tualnych uwag. 

21.01.2016r. od 12.00 do 14.00 
- spotkanie otwarte dla osób zain-
teresowanych PGN. Miejsce:  Urząd 
Miejski w  Słubicach, ul. Akade-
micka 1, II piętro sala konferencyjna.

02.02.2016r. – 13.00 spotkanie z za-
rządcami wspólnot mieszkaniowych 
oraz przedstawicielami spółdzielni 
mieszkaniowych. Miejsce: Urząd 
Miejski w Słubicach, ul. Akademicka 
1, II piętro sala konferencyjna. 

(pk)

Każdego dnia przeciętny Polak 
spędza ponad trzy godziny w  Inter-
necie. Robimy zakupy internetowo, 
płacimy za nie kartą kredytową, zała-
twiamy sprawy urzędowe, kontaktu-
jemy się z bankiem. Z Raport Norton 
wynika, że w 2013 r. 6 milionów Po-
laków padło ofi arą cyberprzestęp-
stwa, a  najnowsze dane Komendy 
Głównej Policji pokazują, że liczba 
oszustw internetowych rośnie w  za-
trważającym tempie - z 2,5 tys. w 2014 
r. do 4 tys. do września 2015 r. 

„Pomysłowość złodziei danych 
osobowych nie zna granic. Mogą 
podszyć się pod Twój bank, fi rmę 
szukającą pracowników albo sklep 
internetowy - czytamy na plat-
formie edukacyjnej Nieskradzione.
pl, która została uruchomiona 
przez Komendę Główną Policji we 
współpracy z  Biurem Informacji 
Kredytowej. Nieuważny internauta 
łatwo da się nabrać i udostępni oszu-
stom wszystkie informacje, o  które 

poproszą. Nie wszyscy oszuści są 
równie wyrafi nowani - stosują zło-
śliwe oprogramowanie, przekupują 
pracowników różnych instytucji lub 
po prostu kradną portfele i torebki. 

Skradzione dane osobowe oszuści 
internetowi wykorzystują np. do za-
ciągnięcia pożyczek przez Internet 
lub w  fi rmie udzielającej „chwi-
lówek”. 

„Spłata cudzego kredytu to naj-
częstszy problem ofi ar cyberprze-
stępców. Okradziony o  wszystkim 
dowiaduje się dopiero, gdy otrzyma 
wezwanie do zapłaty lub telefon 
z fi rmy windykacyjnej” -  podkreślają 
eksperci platformy edukacyjnej. 

Oszuści internetowi wykorzystują 
też dane skradzionych kart kredyto-
wych do zrobienia zakupów przez 
Internet, czy na zapłatę noclegu 
w drogim hotelu. 

Aby uniknąć podobnych pro-
blemów, warto zachować czujność, 
gdy ktoś prosi o nasze dane osobowe, 

nie otwierać maili od nieznanych osób 
i nie odwiedzać podejrzanych stron. 

Biuro Informacji Kredytowej 
zaleca też m.in. wybieranie bez-
piecznych sklepów internetowych, 
dokonywanie płatności wykorzy-
stując certyfi kowanych pośred-
ników. Ze względów bezpieczeństwa 
nigdy nie powinno podawać się lo-
ginu i  hasła, używać różnych haseł 
dostępu i  zmieniać je regularnie, 
nie zezwalać na zapamiętywanie 
hasła przez przeglądarkę, sprawdzać 
czy w  adresie internetowym banku 
znajduje się fraza https, jeśli nie nie 
powinno się tam pozostawiać żad-
nych danych, wylogowywać się po 
zakończeniu transakcji oraz używać 
programów antywirusowych. 

Więcej o  zasadach ochrony toż-
samości i  bezpieczeństwie w  Inter-
necie można przeczytać na portalu 
http://www.nieskradzione.pl/

Źródło: Kurier samorządowy Polskiej 
Agencji Prasowej  

Rekordo-
wo dużo 
porzuco-
nych psów

Aż 40 czworono-
gów musieli od-
wieźć w ubiegłym 
roku do schroniska 
strażnicy miejscy. 
Zanim zdecyduje-
my się na psa roz-
ważmy to bardzo 
dokładnie, żeby 
później nie skazy-
wać zwierzęcia na 
porzucenie. 

Niektórzy w  sposób nierozważny 
decydują się na psa, a  potem gdy 
zaczyna on przeszkadzać, albo 
staje się kłopotliwy, bezlitośnie 
porzucają czworonoga. Prawie 
nie ma tygodnia, żeby strażnicy 
miejscy nie natknęli się na ulicy 
na błąkającego się psa. Komen-
dant Wiesław Zackiewicz mówi, 
że niedawno znaleziono dwa 
czworonogi, które miały nawet 
 czipy. Zwierzęta, do których nikt 
się nie przyznaje odwożone są do 
schroniska w  Ługach Górzyckich. 
Tylko czasami zdarza się, że psiaki 
są stamtąd  zabierane i znów mają 
prawdziwy dom.  

(beb)
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668 030 562 (24h)

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

„Moje córki, krowy”
od 15 stycznia

„Pitbull: Nowe Porządki”
od 5 lutego

„Excentrycy”
od 22 stycznia

„Planeta Singli”
od 12 lutego

„Nienawistna ósemka”
od 29 stycznia

„Zjawa”
w lutym


