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Nowy dworzec autobusowy, 
pieniądze na utworzenie w sze-
ściu szkołach 32 laboratoriów 
dydaktycznych, blisko 40 mln 
zł dotacji z Unii Europejskiej na 
modernizację sieci kanaliza-
cyjnej w mieście, rozbudowane 
przedszkola, szkoła podsta-
wowa nr 2 i żłobek „Bajka”, 
nowe miejsca pracy, sportowe 
sukcesy słubiczan w Polsce i na 
świecie … to tylko kilka przy-
kładów na to, co nam przyniósł 
2016 rok.   str. 2

Idą ferie. Ci, którzy zostaną 
w domach będą mogli 
korzystać za darmo z krytego 
lodowiska, moc atrakcji 
przygotował Słubicki Miejski 
Ośrodek Kultury.   str. 16

Inwestycje? 
Co przyniesie ten rok?

- To będzie bardzo trudny 
budżet, ale jednocześnie 
pr zełomowy jeśli chodzi 
o inwestycje, które sięgną 
23 mln zł! – mówił podczas 
grudniowej sesji rady 
miejskiej burmistrz Tomasz 
Ciszewicz. Radni przyjęli 
budżet jednogłośnie. 
  str. 3

Magdalena Ciszek-Kozłowska, prezes fi rmy Promet Cargo, 
laureatka VI edycji rankingu „100 Kobiet Biznesu” oraz Łukasz 
Kozłowski kierujący Stowarzyszeniem Odra dla Turystów, które 
uhonorowano za najlepszy produkt turystyczny w Polsce, jakim 
są statki Zefi r i Laguna, odebrali  pod koniec grudnia gratulacje od 
burmistrza Tomasza Ciszewicza.    str. 6

W mroźną niedzielę, na ulice miasta 
wyszło blisko 100 wolontariuszy, 
wśród których była głównie mło-
dzież, choć nie tylko. Na bazar z wła-
snoręcznie upieczonymi rogalikami 
wybrały się panie, które w wolnych 
chwilach grają w  „dwójce” w  piłkę 
siatkową. Postanowiły, że upieką 
ciasta i w ten sposób też „zagrają” dla 
WOŚP. Słodkości  cieszyły się dużym 
powodzeniem najpierw wśród osób 
odwiedzających  Słubicki Miejski 
Ośrodek Kultury, w którym odbywał 
się fi nał WOŚP, a  także potem, gdy 
panie ruszyły w  teren, m.in. na 
bazar.  – Takich osób, które poka-
zały kawał serducha było znacznie 
więcej – opowiada Małgorzata Ho-
ryza ze słubickiego sztabu i  wspo-
mina choćby pracownice banku 
Pekao SA, które od 15.00 do północy 
liczyły zebrane pieniądze. – Za Bóg 
zapłać! – podkreśla M. Horyza. 

Koszulka Łukasza 
Fabiańskiego za 2 tys. zł!  
Z sercem słubiczanie podeszli też do 
licytacji, które towarzyszyły zbiórce.  
Trafi ły na nie m.in. rzeczy podaro-
wane przez Łukasza Fabiańskiego, 
które okazały się największym 
hitem. Jedna z jego koszulek została 
sprzedana za 2 tys. zł, druga za 1 tys. 
zł, natomiast piłka z  autografem 
bramkarza reprezentacji Polski, 
którą podarował Urząd Miejski, po-
szła za 800 zł. 

Nabywcę znalazła też fl aga 
z herbem gminy (1100 zł), wycieczka 
rowerowa z  burmistrzem (1300 zł), 
jogging z  zastępcą burmistrza (400 
zł), unikalna replika dzwonu z  Ko-
ścioła Mariackiego podarowana 
przez T. Ciszewicza (500 zł), wizyta 
w  winnicy, której współwłaści-
cielem jest Grzegorz Turnau (1400 
zł - w  całej Polsce na aukcje trafi ły 
tylko dwa takie vouchery). Za 600 
zł sprzedano rejs Zefi rem po Odrze, 
a po 500 zł płacono za: zaproszenie 
do loży VIP na  pierwszy mecz w se-
zonie Stali Gorzów, która zmierzy się 
30 czerwca z  ROW Rybnik (prezent 
od fi rmy Promet Cargo z Kunowic), 
reklamę w  Gazecie Słubickiej, 
a  także pobyt w hotelu w Poznaniu 

połączony z uroczystą kolacją (spon-
sorem jest Hotel Kaliski).  Na aukcję 
trafi ł też nowy wózek inwalidzki, 
który za 500 zł kupił mieszkaniec 
Słubic, by po chwili przekazać go 
na rzecz hospicjum domowego 
im. Wincentego a’Paulo.  Nabywcę 
znalazł  rower ufundowany przez 
sklep Lewiatan (600 zł), zabiegi 
zdrowotne podarowane przez 
fi rmę Brandmed (350 zł), karnet na 
wszystkie koncerty organizowane 
w tym roku w klubie Prowincja (450 
zł) i  kolację w  tym klubie(200 zł). 
Można też było wylicytować usługi, 
warte 1000 zł, świadczone przez Za-
kład Usług Wodno-Ściekowych (po-
szły za 500 zł), drewno do kominka 
od Przedsiębiorstwa Usług Komu-
nalnych (700 zł), zabiegi upiększa-
jące w SPA Afrodyta (600 zł), nocleg 
i  kolację w  hotelu Horda (400 zł), 
wybielanie zębów w  słubickiej kli-
nice stomatologicznej ART-Dent 
(650 zł), karnet na 10 wybranych 
seansów w kinie SMOK (300 zł) czy 
miesięczną reklamę na portalu Słu-
bice24.pl (300 zł). 

Ale się działo!
Tak znakomitego rezultatu zbiórki 
nie udałoby się osiągnąć, gdyby nie 
zaangażowanie słubiczan. Tych ma-
łych i dużych. To dzięki nim, przez cały 
czas trwania fi nału WOŚP, w SMOKu 
były tłumy. Mieszkańców przycią-
gnęły ciekawe występy artystyczne, 
warsztaty  taneczne i  plastyczne, 
pokazy ratownictwa medycznego 
przygotowane przez strażaków ze słu-
bickiej OSP, przed SMOKiem  można 
było pojeździć quadem OSP i obejrzeć 
sprzęt strażaków.

- Wiele osób jest z  nami od lat, 
wspierając Orkiestrę na różne spo-
soby – mówi M. Horyza i wymienia 
choćby Cukiernię Szczerbiński, 
która na fi nał WOŚP piecze dla wo-
lontariuszy drożdżówki. 

Jak w  Słubicach grała Orkiestra 
Jurka Owsiaka, która w  tym roku 
zbierała pieniądze dla oddziałów pe-
diatrycznych i seniorów? Fotorelacja 
Anny Panek-Kusz i  Tomasza Fedy-
szyna na str. 8-9.

(beb)

Słubiczanie pięknie zagrali dla WOŚP!
- Dziękujemy! Nasi mieszkańcy pokazali, że mają wielkie serca – mówią burmistrz Tomasz Ciszewicz  i przewodniczą-
cy rady miejskiej Mariusz Olejniczak. Są dumni, że 15 stycznia 2017 roku, podczas 25. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy, udało się zebrać ponad 88 tys. zł!  - To rekordowa kwota! – podkreśla szef słubickiego sztabu WOŚP Tomasz 
Pilarski przypominając, że w ubiegłym roku było to 57 tys. zł. 

Wolontariusze zebrali w tym roku w Słubicach 50, 7 tys. zł 

Między występami organizowano licytacje, z których dochód wyniósł 37,5 tys. zł.  
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Kreatywne 
ferie w SMOKu
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Co przyniósł gminie 2016 rok?  
Styczeń 
• Zakończył się drugi etap roz-
budowy żłobka, dzięki czemu 
w „Bajce” jest teraz miejsce dla 120 
dzieci. Gmina wydała na oba etapy 
remontu ponad 1 mln zł.

• Zdjęcia: Piotra Kiedrowicza, Bo-
gumiły Flieger, Iwony Chruściń-
skiej, Ryszarda Potorskiego, Barbary 
Druć, Krystyny Koszut, Abla, Piotra 
Tamborskiego, wolontariuszy z Ho-
spicjum św. Wincentego a’Paulo, 
Aleksandry Kołek i  Grupy Poma-
gamy, Olgi Cichowicz, Agaty Ilce-
wicz-Kryger i Marka Krygera – trafi li 
na karty kalendarza Miastoczuli 
2016, który wydaje  Stowarzyszenie 
FSL Aktywni dla Powiatu.  

Luty 
• Zakończyliśmy konsultacje spo-
łeczne dotyczące cmentarza komu-
nalnego. Większość  mieszkańców 
poparła pomysł powiększenia 
cmentarz o część przyległego parku 
i  budowy kolumbarium na urny 
z prochami zmarłych.       
• Kolejny sukces słubiczan w Odysei 
Umysłów. Dwie drużyny, przygo-
towane przez słubickie  Stowarzy-
szenie o PROstu wygrały eliminacje 
regionalne w  Poznaniu i  awanso-
wały do ogólnopolskiego fi nału .   

Marzec
• W  transgranicznym autobusie 
983, który jeździ od grudnia 2012 
roku, między Słubicami i  Frank-
furtem, powitaliśmy milionową pa-
sażerkę. Codziennie z  komunikacji 
tej korzysta średnio 850 osób.    
• Magistrat podpisał umowę na bu-
dowę nawierzchni kilkunastu ulic 
(m.in. Północnej, Nocznickiego, 
Klonowej, Wawrzyniaka)  i  prze-
znaczył na to ponad 530 tys. zł. 
W  sumie w  2016 roku na budowę 
nowych nawierzchni wydaliśmy 
ponad 2,2 mln zł. 

Kwiecień 
• Zapadła decyzja o  rozbudowie 
dwóch przedszkoli: „Jarzębinki” 
i  „ Krasnala Hałabały”, co było od-
powiedzią gminy na zmianę prze-
pisów dotyczących obowiązku 
szkolnego sześciolatków.  Dzięki 
temu zyskano w  przedszkolach 50 
miejsc, co kosztowało gminę blisko 
1 mln zł.  
• 300 tys. zł przeznaczył samorząd 
na  zakup 41 tradycyjnych i 13 lamp 
solarnych. Stanęły w  miejscach 
wskazanych przez mieszkańców.   

Maj 
• Na działce sprzedanej przez 
gminę powstało Centrum Logi-

styczne Grabowski CLG, w  którym 
pracę znalazło 50 osób. 
• Przedsiębiorstwo Transpor-
towo-Spedycyjne Erka Trans oraz 
Promet Cargo zdobyły prestiżowe 
tytuły Diament Forbesa 2016 przy-

znawane najbardziej dynamicznym 
fi rmom w Polsce.  
• Po raz szósty świętowaliśmy 
wspólnie z  Frankfurtem Dzień Eu-
ropy.  Towarzyszyło temu ok. 30 
różnych imprez.  
• 31 maja burmistrzowie: Tomasz 
Ciszewicz i dr Martin Wilke, zamie-
nili się na jeden dzień miejscami 
pracy. Po nich, w  ramach projektu 
„Transgraniczna zmiana perspek-
tywy”  zrobiło to jeszcze ok. 50 
osób, m.in. urzędnicy, pracownicy 
opieki społecznej, nauczyciele.   
• Gmina zleciła usunięcie  110 ton 
azbestu z  zabudowań gospodar-
czych i budynków znajdujących się 
w sołectwach. Przeznaczyła na to 50 
tys. zł, z dotacji otrzymanej z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska. 

Czerwiec 
• Radni jednogłośnie udzielili abso-
lutorium burmistrzowi Tomaszowi 
Ciszewiczowi. Szacowane na 69,3 
mln zł dochody gminy wyniosły 70,9 
mln zł, wydatki planowano na po-
ziomie 69,3 mln zł – wyniosły 65 mln 
zł, a zamiast spodziewanego defi cytu 
w kwocie 3,5 mln zł, rok 2015 zakoń-
czono prawie 6 mln nadwyżką. 
• 17 czerwca wspólnie z  samorzą-
dowcami i  politykami z  obu stron 

Odry świętowaliśmy 25-lecie Trak-
tatu granicznego.
• Młodzież z Gimnazjum nr 2, pod-
czas egzaminów gimnazjalnych, 
uzyskała  wyniki lepsze niż średnia 
w  województwie i  w  kraju. W  9 
stopniowej skali słubiccy gimna-
zjaliści uzyskali siódmy stanin.
• Gmina rozpoczęła kampanię 
edukacyjno-promocyjną „Bądź 
Eko-słubiczaninem”. Celem była 
walka z  dzikimi wysypiskami 
i  edukacja związana z  segregowa-
niem odpadów.  Sfi nansowała ją 
ze środków WFOŚiGW (45 tys. zł), 
zdobytych w drodze konkursu.  

Lipiec 
• 8 lipca na placu przed Urzędem 
Miejskim zebrały się tłumy słubi-
czan, które razem z przedstawicie-
lami gminy dziękowały Łukaszowi 
Fabiańskiemu za znakomitą grę 
podczas Euro 2016.
• W  lipcu 2016 r. zorganizowa-
liśmy z  Frankfurtem Miejskie 
Święto Hanzy „Bunter Hering – 
Swawolny Kogucik”. Nowością był 
transgraniczny bieg na dystansie 
10 km.

Sierpień
• Z  ulicy Powstańców Wielkopol-
skich zniknęły ostatnie szamba, 
dzięki inwestycji Zakładu Usług 
Wodno-Ściekowych, na którą 
gminna spółka wydała ponad 200 
tys. zł. 
• 500 tys. zł wydał ZUWŚ na prze-
budowę przepompowni ścieków 
przy alei Niepodległości, dzięki 
czemu zdecydowanie poprawiło 
się bezpieczeństwo odbioru nie-
czystości.
• Podczas sesji rady miejskiej 
gmina przyznała roczne stypendia 
25 uczniom szkół podstawowych 
i gimnazjów.   
• 17-letni Grzegorz Trzmielewski 
z Drzecina zaprezentował w słubic-
kiej bibliotece największy w Polsce 
statek z zapałek, który ma 2 metry 
długości i ok. 130 cm wysokości. 
• Piłkarski ręczne z  UKS Jedynka 
Słubice gościły ze swoimi tre-
nerami: Jerzym Grabowskim 
i  Pawłem Rafalskim na sesji rady 
miejskiej, podczas której podzię-
kowano im za mistrzostwo wo-
jewództwa lubuskiego i  udział 
w ogólnopolskim fi nale Szczypior-
niaka na Orlikach. 

Wrzesień 

• Zakład Usług Wodno-Ściekowych 
zdobył 35,1 mln zł dotacji z  Unii 
Europejskiej na największą, w  po-
wojennej historii Słubic, inwestycję 
związaną z  uporządkowaniem go-
spodarki wodno-ściekowej. Przebu-
dowane zostanie m.in. ponad 21 km 
kanalizacji sanitarnej i 9,1 km sieci 
wodociągowej. Prace potrwają do 
połowy 2020 roku,  pochłoną 68,5 
mln zł.  
• Gmina otworzyła dworzec auto-
busowy, który wybudowała koło 
magistratu. Pasażerowie mają do 
dyspozycji poczekalnię, toaletę, 
kasę biletową, zadaszone perony 
i  duży parking. Inwestycja koszto-
wała 1,8 mln zł. 
• Kolarka Anna Harkowska wywal-
czyła na paraolimpiadzie w Rio dwa 
srebrne medale. 
• Jakub Czak, uczeń Gimnazjum nr 
2, podczas Mistrzostw Polski Mło-

dzików w  Słubicach, zdobył złoty 
medal w biegu przez płotki.  
• Aneta Szcześniewicz rozbiła bank 
nagród w gminnym konkursie foto-
grafi cznym „ Słubice, moje miasto, 
a  w  nim…”. M. in. jej fotografi e 
zdobią kalendarz na 2017 rok wy-
dany przez gminę.  
• Od 1 września we wszystkich szko-
łach w  gminie mamy e-dzienniki. 
Gmina wydała na to 100 tys. zł. 

Październik
• Gmina podpisała umowę na dofi -
nansowanie (3,9 mln zł) z funduszy 
unijnych, 32 laboratoriów m.in. do 
nauki języków obcych, informatyki 
czy chemii. Powstaną one w 6 szko-
łach- koszt  4,5 mln zł.   
• Firma ZUO International otwo-
rzyła w  Kunowicach instalację do 
przetwarzania zmieszanych od-
padów komunalnych. Tę inwestycję 
popierały władze gminy, bo dzięki 
niej nie musimy już wozić śmieci 
do Długoszyna, gdzie były wyższe 
opłaty.    

Listopad 
• Dostaliśmy potwierdzenie, że 
wiosną 2017 roku rozpocznie się 
w Słubicach długo oczekiwana  in-
westycja, dzięki której miasto ma 
zyskać całkowitą ochronę prze-
ciwpowodziową. Na wzmocnienie 
wałów i budowę nowych umocnień 
pójdzie 250 mln zł! 
• Gmina  sprzedała ponad 5 hekta-

rową działkę przy ul. Logistycznej 
gdzie powstanie centrum logi-
styczno-spedycyjne. Prace znajdzie 
tam ok. 100 osób. 
• Grupa Pomagamy odebrała z rąk 
wojewody lubuskiego tytuł Spo-
łecznika Roku 2016.  
• Małgorzata Krzyżan zdobyła 
złoty medal w  rzucie dyskiem 
i brąz w pchnięciu kulą podczas Mi-
strzostw Świata Weteranów Lekkiej 
atletyki w Australii. 
• Słubicka fi rma Lutycz Nieru-
chomości otrzymała prestiżową 
nagrodę Lider Rynku Nierucho-
mości- Zarządca Roku 2016. Doce-
niono ją m.in. za to, że ze szczególna 
troską dba o  zachowanie szcze-
gółów architektonicznych w zabyt-
kowych budynkach. 

Grudzień
• Radni jednogłośnie uchwalili 
przełomowy, jeśli chodzi o  inwe-

stycje, budżet gminy na 2017 rok. 
Jeśli dostaniemy dofi nansowanie, 
na wszystkie przygotowane pro-
jekty unijne, inwestycje mogą się-
gnąć 23 mln zł.  
• Zakończyła się rozbudowa Szkoły 
Podstawowej nr 2 w  Słubicach. 
Placówka powiększyła się o  świe-
tlicę, szatnię, salę konferencyjną, 
archiwum i  sale dydaktyczne dla 
uczniów podstawówki i  gimna-
zjum.
• Nasz Zefi r, a  także Laguna pły-
wająca w  południowej części wo-
jewództwa, to najlepszy produkt 
turystyczny w Polsce – uznali inter-
nauci, którzy wzięli udział w  kon-
kursie Wirtualnej Polski i  Polskiej 
Organizacji Turystycznej. 
•  Magdalena Ciszek-Kozłowska, 
prezes fi rmy Promet Cargo, została 
laureatką VI edycji rankingu „100 
Kobiet Biznesu”.  

Łukasz Fabiański, bramkarz w naszej reprezentacji, po mistrzostwach przyjechał do ro-

dzinnego domu w Słubicach, dzięki czemu mogliśmy się z nim spotkać.

Z okazji jubileuszu Traktatu o dobrym sąsiedztwie gmina przygotowała wystawę foto-

grafi czną, która przypomniała najważniejsze wydarzenia ostatnich 25 lat i ludzi, którzy 

zmienili obraz pogranicza.

W naszym żłobku "Bajka" jest teraz przestronnie i kolorowo. 
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Reklama

Ale to był smaczny dzień!
Uczniowie klasy I B, przebrani za witaminy, częstowali koleżanki i kole-
gów owocami i witaminowymi deserami. Było to jedno z wydarzeń przy-
gotowanych 13 stycznia przez szkołę, w ramach Witaminowego Dnia.

To ma być rok wielkich inwestycji  
- To będzie bardzo trudny budżet, ale jednocześnie przełomowy jeśli chodzi o inwestycje, mogą sięgnąć 23 mln zł! 
– mówił podczas grudniowej sesji rady miejskiej burmistrz Tomasz Ciszewicz. Radni przyjęli budżet jednogłośnie.

Dochody gminy mają wynieść 79,6 
mln zł, wydatki 94 mln zł. Różnicę 
gmina pokryje z kredytów. Burmistrz 
uspokaja, że nie będą to kredyty dłu-
goterminowe i  zostaną zaciągnięte 
wyłącznie po to, żeby móc zapewnić 
fi nansowanie unijnych projektów, 
które będziemy realizować w najbliż-
szych dwóch latach. Gros pieniędzy 
zwróci nam Bruksela (do 85 proc.), 
ale najpierw trzeba te pieniądze wy-
łożyć samemu. – Ponieważ wiedzie-
liśmy, że w tym roku i przyszłym będą 
dzielone pieniądze z Unii, przewiane 
dla gmin do 2020 roku, w  poprzed-
nich latach przygotowywaliśmy się 
do tego, żeby móc po nie sięgnąć – 
tłumaczył burmistrz.  Sześć unijnych 
projektów opiewa na łączną kwotę 
14 mln zł. Jeśli któryś nie przejdzie, 
kredyt na jego fi nansowanie nie 

będzie bramy. To powoduje, że nie 
można dziś defi nitywnie stwierdzić, 
jaką kwotę pieniędzy trzeba będzie 
pożyczyć. Burmistrz podkreślał, że 
tworząc budżet brano pod uwagę 
oczekiwania mieszkańców, ale za-
znaczył, że gdyby chcieć spełnić je 
wszystkie, na inwestycje musieli-
byśmy wydać ok. 100 mln zł, co prze-
kracza cały budżet gminy. 

Miliony na oświatę
Blisko 4,5 mln zł gmina wyda na 
stworzenie 32 laboratoriów dydak-
tycznych w  sześciu szkołach, na 
co Unia Europejska przyznała już 
nam 3,9 mln zł. 2 mln zł pójdzie na 
rozpoczęcie budowy sali sportowej 
przy Szkole Podstawowej nr 2 w Słu-
bicach, która ma zostać oddana do 
użytku w 2018 roku oraz 20 tys. zł 

na projekt termomodernizacji ist-
niejącego budynku „dwójki”, dzięki 
czemu w 2018 roku zyska ona nową 
elewację. 950 tys. zł przeznaczamy 
na modernizację dróg, 800 tys. zł 
na przebudowę skrzyżowania ulic: 
Rzepińskiej, Nocznickiego i  Na-
rutowicza, 650 tys. zł na przebu-
dowę ul. Kupieckiej, a  100 tys. zł 
na rozbudowę parkingów w  mie-
ście. Magistrat zleci też budowę 
kolumbarium na cmentarzu komu-
nalnym w Słubicach (60 tys. zł),  1,2 
mln zł chce przeznaczyć na moder-
nizację budynku przy ul. Krótkiej, 
w którym mają powstać mieszkania 
socjalne. – Będziemy chcieli zdobyć 
dofi nansowanie na ten cel – zapo-
wiedział burmistrz.
Wśród tegorocznych inwestycji jest 
też budowa alejek na cmentarzu 

(25 tys. zł), rozbudowa monitoringu 
w mieście (50 tys. zł), gmina zleci też 
wykonanie koncepcji rozbudowy 
szkoły podstawowej w Kunowicach, 
w kilku szkołach będzie modernizo-
wana instalacja elektryczna, blisko 
50 tys. zł pójdzie na remont kory-
tarzy i klatek schodowych w Szkole 
Podstawowej nr 1 i mniej więcej tyle 
samo na modernizację oświetlenia 
w SP nr 2. 

Plac zabaw jeszcze ładniejszy  
W przedszkolu nr 4 będzie moderni-
zacja łazienek, wejścia do budynku, 
zamontowane zostaną zewnętrzne 
rolety). W  mieście i  na wsiach po-
jawią się nowe lampy solarne i  hy-
brydowe (70 tys. zł), 200 tys. zł 
samorząd przeznaczy na moder-
nizację oświetlenia ulicznego, a  50 

tys. zł na zakup nowych elementów 
oświetlenia świątecznego. W  tym 
roku powstanie też projekt zagospo-
darowania placu Bohaterów, z  któ-
rego niedawno usunęliśmy scenę 
(stała scena już tam nie wróci), mo-
dernizowana będzie m.in. świetlica 
w  Pławidle  (40 tys. zł), a  30 tys. zł 
wydamy na termomodernizację 
świetlicy w  Nowym Lubuszu. Przy 
innych świetlicach (Świecko i  Stare 
Biskupice) powstaną miejsca do ćwi-
czeń. 60 tys. zł zapisano w budżecie 
na modernizację placu zabaw na 
osiedlu Słowiańskim. 

Wykaz wszystkich inwestycji, 
które będą realizowane w tym roku 
znajduje się w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie internetowej 
gminy: www.slubice. pl  

(beb)

Dyrektorka Hanna Wróbel pod-
kreśla, że to nie pierwszy raz orga-
nizowany jest tego typu dzień w SP 
3. – Zależy nam na propagowaniu 
zdrowego żywienia, chcemy, żeby 
nasi uczniowie wiedzieli jaką role 
odgrywają witaminy, co warto 
jeść, a czego unikać – mówi. Dzieci 
z  najmłodszych klas miały okazje 
posłuchać o  tym, które produkty 
zawierają cenne witaminy i  mine-
rały niezbędne do prawidłowego 

rozwoju. Tę wiedzę przyswajały 
też sobie ucząc się piosenki na ten 
temat i  tworząc plakat o  zdrowym 
żywieniu. 

Uczniowie starszych klas dys-
kutowali o  tekście „Tajemnicza 
witamina C”. Wszyscy słuchali 
też komiksu „Kodeks zdrowego 
życia”, wydanego przez Mini-
sterstwo Zdrowia. Dzieci rozpo-
wszechniały również w  szkole 
ulotki z  ciekawostkami na temat 

„Jak nie tracić witamin pochodzą-
cych z  żywności”. Zwracały uwagę 
m.in. na to, żeby myjąc warzywa 
nie moczyć ich długo, bo to obniża 
zawartość witaminy B i  C, sałatki 
i surówki przygotowywać na krótko 
przed spożyciem, jeść zewnętrzne, 
grubsze liście sałaty, gdyż zawie-
rają więcej wapnia, żelaza i witamin 
i  jeść mniej wypieczone pieczywo, 
bo zachowuje więcej witamin. 

(beb)

Drzewa i krzewy 
na cmentarzu? 

To trzeba wiedzieć!
Przypominamy mieszkańcom , że w  myśl regulaminu, który obowią-
zuje na cmentarzu komunalnym w Słubicach, zabronione jest sadzenie 
drzew i  krzewów na terenie nekropolii. Osoby, które opiekują się gro-
bami prosimy, żeby stosowały się do tego regulaminu, a jeśli samowolnie 
posadziły krzewy lub drzewa muszą je usunąć do 28 lutego 2017 roku. 
W  przeciwnym razie nasadzenia, które występują poza wykupionym 
miejscem na grób, o wymiarach 1mx2m, oraz te, które się pojawiły na 
cmentarzu bez zgody zarządcy zostaną usunięte. 

(beb)

Dzięki pomocy 
gminy pogranicznicy 
dostali nowe auto 
Kluczyki do samochodu patrolowo – pościgowego, który trafi ł do placówki 
Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, burmistrz Słubic Tomasz Ci-
szewicz i przewodniczący rady miejskiej Mariusz Olejniczak przekazali tuż 
przed świętami Bożego Narodzenia. 

- Na zakup tego samochodu z budżetu gminy poszło 40 tys. zł – informuje 
T. Ciszewicz i podkreśla, że nie ma wątpliwości, że warto było wesprzeć ten 
zakup. – Chodzi przecież o nasze bezpieczeństwo  - podkreśla. Do przekazania 
samochodu doszło w Krośnie Odrzańskim, co pokazała lokalna telewizja. Re-
lację można obejrzeć na: www.youtube.com/watch?v=j7t3qRqt3VY 

(beb) 
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Bezpłatne lodowisko!
Po okazaniu legitymacji szkolnej dzieci 
i młodzież ze wszystkich szkół, które działa-
ją na terenie gminy Słubice, będą mogły, od 
30 stycznia do 12 lutego, za darmo w wybra-
nych godzinach korzystać z krytego lodowi-
ska na terenie Słubickiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji oraz wypożyczyć sprzęt. Wolny 
wstęp mają też przedszkolaki.  

Dziupla Inicjatyw 

Przyrodniczych 

wiceliderem ekologii!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zakoń-
czył plebiscyt „Wybieramy Lidera Ekologii 
w Gminie Województwa Lubskiego w 2016 
roku”. Zgłoszono 20 kandydatur, 14 zosta-
ło wyróżnionych tytułem Lider Ekologii lub 
Wicelider Ekologii w Gminie Województwa 
Lubuskiego. 

Można już wycinać 
drzewa ze swoich posesji 

Prywatni właściciele nieruchomości mogą, od 1 stycznia 2017 roku, 
bez zezwolenia wyciąć drzewa lub krzewy rosnące na ich terenie. Nie 
dotyczy to jednak osób prowadzących działalność gospodarczą. Ta-
kie rozwiązanie przewiduje uchwalona w grudniu nowelizacja usta-
wy o ochronie przyrody i ustawy o lasach.  

Zgodnie z  dotychczas obowiązu-
jącymi przepisami, chcąc wyciąć 
drzewo na swojej posesji, należało 
wystąpić o  zezwolenie do burmi-
strza. Teraz nie jest już ono wyma-
gane w przypadku:
• drzew lub krzewów, które rosną 

na nieruchomościach stanowią-
cych własność osób fi zycznych 
i są usuwane na cele niezwiązane 
z  prowadzeniem działalności go-
spodarczej;

• krzewu albo krzewów rosnących 
w skupisku, o powierzchni do 25 m2

• drzew, których obwód pnia na 
wysokości 130 cm nie przekracza: 
a) 100 cm – w  przypadku topoli, 
wierzb, kasztanowca zwyczaj-
nego, klonu jesionolistnego, 
klonu srebrzystego, robinii aka-
cjowej oraz platanu klonolistnego, 

b) 50 cm – w przypadku pozosta-
łych gatunków drzew,

• drzew lub krzewów usuwanych 
w celu przywrócenia gruntów nie-
użytkowanych do użytkowania 
rolniczego.

Powyższe zmiany nie dotyczą nie-
ruchomości wpisanych do rejestru 
zabytków lub położonych na ob-
szarach wpisanych do rejestru za-
bytków. W  przypadku lokalizacji 
drzew lub krzewów na działkach ob-
jętych ww. ochroną konserwatorską 
organem właściwym do wydania 
zezwolenia na ich usunięcie jest 
Wojewódzki Konserwator Zabytków 
z  siedzibą w  Zielonej Górze, ul. Ko-
pernika 1, 65-063 Zielona Góra.

Znowelizowana ustawa o ochronie 
przyrody nie zniosła również zakazu 
niszczenia gatunków chronionych, 

co oznacza, że nie jest możliwe usu-
nięcie drzew lub krzewów objętych 
ochroną gatunkową, a także drzew lub 
krzewów, w obrębie których stwierdzi 
się występowanie gatunków chronio-
nych oraz gniazd ptasich lub budek 
lęgowych, bez zgody właściwego 
organu – Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska z siedzibą w Go-
rzowie Wlkp. przy ul. Jagiellończyka 8, 
66-400 Gorzów Wlkp.

Jeśli w zasięgu oddziaływania prac 
związanych z  wycinką drzew lub 
krzewów występują miejsca będące 
miejscem bytowania ptaków, zasad-
niczo powinna ona być przeprowa-
dzona poza ich okresem lęgowym. 
Co ważne okres lęgowy większości 
gatunków ptaków trwa od 1 marca 
do 15 października. 

(beb) 

Wśród gmin od 5 do 25 tys. miesz-
kańców jednym z 4 równorzędnych 
I  Wiceliderów Ekologii została słu-
bicka Fundacja Dziupla Inicjatyw 
Przyrodniczych, z nagrodą specjalną  
WFOŚiGW w  Zielonej Górze w  wy-
sokości 3 tys. zł. Fundacja została 
nominowana przez Gminę Słubice 
za prowadzenie od 2013 r. efek-
tywnej i  różnorodnej w  formach 
edukacji przyrodniczej dla miesz-
kańców Słubic (m.in. cykliczne 
otwarte spotkania z  przyrodą orga-
nizowane w  Collegium Polonicum, 
Wieczory Podróżnicze z  gośćmi 
relacjonującymi swoje podróże po 
świecie, warsztaty przyrodnicze 
„Dziki sąsiad” na temat życia zwie-
rząt i  ptaków w  środowisku miej-
skim, dla uczniów słubickich szkół 
podstawowych i  gimnazjów, „Po-

znajemy ekosystemy” – cykl zajęć 
poszerzających wiedzę uczniów 
słubickich szkół o  podstawowych 
ekosystemach z  wycieczkami po 
ciekawych przyrodniczo miejscach 
w  powiecie. Od lipca 2016 r. Fun-
dacja realizuje projekt utworzenia 
Mobilnego Ośrodka Edukacji Przy-
rodniczej, współuczestniczy w  pro-
jektach edukacyjnych inicjowanych 
przez gminę Słubice, m.in. w  roli 
doradcy merytorycznego lub wyko-
nawcy programów ekologicznych: „ 
Ptaki Słubic”, „Zgnieć Śmieć”, „Bądź 
Ekosłubiczaninem”.

Informacja o  wszystkich nagro-
dzonych znajduje się na stronie: 
http://www.wfosigw.zgora.pl/ar-
tykul/aktualnosci-strona-glowna/
zakonczenie-plebiscytu-wfosigw 

(beb) 

Artyści ze Słubic i Frankfurtu

Potrzebujemy Was!
Aktorzy, malarze, muzycy, raperzy, poeci, tancerze, miotacze ogniem, 
magicy... Wszyscy utalentowani! Festiwal UNITHEA szuka artystów 
z regionu, którzy własnymi dziełami odzwierciedlą temat regionali-
zmu podczas zaplanowanej na  8 – 11 czerwca 2017 imprezy. Zgłosze-
nia do 30 stycznia. 

- Udostępniamy scenę dla Waszych 
występów – mogą być to klasyczne 
formy teatralne, a także inne formy 
artystyczne jak teatr tańca i  lalki, 
performance, teatr uliczny, kon-
certy, wystawy, warsztaty, czytania 
lub instalacje. Wszystko jest do-
zwolone! Jesteśmy otwarci także na 
nowe formy, prowokacyjne i głośne! 
– informują organizatorzy - zespół 
UNITHEA z  Uniwersytetu Europej-
skiego Viadrina we Frankfurcie nad 
Odrą  w kooperacji z Messe- und Ve-
ranstaltungs- GmbH / Kleist Forum 
po stronie niemieckiej i  Słubickim 
Miejskim Ośrodkiem Kultury 
(SMOK) po stronie polskiej.

Jak wyobrażacie sobie tegoroczne 
motto „WIR – MY“? 

W  Słubicach i  Frankfurcie kryje 
się więcej niż można przypuszczać, 
BĄDŹMY Z  TEGO DUMNI! To wła-
śnie chcemy przekazać społeczeń-
stwu. Chcemy ukazać ogromny 
potencjał artystyczny naszego re-
gionu, stworzyć platformę i  przede 
wszystkim rozbudzić zaintereso-
wanie wśród mieszkańców – to jest 
cel festiwalu UNITHEA#20! 

MY potrzebuje WAS, dlatego wła-
śnie szukamy także artystów i pro-
jektów, które w  ramach festiwalu 
będą mogły wzbogacić nasz region 
i  zająć się szeroko pojętą tematyką 
regionalizmu, sąsiedztwa i  współ-
pracy. UNITHEA czeka także na 
pomysły jak można poprzez sztukę 
łączyć mieszkańców, stwarzać po-

czucie wspólnoty bez wykluczania 
jednostek 

Dla wybranych projektów arty-
stycznych przewidziane jest wyna-
grodzenie. Także koszty przejazdu, 
zakwaterowania i  wyżywienia zo-
staną pokryte przez organizatorów.

Zgłoszenia powinny zawierać 
szczegóły projektu – chętnie 
w  formie konspektu jak i  nagrań 
(DVD, CD, tekstów, zdjęć oraz innych 
istotnych informacji). Wszelkie py-
tania dotyczące projektu prosimy 
kierować na adres: unithea-pro-
gramm@europa-uni.de

Więcej informacji: UNITHEA.
COM/SZUKAMY 

Źródło: UNITHEA 

- Kolejny już raz gmina sponso-
ruje uczniom lodowisko w  czasie 
wolnym od nauki, bo zdajemy sobie 
sprawę, że nie wszyscy będą mieli 
możliwość wyjazdu na ferie – mówi 
burmistrz Tomasz Ciszewicz.  Bez-
płatny wstęp będzie możliwy na 
tercje w  godzinach: 11.00-12.30, 
15.00-16.30 i 17.00-18.30. 

Słubicki Ośrodek Sportu i Rekre-
acji przypomina, że chętni mogą 
też skorzystać z lodowiska - ale już 

odpłatnie -  także podczas dwóch 
innych tercji- między 13.00 a 14.30 
oraz od 19.00 do 20. 30. Prezes SO-
SiRu Zbigniew Sawicki informuje 
ponadto, że istnieje możliwość 
odpłatnego udostępnienia lodo-
wiska grupom zorganizowanym, 
od 9.00 do 10.30. Chętni mogą się 
zgłaszać do Roberta Tomczaka, tel. 
601 641 504. 

(beb) 

Burmistrz Słubic ogłasza
trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 stanowiącego własność Gminy Słubice położo-

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

Lp. położenie lokalu
nr ewid. 

działki

pow. 

działki 

(m²)

pow. 

lokalu 

(m²)

pow. pom. 

przynależnych

udział 

w nieruchomości 

wspólnej

cena wywoławcza 

nieruchomości (zł) 
wadium (zł)

1.
Słubice, 

Sienkiewicza 6/5
607/13 270 40,80 - 0,087 60 000 4 000

Przetarg odbędzie się 21 marca 2017 r. o godzinie 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademic-

kiej 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 16 marca 2017 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Miejskiego w Słubicach. Ogłoszenie o przetargu 

podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na II piętrze Urzędu Miejskiego w Słubicach przy 

ul. Akademickiej 1 oraz na stronie bip.slubice.pl i www.slubice.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w siedzi-

bie 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 18 stycznia 2017 r.
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Bardzo udany muzyczny początek roku!
Gmina Słubice była współorganizatorem koncertu noworocznego, który w sobotę, 7 stycznia 2017 roku, odbył się w Col-
legium Polonicum. Słubickie Towarzystwo Muzyczne zabrało tym razem publiczność w świat muzyki fi lmowej i laty-
noamerykańskich dźwięków.  

W pierwszej części koncertu wystąpił 
utalentowany Michał Grobelny, który 
przypomniał m.in. oscarowe utwory: 
„Writing’s on the Wall” Sama Smitha 
z fi lmu o przygodach Jamesa Bonda 
„Spectre” i  Briana Adamsa „Every-
thing I do, I do it for you”. Była też no-

stalgiczna „My way” Franka Sinatry 
oraz własne kompozycje młodego 
artysty, bardzo ciepło przyjęte przez 
publiczność. 

Na drugą część złożyły się utowry 
argentyńskiego kompozytora 
Ariela Ramireza: Misa Criolla (Msza 

Kreolska), oparta na motywach 
ludowych tańców latynoamery-
kańskich ,która przyniosła artyście 
światową sławę oraz Nawidad Nu-
estra. Oba dzieła zaprezentowali 
muzycy z  Peru, Chile, Argentyny 
oraz Kolumbii wspólnie z solistami, 

słubiczaninami: Wojciechem Ku-
czyńskim i  Bartoszem Borulą oraz 
chórem Adoramus. Partie solowe 
na skrzypcach wykonał Igor Ły-
senko, który wsparł też chór Ad-
oramus. Dyrygowała Barbara 
Weiser. Muzykom towarzyszyli słu-

biccy tancerze: Klaudia Kozinoga, 
Maciej Słodownik i  Janek Jędrze-
jewski ze studia Bohema, dodając 
szczyptę poezji do muzyki. Poniżej 
fotorelacja z  tego koncertu autor-
stwa Bogusława Adamowicza.  

(beb)
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N ajlepsi w biznesie i turystyce!
Magdalena Ciszek-Kozłowska, prezes fi rmy Promet Cargo, laureatka VI edycji rankingu „100 Kobiet Biznesu” oraz Łu-
kasz Kozłowski kierujący Stowarzyszeniem Odra dla Turystów, które uhonorowano za najlepszy produkt turystyczny 
w Polsce, jakim są statki Zefi r i Laguna, odebrali  pod koniec grudnia gratulacje od burmistrza Tomasza Ciszewicza. 

- Znalezienie się w  gronie najbar-
dziej przedsiębiorczych kobiet 
w  polskim biznesie to wielkie wy-
różnienie – mówił T. Ciszewicz. 
- Ogromnie się cieszę, że pro-
wadzona przez Panią, wspólnie 
z  mężem Maciejem, fi rma stała 
się rozpoznawalna w  całej Polsce, 
a w naszej gminie wyrosła na jedną 
z  najlepszych. Radość ta jest tym 
większa, że sukcesowi temu to-
warzyszy także chęć dzielenia się 
z  innymi. Państwa fi rma stała się 
w naszej gminie mecenasem sportu 
i  kultury, angażuje się też w  akcje 
charytatywne, za co serdecznie 
dziękuję – podkreślał burmistrz.

M. Ciszek-Kozłowska otrzymała 
wyróżnienie 12 grudnia podczas 
uroczystej gali w  Operze Naro-
dowej w  Warszawie. Ranking pro-
wadzi od pięciu lat dziennik „Puls 
Biznesu” , który promuje w  ten 
sposób najbardziej przedsiębiorcze 

panie. Pod uwagę bierze się m.in. 
kondycję fi nansową fi rmy, dy-
namikę rozwoju, ale też opinię 
o  kandydatkach. Do rankingu 
swoją szefową zgłosił jeden z  pra-
cowników, który w  uzasadnieniu 
napisał, że „jest to kobieta, która 
motywuje swoim oddaniem, za-
chęca sercem i  mobilizuje osią-
gniętymi wynikami. Jedna na sto, 
jedna na milion. Dla nas, niezastą-
piona”. – To było dla mnie bardzo 
miłe – przyznała prezeska Promet 
Cargo, fi rmy, która zdobyła już 
wcześniej nagrodę Gazela Biznesu 
i Skrzydła Biznesu.

Na spotkanie burmistrz zaprosił 
także Łukasza Kozłowskiego, 
któremu gratulował zwycięstwa 
w  konkursie na najlepszy produkt 
turystyczny w  Polsce. Zorganizo-
wała go Polska Organizacja Tury-
styczna we współpracy z  portalem 
Wirtualna Polska. Internauci, którzy Magdalena Ciszek-Kozłowska i Łukasz Kozłowski odebrali gratulacje od burmistrza To-

masza Ciszewicza. 

F
o

t.
 B

ea
ta

 B
ie

le
ck

a
 

Apel do hodowców drobiu!
 Ministerstwo Rolnictwa i  Roz-
woju Wsi oraz Główny Lekarz 
Weterynarii ostrzegają przed 
ptasią grypą i  zalecają bez-
względnie przestrzegać zasad 
bioasekuracji: zabezpieczyć 
paszę przed dostępem dzikich 
zwierząt, nie karmić drobiu na 
zewnątrz budynków, w  których 
drób jest utrzymywany, nie 
poić drobiu oraz ptaków utrzy-
mywanych przez człowieka 
wodą ze zbiorników, do których 
dostęp mają dzikie ptaki, sto-
sować w  gospodarstwie odzież 
i obuwie ochronne, a po każdym 
kontakcie z  drobiem umyć ręce 
wodą z  mydłem, stosować maty 
dezynfekcyjne w  wejściach 
i  wyjściach z  budynków, w  któ-
rych utrzymywany jest drób, 
przetrzymywać drób w  prze-
znaczonych do tego celu po-
mieszczeniach bez możliwości 
swobodnego poruszania się po 
otwartym wybiegu. Za brak za-
stosowania tych zasad będą na-
kładane kary administracyjne. 

wybierali najatrakcyjniejszy, nowa-
torski i  najbardziej przyjazny tury-
stom produkt, za taki uznali rejsy 
po Odrze naszymi statkami Zefi r 
i Laguna.

- Jestem przekonany, że wpływ na 
to miał fakt, że statki proponują tu-
rystom coraz atrakcyjniejsze formy 
spędzania czasu, co jest niewąt-
pliwie rezultatem Pana kreatyw-
ności i  wysiłków. Życzę, żeby nadal 
nie brakowało Panu pomysłów, 
które sprawią, że turyści z  jeszcze 
większym zainteresowaniem będą 
podziwiać urodę doliny Odry z  po-
kładu Zefi ra i  Laguny – mówił bur-
mistrz. Ł. Kozłowski przyznał, że 
wygrana w konkursie była dla niego 
zaskoczeniem, bo statki miały silną 
konkurencję. – Bardzo się cieszę, że 
uznano je za najatrakcyjniejszy, no-
watorski i  najbardziej przyjazny tu-
rystom produkt – mówił. 

(beb)

To jest kino dla koneserów!
Podczas pierwszego seansu w Kinie Konesera, które od połowy stycznia działa w Słubic-
kim Miejskim Ośrodku Kultury, trzeba było dostawić krzesła, żeby zmieścili się wszyscy 
chętni. 30 stycznia o 19.00 kolejny pokaz - polski dramat „Plac zabaw”,  którego scenariusz 
został oparty na faktach.  

„Plac zabaw”, w  reżyserii Bartosza 
M. Kowalskiego, pokazuje dzień 
z  życia nastolatków, którzy wła-
śnie kończą szkołę podstawową. 
Niewinnie zapowiadające się spo-
tkanie trójki bohaterów prowadzi 

do nieoczekiwanego, przerażają-
cego fi nału. Scenariusz tego fi lmu 
został nagrodzony w  konkursie 
Script Pro. Obraz (przeznaczony 
wyłącznie dla widzów dorosłych) 
to drugi fi lm, po „Patersonie ” Jima 

Jarmuscha, który będzie można 
obejrzeć w  Kinie Konesera. Za-
prasza ono publiczność w co drugi 
poniedziałek miesiąca o 19.00. Bi-
lety kosztują 10 zł. W tej cenie jest 
nie tylko projekcja fi lmu, ale też 

dyskusja przy kawie o obejrzanym 
obrazie, którą prowadzić będzie 
absolwent łódzkiej fi lmówki, słu-
biczanin Wojtek Tomczak. Ser-
decznie zapraszamy! 

(beb) 

INFORMACJA

Burmistrz Słubic informuje, że 

w  siedzibie Urzędu Miejskiego 

w Słubicach w dniu 2 stycznia 2017r. 

wywieszono wykazy nieruchomości 

gruntowych, stanowiących zasób 

Gminy Słubice, przeznaczonych do 

dzierżawy na okres do 3 lat:

- Słubice ul. Szczecińska,  działka 

62/43 o  pow. 21m2 – grunt wraz 

z garażem (rząd I segment 31),

- Słubice os. Słowiańskie, część 

działki 634/11 o pow. 0,50m2 – wy-

konanie szafy kablowej z  urządze-

niem aktywnym przy budynku os. 

Słowiańskie 2A,

- Słubice ul. Staszica, część działki 

276/23 o pow. 24m2 – zabudowany 

garażem murowanym,

- Słubice ul. Bohaterów Warszawy, 

część działki 457/6 o  pow. 18m2 – 

zabudowany garażem murowanym,

- Słubice ul. Sienkiewicza, część 

działki 1287/1 o pow. 4,50m2 – nad-

wieszenie zadaszenia tarasu,

- Słubice ul. Rysia, działka 949/62 

o pow. 16m2 – grunt wraz z garażem,

- Słubice ul. Rysia, działka 949/63 

o pow. 18m2 – grunt wraz z garażem,

- Słubice pl. Przyjaźni, część działki 

629/75 o pow. 18m2 – zabudowany 

garażem murowanym,

- Słubice ul. Słowackiego, część 

działki 629/75 o pow. 19m2 – zabu-

dowany garażem murowanym,

- Słubice ul. Sportowa / ul. Kupiecka, 

część działki 56/18 – reklama.

Wykazy wywieszono dnia 2 stycznia 

2017r. na okres 21 dni w  siedzibie 

Urzędu Miejskiego w Słubicach oraz 

zamieszczono na stronie urzędu bip.

slubice.pl.

Dodatkowe informacje można 

uzyskać bezpośrednio w  siedzibie 

Urzędu Miejskiego w Słubicach przy 

ul. Akademickiej 1 - Wydział Gospo-

darowania Nieruchomościami i  Ar-

chitektury lub telefonicznie 095 737 

20 51. 

Słubice, dn. 03.01.2017r. 
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Co, gdzie wrzucać? Ważne są kolory worków
Worek niebieski

PAPIER 
Worek zielony

SZKŁO 

Worek żółty 
TWORZYWA 

SZTUCZNE-METALE

Worek brązowy
ODPADY ZIELONE 

I BIOODPADY

Pojemnik czarny 
ODPADY ZMIESZANE 

wrzucamy

- opakowania z papieru, karton, tekturę 

(także falistą)

- katalogi, ulotki, prospekty

- gazety i czasopisma

- papier szkolny i biurowy, 

zadrukowane kartki

- zeszyty i książki

- papier pakowy

- torby i worki papierowe

wrzucamy

- butelki i słoiki po napojach i żywności 

(w tym butelki po napojach 

alkoholowych i olejach roślinnych)

wrzucamy

- odkręcone i zgniecione plastikowe 

butelki po napojach

- nakrętki, o ile nie zbieramy 

ich osobno w ramach akcji 

dobroczynnych

- plastikowe opakowania po 

produktach spożywczych*

- opakowania wielomateriałowe (np. 

kartony po mleku i sokach)*

- opakowania po środkach czystości 

(np. proszkach do prania), 

kosmetykach (np. szamponach, 

paście do zębów) itp.

- plastikowe torby, worki, reklamówki, 

inne folie

- aluminiowe puszki po napojach i sokach

- puszki po konserwach

- folię aluminiową

- metale kolorowe

- kapsle, zakrętki od słoików

*bez resztek żywności

wrzucamy

- odpadki warzywne i owocowe (w tym 

obierki itp.)

- gałęzie drzew i krzewów

- skoszoną trawę, liście, kwiaty

- trociny i korę drzew

wrzucamy

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi 

należy wrzucać wszystko to, czego 

nie można odzyskać w procesie 

recyklingu, z wyłączeniem odpadów 

niebezpiecznych. Np.:

- odpady kuchenne

- ręczniki papierowe i chusteczki 

higieniczne

- pieluchy i podpaski

- zatłuszczony papier

- rozbita szklanka

- ceramika

Nie wrzucamy

- ręczników papierowych i zużytych 

chusteczek higienicznych

- papieru lakierowanego 

i powleczonego folią

- papieru zatłuszczonego lub mocno 

zabrudzonego

- kartonów po mleku i napojach

- papierowych worków po nawozach, 

cemencie i innych materiałach 

budowlanych

- tapet

- pieluch jednorazowych i podpasek

- zatłuszczonych jednorazowych 

opakowań z papieru i naczyń 

jednorazowych

- ubrań

Nie wrzucamy

- ceramiki, doniczek, porcelany, 

fajansu, kryształów

- szkła okularowego

- szkła żaroodpornego

- zniczy z zawartością wosku

- żarówek i świetlówek

- reflektorów

- szklanych opakowań po kosmetykach

- opakowań po lekach, 

rozpuszczalnikach, olejach 

silnikowych

- luster

- szyb okiennych i zbrojonych

- monitorów i lamp telewizyjnych

- termometrów i strzykawek

Nie wrzucamy

- butelek i pojemników z zawartością

- plastikowych zabawek

- opakowań po lekach i zużytych 

artykułów medycznych

- opakowań po olejach silnikowych

- części samochodowych

- zużytych baterii i akumulatorów

- puszek i pojemników po farbach 

i lakierach

- zużytego sprzętu elektronicznego 

i AGD

Nie wrzucamy

- resztek jedzenia, zwłaszcza mięsa 

i kości zwierząt

- oleju jadalnego

- odchodów zwierząt

- popiołu z węgla kamiennego

- leków

- drewna impregnowanego

- płyt wiórowych i MDF

- ziemi i kamieni

- innych odpadów komunalnych 

(w tym niebezpiecznych)

WAŻNE! Przy segregacji bezwzględnie należy pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po 

żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Tego typu odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych! Odpady niebezpieczne oddajemy  w spe-

cjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, czyli w tzw. PSZOK-u, mieszczącym się przy ul. Krótkiej 8 w Słubicach.  PSZOK czynny jest 

w poniedziałki, środy i soboty w godzinach 8-18. 

 Wywóz odpadów? To trzeba wiedzieć!
Od 1 lutego 2017 będą obowiązywały nowe zasady sortowania śmieci. Od tego dnia każdy mieszkaniec, który zadekla-
rował że będzie segregował odpady, powinien dzielić je przynajmniej na: papier, szkło, tworzywa sztuczne (w tym me-
tale i opakowania wielomateriałowe), odpady ulegające biodegradacji i zielone, zmieszane (niesegregowane), meble 
i inne odpady wielkogabarytowe.

W  styczniu PUK dostarczy pojem-
niki na odpady mieszkańcom nieru-
chomości zamieszkałych (zabudowa 
wielorodzinna) oraz do nierucho-
mości niezamieszkałych, a  także 
worki do nieruchomości zamiesz-
kałych w zabudowie jednorodzinnej 
(dla odpadów gromadzonych 
w  sposób selektywny) oraz pojem-
niki do nieruchomości zamieszka-
łych w  zabudowie jednorodzinnej 
(odpady zmieszane). 

Jak często PUK odbierze 
od nas śmieci?
PUK zobowiązany jest do odbioru 
odpadów komunalnych z  następu-
jącą częstotliwością: od właścicieli 
nieruchomości z  terenu nierucho-
mości zamieszkałych (zmieszane 
odpady komunalne, przy nieselek-
tywnej zbiórce, zgromadzone na 

terenie zabudowy jednorodzinnej)   
– nie rzadziej niż raz w  tygodniu, 
przy zabudowie wielorodzinnej 
– nie rzadziej niż dwa razy w  tygo-
dniu. Zmieszane odpady komu-
nalne pozostałe po selekcji odpadów 
zgromadzone na terenie zabudowy 
jednorodzinnej – nie rzadziej niż raz 
na dwa tygodnie, na terenie zabu-
dowy wielorodzinnej – nie rzadziej 
niż raz w  tygodniu. Odpady selek-
tywne według frakcji: papier, szkło, 
tworzywa sztuczne (w  tym metale 
i  opakowania wielomateriałowe) 
zgromadzone na terenie zabudowy 
jednorodzinnej – nie rzadziej niż raz 
w  miesiącu, na terenie zabudowy 
wielorodzinnej – nie rzadziej niż raz 
na dwa tygodnie. Odpady biodegra-
dowalne, zielone oraz bioodpady 
zgromadzone na terenie zabudowy 
jednorodzinnej – nie rzadziej niż raz 

w tygodniu,  przy zabudowie wielo-
rodzinnej – nie rzadziej niż raz w ty-
godniu.

Od właścicieli z  terenu nie-
ruchomości niezamieszkałych: 
zmieszane odpady komunalne 
przy nieselektywnym zbieraniu 
odpadów zgromadzone na terenie 
ogródków działkowych – od 1 
marca do 31 października, nie rza-
dziej niż raz w tygodniu, w pozosta-
łych terminach nie rzadziej niż raz 
w miesiącu. W przypadku pozosta-
łych nieruchomości – nie rzadziej 
niż raz w tygodniu. 

Ogródki działkowe? 
Tak to będzie!
Zmieszane odpady komunalne po-
zostałe po selekcji odpadów przy 
selektywnym zbieraniu odpadów 
zgromadzone na terenie ogródków 

działkowych - od 1 marca do 31 
października nie rzadziej niż raz 
w  miesiącu, w  pozostałych termi-
nach nie rzadziej niż raz na dwa 
miesiące. W  przypadku pozosta-
łych nieruchomości – nie rzadziej 
niż raz w  miesiącu. Odpady se-
lektywne według frakcji: papier, 
szkło, tworzywa sztuczne (w  tym 
metale i  opakowania wielomate-
riałowe) zgromadzone na: terenie 
ogródków działkowych, od 1 marca 
do 31 października, nie rzadziej niż 
raz w  miesiącu, w  pozostałych ter-
minach nie rzadziej niż raz na dwa 
miesiące. Pozostałe nieruchomości 
– nie rzadziej niż raz w  miesiącu. 
Odpady biodegradowalne, zielone 
oraz bioodpady zgromadzone na:   
terenie ogródków działkowych, od 
1 marca do 31 października, -   nie 
rzadziej niż raz w  tygodniu, w  po-

zostałych terminach nie rzadziej 
niż raz w  miesiącu. Pozostałe nie-
ruchomości – nie rzadziej niż raz 
w miesiącu.

Odpady wielkogabarytowe wy-
stawione przed nieruchomością 
lub w  miejscu zbierania odpadów 
komunalnych będą odbierane z nie-
ruchomości na terenie zabudowy 
wielorodzinnej - nie rzadziej niż raz 
w  miesiącu, w  zabudowie jedno-
rodzinnej - nie rzadziej niż raz na 
kwartał. 

Harmonogram wywozu odpadów, 
który będzie obowiązywał od lutego 
do końca roku, udostępniony jest 
mieszkańcom m.in. na stronie in-
ternetowej gminy: www.slubice.pl 
w zakładce- Odpady. 

Informację przygotował: Wydział 
Inwestycji i  Ochrony Środowiska 
Urzędu Miejskiego w Słubicach  
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Bez Was nie byłoby tego 
wspaniałego rekordu!

Słubice są na czwartym miejscu w województwie lubuskim, wśród wszystkich miast i gmin, które 15 stycznia kwestowały 
na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przed nami były tylko: Zielona Góra (300 tys.zł), Gorzów Wlkp. (280 tys. zł) 
i Kostrzyn nad Odrą (90,1 tys. zł). Słubiczanie uzbierali 88,2 tys. zł! Na fotografi ach autorstwa Anny Panek-Kusz i Toma-
sza Fedyszyna przypominamy niektórych „artystów” tego niesamowitego spektaklu ludzkich serc. 

(beb) 
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Karp Felek zachował życie
Tuż przed świętami odbył się ciekawy turniej tenisa stołowego, w któ-
rym można było wygrać żywego karpia. Zwycięzca postanowił daro-
wać życie rybie, która została wypuszczona do stawu.

Puchar pojechał do Dębna
Piłkarscy młodzicy w sportowym stylu włączyli się w fi nał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 15 stycznia, w Gim-
nazjum nr 1, odbył się Halowy Turniej Torneo Lubuskie „Colloseum Cup” Słubice 2017, rozgrywany w ramach Ogólno-
polskiego Programu „Piłkarski Laur”.

Żaczki z brązem
Okres zimowy to czas rozgrywania wie-
lu turniejów halowych piłki nożnej. Kolej-
ny miał miejsce w Słubicach w niedzielę 8 
stycznia. Wzięło w nim udział dziesięć dru-
żyn z całego województwa.

Noworoczny Turniej Żaków, czyli 
dzieci z rocznika 2008 i młodszych, 
zorganizował UKS Polonia Słu-
bice. Słubicki narybek piłkarski 
trenuje Andrzej Wypych (trener 
seniorów Polonii), choć w  prowa-
dzenie zespołu i w samą organizację 
turniejów zaangażowani są także 
rodzice piłkarzy. Styczniowy tur-
niej odbył się w hali Gimnazjum nr 
1 i  wzięło w  nim udział 10 drużyn, 
które podzielono tradycyjnie na 
dwie grupy. Następnie po dwie naj-
lepsze ekipy zagrały półfi nały, po 
których odbyły się mecze o poszcze-
gólne miejsca. Ten dzień stanowczo 

Imprezę zorganizował klub UKS 
„Polonia” Słubice i fi rma Colloseum 
Marketing Sport. Uczestniczyło 
w niej 10 zespołów podzielonych na 
dwie grupy. Po grupowych i  fi nało-
wych turniejowych bojach okazało 
się, że najlepszy w  tym dniu był 
Uczniowski Klub Sportowy Dębno, 
który w  fi nale pokonał drużynę 

Steinpol – Ilanki Rzepin. W  meczu 
o trzecie  miejsce Orzeł Międzyrzecz 
pokazał swoją wyższość nad Sti-
lonem Gorzów. Oto wyniki fi nałów 
oraz końcowa klasyfi kacja.

O miejsca IX - X: Polonia Słubice 
– Polonia II Słubice 2 – 1 / o miejsca 
VII - VIII: Salos Szczecin –Football 
Academy Myślibórz 1 – 0 / o miejsca 

V - VI: Celuloza Kostrzyn nad Odrą 
- UKS 4 Kostrzyn nad Odrą 1 – 0 / 
o miejsca III – IV: Orzeł Międzyrzecz 
– Stilon Gorzów Wielkopolski 1 – 0 
/ Finał: Steinpol – Ilanka Rzepin – 
UKS Dębno 0 – 1

KLASYFIKACJA KOŃCOWA TUR-
NIEJU: 1. Uczniowski Klub Sportowy 
Dębno, 2. Steinpol – Ilanka Rzepin, 3. 
Orzeł Międzyrzecz, 4. Stilon Gorzów 
Wielkopolski, 5. Celuloza Kostrzyn 
nad Odrą, 6. UKS Czwórka Kostrzyn 
nad Odrą, 7. Salos Szczecin, 8. Foot-
ball Academy Myślibórz, 9. Polonia 
Słubice, 10. Polonia II Słubice

NAJLEPSZY ZAWODNIK: Mateusz 
Wilman - UKS Dębno. NAJLEPSZY 
BRAMKARZ: Stanisław Grabowski 
– Steinpol – Ilanka Rzepin. KRÓL 
STRZELCÓW: Marcin Graczyk – 
Steinpol – Ilanka Rzepin. TRENER 
ZWYCIĘSKIEJ DRUŻYNY: Marek 
Rawski– UKS Dębno

Wszystkie drużyny uczestni-
czące w  turnieju otrzymały pa-
miątkowe puchary, a  połowa 
drużyn nagrody rzeczowe w  po-
staci sprzętu sportowego.

(rt) O główne trofeum walczyło aż 10 drużyn.Młodzicy Polonii tym razem musieli uznać wyższość innych drużyn.

należał do MUKS Zielona Góra, która 
w  wielkim fi nale pokonała Wartę 
Słońsk. Trzecie miejsce przypadło 
gospodarzom, którzy ten brąz wy-
walczyli ze Spójnią Ośno. Na kolej-
nych miejscach były drużyny: Perła 
Cybinka, Toroma Torzym, ASP Bosko 
Sulęcin I i II, a stawkę zamykała Słu-
bicka Akademia Piłkarska i  Stal 
Sulęcin. Podczas uroczystego pod-
sumowania turnieju najlepsze ekipy 
otrzymały puchary. Dodatkowo na-
grodzono najlepszego strzelca Jurija 
Tkaczenko, reprezentującego barwy 
MUKS Zielona Góra.

(rt)

UKS Polonia Słubice wywalczyła trzecie miejsce.

Świąteczny Turniej o  Karpiowy 
Puchar, to najnowszy pomysł sto-
warzyszenia FSL- Aktywni dla 
Powiatu, który ma wejść do kalen-
darza stałych imprez. W pierwszej 
edycji imprezy wzięło udział  19 
uczestników, wśród których były 
dwie panie. Główną nagrodą był 
karp, który został nazwany Felkiem 
(od eFEsLKA) i  w  czasie imprezy 
pływał w  akwarium, drżąc o  swój 
los, który miał zależeć od zwycięzcy 
turnieju. Oprócz miejscowych za-
wodników: Jerzego Łapińskiego, 
Waldemara Borkowskiego, Da-
niela Czerepowskiego, Jakuba 
Dziwosza i  Wojciecha Tomkowa, 
w sportowe szranki stanęli uznani 
pingpongiści z  Romanem Wącz-
kiem, Arturek Sawochem i  Bog-
danem Maćkowiakiem na czele. 
Z Rzepina przyjechali tata i syn: To-
masz i Mateusz Tomaszewscy. Roz-

grywki odbyły się systemem tzw. 
rosyjskim, do dwóch przegranych. 
W fi nale A spotkali się Mateusz To-
maszewski, który pierwsze swoje 
sportowe kroki stawiał w Ośnie Lu-
buskim i Artur Sawoch. Zwyciężył 
ten pierwszy, który jednak zagrał 
jeszcze w  wielkim fi nale ze zwy-
cięzcą turnieju pocieszenia.  Tam 
z kolei do ostatniego meczu trwała 
piękna i  widowiskowa walka. 
Jak burza szedł eliminując kolej-
nych graczy nasz Jakub Dziwosz. 
W końcowej fazie pokonał po kolei 
Marka Szuplaka, Romka Wączka 
i  w  końcu w  fi nale B samego Ar-
tura Sawocha. Każdy kolejny mecz 
był piękniejszy, a  już sam fi nał B 
przyniósł widzom naprawdę dużo 
emocji. W  fi nale fi nałów spotkali 
się Mateusz Tomaszewski i  Kuba 
Dziwosz. Po niezwykle zawziętym 
pojedynku, swój prymat w  tym 

dniu przypieczętował Mateusz 
zdobywając główną koronę. Do rąk 
Mateusza trafi ł m.in. karp Felek, 
koperta z 200 zł (dziękujemy spon-
sorom), puchar i  dyplom. Kolejne 
nagrody otrzymali: J. Dziwosz i  A. 
Sawoch. Na koniec rozlosowano 
kilka nagród rzeczowych. 

 Oto pełna klasyfi kacja turnie-
jowa: 1. Mateusz Tomaszewski, 2. 
Jakub Dziwosz, 3. Artur Sawoch, 
4. Roman Wączek, 5. Daniel Cze-
repowski, 6. Marek Szuplak, 7. 
Bogdan Maćkowiak, 8. Robert 
Tomczak, 9. Maciej Cieślik, 10. 
Sławomir Rudomina, 11. Wal-
demar Borkowski, 12. Wojciech 
Tomków, 13. Wojciech Dobrzyński, 
14. Kinga Nawrot, 15. Milena Kra-
jewska, 16-19 Jerzy Łapiński, To-
masz Tomaszewski, Józef Nawrot, 
Tadeusz Nawrot. 

(rt)

W imprezie wzięło udział 19 osób z całego województwa.
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Święto przełajów 
w Słubicach

Weekend 14-15 stycznia 2017 roku należał do kolarzy przełajowych, 
którzy walczyli u nas o czołowe lokaty w Pucharze Polski i Mistrzo-
stwach Polski LZS. Oprócz zawodowców w imprezie wzięli też udział 
amatorzy tego sportu ze Słubic. Z sukcesami!

To był maraton
dla Bartka!

Słubiczanie po raz kolejny pokazali wielkie 
serducho. W Collegium Polonicum odbył 
się kilkugodzinny Maraton Fitness, z które-
go cały dochód zostanie przeznaczony dla 
Bartka Cieślaka.

Niepełnosprawny Bartek Cieślak 
ma jedno marzenie. Chciałby po-
nownie chodzić. Może mu w  tym 
pomóc turnus rehabilitacyjny 
z  tzw. egzoszkieletem. W  pomoc 
Bartkowi zaangażował się najpierw 
jego brat Łukasz, który postanowił 
zorganizować wspólnie z  wieloma 
osobami cykl różnych imprez.  
Jednym z  pomysłów jest seria 50 
maratonów w  różnych miejscach 
naszego powiatu. Natomiast  w so-
botę 14 stycznia, studenci z  grupy 
Unithea, zorganizowali Maraton 
Fitness, w czym pomogło im wiele 
osób i  instytucji. Wśród nich były 
instruktorki: Joanna Kania-Jacek, 
Marta Bąkowska, Magdalena Cie-
ślak i  Karolina Jankowska. W  kil-
kugodzinnym maratonie wzięło 

udział ponad 150 uczestniczek. 
Swoje stoiska miały  Grupa Po-
magamy, która zadbała o  pyszne, 
świeże soki, a także siłownia Clever 
Fit z  Frankfurtu serwująca wita-
miny w  napojach. Każdy chętny 
mógł także skorzystać z  porad 
dotyczących odchudzania, któ-
rych udzielała ekspertka fi rmy 
Naturhouse. Udział w  maratonie, 
a  także korzystanie z  wszystkich 
innych atrakcji był płatny. Zebrano 
w  sumie 70 euro i  blisko 3,2 tys. 
zł. Ta kwota zostanie przekazana 
Bartkowi. Zachęcamy do wzięcia 
udziału w  kolejnych imprezach, 
z  których dochód pomoże spełnić 
marzenie chłopaka o  tym, żeby 
znów samodzielnie chodzić. 

(rt)

Bartek marzy o tym, żeby stanąć na własnych nogach. 

W maratonie wzięło udział ponad 150 osób.

Kolarstwo przełajowe, z  udziałem 
najlepszych zawodników w  Polsce, 
wróciło do Słubic po kilku latach. 
Dzięki zaangażowaniu Słubickiego 
Ośrodka Sportu i  Rekreacji i  przy 
wsparciu samorządu władze Pol-
skiego Związku Kolarskiego i  Zrze-
szenia LZS przyznały naszemu 
miastu organizację ostatniej edycji 
Pucharu Polski i  Mistrzostw Zrze-
szenia LZS. Impreza odbyła się 
w  połowie stycznia. Po malowni-
czej i  profesjonalnie przygotowanej 
trasie w parku obok SOSiRu ścigało 
się po ok. 150 uczestników, w kilku 
kategoriach wiekowych, od dzieci 
(żaki i żakinie) po kolarską elitę pań 
i  panów. Najlepszych dekorowano 
pucharami, nagrodami rzeczo-
wymi i  fi nansowymi, a  w  ramach 
Mistrzostw Polski LZS dodatkowo 
medalami. W  ramach promocji ko-
larstwa przełajowego wprowadzono 
również kategorię „Amator”. Dzięki  
temu w  Słubicach wystartowało 
kilku fanów jazdy na rowerze, repre-
zentujących barwy grupy FSL Verus 
AOK.pl Team. W  sobotę zwyciężył 
Andrzej Worona, drugi był Krzysztof 
Murdza, a tuż za podium Marek Ry-
dzewski. Natomiast dzień później 
klasę pokazał ponownie Krzysztof 
Murdza, odnoszący kilkanaście lat 
temu ogromne sukcesy w  tym spo-
rcie. Drugi był słubiczanin Damian 
Kowalski, a  blisko podium Grze-
gorz Ulanowski, Marek Hubko i po-
nownie Marek Rydzewski.  

(rt) 

Najmłodsi rywalizowali na skróconej trasie.

Zmęczeni, ale zadowoleni ze swoich wyników miejscowi Amatorzy.

- Serdecznie gratulujemy zdobycia złotego medalu w rzucie dys-
kiem i brązowego w pchnięciu kulą podczas odbywających się na 
przełomie października i listopada 2016 roku w Perth 22. Mistrzostw 
Świata Mastersów w Lekkiej Atletyce - usłyszała Małgorzata Krzy-
żan z ust burmistrza Tomasza Ciszewicza. Podczas sesji 15 grudni,a 
naszej mistrzyni, w imieniu radnych, dziękowali Mariusz Olejniczak 
i Jarosław Sadowski. 

Rzuca najlepiej na świecie!

- Mówi się, że początkiem wszyst-
kiego są marzenia. Pani, wyjazd do 
dalekiej Australii, najpierw sobie 
wymarzyła, a  potem jeszcze ozło-
ciła. Dzięki ogromnej pracy i  pasji. 
Jesteśmy bardzo dumni, że mamy 
wśród nas najlepszą dyskobolkę 
na świecie i  raz jeszcze dziękujemy, 
że w  Australii zabrzmiał Mazurek 
Dąbrowskiego. Niech radość pły-
nąca z tego sukcesu będzie dla Pani 
motorem do dalszych wyzwań. 
Życzymy wszystkiego co najlepsze 
zarówno w sporcie jak i w życiu oso-
bistym oraz zawodowym - mówił 
T. Ciszewicz. M. Krzyżan zapowie-
działa, że będzie się starała pojechać 
za dwa lata na mistrzostwa świata 
do Malagi, by kolejny raz powalczyć 
o  złoto i  srebro, którego brakuje jej 
do kolekcji.                                            (beb)
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Małgorzata Krzyżan podczas sesji rady miejskiej dziękowała wszystkim, dzięki którym 

mogła pojechać na mistrzostwa do Australii. Wśród sponsorów było wielu słubiczan. 
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Te wspomnienia rzucają światło na dzisiejszą historię Słubic  

Tych, którzy tu żyli, nazywali Dämmlerami
- Widzisz, jeśli nam Dämmlerom, jak nas starych mieszkańców Dammvorstadt nazywają ludzie z lewego brzegu, 
powie ktoś: „Ja mianowicie też jestem z Dammvorstadt”, to mamy bardzo podobne wrażenie, że w tym dużym ro-
dzinnym mieście mamy swoją jeszcze mniejszą ojczyznę, nasz „Damm”- pisała we frankfurckiej gazecie, młodziutka 
mieszkanka przedwojennych Słubic. - Świadomość pewnej odrębności dzielnicy na prawym brzegu Odry była za-
uważalna do tego stopnia, że wykuło się nawet lokalne powiedzonko: „Krew mieszkańców Dammvorstadt to nie ma-
ślanka” - opowiadała. 

An der Seidenfabrik 6-7, obecnie ul. Mickiewicza 1-1a, w ujęciu z 1916 r. (Verlag Karl Braun, 

Berlin). Według książki adresowej z 1940 r. restaurację „Prinz Leopold Garten” (Ogród 

księcia Leopolda) prowadził właściciel G. Haase. Do restauracji można było się dodzwonić 

pod numerem 4318. 

Pocztówka z obiegu w 1899 r.

W lipcu 1886 r. na wschodnim brzegu 
Odry powstało Stowarzyszenie na 
rzecz frankfurckiego Przedmieścia 
Dammvorstadt (Bezirksverein der 
Dammvorstadt). Przedmieście to 
rozciągało się na terenie dzisiejszych 
Słubic i  stanowiło największą pod 
względem powierzchni dzielnicę 
Frankfurtu nad Odrą.

Stowarzyszenie stawiało sobie za 
cel integrowanie różnych grup spo-
łecznych i miało zdobywać posłuch 
wśród administracji miejskiej przy 
rozwiązywaniu konkretnych pro-
blemów.

Za miejsce spotkań Stowarzy-
szenia służyła restauracja „Prinz 
Leopold-Garten” przy An der Se-
idenfabrik 6-7, obecnie ul. Mickie-
wicza 1-1a.

Świadomość pewnej odrębności 
dzielnicy na prawym brzegu Odry 
była zauważalna do tego stopnia, że 
wykuło się lokalne powiedzonko: 
„Krew mieszkańców Dammvorstadt 
to nie maślanka” (niem. Dämmler-
blut ist keine Buttermilch).

W niedzielę 5 lipca 1936 r. w domu 
strzeleckim przy Crossener Straße 
(obecnie kościół NMP Królowej 
Polski przy ul. 1 Maja), odbyły się 
uroczyste obchody 50 lat istnienia 
Stowarzyszenia. Jego przewodni-
czący Willi Metzke, na co dzień 

prowadzący zakład szklarski i sklep 
sprzedaży ramek przy Roßmarkt 
2 (budynek późniejszej restauracji 
„Odra” przy placu Przyjaźni), wy-
głosił główną przemowę i nawiązał 
również do szczególnej historii tej 
konkretnej dzielnicy. Wiemy o tym, 
ponieważ wielokrotnie donosiła na 
ten temat, ukazująca się wówczas 
czołowa lokalna gazeta „Frankfurter 
Oder-Zeitung”.

Redaktor, pisząca do tej gazety, 
której nazwisko nie jest znane, 
przybliżyła przy tej okazji sytuację 
w  Dammvorstadt, którą przeżyła 
jako dziecko w przedostatniej deka-
dzie XIX w. („Frankfurter-Oderze-
itung” nr 155 z 6 lipca 1936 r., s. 2, ze 
zbiorów Archiwum Miejskiego we 
Frankfurcie nad Odrą):

Znasz tę radość, drogi Czytelniku, 
kiedy wśród obcych spotkamy swo-
jego krajana? Takiego, który wyrósł 
z  gniazda, w  którym i  my spędzi-
liśmy swoją młodość?

Widzisz, jeśli nam Dämmlerom, 
jak nas starych mieszkańców Dam-
mvorstadt nazywają ludzie z lewego 
brzegu, powie ktoś: „Ja mianowicie 
też jestem z  Dammvorstadt”, to 
mamy bardzo podobne wrażenie. 
Że w  tym dużym rodzinnym mie-
ście mamy swoją jeszcze mniejszą 
ojczyznę, nasz „Damm”.

A przed 50 laty to była właściwie 
bardziej wieś niż miasto. Mam na-
dzieję, że starzy „Dämmlerzy” nie 
będą mieli mi tego za złe, że tak 
mówię. Przedmieście miało zresztą 
swoją miejską fasadę, Crossener 
Straße [ul. 1 Maja - przyp. aut.].

Jednak z  tyłu, przy Sandstraße 
[ul. Paderewskiego - przyp. aut.], 
Weidendamm [ul. Kochanowskiego 
- przyp. aut.], Fruchtstraße [ul. Że-
romskiego - przyp. aut.] stały zwy-
czajne wiejskie chaty ze stajniami 
i  ogródkami warzywnymi, niczym 
nie różniące się od zabudowań rol-
niczych.

I kiedy około południa wracałam 
ze szkoły, dostawałam do ręki drew-
niany, gliniany garnek. Matka na-

zywała go „Plötsche”. I szłam z tym 
garnkiem do rodziny Steinecke po 
mleko. Wtedy stawałam w  otwar-
tych drzwiach obory i przyglądałam 
się dojeniu krowy rasy holsztyno-
-fryzyjskiej. Nie było więc wtedy ani 
krzty wątpliwości, czy otrzymane 
mleko jest świeże czy nie.

Przy Crossener Straße bez-
sprzecznie działo się bardzo 
dużo. Latem byliśmy budzeni 
bardzo wcześnie, tak mniej więcej 
o czwartej lub piątej i to niezależnie, 
czy sami tak wstaliśmy czy pragnę-
liśmy jeszcze trochę podrzemać. 
Cały garnizon maszerował na ku-
nowicki plac musztry [późniejsze 
lotnisko Fliegerhorst, obecnie strefa 
ekonomiczna przy osiedlu Przemy-
słowym - przyp. aut.], każdy pułk ze 
swoimi muzykantami na szpicy. Pół 
biedy o przemarsz tą wczesną porą, 
ale o wiele głośniejsze były powroty 
żołnierzy do koszar około połu-
dnia. Ledwo słyszeliśmy pierwsze 
uderzenie pałeczki w  instrument 
perkusyjny czy brzdęk talerzy, a na-
tychmiast wypuszczaliśmy wszystko 
co akurat mieliśmy w dłoniach i ru-
szaliśmy na ulicę. Dla lepszej wi-
doczności stawaliśmy na krawędzi 
bramy i pozwalaliśmy każdemu puł-
kowi przedefi lować obok nas.

W dni targowe stawała długa ko-
lejka wozów, którymi kupcy docie-
rali do miasta. Wozy te rozciągały 
się od Seydlitzstraße [ul. Mierosław-
skiego - przyp. aut.] aż do mostu 
w  okolicach Roßstraße [nieistnie-
jąca ulica w okolicach Galerii Prima 
zabudowana kompleksem Colle-
gium Polonicum w Słubicach, to tu 
istniały mosty nad Odrą przed 1895 r. 
- przyp. aut.]. I również przy dworze 
postojów było ich pełno [chodzi 
o punkt postoju poczty konnej przy 
Crossener Str. 3 - przyp. aut.].

Zimą, kiedy leżał śnieg, byliśmy 
na sankach w  tych samym czasie, 
kiedy kupcy wracali do domu. Mie-
liśmy wśród nich przyjaciół i  o  ile 
dopisało nam trochę szczęścia, mo-
gliśmy podczepić swoje sanie z tyłu 
wozów kupieckich.

Ale po południu była cisza, także 
przy Crossener Straße. Z wału prze-
ciwpowodziowego zjeżdżaliśmy 
w dół na chodnik, zawsze w poprzek 
jezdni. Rodzice stali w  oknach na 
parterze i przyglądali się naszym za-
bawom. Właściciel sklepu na rogu 
[Crossener Straße 2 - przyp. aut.] 
wynosił krzesła na ulicę dla siebie 
i  swojej żony [budynek przez cały 
okres istnienia należał do rodziny 
Scherl - przyp. aut.]. Tam siadali, 
by nacieszyć się wieczornym spo-
kojem. Pan gospodarz z  punktu 
postoju koni spacerował w  hafto-
wanych kapciach w tę i z powrotem 
albo pokazywał sąsiadom swoją 
kolekcję kaktusów, które stały po-
ręcznie w oknach parteru.

Oprócz punktu postoju koni 
był też urząd pocztowy. Również 
urzędnik pocztowy spędzał wolne 
letnie wieczory siedząc w otwartym 
oknie. Właśnie się cofnął, by zapalić 

światło, kiedy przystanęło pięć ba-
ranów. Bardzo powszechne było 
bowiem spędzanie bydła przez całą 
ulicę, a  nie były wożone jak teraz. 
Rozpalało się światło gazowe.

Instalacji wodno-kanalizacyjnej 
nie było na przedmieściu. Ta miała 
zostać położona po zbudowaniu 

nowego kamiennego mostu. Wtedy 
mieliśmy jeszcze stary drewniany 
most, wystarczająco wysoki, by przy 
niskim stanie Odry pod tymże mo-
stem przepłynęły parostatki i barki. 
Ale kiedy tylko woda podniosła się, 
było rozkosznie. Most był podno-
szony, jak mówiliśmy [było to tylko 
zwodzone przęsło mostu - przyp. 
aut.]. Kwestie techniczne tego pro-
cesu nie za bardzo mnie wtedy inte-
resowały i z tego powodu nie mogę 
nic na ten temat opowiedzieć.

Najpiękniej było, gdy most pod-
noszony był w czasie naszej drogi do 
szkoły. Naturalnie wstrzymywano 
ruch i  również my czekaliśmy do 
czasu aż most zostanie z powrotem 
szczepiony. Bez szczególnego po-
śpiechu kontynuowaliśmy swoją 
drogę. W  uroczyście cichej szkole 

przechodziliśmy w pełni spokoju, by 
nauczycielowi dumnie zameldować 
usprawiedliwienie naszego spóź-
nienia. Z twarzy szkolnych kolegów 
mogliśmy jednocześnie wyczytać 
zazdrość o  udział w  opowiedzianej 
przygodzie.

A potem wzniesiono nowy most. 
Rozbrzmiewał elektryczny tramwaj, 
przejeżdżały auta. W  miejscu du-
żego ogrodu, który otaczał fabrykę 
jedwabiu [ob. Rondo Solidarności 
- przyp. aut.] i  rozciągał się od Ro-
ßstraße do pomnika księcia Le-
opolda Brunszwickiego [parking 
obok dzisiejszej stacji paliw Shell], 
powstały nowe ulice. Z zakurzonego 
placu Roßmarkt [ob. plac Przyjaźni 
- przyp. aut.] rozwinął się kwitnący 
ogród, a ruch przy Crossener Straße 

rozwinął się do tego stopnia, że dla 
jego rozładowania wybudowano 
Blumenstraße [ul. Kościuszki - 
przyp. aut.].

Mimo tych zmian jedno pozostaje 
niezmienne: pochodzimy z  naszej 
starej, kochanej Małej Ojczyzny. Ale 
szczególny kąt w  ramach tamtego 
miasta stanowiło nasze przedmie-
ście, które jako jedyne leżało na 
prawym brzegu Odry, nasz „Damm”.

Artykuł stanowi autorskie tłu-
maczenie Rolanda Semika z  języka 
niemieckiego na polski tekstu Ec-
karda Reißa „Jugenderinnerungen 
einer Dämmlerin”, opublikowanego 
w  zeszycie 2/2011 Towarzystwa Hi-
storycznego we Frankfurcie nad 
Odrą. Zdjęcia: archiwum prywatne 
Rolanda Semika. 

Kamienica przy Crossener Straße 2.
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 Będzie się 
można pośmiać!

4 lutego o 16.00 w Słubickim Miejskim Ośrod-
ku Kultury wystąpi Kabaret K2.  Wywodzi się 
on z  „zielonogórskiego zagłębia kabareto-
wego” , a tworzą go: Michał Zenkler i Bartosz 
Klauziński, działający  wcześniej w formacji 
„Babeczki z Rodzynkiem” i „ Hlynur”.

Już jest…kalendarz z Galerii OKNO!
Kalendarze z Galerii OKNO wydawane są od kilkunastu lat, za każdym razem w nieco zmienionej formie. Zawsze jed-
nak zawierają fotografi e zrobione z artystycznym zacięciem, bo ich autorami są pasjonaci obrazu, przygody, dla któ-
rych fotografi a to również poszukiwanie i doświadczanie. Inspiracji szukają podczas warsztatów odbywających się 
w Galerii OKNO. 

Zygmunt Dereń 
na wystawie 
„Twarzą w twarz”

Serdecznie zachęcamy do obejrzenia wystawy słubickiego rzeźbiarza 
i rysownika Zygmunta Derenia „Twarzą w twarz”, która do 12 lutego 
będzie prezentowana w Galerii Małej Słubickiego Miejskiego Ośrodka 
Kultury. Składa się na nią kilkanaście rzeźb oraz płaskorzeźb artysty.  

Wspólne działanie pozwala na 
uzupełnianie się wzajemne, na 
kreacje obrazu, wymianę do-
świadczeń. Ważne jest również 
współdziałanie w  grupie. Przy 
tworzeniu kalendarza każde 
zdjęcie wymagało współpracy 
i dogrania, wzajemnej motywacji. 

Działanie gestu, kolory, kadr… to 
wszystko ma znaczenie. Uczest-
ników warsztatów motywuje 
pasja, zaangażowanie i  chęć po-
znania. Inspirując się starymi mi-
strzami, takimi jak Pablo Picasso, 
Piet Mondrian, a  jednocześnie 
wykorzystując nowoczesne tech-

nologie projekcji obrazu na różne 
materiały, podłoża, struktury, słu-
biccy miłośnicy fotografi i starali 
się wykreować nowe wizje i  prze-
strzenie, odnaleźć się w abstrakcji 
i geometrii. Wzajemne połączenie 
mediów, stylizacje i  końcowe 
efekty każdorazowo zaskaki-

wały, wywołując entuzjazm twór-
czego działania, który pomaga 
w  rozwoju osobowości fotografa, 
uwrażliwia na tematy i otaczający 
świat, ucząc, że poprzez rejestro-
wanie obrazów można wyrażać 
siebie w  sposób wykraczający 
poza kwestie czysto dokumen-

talne. Jednocześnie powstawał 
obraz czysto fotografi czny bez ob-
róbki w programach grafi cznych. 

W  kalendarzu (jest do dostania 
w  sekretariacie Słubickiego Miej-
skiego Ośrodka Kultury) zmie-
ściło się tylko 12 fotografi i, ale 
na wystawie, która obecnie jest 
prezentowana w  bibliotece miej-
skiej, można zobaczyć ponad 40 
prac, które powstawały podczas 
warsztatów w  Galerii OKNO. Ich 
uczestnikami byli: Witold Cho-
lewa, Mikołaj Czyżewski, Joanna 
Czyżewska –Korbus, Janusz Dusz-
kiewicz, Tomasz Fedyszyn, Natalia 
Janczycka, Kamila Klepacka, Karo-
lina Konczyńska, Artur Kozłowski, 
Krystyna Kruszyna, Emilia Kusz, 
Paweł Lech, Anna Łysiak, Beata 
Łysiak, Kamil Mirończuk, Dariusz 
Olechno, Julia Olechno, Halina 
Samsonowicz, Aneta Szcześnie-
wicz, Agnieszka Woźna, Andrzej 
Zarywski. Warsztaty inspirowała 
i  prowadziła Anna Panek-Kusz, 
która podzieliła się z Czytelnikami 
„Gazety Słubickiej” własnymi spo-
strzeżeniami.   

O artyście:

Od najmłodszych lat swojego życia 
wrażliwy na piękno sztuki i  przy-
rody. Początkowo nieświadom 
swoich punktów stycznych ze 
światem sztuki oddawał się zbie-
raniu kolorowych, zdobionych 
szkiełek z  różnymi motywami. Do 
swojej kolekcji dołączył również 
pieczołowicie zbierane wycinki 
z  prasy przedstawiające portrety 
ludzi mu znanych lub obcych, ale 
zawsze o  charakterystycznym wy-
glądzie, przyciągających uwagę 
obserwatora. Jako młody chłopiec 
czynił próby samodzielnego prze-
rysowywania twarzy, analizując 
każdą indywidualną cechę. Jednak 
z  upływem mijającego czasu za-
interesowanie to rozbudziło chęć 
pracy nad ludzką twarzą w  trójwy-
miarze. Na tamte czasy taką moż-
liwość dawała rzeźba. Swoje próby 
rozpoczął od rzeźbienia szpileczką 
w  małej kredzie, kostce szarego 
mydła i  w  suporeksie. Z  czasem 
w  granicie, gipsie i  piaskowcu. 
Szukał inspiracji w otaczającym go 
świecie. Z  ogromną uwagą zwie-
dzał stare cmentarze żołnierskie, 
ruiny zamków i pałaców ( np. w Cy-
bince, Drzeniowie, Sądowie itp.). 

Tam podziwiał zdobnicze elementy 
sztukaterii. Obecnie chętnie eks-
perymentuje z nowymi surowcami 
rzeźbiarskimi. Z  chwilą gdy w  za-
ciszu domowym wkroczył w  świat 
nowych technologii informatycz-
nych rozpoczął swoją podróż po 
wirtualnym świecie sztuki. Tym 
samym otworzyły się kolejne drzwi 
z  nowymi pomysłami i  możliwo-
ściami. Swój warsztat pracy nadal 
poszerza o  swoje  małe dzieła: ob-
razy, szkice, rzeźby i  płaskorzeźby. 

Jak sam twierdzi ,,dało mu to powód 
do przekonania, że swój czas wolny 
wykorzystuje w  sposób efektywny. 
Czuje się wolny – w  harmonii ze 
sztuką, przyrodą i samym sobą”. Na 
co dzień jest mężem, ojcem, dziad-
kiem i  człowiekiem z  zasadami, 
pasjami i  wartościami. Jego druga 
pasją są wycieczki rowerowe w oto-
czeniu przyrody. Dostrzega to, co 
w codziennym życiu często jest nie-
zauważalne. 

(ap)

Zygmuntowi Dereniowi podczas wernisażu wystawy towarzyszyła córka.
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Są oni autorami takich skeczów 
jak „Bar Kretyn” czy „Rozmowa 
o  pracę", którymi zyskali sobie 
ogromną popularność biorąc udział 
m.in. w  „Polskiej Nocy Kabare-
towej”, „Płockiej Nocy Kabaretowej” 
czy  „Magicznym zakończeniu 
wakacji z  Polsatem" w  Kielcach. 
Mając za sobą liczne realizacje 
telewizyjne takie jak np. „Dzięki 

Bogu już Weekend", Kabaret K2 
z powodzeniem występuje w całym 
kraju,  a  także za granicą. W  Słu-
bicach Michał Zenkler i  Bartosz 
Klauziński zaprezentują nowy pro-
gram, 2 godziny wspaniałej zabawy. 
Bilety w  cenie 30 zł można kupić 
w SMOKu, a grupowe zamówić pod 
nr tel. 735974306.  

(beb)
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Volkshochschule Frankfurt (Oder), Gartenstr. 1, 15230 Frankfurt (Oder)
Kontakt w języku polskim: tel.: +49 335 500 800 21 | e-mail: nowak@vhs-frankfurt-oder.de
Pełna oferta kursów dostępna jest pod adresem: www.vhs-frankfurt-oder.de

Volkshochschule
Frankfurt (Oder)

Reklama

OFERTA SEMESTR WIOSENNY 2017
Zgłoszenia na wybrane kursy można dokonać poprzez 
naszą stronę internetową lub osobiście w czasie otwarcia 
sekretariatu (pon.- czw. 10:00 - 19:00 / pt. 10:00 - 12:00)

KURSY JĘZYKA NIEMIECKIEGO
Zalecamy przed wyborem kursu wypełnienie naszego 
językowego testu diagnostycznegona naszej stronie 
internetowej (www.vhs-frankfurt-oder.de) (Programm 
> Sprachen > Online-Einstufungstest). Uwaga: podane 
ceny kursów języka niemieckiego (DaF) są już obniżone 
o 50%. Nie przysługują na nie dodatkowe zniżki.

 Język niemiecki - poziom podstawowy A1

KURS D 404.01 - POZIOM A1.1
termin: 21.02. - 20.06.2017, 90 godz.
dzień/godz.: wt., czw., 17:00 - 19:30
koszt: 6-9 ucz., 129,00 €, od 10 ucz., 102,00 €

KURS D 404.02 - POZIOM A1.1 
termin: 25.02. - 24.06.2017, 60 godz.
dzień/godz: sob., 9:00 - 13:15
koszt: 6-9 ucz., 87,00 €, od 10 ucz., 69,00 €

KURS D 404.03 - POZIOM A1.1 (KURS INTENSYWNY)
termin: 10.07. - 21.07.2017, 60 godz.
dzień/godz: pon.-pt., 9:00 - 14:15
koszt: 6-9 ucz., 87,00 €, od 10 ucz., 67,00 €

 Kontynuacja na poziomie A1

KURS D 404.04 - POZIOM A1.2
termin: 21.02. - 20.06.2017, 90 godz.
dzień/godz.: wt., czw., 17:00 - 19:25
koszt: 6-9 ucz., 138,00 €, od ucz., 111,00 €

KURS D 404.05 - POZIOM A1.2
termin: 20.02. - 21.06.2017, 90 godz.
dzień/godz.: pon., śr., 17:00 - 19:25
koszt: 6-9 ucz., 138,00 €, od ucz., 111,00 €

KURS D 404.06 - POZIOM A1.2
termin: 11.02. - 24.06.2017, 75 godz.
dzień/godz.: sob., 9:00 - 13:15
koszt: 6-9 ucz., 115,50 €, od ucz., 93,00 €

KURS D 404.07 - POZIOM A1.2
termin: 06.02. - 07.06.2017, 90 godz.
dzień/godz.: pon., śr., 17:30 - 20:00
koszt: 6-9 ucz., 138,00 €, od ucz., 111,00 €

 Język niemiecki - poziom podstawowy A2 

KURS D 404.08 - POZIOM A2.1
termin: 11.02. - 24.06.2017, 75 godz.
dzień/godz.: sob., 9:00 - 13:15
koszt: 6-9 ucz., 115,50 €, od 10 ucz., 93,00 €

KURS D 404.09 - POZIOM A2.2
termin: 14.02. - 13.06.2017, 90 godz.
dzień/godz.: wt., czw., 17:00 - 19:30
koszt: 6-9 ucz., 138,00 €, od 10 ucz., 111,00 €

KURS D 404.10 - POZIOM A2.2
termin: 18.02. - 24.06.2017, 70 godz.
dzień/godz: sob., 9:00 - 13:15
koszt: 6-9 ucz., 108,00 €, od 10 ucz., 87,00 €

KURS D 404.11 - POZIOM A2+ (KURS INTENSYWNY)
termin: 24.07. - 04.08.2017, 60 godz.
dzień/godz: pon.-pt., 9:00 - 14:15
koszt: 6-9 ucz., 93,00 €, od 10 ucz., 75,00 €

 Kurs dla uczniów (4. rok nauki)

KURS D 404.12 - POZIOM A2/B1 
(KURS DLA UCZNIÓW)
termin: 18.02. - 24.06.2017, 52 godz.
dzień/godz.: sob., 09:00 - 12:15
koszt: 6-9 ucz., 81,00 €, od 10 ucz., 65,50 €

 Język niemiecki - poziom 
średniozaawansowany B1

KURS D 404.13 - POZIOM B1.1
termin: 15.02. - 19.06.2017, 90 godz.
dzień/godz.: pon., śr., 17:00 - 19:30
koszt: 6-9 ucz., 138,00 €, od 10 ucz., 111,00 €

KURS D 404.14 - POZIOM B1.2
termin: 16.02. - 15.06.2017, 90 godz.
dzień/godz.: wt., czw., 17:45 - 20:15
koszt: 6-9 ucz., 138,00 €, od 10 ucz., 111,00 €

KURS D 404.15 - POZIOM B1+ (KURS INTENSYWNY)
termin: 24.07. - 04.08.2017, 60 godz.
dzień/godz.: pon.-pt., 09:00 - 14:15
koszt: 6-9 ucz., 93,00 €, od 10 ucz., 75,00 €

 Język niemiecki - poziom 
średniozaawansowany B2

KURS D 404.16 - POZIOM B2.1
termin: 21.02. - 20.06.2017, 90 godz.
dzień/godz.: wt., czw., 17:30 - 20:00
koszt: 6-9 ucz., 138,00 €, od 10 ucz., 111,00 €

KURS D 404.17 - POZIOM B2.2
termin: 20.02. - 21.06.2017, 90 godz.
dzień/godz.: pon., śr., 17:30 - 20:00
koszt: 6-9 ucz., 138,00 €, od 10 ucz., 111,00 €

KURS D 404.18 - POZIOM B2 (KURS INTENSYWNY)
termin: 07.08. - 18.08.2017, 60 godz.
dzień/godz.: pon.-pt., 09:00 - 14:15
koszt: 6-9 ucz., 93,00 €, od 10 ucz., 75,00 €

 Język niemiecki - poziom 
wysokozaawansowany C1

KURS D 404.19 - POZIOM C1 (KONTYNUACJA)
termin: 20.02. - 21.06.2017, 90 godz.
dzień/godz: pon., śr., 17:50 - 19:20
koszt: 6-9 ucz., 138,00 €, od 10 ucz., 111,00 €

 Język niemiecki - poziom 
wysokozaawansowany C2

KURS D 404.20 - POZIOM C2
termin: 16.02. - 15.06.2017, 90 godz.
dzień/godz.: wt., czw., 17:00 - 19:30
koszt: 6-9 ucz., 138,00 €, od 10 ucz., 111,00 €

JĘZYK NIEMIECKI - KURSY SPECJALNE

 Kurs przygotowujący do certyfikatu „Język 
niemiecki w zawodach pielęgniarskich“ - B1-B2

Kurs skierowany jest do polskich pracowników branży 
medycznej, np. personelu pielęgniarskiego, którzy 
muszą się porozumiewać z niemieckimi klientami/
pacjentami w  zakresie tematyki medycznej i  so-
cjalnej. 

KURS D 404.21 - POZIOM B1+
termin: 25.03. - 10.06.2017, 32 godz.
dzień/godz.: co 14 dni, sob., 09:00 - 12:45
koszt: 5 ucz., 83,00 €, 6-9 ucz, 51,00 €

 Kurs przygotowujący do certyfi katu „Język 
niemiecki w zawodach medycznych“ - B2-C1

Kurs obejmuje wprowadzenie w  strukturę egzaminu 
oraz trening egzaminacyjny.

KURS D 404.22 - POZIOM B2-C1
termin: 25.03. - 10.06.2017, 32 godz.
dzień/godz.: co 14 dni, sob., 13:30 - 17:00
koszt: 5 ucz., 83,00 €, 6-9 ucz, 51,00 €

JĘZYK NIEMIECKI - TESTY I EGZAMINY
(Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej na 30 dni przed 
terminem egzaminu.)

 Egzamin na certyfi kat językowy„Język 
niemiecki jako obcy” B1 i B2 (telc)

terminy: sob., 18.03.2017, 9:00 - 15:00
 sob., 01.07.2017, 9:00 - 15:00

 Egzamin certyfi katowy „Język niemiecki 
w zawodach pielęgniarskich“ B1-B2

termin: sob., 17.06.2017, 9:00 - 15:00
zgłoszenia: do 16.05.2017, koszt: 130,00 €

 Egzamin certyfi katowy „Język niemiecki 
w zawodach medycznych“ B2-C1

termin: sob., 17.06.2017, 9:00 - 15:00
zgłoszenia: do 16.05.2017, koszt: 155,00 €

 Egzaminy certyfi katowe Instytutu 
Goethego - poziomy B2/C1/C2

poziom B1/B2            18.03.2017, 9:00 - 15:00
poziom B1/B2            01.07.2017, 9:00 - 15:00
poziom B2/C1/C2       25.03.2017, 9:00 - 15:00
poziom B2/C1/C2       24.06.2017, 9:00 - 15:00

poziom B1: 155,00 € (dla ucz. z zewnątrz: 205,00 €)
poziom C1: 175,00 € (dla ucz. z zewnątrz: 255,00 €)
poziom C2: 225,00 € (dla ucz. z zewnątrz: 300,00 €)

RYNEK PRACY I KSZTAŁCENIE 
W NIEMCZECH
Wykłady w  języku polskim! Prosimy o  wcześniejsze 
zgłoszenie! Wstęp wolny.

 Kształcenie zawodowe w Niemczech 
- szansa dla polskich obywateli? 

KURS D 500.PL01
termin: 06.03.2017, pon., 17:30 - 19:00

 Czy uznanie polskich kwalifikacji 
zawodowych w Niemczech ułatwi 
znalezienie lepszej pracy?

KURS D 500.PL02
termin: 27.03.2017, pon., 17:30 - 19:00

 Tajniki prowadzenia własnej fi rmy 
w Niemczech

KURS D 500.PL03
termin: 22.05.2017, pon., 17:30 - 19:00

KURSY W JĘZYKU POLSKIM I NIEMIECKIM
Poniższe wykłady, kursy i  wycieczki prowadzone są 
przez dwujęzycznych instruktorów. Uczestniczyć w nich 
mogą także osoby nieznające języka niemieckiego.

WYCIECZKI REGIONALNE

 Spacerem po parku Lenné

KURS D 111.27
termin: 19.05.2017, pt., 14:00 - 15:00
koszt:  1,00 €

KURSY PLASTYCZNE

 Nauka rysunku przestrzennego przedmiotów

KURS D 205.01
termin: 06.03. - 15.05.2017, 16 godz.
dzień/godz.: pon., 18:00 - 19:30
koszt: 6-9 ucz., 51,00 €, od 10 ucz., 44,00 €

 Malarstwo intuicyjne - VEDIC ART

KURS D 205.02
termin: 11.02. - 25.02.2017, 21 godz.
dzień/godz.: sob., 10:00 - 16:00
koszt: 6-9 ucz., 66,00 €, od 10 ucz., 53,50 €

 Warsztaty malarsko-rysunkowe

KURS D 205.04
termin: 23.02. - 27.04.2017, 16 godz.
dzień/godz.: czw., 18:45 - 20:15
koszt: 6-9 ucz., 51,00 €, od 10 ucz., 44,00 €

 Warsztaty - malarstwo olejne i akrylowe

KURS D 205.05
termin: 21.02. - 25.04.2017, 16 godz.
dzień/godz.: wt., 18:15 - 19:45
koszt: 6-9 ucz., 51,00 €, od 10 ucz., 44,00 €

KURSY SPORTOWE

 Intensywny kurs PILATES
koszt: 6-9 ucz., 23,00 €, od 10 ucz., 20,00 €
termin:  28.08. - 01.09.2017, 5 godz.

KURS D 302.15
dzień/godz.: pon-pt., 17:00 - 17:45

KURS D 302.16
dzień/godz.: pon.-pt, 18:00 - 18:45

KURS D 302.17
dzień/godz.: pon.-pt., 19:00 - 19:45

 Body vital: Pilates, 
Yoganastik & Body Art

koszt: 6-9 ucz., 51,00 €, od 10 ucz., 44,00 €

KURS D 302.37
termin: 08.02. - 05.04.2017, 12 godz.
dzień/godz.: śr., 19:15 - 20:15

KURS D 302.38
termin: 26.04. - 21.06.2017, 12 godz.
dzień/godz.: śr., 19:15 - 20:15

 Aroha® Training dla ciała i duszy
koszt: 6-9 TN, 51,00 €, od 10 ucz., 44,00 €

KURS D 302.42
termin: 07.02. - 04.04.2017, 12 godz.
dzień/godz.: wt., 17:45 - 18:45 

KURS D 302.43
termin: 25.04. - 20.06.2017, 12 godz.
dzień/godz.: wt., 17:45 - 18:45 

KURS D 302.44 (ZAAWANSOWANI)
termin: 07.02. - 04.04.2017, 12 godz.
dzień/godz.: wt., 19:00 - 20:00

KURS D 302.45 (ZAAWANSOWANI)
termin: 25.04. - 20.06.2017, 12 godz.
dzień/godz.: wt., 19:00 - 20:00

KURS D 302.46 
termin: 24.02. - 05.05.2017, 12 godz.
dzień/godz.: pt., 18:00 - 19:00

KURS D 302.47 
termin: 12.05. - 14.07.2017, 12 godz.
dzień/godz.: pt., 18:00 - 19:00

 Zumba® + Step
koszt: 6-9 ucz., 51,00 €, od 10 ucz., 44,00 €

KURS D 302.49
termin: 08.02. - 05.04.2017, 12 godz.
dzień/godz.: śr., 16:30 - 17:30

KURS D 302.50
termin: 26.04. - 21.06.2017, 12 godz.
dzień/godz.: śr., 16:30 - 17:30

 Łucznictwo: krótki kurs dla początkujących

KURS D 302.52
termin: 27.04.2017, czw., 17:00 - 19:15
koszt:  10,00 €

 Inline Skating dla początkujących

KURS D 302.54
termin: 28.04. - 26.05.2017, 10 godz.
dzień/godz.: pt., 16:00 - 17:30, 
koszt:  43,00 €
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Reklama

TŁUMACZENIA I DORADZTWO IZABELA FECHNER

Dyskretnie, szybko i profesjonalnie. ZAPRASZAMY!

Tel. 0048 95 717 0043  •  Kom. 0048 609 419 595  •  

Kom. 0048 665 516 433

www.doradztwo-kostrzyn.pl
e-mail: info@doradztwo-kostrzyn.pl

Ul. A. Mickiewicza 2b
66-470 Kostrzyn nad Odrą

•  Tłumaczenia przysięgłe i zwykłe z języka niemieckiego,  

angielskiego i rosyjskiego

•  Pomoc w zatrudnieniu w UE
•  Zasiłek rodzinny (Kindergeld) w UE

•  Doradztwo dla firm i osób fizycznych
•  Przewóz indywidualny osób i przewóz specjalistyczny zwłok z 

zagranicy
•  Pośrednictwo gospodarcze w Polsce i za granicą
•  Kompleksowa organizacja podróży służbowych dla firm

CENY KONKURENCYJNE!

Reklama

Reklama

SPRZEDAM DOM 120 M2 

działka 12 arów, Osiedle Krasińskiego

tel: +353 867839396

Sprzedam działkę 
budowlaną 
w Słubicach 

przy ulicy Jaskółczej
W pełni uzbrojona
tel: 663 809 600

INFORMACJA

W  siedzibie Urzędu Miejskiego 

w  Słubicach wywieszony został 

wykaz lokalu mieszkalnego stano-

wiącego współwłasność Gminy Słu-

bice przeznaczonego do sprzedaży 

w formie bezprzetargowej na rzecz 

najemcy:  

położenie działka nr

ul. 1 Maja 18a/11 724/14

Wykaz wywieszono w dniu 17 stycz-

nia 2017 r. na okres 21 dni w siedzibie 

Urzędu Miejskiego w Słubicach.

Termin złożenia wniosku przez oso-

by, którym przysługuje pierwszeń-

stwo w nabyciu 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 2016 r. poz. 2147 ze zm.), tj. 

przez osoby, którym/które:

- przysługuje roszczenie o  nabycie 

nieruchomości z  mocy ww. ustawy 

lub odrębnych przepisów; 

- są poprzednimi właścicielami zby-

wanej nieruchomości pozbawiony-

mi prawa własności tej nieruchomo-

ści przed 5 grudnia 1990 r. albo jej 

spadkobiercami, wynosi 6 tygodni 

licząc od dnia wywieszenia wykazu.

INFORMACJA

W Urzędzie Miejskim w Słubicach w dniu 04.01.2017 r. na okres 21 dni, wywieszono Zarządzenie Nr 5/2017 Burmistrza Słubic 

z dnia 03.01.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń gospodarczych i garażu stanowiących zasób Gminy Słubice, 

przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat: 

Lp. Położenie Nr Księgi wieczystej Nr działki Pow. lokalu [m2] Przeznaczenie lokalu

1. Słubice, ul. Kościuszki 16 GW1S/00010615/2 697/17 15,15 Garaż

2. Słubice, ul. Sienkiewicza 4 GW1S/00013847/8 1287/1 4,03 Pomieszczenie gospodarcze

3. Słubice, ul. Sienkiewicza 6 GW1S/00013847/8 1287/1 5,44 Pomieszczenie gospodarcze

4. Słubice, ul. Sienkiewicza 6 GW1S/00013847/8 1287/1 5,43 Pomieszczenie gospodarcze

5. Słubice, ul. Sienkiewicza 6 GW1S/00013847/8 1287/1 4,79 Pomieszczenie gospodarcze

6. Słubice, ul. Sienkiewicza 51 GW1S/00001532/0 615/10 3,85 Pomieszczenie gospodarcze

7. Słubice, ul. Sienkiewicza 51 GW1S/00001532/0 615/10 3,78 Pomieszczenie gospodarcze

8. Słubice, ul. Sienkiewicza 51 GW1S/00001532/0 615/10 3,78 Pomieszczenie gospodarcze

9. Słubice, ul. Sienkiewicza 51 GW1S/00001532/0 615/10 5,50 Pomieszczenie gospodarcze

10. Słubice, ul. Sienkiewicza 51 GW1S/00001532/0 615/10 3,78 Pomieszczenie gospodarcze

11. Słubice, ul. Sienkiewicza 51 GW1S/00001532/0 615/10 5,17 Pomieszczenie gospodarcze

12. Słubice, ul. Sienkiewicza 51 GW1S/00001532/0 615/10 8,89 Pomieszczenie gospodarcze

13. Słubice, ul. Sienkiewicza 52 GW1S/00001532/0 615/10 5,71 Pomieszczenie gospodarcze

14. Słubice, ul. Chopina 14 GW1S/00004018/2 1208 6,41 Pomieszczenie gospodarcze

15. Słubice, ul. Żeromskiego 10 GW1S/00001535/1 1258/9 6,41 Pomieszczenie gospodarcze

16. Słubice, ul. Żeromskiego 10 GW1S/00001535/1 1258/9 5,50 Pomieszczenie gospodarcze

17. Słubice, ul. Żeromskiego 11 GW1S/00001535/1 1258/9 8,77 Pomieszczenie gospodarcze

18. Słubice, ul. Żeromskiego 11 GW1S/00001535/1 1258/9 4,28 Pomieszczenie gospodarcze

19. Słubice, ul. Żeromskiego 11 GW1S/00001535/1 1258/9 4,43 Pomieszczenie gospodarcze

20. Słubice, ul. Konopnickiej 2 C GW1S/00001535/1 683/74 9,05 Pomieszczenie gospodarcze

21. Słubice, ul. Konopnickiej 2 C GW1S/00001535/1 683/74 9,50 Pomieszczenie gospodarcze

22. Słubice, ul. Konopnickiej 2 C GW1S/00001535/1 683/74 3,95 Pomieszczenie gospodarcze

23. Słubice, ul. Kościuszki 4 GW1S/00005206/4 715/23 4,01 Pomieszczenie gospodarcze

24. Słubice, ul. Kościuszki 4 GW1S/00005206/4 715/23 3,93 Pomieszczenie gospodarcze

25. Słubice, ul. Kościuszki 5 GW1S/00005206/4 715/23 3,86 Pomieszczenie gospodarcze

26. Słubice, ul. Kościuszki 5 GW1S/00005206/4 715/23 3,92 Pomieszczenie gospodarcze

27. Słubice, ul. Kościuszki 5 GW1S/00005206/4 715/23 3,84 Pomieszczenie gospodarcze

28. Słubice, ul. Kościuszki 16 GW1S/00010615/2 697/17 5,08 Pomieszczenie gospodarcze

29. Słubice, ul. 1 Maja 23 GW1S/00005223/9 726/69 4,81 Pomieszczenie gospodarcze

30. Słubice, ul. 1 Maja 24 A GW1S/00005223/9 727/13 7,50 Pomieszczenie gospodarcze

31. Słubice, ul. 1 Maja 24 A GW1S/00005223/9 727/13 7,78 Pomieszczenie gospodarcze

32. Słubice, ul. 1 Maja 24 A GW1S/00005223/9 727/13 7,50 Pomieszczenie gospodarcze

33. Słubice, ul. Kopernika 50 GW1S/00005183/6 427/30 5,52 Pomieszczenie gospodarcze

34. Słubice, ul. Kopernika 9 GW1S/00025244/8 524/38 15,39 Lokal użytkowy

35. Słubice, ul. Kopernika 60 GW1S/00027614/7 499 4,81 Pomieszczenie gospodarcze

36. Słubice, ul. Kopernika 60 GW1S/00027614/7 499 7,98 Pomieszczenie gospodarcze

37. Słubice, ul. Kopernika 60 GW1S/00027614/7 498/5 9,52 Pomieszczenie gospodarcze

38. Słubice, Plac Przyjaźni 3 GW1S/00005196/0 629/73 14,79 Pomieszczenie gospodarcze

39. Słubice, Plac Przyjaźni 3 GW1S/00005196/0 629/73 12,10 Pomieszczenie gospodarcze

INFORMACJA

Burmistrz Słubic informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach w dniu 4 stycznia 2017r. wywieszono wykaz 

nieruchomości gruntowych, stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat:

- Słubice os. Słowiańskie, część działki 629/73 o pow. 7m2 – miejsce gromadzenia odpadów / pojemniki na odpady komunalne,

- Słubice os. Słowiańskie, część działki 636 o pow. 12m2 – miejsce gromadzenia odpadów / pojemniki na odpady komunalne,

- Słubice os. Słowiańskie, część działki 629/73 o pow. 20m2 – miejsce gromadzenia odpadów / pojemniki na odpady komunalne,

- Słubice ul. Bohaterów Warszawy, część działki 457/5 o pow. 40m2 – miejsce gromadzenia odpadów / pojemniki na odpady 

komunalne,

- Słubice pl. Przyjaźni, część działki 519/8 o pow. 30m2 – miejsce gromadzenia odpadów / pojemniki na odpady komunalne,

- Słubice ul. Piłsudskiego, część działki 449/64 o pow. 18m2 – miejsce gromadzenia odpadów / pojemniki na odpady komunalne,

- Słubice al. Niepodległości, część działki 701/76 o pow. 6m2 – miejsce gromadzenia odpadów / pojemniki na odpady komunalne.

Wykaz wywieszono dnia 4 stycznia 2017r. na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach oraz zamieszczono na 

stronie urzędu bip.slubice.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1 - 

Wydział Gospodarowania Nieruchomościami i Architektury lub telefonicznie 095 737 20  51. 

Słubice, dn. 11.01.2017r. 

INFORMACJA

Burmistrz Słubic informuje, że w sie-

dzibie Urzędu Miejskiego w  Słu-

bicach w  dniu 4 stycznia 2017r. 

wywieszono wykaz nieruchomości 

gruntowej, stanowiącej zasób Gmi-

ny Słubice, przeznaczonej do dzier-

żawy na okres do 3 lat: Słubice ul. 

Sienkiewicza, część działki 1287/1 

o pow. 10m2 – miejsce parkingowe,

Wykaz wywieszono dnia 4 stycznia 

2017r. na okres 21 dni w  siedzibie 

Urzędu Miejskiego w Słubicach oraz 

zamieszczono na stronie urzędu bip.

slubice.pl. Dodatkowe informacje 

UM w Słubicach przy ul. Akademic-

kiej 1 - Wydział Gospodarowania 

Nieruchomościami i Architektury lub 

telefonicznie 095 737 20  51. 

Słubice, dn. 11.01.2017r.

Reklama
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poniedziałek, 30 stycznia
godz. 10.00 | Kino: Zakwakani 
animowany | komedia | 2016 | 81 min
Dawno, dawno temu, gdy drób cieszył się wolnością, 
a  jaja nie kojarzyły się z  jajecznicą, na pewnej odległej 
wyspie doszło do wydarzeń, które na zawsze odmieniły 
los kaczego rodu. Kaczy mędrzec o magicznych mocach 
przewodził tam swemu kochającemu spokój stadu i nic 
nie zapowiadało kłopotów. Nadszedł jednak dzień, gdy 
Zła Czarodziejka (gorsza od ptasiej grypy) pragnąca za 
wszelką cenę zachować wieczną młodość, postanowiła 
porwać mędrca, by wykorzystać jego zdolności.  

godz. 12.00 | Kino: Wilk w owczej skórze 
animowany | komedia | Rosja 2016 | 97 min
Młody wilk Szary, syn charyzmatycznego wodza stada, 
wcale nie garnie się do tego, aby zostać jego następcą. 
Interesują go: dobra zabawa, tańce i  wycie do Księżyca 
z kolegami, szalone pościgi za owcami i wylegiwanie się na 
słonecznych polanach. Jednak pewnego dnia, za sprawą 
magii, jego beztroskie życie wywróci się do góry nogami. 
Pewny siebie wilczek obudzi się w owczej skórze...

godz. 13.00 | Klub gier planszowych 
sala konferencyjna
Zapraszamy osoby od lat 10 do 110, które chcą miło spę-
dzić czas oraz poznać nowe osoby. Nieważne czy kiedy-
kolwiek w coś grałeś – nasz instruktor wytłumaczy każdą 
grę, abyś mógł się przede wszystkim dobrze bawić. Je-
żeli myślisz, że gry planszowe są tylko dla dzieci, a syno-
nimem planszówki jest dla Ciebie nudne rzucanie kością 
i takie tytuły jak Chińczyk czy Grzybobranie, to tym bar-
dziej przyjdź i daj się wyprowadzić z błędu!

wtorek, 31 stycznia
godz. 10.00 | Kino: Królowa Śniegu 3: Ogień i lód
animowany | komedia | 89 min
Chociaż Królowa Śniegu i samozwańczy Król Śniegu zo-
stali pokonani, Kai i Gerda nie mają powodów do radości. 
Dziewczynka pragnie odnaleźć ukochanych rodziców, 
porwanych przez Północny Wiatr. Wspólnie z  przyja-
ciółmi wyrusza na kraniec świata, w  pełną niebezpie-
czeństw wyprawę ratunkową. 

godz. 11.00 | Przygoda w ciemni |  Galeria OKNO
Warsztaty podczas których dowiecie się jak kiedyś wywo-
ływano zdjęcia. Podczas zajęć przygotujecie samodzielnie 
negatyw ze swojego rysunku a  następnie naświetlicie 
pod powiększalnikiem i  wywołacie tradycyjną metodą 
w ciemni fotografi cznej. Przeżyjcie bezcenną magię wy-
woływania, kiedy na papierze fotografi cznym ujawnia się 
obraz. Zgłoszenia: Anna Panek-Kusz, tel. 604  588  465, 
e-mail: galeriaokno@smok.slubice.pl

godz. 11.00 | warsztaty teatralne | sala konferencyjna
Warsztaty teatru formy, przedmiotu i lalek dla wszystkich 
odważnych, którzy jeszcze nie zetknęli się z tego typu te-
atrem, a chcieliby go poznać oraz dla tych, którzy znają, 
ale chcieliby się więcej dowiedzieć. Podczas warsztatów 
uczestnicy sami spróbują swoich sił w ożywianiu przed-
miotów oraz lalek, mierząc się przy tym z  własną wy-
obraźnią. 

godz. 12.00 | Kino: Zakwakani 

Kreatywne 
ferie w SMOKu

środa, 1 lutego
godz. 9.00 | Warsztaty śpiewu | studio nagrań 
Warsztaty śpiewu dla dzieci w wieku 7-15 lat. 

godz. 10.00 | Kino: Wilk w owczej skórze 

godz. 11.00 | Warsztaty śpiewu | studio nagrań
Warsztaty śpiewu dla dzieci w wieku 7-15 lat. 

godz. 12.00 | Kino: Królowa Śniegu 3: Ogień i lód

piątek, 3 lutego 
godz. 10.00 | Spektakl teatralny „Królewna Śnieżka 
i siedmiu krasnoludków” | sala koncertowa 

godz. 11.00 | Spektakl teatralny „Królewna Śnieżka 
i siedmiu krasnoludków” | sala koncertowa

poniedziałek, 6 lutego
godz. 10.00 | Kino: Królowa Śniegu 3: Ogień i lód

godz. 11.00 | warsztaty teatralne
sala konferencyjna

godz. 12.00 | Kino: Zakwakani 

godz. 13.00 | Klub gier planszowych
sala konferencyjna

wtorek, 7 lutego
godz. 10.00 | Kino: Zakwakani

godz. 11.00 | Przygoda z rysunkiem | Galeria OKNO
Zajęcia dla dzieci i młodzieży od 10 lat. Pod okiem prowa-
dzącego zapoznacie się z podstawami rysunku z natury 
i uzyskacie cenne wskazówki. Warsztat opierał się będzie 
na pracy przy sztaludze i próbie odwzorowania rzeczy-
wistości. Zapewniamy wszystkie materiały. Zgłoszenia: 
95 758 2439, w. 14, e-mail: galeriaokno@smok.slubice.pl

godz. 12.00 | Kino: Wilk w owczej skórze

środa, 8 lutego
godz. 9:00 | Warsztaty fl amenco | sala taneczna
Warsztaty przeznaczone dla dzieci w  wieku 6-10 lat. 
W trakcie zajęć poznacie podstawy pochodzącego z po-
łudniowej Hiszpanii tańca fl amenco i  elementy cho-
reografi i. Dziewczynkom sugerujemy buty na obcasie 
i długie spódnice. 

godz. 10.00 | Kino: Wilk w owczej skórze 

godz. 11.00 | Warsztaty fl amenco | sala taneczna 
Warsztaty przeznaczone dla młodzieży w  wieku 11-15 
lat. W  trakcie zajęć poznacie podstawy pochodzącego 
z południowej Hiszpanii tańca fl amenco i elementy cho-
reografi i. Dziewczynkom sugerujemy buty na obcasie 
i długie spódnice.

godz. 12.00 | Kino: Królowa Śniegu 3: Ogień i lód

piątek, 10 lutego 
godz. 10.00 | Spektakl teatralny „Dwie Dorotki”
sala koncertowa 

godz. 11.00 | Spektakl teatralny „Dwie Dorotki”
sala koncertowa

Nie siedź w domu. Spędź zimowe ferie kreatywnie w ośrodku kultury. Przygotowaliśmy 26 interesujących 

ofert zajęć, warsztatów, seansów i  spektakli. Wszystkie są bezpłatne. Darmowe wejściówki na spektakle 

teatralne i seanse kinowe (maksymalnie dla 4  osób jednorazowo) odbierać można w SMOKu od 23 stycznia. 

Ilość miejsc na warsztaty jest ograniczona, obowiązują wcześniejsze zapisy, jeżeli nie podano inaczej – te-

lefonicznie: 95 758 2439 lub mailowo: smok@slubice.pl.

USŁUGI POGRZEBOWE

s.c.

Dariusz Orłowski 
tel. 602 370 562 (24h) 

668 030 562 

Cmentarz Komunalny
ul. Sportowa 2
69-100 Słubice

Leszek Możdżer
10 marca 2017, godz. 19.00 

aula Collegium Polonicum

bilety: 60 zł do nabycia w SMOK

25.02.2017 
godz. 19.00

aula CP
bilety: 40 zł (SMOK)

ALOSZA 
AWDIEJEW

Reklama


