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Jaki był dla nas 2017 rok? Dzięki wysokiej pozycji w rankingu Wspólnoty gmina została okrzyknięta w prasie lubuską fi nansową perłą, 
radni uchwalili rekordowy budżet i w tym roku na inwestycje pójdzie aż 27 mln zł, doszło do podpisania umowy, dzięki której Słubice 
mają zyskać całkowitą ochronę przeciwpowodziową, Zakład Usług Wodno-Ściekowych rozpoczął największy projekt w historii spółki, 
którego wartość wynosi 68 mln zł! W Słubicach zainwestuje fi rma BMW, Hospicjum św. Wincentego a’Paulo zostało Społecznikiem 
Roku w województwie lubuskim, Sebastian Świtoński zdobył brązowy medal na mistrzostwach świata w Meksyku, a Jakub Czak został 
wicemistrzem Polski w biegach przez płotki.   str. 8-9

Kanclerz Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu Stanisław 
Wachowiak odebrał 21 
grudnia, podczas sesji Rady 
Miejskiej, tytuł Honorowego 
Obywatela Słubic, a dyrektor 
Gimnazjum im. Karola 
Liebknechta we Frankfurcie 
nad Odrą Torsten Kleefeld 
tytuł Ambasadora Słubic. 
Mieliśmy też gościć na 
sesji rodziców Łukasza 
Fabiańskiego, któremu rada 
miejska przyznała Tytuł 
Honorowego Obywatela 
Słubic, ale nie mogli w być 
obecni. Wręczymy ten tytuł 
w lutym.   str. 4

W piątek 26 stycznia 2018 r.
Urząd Miejski w Słubicach 
będzie nieczynny.  Zgodnie 
z zarządzeniem kierownika 
magistratu jest to dzień 
wolny od pracy w zamian 
za święto Trzech Króli 
(6 stycznia 2018 r.), 
przypadające w innym dniu 
niż niedziela. Wynika to 
z kodeksu pracy.

Rekordowy budżet uchwalony!
27 mln zł ma pójść w przyszłym roku na inwestycje w gminie – zdecydowali jednogłośnie radni podczas grudniowej 
sesji.To najwyższa kwota w historii gminy. Rekordowy jest cały budżet – po stronie dochodów ma ponad 94 mln zł, po 
stronie wydatków 105 mln zł. 

Słubice i Kostrzyn, które uzbierały podobne kwoty, wyprzedziły tylko Zielona Góra i Gorzów  

Ponad 114 tys. zł na WOŚP! Dziękujemy!

O priorytetowych inwestycjach opo-
wiedział podczas sesji burmistrz 
Tomasz Ciszewicz. Jest wśród nich 
budowa rozpoczętej w tym roku sali 
widowiskowo-sportowej przy Szkole 
Podstawowej nr 2 (4,1 mln zł), rozbu-
dowa przedszkola nr 3 Miś Uszatek 
(780 tys. zł), rozpoczęcie budowy 
Wieży Kleista (w  tym roku ma być 
wydatkowane 2,4 mln zł), moder-
nizacja ul. Mieszka I, Nocznickiego 
i  Drzymały (2,2 mln zł), moderni-
zacja budynku socjalnego przy ul. 
Krótkiej (2 mln zł), przebudowa 
placu Bohaterów (4,1 mln zł). 

Gmina nadal podnosić będzie 
standard w  szkołach i  przedszko-
lach, gdzie remontowane będą 
dachy, klatki schodowe, szatnie, 

instalacje elektryczne i  sale lek-
cyjne. Do remontu pójdą ulice: 
Kopernika, Krasińskiego, Grzy-
bowa, Południowa, Powstańców 
Wielkopolskich w  Słubicach i  ul. 
Rubinowa w  Kunowicach, a  także 
podwórka przy ulicy Staszica, Kon-
stytucji 3 Maja i Jagiełły. Około 100 
tys. zł radni przeznaczyli też na 
nowe parkingi w mieście, a 350 tys. 
zł na remonty istniejących dróg as-
faltowych.

Nad częścią bazaru przy ul. Ko-
pernika pojawi się zadaszenie 
(150 tys. zł), nową elewację zyska 
budynek przy ul. Piłsudskiego, 
w którym się mieści Centrum Orga-
nizacji Pozarządowych (150 tys. zł). 
60 tys. zł przeznaczono na doposa-

żenie placu zabaw na placu Przy-
jaźni i  taka sama kwota pójdzie na 
budowę placu Street Workout przy 
ul. Kochanowskiego.

50 tys. zł gmina przeznaczy na 
modernizację drogi prowadzącej do 
świetlicy wiejskiej w  Rybocicach. 
W  Drzecinie i  Golicach będą mo-
dernizowane chodniki, a  Golicach 
także ul. Słoneczna, Lipowa i  Zie-
lona. 100 tys. zł zostało zapisane 
w  budżecie na modernizację ul. 
Witosa, od Konstytucji 3 Maja do 
Czarnego Kanału, a 50 tys. zł na roz-
budowę monitoringu miejskiego. 
Blisko 50 tys. zł pójdzie na oznako-
wanie cmentarza i budowę nowych 
alejek. 60 tys. zł dostanie biblioteka 
na modernizację tarasu, a  180 tys. 

zł Słubicki Miejski Ośrodek Kultury 
na zakup nowej techniki estradowej 
i modernizację piwnic.

Przewodniczący Komisji Rewi-
zyjnej Józef Grabowski chwalił, 
że przy konstruowaniu budżetu 
wzięto pod uwagę propozycje zgła-
szane przez radnych, rady sołeckie, 
mieszkańców, a  także organizacje 
pozarządowe. Budżet chwaliła też 
radna Krystyna Baczyńska. Szef 
Komisji Rozwoju Gospodarczego 
Grzegorz Cholewczyński zapropo-
nował natomiast, żeby burmistrz 
rozważył możliwość budowy no-
wego przedszkola w  północnej 
części miasta.

– To bardzo dobra propozycja – 
stwierdził T. Ciszewicz. Jak mówił 

północna część Słubic bardzo się 
rozbudowuje, ma tam powstać 
ok. 500-700 nowych mieszkań. 
W  przyszłości zagospodarowane 
też zostaną działki pod budow-
nictwo jednorodzinne na os. Pół-
nocnym. Radni zdecydowali więc, 
że przeznaczą 20 tys. zł na stwo-
rzenie koncepcji budowy nowego 
przedszkola.

Gmina zdecydowała się też wes-
przeć powiatowe jednostki. Między 
innymi 100 tys. zł dotacji przy-
znała powiatowemu szpitalowi, 
kwotą 40 tys. zł dofi nansuje zakup 
specjalistycznego samochodu dla 
Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej. 

(beb) 

W tym roku w Słubicach kwestowało blisko 90 osób. Nie zatrzymał ich w domach mróz, bo mają gorące serca otwarte na 

pomoc innym . Od wielu lat wśród kwestujących jest Maciej Kusz z córkami: Emilką i Igą.

Od ponad ćwierć wieku 
odbywa się wielki  festi-
wal serc, który pokochali 
też słubiczanie. Rok w rok 
biją rekordy zbierając co-
raz więcej pieniędzy na 
zakup sprzętu medycz-
nego, który dzięki Wiel-
kiej Orkiestrze Świątecznej 
Pomocy, trafi a do szpitali. 
To między innymi dzięki 
Wam kochani mieszkańcy, na koncie fundacji Jurka 
Owsiaka jest już ponad 81 mln zł, za które w tym roku 
kupiony zostanie sprzęt potrzebny do leczenia no-
worodków. To kwota o 20 mln zł wyższa niż  w roku 
ubiegłym. O udziale słubiczan w biciu kolejnego re-
kordu piszemy na str. 2.  

(beb)
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Słubiczanie jesteście wyjątkowi, a serca macie ogromne!

Ponad 114 tys. zł na WOŚP!
– Dziękujemy wszystkim, którzy tak hojnie wsparli Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Nasi mieszkańcy kolejny raz 
udowodnili, że potrafi ą pomagać i mają wielkie serca – tak burmistrz Tomasz Ciszewicz i przewodniczący rady miejskiej 
Mariusz Olejniczak komentowali rekord jaki padł 14 stycznia podczas zbiórki na WOŚP. Ponad 114 tys. zł – taką kwotą 
przekażemy na zakup sprzętu medycznego do leczenia noworodków. Ubiegłoroczny rekord – 88 tys. zł został pobity! 

Dotychczas Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przekazała słubickiemu szpitalowi sprzęt o wartości ponad 640 

tys. zł. Pediatria dostała m.in. nowoczesny ultrasonograf i nieinwazyjny monitor, oddział położniczo-noworodkowy: inku-

batory, lampy do fototerapii, kardiomonitor, urządzenie do screeningowego badania słuchu, a ortopedia –  stół operacyjny.

Ale to był gorący dzień, mimo, że 
termometry wcale nie zachęcały 
do wyjścia z  domu. Przejmujący 
chłód nie ostudził jednak zapału 
blisko 90 wolontariuszy, którzy 
już od rana krążyli z  puszkami 
po mieście, kwestując na rzecz 
WOŚP. O  19.00 wiadomo było, 
że uzbierali już ponad 40 tys. 
zł. Taką wiadomość przekazał 
szef słubickiego sztabu Tomasz 
Pilarski, gdy wieczorem miesz-
kańcy przyszli na główną licy-
tację do Słubickiego Miejskiego 
Ośrodka Kultury. W  sali koncer-
towej zabrakło miejsca. Tłumy 
były tam zresztą od 14.00, od 
momentu, gdy scenę opanowały 
dzieci ze słubickich przedszkoli 
i  szkół, lokalne zespoły i  grupy 
taneczne. 

Podziwiać można było występy 
przedszkolaków z  „Krasnala Ha-
łabały”, „Jarzębinki”, „Pinokio” 
i „Misia Uszatka”, dzieci z najmłod-
szej grupy Flamenco ze Szkoły 
Tańca La Frontiera Joanny Zapały, 
tancerzy ze Studia Tańca Towarzy-
skiego Henryka Lechelta, zespół 
Live of Dance i  grupę Primabale-
rina z  Atelier Tanecznego Patrycji 
Janickiej, zagrały Fanfary Europy, 
zatańczyły grupy ze szkoły tańca 
Ginger Dance School Olgi Sha-
belko. Publiczność oklaskiwała 
też m.in. scholę Jerzyki, chór Kon-
sanans, małych tancerzy z  Frajdy 
Beaty Kempy i grupę taneczną We-
stside People.

Dziękujemy wszystkim, którzy 
w  ten sposób włączyli się w  26. 
Finał WOŚP. Ogromne słowa po-
dziękowania należą się też tym 
wszystkim, którzy otworzyli swoje 
serca podczas licytacji. Ale i  tym, 
którzy te licytacje wsparli jako 
ofi arodawcy.  

Jak zawsze nie zawiódł Łukasz 
Fabiański, który przekazał gminie 
na licytację m.in. swoje rękawice, 
koszulkę i  zdjęcia z  autografami. 
Rękawice poszły za 2,5 tys. zł! Za 
ponad tysiąc złoty kupiona została 
koszulka piłkarza, około tysiąca 
złotych przyniosły też licytację 
zdjęć z autografami. 

Nabywców znalazły również 
rzeczy przekazane głównie przez 
słubickie firmy. Za 800 zł wy-
licytowano usługi oferowane 
przez Zakład Usług Wodno-Ście-
kowych, za tysiąc złotych sprze-
dano jeden z  rowerów od firmy 
Lewiatan, a  za 2,5 tys. zł rejs 
statkiem Zefir po Odrze. Taką 
samą kwotę uzyskał pakiet za-
biegów w  ośniańskim SPA Afry-
dyta. Nabywców znalazły też 
dwa herby powiatu słubickiego 
(każdy sprzedano za 1 tys. zł), ga-
dżety podarowane przez WOŚP 
(koszulki zostały sprzedana za 
700 zł i  500 zł). Na licytacje 
trafiły anioły – grafiki i  lukso-
grafie, które powstały podczas 
warsztatów plastycznych i  fo-
tograficznych w  galerii OKNO. 
– Spodziewałam się, że mogą 

zostać sprzedane za kilkadzie-
siąt złotych każdy, a  tymczasem 
płacono za nie nawet 200 zł – 
mówi prowadząca galerię Anna 
Panek-Kusz. W  sumie z  licytacji 
aniołów na konto WOŚP wpły-
nęło ponad 2 tys. zł! 

Jak co roku na licytacje trafi ły 
też wejściówki do loży VIP na mecz 
Stali Gorzów podarowane przez 
fi rmę Promet Cargo, karnety do 
groty solnej, sauny i  na kort teni-
sowy ufundowane przez Hotel Ba-
ranowski, profesjonalne nagranie 
w  studio nagrań SMOK, karnety 
do kina, voucher na wszystkie 
koncerty organizowane w  2018 r. 
przez Klub Prowincja, usługa den-
tystyczna w  klinice Piotra Klin-
cewicza, pobyt dla dwóch osób 
w  czterogwiazdkowym hotelu 
w  Poznaniu ufundowany przez 
Hotel Kaliski, czy kampanie rekla-
mowe w telewizji HTS Słubice i na 
portalu Słubice24.pl

Poniżej fotorelacja z  26.Finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy autorstwa Anny Panek-Kusz 
i Tomasza Fedyszyna. 

(beb) 
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Kanclerz Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w  Poznaniu Stanisław 
Wachowiak  odebrał 21 grudnia pod-
czas sesji Rady Miejskiej tytuł Hono-
rowego Obywatela Słubic, a dyrektor 
Gimnazjum im. Karola Liebknechta 
we Frankfurcie nad Odrą Torsten 
Kleefeld tytuł Ambasadora Słubic. 
Gratulowali im m.in. burmistrz To-
masz Ciszewicz i  przewodniczący 
rady miejskiej Mariusz Olejniczak. 
Mieliśmy też gościć na sesji ro-
dziców Łukasza Fabiańskiego, któ-
remu rada miejska przyznała Tytuł 
Honorowego Obywatela Słubic, ale 
nie mogli w  być obecni. Wręczymy 
ten tytuł w lutym.  

– W  dziejach każdego miasta są 
osoby, które współtworzą jego hi-
storię i  w  ważny sposób zapisują 
się na jej kartach – tymi słowami 
były burmistrz Słubic Ryszard Bo-
dziacki rozpoczął laudację na cześć 
Stanisława Wachowiaka, którego 
nazwał jednym z  ojców Collegium 
Polonicum, wspólnej placówki 
naukowo-dydaktycznej dwóch 
partnerskich uniwersytetów: Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza 
w  Poznaniu i  Europejskiego Uni-
wersytetu Viadrina we Frankfurcie 
nad Odrą. – To między innymi 
dzięki niemu, w  1998 roku otwarto 
budynek główny Collegium Polo-
nicum, co sprawiło, że Słubice stały 
się najmniejszym miastem uni-
wersyteckim w  Europie, przyciąga-
jącym studentów z  całego świata, 
a  w  miejscu, gdzie dawniej stały 
koszary wybudowano nowoczesne 
akademiki – mówił R. Bodziacki.

Trzeba było być wizjonerem 

Collegium Polonicum to uczelnia, 
z  której jesteśmy bardzo dumni. 
Tym bardziej, że powstała zanim 
Polska weszła do Unii Europej-
skiej. – Trzeba było być wizjonerem 
i  mieć odwagę wierzyć, że można 
wyprzedzić o  tak duży krok po-
szerzenie Unii Europejskiej na 
Wschód. Stanisław Wachowiak był 
jedną z tych osób, które tę odwagę 
miał. Bo jest to człowiek czynu, 
bardzo skuteczny w  działaniu – 
podkreślał wygłaszający laudację. 
Nie dziwi więc, że od 30 lat St. Wa-

chowiak pełni funkcję kanclerza 
jednej z  najważniejszych polskich 
uczelni wyższych. 

Kanclerz Stanisław Wachowiak 
dziękując za nadanie mu tytułu 
Honorowego Obywatela Słubic 
wspominał wielką determinację 
wielu osób, dzięki którym Colle-
gium Polonicum powstało właśnie 
w  Słubicach. Wśród nich był m.in. 
były rektor UAM prof. Jerzy Fedo-
rowski, namawiany, żeby wspólną 
placówkę UAM i Viadriny zbudować 
w Gorzowie Wlkp., a w Słubicach je-
dynie domy studenckie. Powiedział 
jasno: – Albo placówka naukowo-
-dydaktyczna i  akademiki, albo 
nic – wspominał St. Wachowiak. 
Przypomniał też, że na początku 
lat.90 biuro Collegium Polonicum 
mieściło się w  hotelu PKS, potem 
w  internacie szkoły samochodowej, 
a następnie w niedokończonym ho-
telu dla pielęgniarek. Także za swój 
sukces uznał, że w Słubicach udało 
się postawić gmach CP, który uwa-
żany jest za jeden z najpiękniejszych 
budynków akademickich zbudowa-
nych w  ostatnim trzydziestoleciu 
w Polsce.

Latarnia mostem

Zasłużony dla Słubic jest także Tor-
sten Kleefeld, co w  laudacji pod-
kreślała dyrektorka Gimnazjum nr 
2 w Słubicach Danuta Nowak. – Od 

lat nasze miasto ma w osobie Tor-
stena Kleefelda przyjaciela trosz-
czącego się w  wyjątkowy sposób 
o  edukację młodzieży z  obu stron 
Odry. Szkoła kierowana przez 
Pana Torstena Kleefelda, do której 
chodzą wspólnie Polacy i  Niemcy, 
to szczególne miejsce kształcenia 
europejskich postaw, nauki ukie-
runkowanej na poznanie języka są-
siada i jego kultury. Od przeszło 25 
lat młodzi ludzie, dzięki staraniom 
polskich i niemieckich nauczycieli 
pracujących w Gimnazjum im. Ka-
rola Liebknechta, przy wsparciu 
polskiego Kuratorium Oświaty 
w  Gorzowie Wlkp. i  urzędów ds. 
edukacji kraju związkowego Bran-
denburgia, mogą się razem uczyć, 
w mieszanych klasach – mówiła D. 
Nowak.

Każdego roku do frankfurckiej 
szkoły przyjmowanych jest 26 
polskich uczniów, którzy tam też 
zdają maturę. Do tych klas trafi a 
młodzież głównie z  województwa 
lubuskiego, ale też z  odległych 
miast, bo szkoła cieszy się dużą re-
nomą. Uczą się tam też słubiczanie, 
a przygotowuje ich do tego projekt 
„Latarnia” realizowany wspólnie 
przez frankfurckie gimnazjum 
i  Gimnazjum nr 2 w  Słubicach. 
Ten polsko-niemiecki projekt edu-
kacyjny, w  ramach którego już od 
2005 r. uczniowie obu szkół dosko-
nalą swoje umiejętności językowe, 

a także wspólnie poznają swoją kul-
turę, sztukę, zwyczaje, czy lokalną 
historię, jest modelowy na polsko-
-niemieckim pograniczu. 

– „Latarnia” jest jak most, który, 
między Polską i Niemcami, budują 
razem młodzi ludzie. Jego archi-
tektem jest Pan Torsten Kleefeld. 
Docenił to także wojewoda lu-
buski, który w  tym roku wyróżnił 
Pana Kleefelda medalem Komisji 
Edukacji Narodowej, przyzna-
wanym przez ministra edukacji 
za szczególne zasługi dla oświaty 
i wychowania – przypomniała wy-
głaszająca laudację.

Duma bez uprzedzeń 

– Bardzo dziękuję za zaproszenie na 
dzisiejszą uroczystość i  za wyróż-
nienie. Napawa mnie to olbrzymią 
dumą i  przyjmuje ten tytuł pełen 
emocji – mówił T. Kleefeld. Pod-
kreślił, że cieszy go, że to właśnie 21 
grudnia 2017 roku, w  10.rocznicę 
wejścia Polski do strefy Schengen 
odbiera tytuł Ambasadora Słubic. 
– W ciągu tych 10 lat udało nam się 
zrealizować wiele projektów, które 
nas do siebie zbliżyły – mówił. Po-
dziękował też m.in. trzem dyrek-
torkom szkół ze Słubic, z  którymi 
współpracuje: Danucie Nowak 
z Gimnazjum nr 2, Małgorzacie Ka-
mińskiej ze Szkoły Podstawowej nr 2 
oraz Marii Jaworskiej z Zespołu Szkół 
Licealnych. W  swoim wystąpieniu 
wspominał też Alicję Szachno, polo-
nistkę, która od 20 lat jest w gronie 
pedagogicznym Gimnazjum im. K. 
Liebknechta i  dr Barbarę Weiser ze 
Słubickiego Towarzystwa Muzycz-
nego, która też uczy we frankfurckiej 
szkole.  

 (beb)

Słubice mają nowego ambasadora 
i honorowego obywatela miasta
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Kanclerz UAM cieszy się wśród słubiczan dużą sympatią. 

Torsten Kleefeld przyznał, że tytuł Ambasadora Słubic, który otrzymał, jest dla niego 

ogromnym wyróżnieniem.  

Stanisławowi Wachowiakowi gratulowali m.in. przewodniczący rady miejskiej Mariusz 

Olejniczak i burmistrz Tomasz Ciszewicz. 

Pamiątkowe zdjęcie radnych, burmistrza i osób wygłaszających laudacje ze Stanisławem Wachowiakiem i Torstenem Kleefeldem. 
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Emisja sesji w HTS 
o stałej porze

Leki? Nie wolno ich wyrzucać!
Przeterminowane leki to odpady niebezpieczne dlatego nie można 
ich wrzucać do pojemników na odpady komunalne. Gmina podpisała 
umowę z fi rmą NOWISTA, która co dwa miesiące odbierze przetermi-
nowane leki z pięciu słubickich aptek, w których stoją przeznaczone 
do tego pojemniki. Są to apteki: „Nowa” przy ul. Kopernika 23, „Vita” 
przy Wrocławskiej5j, „Millenium” przy ul. Mickiewicza 5, „Centrum 
Zdrowia”, na pl. Przyjaźni 28 i ”Dbam o Zdrowie” przy Asnyka 15a. 

Rusza inwestycja 
na wałach 

Poznamy kandydatów 
na nadburmistrza 
Frankfurtu 
W  poniedziałek 5 lutego o  17.00 zapraszamy do Urzędu Miejskiego 
w Słubicach, gdzie w ramach posiedzenia parlamentu Słubfurtu, odbę-
dzie się debata z udziałem kandydatów na nadburmistrza Frankfurtu.  
Wezmą w niej udział: obecny nadburmistrz dr Martin Wilke, jego za-
stępca Markus Derling oraz Rene Wilke.  Swojej obecności nie potwier-
dzili na razie pozostali kandydaci: Jens-Marcel Ullrich i Wilko Möller. 
Moderatorem dyskusji będzie Michael Kurzwelly ze stowarzyszenia 
Słubfurt.  – Każdy, kto przyjdzie na to spotkanie automatycznie stanie 
się radnym Słubfurtu i będzie miał głos – zapowiada M. Kurzwelly.  Wy-
bory na nadburmistrza Frankfurtu odbędą się za Odrą w marcu.  

(beb) 

Sebastian Świtoński, który 
w grudniu w Meksyku, na mistrzo-
stwach świata juniorów w  wyci-
skaniu sztangi leżąc (World Para 
Powerlifting Men’s Junior Cham-
pionships), zdobył brązowy medal, 
był 15 grudnia gościem burmistrza 
Tomasza Ciszewicza. 19-latek jest 
niepełnosprawny, co nie prze-
szkadza mu realizować marzeń. 
Takim marzeniem był wyjazd na 
mistrzostwa świata do Meksyku. 
Pojechał tam, jako jeden z 14 zawod-
ników z Polski. Z najkrótszy stażem 
w kadrze. I jako jedyny wrócił z mi-
strzostw z medalem!

Ciężary Sebastian zaczął dźwigać 
gdy miał 12 lat. Jest samoukiem. – 
Sport to jest moja walka. Uznałem, 
że ma ona sens – opowiadał na 
spotkaniu w  magistracie. Towarzy-
szyli mu rodzice: Elwira i  Robert 
Świtońscy, którzy nie kryli dumy 
z  syna. To tato Sebastiana wymy-
ślił  tytuł tego artykułu „ Ze strychu 
na mistrzostwa świata”. Bo sukcesy 
Sebastiana rodzą się… na strychu 
w  bloku, w  którym mieszka z  ro-
dzicami. Tam trenuje. Latem jest 
potwornie gorąco, zimą sztywnieją 
mu palce, ale to nie jest dla niego 
przeszkodą. Sebastian się śmieje, że 
brązowy medal mistrzostw świata 
wywalczył na ławeczce za 300 zł, 
którą kupił na Allegro.

Przepustką do Meksyku był dla 
niego złoty medal zdobyty w  tym 
roku w  Drzonkowie na indywi-
dualnych mistrzostwach Polski 
niepełnosprawnych zawodników 
w podnoszeniu ciężarów. Wśród ju-
niorów do lat 20, Sebastian, z wyni-
kiem 136 kg, nie miał sobie równych. 
Teraz jego cel to mistrzostwa Europy 
we Francji, które odbędą się w maju 
2018 roku. Marzenie – paraolim-
piada w 2020 roku w Tokio.

Mama Sebastiana opowiadała, że 
jak oglądali z  mężem w  Internecie, 
na żywo występ syna w  Meksyku, 
emocje były tak ogromne, że gdy 
zdobył medal, całowała z  radości 
ekran komputera.  

 (beb)

– Jestem bardzo z Ciebie dumny – gratulował Sebastianowi burmistrz Tomasz Ciszewicz. 

Życzył mu zdrowia i tego, żeby sportowa pasja, pomnożyła w przyszłości kolekcję medali 

i była źródłem nieustającej satysfakcji.

Rodzice Sebastiana: Elwira i Robert Świtońscy są szczęśliwi, że syn mimo swojej choroby 

ma takie zacięcie do sportu. Bardzo go w tym wspierają.   

Ze strychu na 
mistrzostwa świata
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Sławomir Ramski, przedstawiciel 
spółki Energopol-Szczecin S.A., 
która zmodernizuje system ochrony 
Słubic przed powodzią przekazał 
gminie informację o  rozpoczęciu 
prac związanych z  realizacją tego 
zadania. Zakres prac budowlanych 
obejmuje przebudowę istniejącego 
wału na terenie miasta, budowę no-
wego wału okrężnego od strony pół-
nocnej, a także przebudowę Kanału 

Czarnego i Raczej Strugi. Planowany 
termin zakończenia inwestycji to 
lipiec 2021 r. – Jednocześnie prze-
praszamy za wszelkie możliwe 
utrudnienia i  niedogodności zwią-
zane z realizacją prac budowlanych. 
W  razie jakichkolwiek pytań, uwag 
bądź interwencji prosimy o kontakt 
na adres e-mail slubice@energopol.
pl – poinformował S. Ramski. 

(beb)

Informujemy mieszkańców, że 
relacje z  posiedzeń Rady Miej-
skiej w  Słubicach są emitowane 
na antenie lokalnej telewizji HTS 
w  pierwsze wtorki po czwartko-
wych sesjach. Można je oglądać, 
tak jak dotychczas, bezpośrednio 
po Serwisie Informacyjnym, który 
rozpoczyna się o 17.15. Nie możemy 
podać dokładnej godziny emisji po-
nieważ Serwis Informacyjny nie ma 
sztywnych ram czasowych. Relacje 

z  sesji  można oglądać w  telewizji 
HTS przez cztery dni, tj. do kolej-
nego wydania Serwisu Informacyj-
nego, który nadawany jest w piątki 
o 17.15. Ponadto przypominamy, że 
relację z  sesji można na bież ąco, 
bez ograniczeń czasowych, oglądać 
na stronie internetowej telewizji 
HTS. Znajdują się tam wszystkie, 
zarchiwizowane nagrania z  sesji 
rad miejskich. 

(red)     

Przeterminowane leki zbierane są 
w  specjalnych pojemnikach, a  na-
stępnie poddawane są termicznej 
utylizacji. Można wrzucać do nich 
zarówno pastylki, drażetki, maści, 
jak i  leki płynne oraz aerozole. Za-
bronione jest wrzucanie igieł i igło-
strzykawek. Najlepiej wrzucać leki 
bez opakowań. Niezabrudzone 
papierowe opakowania lekarstw 
oraz ulotki można wrzucić do od-
padów komunalnych. Przetermino-
wane leki zbudowane są z  szeregu 

związków chemicznych, po terminie 
przydatności stanowią potencjalne 
zagrożenie dla zdrowia lub nawet 
życia ludzi. Części składowe leków 
stanowią środki szkodliwe lub tru-
cizny, które są groźne dla organizmu 
ludzkiego. Są też szkodliwe dla śro-
dowiska, ponieważ pomimo upływu 
czasu zachowują dużą aktywność 
biologiczną.

Związki zawarte w  lekach są 
bardzo trwałe, przedostając się do 
wód lub gleb potrafi ą je skazić na 

dziesięciolecia. Część toksyn pocho-
dzących z lekarstw, może biokumu-
lować się w komórkach organizmów 
żywych, stanowiąc dla nich zagro-
żenie. Dlatego nigdy nie wrzucaj 
leków do toalety! Oczyszczalnie nie 
radzą sobie dobrze z  takimi sub-
stancjami, a ich obecność w wodzie 
sprawia, że bakterie i  wirusy uod-
parniają się na nie i  do terapii po-
trzebne będą nowe leki lub większe 
ich dawki. 

(beb) 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG V A 

Brandenburgia – Polska 2014-2020, Fundusz Małych Projektów Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA oraz budżetu państwa

Redukować bariery — wspólnie wykorzystywać silne strony / Barrieren reduzieren – gemeinsame Stärken nutzen.

Piękne preludium
Po raz kolejny przed Bożym Naro-
dzeniem słubiczanie gremialnie 
wzięli udział w  ogromnym 
przedsięwzięciu artystycznym, 
a  wykonawcy wprowadzili nas 
w uroczysty, świąteczny nastrój.  

Ponad 150 osób wystąpiło w  Pre-
ludium Bożonarodzeniowym 
przygotowanym przez młodszych 
i  starszych słubiczan i  frankfurt-
czyków. Artyści z  obu stron Odry 
przygotowywali się do występu 
już od września, biorąc udział 
w warsztatach wokalnych. W sumie 
w  grudniu można było obejrzeć 4 
przedstawienia, najpierw w  Colle-

gium Polonicum, a potem w Forum 
Kleista we Frankfurcie. Wszystkie 
spektakle zgromadziły ponad 1300 
osób na widowni, a  darmowe wej-
ściówki jak zwykle rozeszły się na 
pniu. Powstała też płyta „Łączą nas 
 święta” z  zapisem części utworów, 
która w  formie upominku rozda-
wanego po spektaklu trafi ła do 
mieszkańców. Projekt dofi nansował 
Euroregion Pro Europa Viadrina.

Ponieważ poprzedni numer Ga-
zety Słubickiej poszedł do druku 
przed tym wydarzeniem, wracamy 
do niego wspomnieniami. Fotore-
lacja z wydarzenia na stronie 11. 
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Dzieci pokochały to 
miejsce w bibliotece 

– Dzięki otrzymanej dotacji z Gminy Słubi-
ce na modernizację i doposażenie oddzia-
łu dziecięcego udało nam się zrealizować 
wiele marzeń – mówią słubiccy bibliote-
karze i prezentują oddział dla dzieci w no-
wej odsłonie.

Jest nowy harmonogram wywozu śmieci
Na stronie internetowej gminy (www.slubice.pl) mieszkańcy znajdą nowy harmonogram wywozu odpadów. Śmieci 
nadal odbierać będzie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Przypominamy jak segregować odpady i dlaczego warto 
to robić. 

Słubice i Frankfurt zmieniają 
obraz pogranicza 

Czeka nas rok, który z pewnością przejdzie do historii Dwumiasta 
dzięki kolejnym wspólnym projektom. O planach tych rozmawia-
li radni i pracownicy samorządowi podczas dorocznego spotkania, 
które 11 stycznia Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji  zorgani-
zowało w Collegium Polonicum.  

W spotkaniu uczestniczyli radni z obu miast i pracownicy samorządowi. Niektórzy z nich 

w tym roku rozpoczną naukę języka sąsiada w ramach projektu „Europejskie modelowe 

miasto współpracy transgranicznej Słubice&Frankfurt nad Odrą” .   

– To Państwo dajecie przykład 
mieszkańcom i  wyznaczacie kie-
runki naszej współpracy – mówił 
do radnych i  pracowników obu sa-
morządów burmistrz Tomasz Cisze-
wicz. Nadburmistrz Frankfurtu dr 
Martin Wilke podkreślał, że współ-
praca jest modelowa, a  projekty, 
które razem realizujemy zmieniają 
obraz naszego Dwumiasta.

To, jak wiele udało się wspólnie 
zrobić, pokazał fi lm zapre-
zentowany podczas spotkania 
w  Collegium Polonicum, który 
podsumował wydarzenia 2017 
roku. Przypomniał m.in. zorgani-
zowany po raz pierwszy Transgra-
niczny Dzień Dziecka, który odbył 
się w  Słubicach, Miejskie Święto 
Hanzy „Bunter Hering-Swawolny 
Kogucik, Bieg bez granic, zbiórkę 
pieniędzy na odbudowę gorzow-
skiej katedry, Transgraniczne 
Forum Kształcenia, Dzień Europy 
czy inaugurację projektu „Europej-
skie modelowe miasto współpracy 
transgranicznej Słubice&Frank-
furt nad Odrą”, którego budżet wy-
nosi 1,2 mln euro.

To dzięki dofi nansowaniu pro-
jektu przez Unię Europejską w ciągu 
najbliższych dwóch lat odbywać się 

będą wspólne imprezy integracyjne, 
projekt zakłada też utworzenie grup 
roboczych działających w  obszarze 
edukacji, kultury, turystyki i sportu. 
Partnerzy projektu to: gmina Słu-
bice, miasto Frankfurt nad Odrą, Eu-
ropejski Uniwersytet Viadrina.

W trakcie spotkania w Collegium 
Polonicum doszło do podpisania 
umowy między partnerami. Słubice 
reprezentowali burmistrz T. Cisze-

wicz i skarbnik Rafał Dydak, Frank-
furt – dr M. Wilke i kanclerz Viadriny 
Niels Helle-Meyer. W  ramach pro-
jektu m.in. Niemcy poznają tradycję 
Tłustego Czwartku w  Polsce, przed 
Wielkanocą mieszkańcy Słubic 
i  Frankfurtu będą wspólnie ma-
lować jajka i  robić palmy, w  maju 
kolejny raz obchodzić będziemy 
Dzień Europy, a  w  czerwcu znów 
zaprosimy na polsko-niemiecki 
dzień dziecka. Będziemy też pusz-
czać wianki na Odrze w Noc Święto-
jańską, w  sierpniu przedstawiciele 
Dwumiasta będą na Przystanku Wo-
odstock zachęcać do studiowania 
na pograniczu, a  w  listopadzie za-
prosimy na kolejne Transgraniczne 
Forum Kształcenia. 

Kabareciarz Steff en Moeller, 
którego zaprosiliśmy na doroczne 
spotkanie radnych zaskoczył 
wszystkich, gdy stwierdził, że nie-
chętnie przyjeżdża na pogranicze. 
To dlatego, że rozprawiliśmy się tu ze 
stereotypami, które w  innych rejo-
nach Polski czy Niemiec, dostarczają 
mu pożywki do żartów. 

(beb)
Kabareciarz Steff en Moeller żartował, że musiał opracować specjalny program na występ 

w Słubicach, bo u nas jego żarty, o różnicach między Niemcami i Polakami, są już nieak-

tualne.   
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Z  roku na rok podnoszone są 
wymagania dotyczące m.in. po-
ziomów odzysku poszczególnych 
surowców czy recyclingu. Jeśli 
gmina nie sprosta przepisom prawa 
i  nie zwiększy udziału odpadów 
segregowanych w  odbieranych od-
padach ogółem, będzie płacić kary, 
co wpłynie też na koszty śmieci. 
Dlatego od dawna zachęcamy 
mieszkańców, żeby segregowali od-
pady. Co ważne, ci, którzy to robią 
ponoszą zdecydowanie mniejsze 

koszty odbioru śmieci. Odpady 
dzielimy na pięć frakcji. Osobno 
segregujemy papier (niebieskie 
worki), szkło (zielone), tworzywa 
sztuczne – metale (żółte), odpady 
zielone – bioodpady (brązowe), 
natomiast śmieci zmieszane wrzu-
camy do worków czarnych. Do 
worka na papier wrzucamy opako-
wania z kartonu, tektury, katalogi, 
ulotki, prospekty, gazety, zeszyty, 
książki, torby i  worki papierowe, 
ale nie wrzucamy: ręczników pa-

pierowych i  zużytych chusteczek 
higienicznych, papieru powleczo-
nego folią, papieru zatłuszczonego, 
kartonów po mleku i  napojach, 
tapet, pieluch jednorazowych, na-
czyń jednorazowych.

Do worka na szkło wrzucamy: bu-
telki i słoiki po napojach i żywności, 
ale nie wrzucamy: ceramiki, doni-
czek, zniczy, żarówek, szkła żarood-
pornego, refl ektorów.

Do worka na tworzywa sztuczne 
i  metale możemy wrzucić od-

kręcone i  zgniecione plastikowe 
butelki, nakrętki, plastikowe 
opakowania po produktach spo-
żywczych, kartony po mleku, 
opakowania po proszkach, rekla-
mówki, puszki po konserwach, ale 
nie wrzucamy: butelek i  pojem-
ników z zawartością, plastikowych 
zabawek, części samochodowych, 
puszek po farbach i  lakierach, zu-
żytego sprzętu AGD.

Do worka na odpady zielone wy-
rzucamy odpadki warzywne i  owo-

cowe (w tym obierki), gałęzie drzew 
i krzewów, trociny, korę drzew, sko-
szona trawę i  liście. Nie wrzucamy: 
resztek jedzenia, oleju jadalnego, 
odchodów zwierząt, popiołu, leków, 
ziemi i kamieni.

Do worka na odpady zmieszane 
wrzucamy m.in. odpady kuchenne, 
ręczniki papierowe i chusteczki hi-
gieniczne, pieluchy i  podpaski, za-
tłuszczony papier, ceramikę. 

(beb) 

Biblioteka, która regularnie rozbu-
dowuje księgozbiór i poszerza swoją 
ofertę zajęć i  imprez kulturalnych 
i edukacyjnych, od dłuższego czasu 
borykała się z  brakiem miejsca. 
Stąd pomysł, żeby przebudować 
niektóre pomieszczenia. – W  od-
dziale dla dzieci została rozebrana 
ścianka działowa, dzięki czemu od-
dział zwiększył się o  powierzchnię 
byłego magazynu na książki. Nowa 
powierzchnia została podzielona 
na strefy: komputerową z  czterema 
stanowiskami, strefę dla najmłod-
szych czytelników z  literaturą dzie-
cięcą oraz strefę z  profesjonalnym 
ekranem, rzutnikiem i  laptopem, 

gdzie można organizować m.in. za-
jęcia edukacyjne – wyliczają pracow-
nicy biblioteki.

Zadbali też o  to, żeby było to 
miejsce przytulne i  ładne. Na pod-
łodze leży tam teraz duży, puszysty, 
zielony dywan, obok stoją kolorowe 

pufy, mobilny stojak z poduszkami, 
pojemniki na książki oraz zestaw 
dużych klocków piankowych. Na 
ścianie pojawiła się kolorowa fotota-
peta z Kubusiem Puchatkiem i  jego 
przyjaciółmi. Dla najmłodszych 
przygotowano aplikacje ścienne ma-
nipulacyjne, które cieszą się dużym 
zainteresowaniem wśród malu-
chów. Pomieszczenie oświetlają 
nowoczesne lampy sufi towe oraz 
lampy dekoracyjne nad biurkami.

Nie dziwi więc, że dzieci czują się 
tu doskonale i  chętnie odwiedzają 
to miejsce. Tym bardziej, że biblio-
teka realizuje nowe projekty, jak 
choćby „Wspólne baraszkowanie 
na dywanie” – zajęcia z  zastosowa-
niem metody Weroniki Sherborne 
dla dzieci 3-letnich i  ich rodziców 
oraz cykliczne zajęcia w Klubie Pla-
stusia oraz Grupie Zabawowej. Tu też 
prowadzone są lekcje biblioteczne 
i  spotkania tematyczne dla dzieci 
i  młodzieży z  wykorzystaniem pro-
fesjonalnego sprzętu do prezentacji 
multimedialnych.

– Słubicka biblioteka to nie tylko 
półki wypełnione książkami – pod-
kreślają jej pracownicy. – Mamy 
bardzo wiele do zaoferowania 
mieszkańcom Gminy Słubice oraz 
Powiatu Słubickiego. Stajemy się 
nowoczesnym i europejskim ośrod-
kiem wiedzy i informacji. 

(beb) 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach 

programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Brandenburgia Polska 2014-2020.

„Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony / Barrieren reduzieren – gemeinsame Stärken nutzen”.
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Ekologiczne 
ławki przy 
placu Wolności 

Co powoduje zanieczyszczenie powietrza, 
dlaczego warto inwestować w odnawial-
ne źródła energii, jakie są ekologiczne za-
grożenia dla ziemi, co nam daje segrega-
cja odpadów? – na te pytania słubiczanie 
znajdą odpowiedzi siedząc na...nowych 
ławkach w parku przy placu Wolności, któ-
re kupiła gmina. 

Przedsiębiorco 
wypełnij ankietę. 
To się opłaci!

Straż Miejska 
zagląda do pieców 

Tradycyjnie w okresie grzewczym strażnicy miejscy zaglądają do do-
mów i fi rm, żeby sprawdzić czy mieszkańcy nie zatruwają środowi-
ska i nie narażają się sami na utratę zdrowia. 

W świetlicach wiejskich 
nowe stawki najmu

Jak mówi komendant Straży Miej-
skiej Wiesław Zackiewicz pro-
wadzona od wielu lat kampania 
informacyjna przynosi rezultaty, bo 
mieszkańcy są coraz bardziej świa-
domi tego, jakie zagrożenia pociąga 
za sobą spalanie odpadów w domo-
wych piecach. – Oczywiście zdarza 
się, że nadal musimy tłumaczyć nie-
którym osobom, że na przykład pa-
lenie kolorowymi gazetami z  dużą 
ilością farby drukarskiej czy starymi 
meblami może mocno nadszarpnąć 
zdrowie, a  nie daje często żadnego 
efektu grzewczego – mówi komen-
dant. 

Niektórzy nie zdają sobie sprawy, 
że dioksyny i  furany, które są pro-
duktem ubocznym spalania od-
padów, należą do grupy związków 
rakotwórczych. Stężenie dioksyn 
i furanów w dymie z domowych ko-

minów może być tysiąc razy wyższe 
niż w  profesjonalnych spalarniach 
odpadów. Tzw. spalanie niskoko-
minowe powoduje, że wszystkie 
substancje rakotwórcze, które się 
wytwarzają, nie trafi ają do atmos-
fery, ale osiadają w  glebie i  na nas, 
przez co nimi oddychamy. To może 
prowadzić do ciężkich zachorowań.

Szczególne zagrożenie niosą 
tlenki azotu, dwutlenek siarki, 
tlenek węgla, a także drobny pył za-
wierający związki metali ciężkich 
(zwłaszcza toksycznego ołowiu 
i  kadmu). Dwutlenek siarki po-
woduje u  ludzi trudności w  oddy-
chaniu, a  u  roślin zanik chlorofi lu. 
Natomiast tlenek węgla jest trujący 
dla ludzi i zwierząt: wiąże czerwone 
ciałka krwi, utrudniając transport 
tlenu, oddziałuje też na centralny 
układ nerwowy. Z  kolei pył, od-

kładając się w  glebie, powoduje 
szkodliwe dla zdrowia człowieka za-
nieczyszczenie roślin metalami cięż-
kimi. O  tym wszystkim informują 
ulotki rozdawane mieszkańcom 
przez strażników miejskich.

Ponadto, na podstawie imiennych 
upoważnień wydanych przez burmi-
strza Słubic funkcjonariuszom SM, 
zgodnie z art. 379 ustawy o ochronie 
środowiska, strażnik ma prawo prze-
prowadzić kontrolę w  prywatnym 
mieszkaniu lub fi rmie. W  przy-
padku fi rm, może to zrobić przez 
całą dobę, a w pozostałych przypad-
kach między 6.00 a 22.00. W trakcie 
kontroli strażnik może pobrać próby 
popiołu z  pieców, które zostaną 
zbadane pod kątem szkodliwych 
substancji. Za spalanie odpadów 
w domach grożą kary. 

(beb) 

Od nowego roku obowiązują nowe 
stawki za wynajem świetlic wiej-
skich. Wnioskowali o  to sołtysi ze 
względu na wzrost kosztów eksplo-
atacyjnych. Dla mieszkańców so-
łectw ceny są znacznie niższe niż dla 
osób spoza danej wsi. Na wysokość 
ceny ma też wpływ to, czy najmu 
dokonuje się na cele prywatne (przy-
jęcia weselne, chrzciny i  inne im-
prezy okolicznościowe) czy na cele 
komercyjne (kursy, szkolenia itp.). 

Mieszkaniec sołectwa, który 
w  świetlicy wiejskiej będzie chciał 
urządzić okolicznościową imprezę 
za wynajem zapłaci 150 zł brutto, 
osoba spoza sołectwa – 400 zł. 
W  obu przypadkach pobierana jest 

też kaucja zwrotna – 500 zł. W przy-
padku wynajmu świetlicy na cele ko-
mercyjne stawka dla mieszkańców 
sołectwa wynosi 300 zł, a dla innych 
osób – 500 zł. Kaucja jest taka sama 
– 500 zł.

Stawka opłat za korzystanie ze 
świetlic i ich wyposażenia obejmuje 
ryczałtowe koszty związane z utrzy-
maniem świetlicy w  tym m.in. ko-
rzystanie z mediów (zużycia energii 
elektrycznej, gazu, wody, wywozu 
nieczystości stałych i  ciekłych), 
ubezpieczenia mienia. Stawki opłat 
obowiązują za dobę liczoną od godz. 
12.00 dnia, od którego następuje 
najem, i  trwa do godz. 12.00 dnia 
następnego.

Bliższych informacji o wynajmie 
świetlic udzielają ich opiekunowie. 
W  poszczególnych sołectwach 
są to następujące osoby: w  Drze-
cinie – Anna Ginter, w  Golicach 
– Dorota Walczak, w  Kunicach 
– Anna Fedorowicz, w  Lisowie 
– Stanisława Zając, w  Kunowi-
cach – Jadwiga Borsuk, w Nowych 
Biskupicach – Zbigniew Ziętek, 
w  Nowym Lubuszu – Alicja Bed-
narek, w Pławidle – Joanna Grzyb, 
w  Rybocicach – Aneta Majewska, 
a  w  Świecku – Elżbieta Stranz. 
W  przypadku Starych Biskupic 
należy się kontaktować z sołtysem 
Jolantą Klimaszewską. 

(beb) 

Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Lubuskiego przeprowadza 
wśród przedsiębiorców ankiety do-
tyczące ich planów rozwojowych 
na lata 2018-2023. Pyta m.in. o   
plany przedsiębiorców, współdzia-
łanie sfery biznesu i  nauki, w  tym 
komercjalizację wyników badań 
naukowych. Wyniki diagnozy po-
zwolą na bardziej efektywne wy-
korzystanie unijnych funduszy 

strukturalnych i  pozwolą zwięk-
szyć możliwości pozyskiwania 
środków z  programów krajowych. 
Ankieta ma charakter poufny. 
Wyniki i  wnioski zostaną opubli-
kowane w  zagregowanej formie.
Zainteresowani mogą udzielić od-
powiedzi na 10 pytań  ankiety pod 
adresem: https://goo.gl/forms/13t-
1zXPl3goXI3no1 

(beb)

– Są to wysokiej jakości ławki z alu-
minium, które służą nie tylko do 
rekreacji, ale też edukacji – mówi 
burmistrz Tomasz Ciszewicz i  za-
chęca mieszkańców do odwie-
dzenia parku. Na oparciu każdej 
z  18 ławek, które tam stanęły, są 
kolorowe tablice informacyjne po-
święcone zagadnieniom ochrony 
środowiska i ekologii. Gmina kupiła 
też do parku zestaw pojemników 
na różnego rodzaju śmieci, a  także 
grę edukacyjną, która uczy zasad 
segregacji odpadów. Całość kosz-
towała 75 tys. zł. Na tym jednak nie 
koniec. – Wiosną zamierzamy też 
uatrakcyjnić ten park sadząc tam 
nowe krzewy i  kwiaty – zapowiada 
burmistrz. Przypomina również, że 
jesienią gmina, na prośbę miesz-
kańców, utwardziła parkowe alejki. 
– Jest tu coraz ładniej – chwaliła pani 
Paulina, która często przychodzi do 
parku ze swoją półroczną córeczką. 

– Wygodniej chodzi się teraz tu 
z wózkiem, park jest także coraz bar-
dziej atrakcyjny – dodała. 

(beb)

Na oparciu każdej z 18 ławek, które stanęły w parku, są kolorowe tablice informacyjne po-

święcone zagadnieniom ochrony środowiska i ekologii.
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W parku przy placu Wolności są też nowe 

pojemniki na śmieci i gra edukacyjną, 

która uczy zasad segregacji odpadów. 

Takie są zasady przyjęć 
do przedszkoli i szkół  
Od 5 do 16 lutego trwać będą za-
pisy dzieci do klas pierwszych szkół 
podstawowych na rok szkolny 
2018/2019, a od 19 do 23 marca bę-
dzie rekrutacja na wolne miejsca 
dla dzieci, które chciałyby chodzić 
do szkoły spoza swojego obwodu.  
Od 19 do 30 marca prowadzona też 
będzie rekrutacja do wszystkich 
gminnych przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych w   szkołach podsta-
wowych i punktów przedszkolnych. 

Dokładny harmonogram i  kry-
teria rekrutacyjne znajdują się  na 
stronie www.edukacja.slubice.pl,  
w  zakładce Rekrutacja dzieci do 
przedszkoli samorządowych i  klas 
pierwszych szkół podstawowych.  
Tam też, od 1 lutego, dostępne 

będą potrzebne dokumenty do 
składania podań. Będzie je można 
również otrzymać w  szkołach 
i przedszkolach. 

W czasie rekrutacji do klas pierw-
szych obowiązują następujące kry-
teria, którym odpowiada określona 
liczba punktów. Jeśli w  szkole, do 
której rodzice chcą posłać dziecko 
jest już jego rodzeństwo  kandydat 
dostanie 5 punktów, trzy – jeśli 
w szkole pracują rodzice lub opieku-
nowie dziecka i tyle samo punktów, 
jeśli w  obwodzie szkoły mieszkają 
krewni, którzy wspierają rodziców 
w zapewnieniu opieki dziecku. 

Przy przyjęciu do przedszkola, 
oddziału przedszkolnego lub 
punktu obowiązują natomiast 

takie kryteria: dziecko obojga ro-
dziców pracujących/ studiujących 
w  systemie dziennym/ uczących 
się systemie dziennym – 4 pkt, 
dziecko posiadające rodzeństwo 
w  przedszkolu– 2 pkt, dziecko 
obojga rodziców rozliczających po-
datek dochodowy w Słubicach lub 
dziecko rodzica, który samotnie je 
wychowuje i  w  Słubicach rozlicza 
podatek – 3 pkt, najbliższe poło-
żenie przedszkola, do którego ma 
być przyjęte dziecko względem 
jego miejsca zamieszkania – 2 
pkt, dziecko, które będzie korzy-
stało z  pełnej oferty przedszkola 
(powyżej podstawy programowej 
wraz z posiłkami) – 1 pkt. 

(beb)
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Co nam przyniósł 2017 rok? 
Styczeń
• Słubiczanie pokazali, że mają 

wielkie serca. Podczas 25.Finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy zebrali ponad 88 tys. zł! 

• Gmina Słubice była współorgani-
zatorem koncertu noworocznego, 
który 7 stycznia odbył się w  Col-
legium Polonicum w  Słubicach. 
Królowała muzyka fi lmowa w wy-
konaniu Michała Grobelnego, 
a  także kompozycje Argentyń-
czyka Ariela Ramireza. 

• Gabriela Ceranowicz, ksiądz 
Józef Zadworny, Adam Poholski, 
Małgorzata Krzyżan, Marcin 
Kiedrowicz, Tomasz Fedyszyn, 
Marta Szymańska-Ptak, Rado-
sław Wiłkojć, Rafał Ratajczak, 
Piotr Dmuchowski, Elżbieta 
Stranz-Kołosowska i  Robert 
Stranz oraz Natalia i Karol Duer 
trafi li na karty charytatywnego 
kalendarza Miastoczuli 2017.   

• W  słubickiej bibliotece można 
było obejrzeć pływający model 
pancernika Bismarcka zbudo-
wany z  40 tysięcy zapałek! Bu-
downiczym statku jest młody 
modelarz z  Drzecina Grzegorz 
Trzmielewski.

• Branżowe czasopismo artluk 
wytypowało 20 najciekawszych 
instytucji sztuki współczesnej 
w Polsce i 20 najciekawszych wy-
staw. Galeria OKNO, prowadzona 
przez Annę Panek –Kusz,  znalazła 
się na wysokim 11. miejscu, a  jej 
„dziecko” – Festiwal Nowej Sztuki 
lAbiRynT – na 9.  

• Powstała elektroniczna baza 
grobów, które znajdują się na te-
renie wszystkich cmentarzy ko-
munalnych w  gminie Słubice. Za 
pomocą Internetu (www.slubice.
artlookgallery.com), po wpisaniu 
nazwiska zmarłej osoby, można 
zlokalizować jej grób. 

Luty
• Podczas Halowych Mistrzostw 

Polski Juniorów i Juniorów Młod-
szych w  Toruniu Antoni Plichta, 
podopieczny Krzysztofa Wesołka, 
wywalczył złoty medal w  biegu 
na 60 metrów  wśród juniorów 
młodszych, a Jakub Czak, którego 
trenuje Jacek Grześkowiak, brą-
zowy medal w  biegu na 60 me-
trów przez płotki.  

• Radni zdecydowali, że gmina 
przeznaczy 2,1 mln zł m.in. na 
przebudowę  ul. Kupieckiej, skrzy-
żowanie ulicy Narutowicza z Rze-
pińską  i  Nocznickiego i  remont 
fragmentu Konstytucji 3 Maja. 

Marzec
• Około 600 dzieci przebadali sto-

matolodzy podczas akcji profi -
laktycznej „Zaopiekuj się z  nami 
swoimi ząbkami”, przeprowadzonej 
na zlecenie gminy.  Z  darmowych 
konsultacji skorzystały przedszko-
laki i uczniowie, a 40 dzieci wytypo-
wano do kompleksowego leczenia, 
za które zapłaciła gmina. 

• Wszystkie cztery słubickie dru-
żyny ze Stowarzyszenia po prostu, 
które wzięły udział w  Poznaniu, 
w  eliminacjach Odysei Umysłu, 
zakwalifi kowały się do fi nału 
ogólnopolskiego. 

• Światowej sławy pianista jazzowy 
Leszek Możdżer gościł w  Słubi-

cach podczas, współorganizo-
wanego przez Słubicki Miejski 
Ośrodek Kultury, festiwalu Dni 
Muzyki nad Odrą.

• Stowarzyszenie „Odra dla tury-
stów” , do którego należy m.in. 
gmina Słubice, otrzymało polsko-
-niemiecką nagrodę Interreg 2016, 
za szczególnie udane polsko-nie-
mieckie projekty. Stowarzyszenie 
to „budowniczy” dwóch statków 
turystycznych: Zefi ra i  Laguny, 
które pływają po Odrze.   

• 21 marca dzieci z  przedszkola 
„Pinokio”, „Jarzębinki”, „Misia 
Uszatka”, „Krasnala Hałabały”, 
„Krainy Radości”  oraz ze Specjal-
nego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego w  Słubicach, rozdały 
mieszkańcom Słubic żółte tu-
lipany, a  zebrane w  ten sposób 
blisko 12 tys. zł przekazano na po-
trzeby Hospicjum Domowego Św. 
Wincentego a’Paulo. 

• Piłkarze z  UKS Polonia Słubice 
wywalczyli tytuł mistrza woje-
wództwa lubuskiego w  swojej 
kategorii wiekowej. Była to ich 
przepustka do ogólnopolskiego 
fi nału turnieju „Z  podwórka na 
stadion” na stadionie PGE Naro-
dowym w Warszawie.  

Kwiecień 

• Radni zdecydowali, że część nad-
wyżki budżetowej z  ubiegłego 
roku (1,8 mln zł) gmina prze-
znaczy m.in. na stworzenie 50 
dodatkowych miejsc dla przed-
szkolaków i  modernizację alei 
Niepodległości. 

• Gmina kupiła drogówce prze-
nośny narkotester. Słubicka po-
licja jest drugą w  województwie 
lubuskim, która dysponuje prze-
nośnym urządzeniem do badania 
obecności narkotyków w  organi-
zmie. 

• Szczypiornistki z UKS Jedynka zo-
stały wicemistrzem województwa 
i  awansowały do jednej szesna-
stej pucharu Polski. Zawodniczka 
Marta Wroniewicz została dwu-
krotnie powołana do kadry naro-
dowej juniorek młodszych. 

Maj 

• Słubicki Zakład Usług Wodno-
-Ściekowych rozpoczął realizację 
największego projektu w  historii 
spółki. Inwestycja za ponad 68 
mln zł, dofi nansowana przez Unię 
Europejską, zakłada m.in. reno-
wację sieci kanalizacyjnej i  wo-
dociągowej (prace obejmą swoim 
zasięgiem 45 ulic w  mieście) 
oraz modernizację oczyszczalni 
ścieków. 

• 9 maja, razem z  naszymi sąsia-
dami zza Odry, świętowaliśmy 
Dzień Europy. Ponad czterdzieści 
różnych instytucji z  obu stron 
Odry włączyło się w  przygoto-
wanie programu święta. 

Czerwiec
• Doczekaliśmy się! – cieszył się 

burmistrz Tomasz Ciszewicz, gdy 
12 czerwca w Słubicach podpisano 
umowę na realizację największej 
w  historii miasta inwestycji prze-
ciwpowodziowej. Opiewa ona na 
kwotę 113 mln zł, za które zostanie 
m.in. zmodernizowane blisko 6 

km istniejącego wału przeciwpo-
wodziowego i  zbudowany nowy 
wał okrężny o prawie takiej samej 
długości. Oprócz tego przebu-
dowany zostanie Czarny Kanał 
i Racza Struga.  

• Gmina zorganizowała po raz 
pierwszy Słubicko-Frankfurcki 
Dzień Dziecka. Dzięki dofi nan-
sowaniu z  Unii Europejskiej 
wszystkie atrakcje dla maluchów 
były darmowe. 

• Ośmioletni Adam Murdza, po raz 
kolejny, zdobył tytuł najlepszego 
żonglera podczas XVIII Ogólno-
polskich Spotkań  Cyrkowych 
w Brodnicy. Jest on podopiecznym 
Iwony Chruścińskiej,  współzało-
życielki słubickiej grupy cyrkowej 
FUN – ATYCY.  

• 30 czerwca radni jednogłośnie 
udzielili burmistrzowi Toma-
szowi Ciszewiczowi absolutorium 
z wykonania budżetu za 2016 rok. 
Dochody gminy wyniosły 80,3 
mln zł, wydatki – 73,45 mln zł, co 
oznacza, że gmina miała 6,9 mln 
zł nadwyżki. 

Lipiec 

• Przez trzy dni (14-16.07.) miesz-
kańcy Słubic i  Frankfurtu bawili 
się podczas Miejskiego Święta 
Hanzy „Bunter Hering-Swawolny 
Kogucik”. Były koncerty gwiazd, 
pokazy dawnej sztuki rzemieślni-
czej i wiele innych atrakcji. 

• „Bieg bez granic – Lauf ohne 
Grenzen”, po raz drugi był jedną 
z  atrakcji Miejskiego Święta 
Hanzy. Uczestnicy mieli tym 
razem do pokonania 14,065 km, 
czyli  1/3 maratonu. Na starcie sta-
nęło 349 zawodników z obu stron 
Odry. 

• 12 lipca polsko-niemiecki Komitet 
Monitorujący ogłosił listę inwe-
stycji, które zostaną sfi nansowane 
z pieniędzy unijnych. Gmina Słu-
bice i miasto Frankfurt dostaną 1,1 
mln euro na budowę Wieży Kle-
ista i  podświetlenie mostu łączą-
cego nasze miasta.

• Gmina zleciła wykonanie pro-
jektu zagospodarowania placu 
Bohaterów. Ma się on stać kolejna 
wizytówka miasta. Inwestycja 
będzie realizowana w  2018 roku. 
W  budżecie zarezerwowano na 
nią ponad 4 mln zł. 

• Słubiczanie i  frankfurtczycy zor-
ganizowali zbiórkę darów dla ho-
spicjum bł. ks. Michała Sopoćki 
w  Wilnie. Pomysłodawczynią  
była Alicja Pitak z Duszpasterstwa 
Akademickiego Parakletos w Słu-
bicach. 

• Wyremontowano fragmenty ulic: 
Wrocławskiej, Akademickiej, Ło-

kietka, Podchorążych, Wschod-
niej, Nocznickiego i skrzyżowania 
przy Rzepińskiej w Słubicach oraz 
Szmaragdowej, Srebrnej i  Dia-
mentowej w Kunowicach. Gmina 
przeznaczyła na to 432 tys. zł. 

• W  lipcu krośnieński Kontrakt 
pokrył asfaltem fragmenty ulic: 
Konstytucji 3 Maja, Jagielloń-
czyka, Prostej, Witosa, Grzybowej, 
Piskiej i  Wschodniej, a  także Zie-
lonej i  Słonecznej w  Golicach, 

odcinek drogi w  Drzecinie i  dwa 
kawałki w  Rybocicach. Nowe na-
wierzchnie pojawiły się też w Ku-
nowicach. Prace pochłonęły 660 
tys. zł. Przy Konopnickiej i  placu 
Wolności zbudowano ponadto 
parkingi, na które gmina wydała 
150 tys. złotych. 

• 15 kilometrów rowów szczegó-
łowych na terenie Słubic i  4 km 
Kanału Czarnego zostało  oczysz-
czonych w  ramach inwestycji 

gminnej, na którą przeznaczy-
liśmy z budżetu ok. 90 tys. zł. 

• Miejski system monitoringu zo-
stał rozbudowany o  trzy kolejne 
kamery. Jedna z nich umieszczona 
została przy wejściu na deptak 
prowadzący do granicy, kolejna 
na skrzyżowaniu Narutowicza 
i  alei Niepodległości, a  trzecia na 
zbiegu ulic 1 Maja i Folwarcznej. 

• Gmina pozbyła się 124 ton niebez-
piecznego dla zdrowia azbestu, 
którym pokryte były m.in. altanki 
w mieście i budynki gospodarcze 
na terenie wiosek. Pozyskaliśmy 
na to 50 tys. zł z  Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska. 
Gmina każdego roku usuwa ok. 
100 ton azbestu. 

Sierpień 

• 25 uczniom, którzy wyróżniają 
się w  swoich szkołach, burmistrz 
Słubic Tomasz Ciszewicz przyznał 
stypendia – 150 zł miesięcznie. 

Gościliśmy ich 31 sierpnia 2017 r. 
na sesji rady miejskiej, na którą 
uczniowie zostali zaproszeni z ro-
dzicami. 

• Cz as wakacji gmina wykorzystała 
na remonty w placówkach oświa-
towych. Pochłonęły ponad 1,1 mln 
zł. Na przykład w  Szkole Podsta-
wowej nr 2 wymieniono ostatnią 
część instalacji elektrycznej, 
urządzono tam też oddział przed-
szkolny dla 25 dzieci, w „jedynce” 
też urządzono oddział przed-
szkolny, a także zmodernizowano 
oświetlenie. W   przedszkolach są 
nowe łazienki, w oknach pojawiły 
się rolety, w  żłobku urządzono 
nowy plac zabaw i zamontowano 
klimatyzację.  

• 44 tys. zł przeznaczyła gmina na 
mechaniczne czyszczenie kolek-
tora kanalizacji deszczowej: od 
placu Bohaterów do kanału Czar-
nego przy komendzie policji, przy 
ul. Reja oraz na placu Wolności. 
Wyczyszczona też została sieć przy 
ul. Piłsudskiego, od skrzyżowania 
z  Wojska Polskiego. Dzięki temu 
duże ilości wody, które pojawiają 
się po burzach w  okolicy urzędu 
skarbowego, szybciej spłyną ko-
lektorem umieszczonym w  ulicy 
Piłsudskiego. 

• Na terenie gminy (przy: Ogro-
dowej, Drzymały, osiedlu Zielone 
Wzgórza, a także na terenach wiej-
skich) stanęło 11 lamp solarnych. 

• Gmina kupiła estetyczne po-
jemniki do segregacji  odpadów  
w  parkach czy na placach zabaw. 
Kosztowały ok. 55 tys. zł.

• Jakub Czak zdobył srebrny medal 
podczas rozgrywanej w Warszawie 

Ogólnopolskiej Olimpiady Mło-
dzieży (kategoria wiekowa U18) i za-
notował kolejny rekord życiowy.

• Przy Urzędzie Stanu Cywilnego 
i  Spraw Obywatelskich powstał 
kącik dla dzieci. W czasie gdy ro-
dzice załatwiają w  magistracie 
swoje sprawy, maluchy mają gdzie 
porysować czy poczytać bajki

Wrzesień 

• Gmina Słubice przyłączyła się do 
akcji Koperta Życia, organizowanej 
przez słubicki szpital, której adre-
satem są przede wszystkim osoby 
przewlekle chore, starsze i samotne. 
W  specjalnie przygotowanych ko-
pertach chętni mogą umieścić kartę 
informacyjną wypełnioną przez 
lekarza z najważniejszymi informa-
cjami o ich stanie zdrowia i lekach, 
które przyjmują. Jest tam też kon-
takt do najbliższych pacjenta.   

• Z budżetu gminy przeznaczono 64 
tys. zł. na 25 autorskich kół zain-
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skich w  słubickim magistracie, 
działa nowoczesny, elektroniczny 
system obsługi klientów. Na ko-
rytarzu urzędu stanął automat, 
dzięki któremu można zarządzać 
ruchem klientów.

• Od grudnia, chcąc dokonać opłat 
administracyjnych czy skarbo-
wych na rzecz gminy nie trzeba 
już iść do banku, ale można zrobić 
to na miejscu w  magistracie za 
pomocą wszystkich rodzajów kart 
płatniczych. Co ważne, miesz-
kańcy nie ponoszą z  tego tytułu 
żadnych kosztów, bo urząd nie po-
biera prowizji. 

• W  jaki sposób korzystać z  za-
sobów wodnych i  czego nie 
wrzucać do toalety uczą się dzieci 
ze słubickich przedszkoli. Zakład 
Usług Wodno-Ściekowych w Słu-
bicach rozpoczął cykl spotkań 
edukacyjno-ekologicznych pt.: 
„Skąd się bierze i gdzie znika słu-
bicka kropla wody?”.

• Około 150 osób wzięło udział 
w  Preludium Bożonarodze-
niowym przygotowanym przez 
słubiczan i  artystów z  obu stron 
Odry dla mieszkańców Dwu-
miasta. Przedstawienia można 
było obejrzeć w  adwencie za-
równo w  Collegium Polonicum 
jak również Forum Kleista.  Po-
wstała też płyta z  zapisem części 
utworów „Łączą nas święta”, 
której wydanie dofi nansował Eu-
roregion Pro Europa Viadrina. 
Płata, w formie upominku, trafi ła 
do mieszkańców. 

 • Sebastian Świtoński, który 
w  grudniu w  Meksyku, na mi-
strzostwach świata juniorów 
w wyciskaniu sztangi leżąc (World 
Para Powerlifting Men›s Junior 
Championships), zdobył brązowy 
medal, był 15 grudnia gościem 

burmistrza Tomasza Ciszewicza. 
19-latek jest niepełnosprawny, co 
nie przeszkadza mu realizować 
marzeń. Takim marzeniem był 
wyjazd na mistrzostwa świata 
do Meksyku. Pojechał tam, jako 
jeden z  14 zawodników z  Polski. 
Z  najkrótszy stażem w  kadrze. 
I  jako jedyny wrócił z  mistrzostw 
z medalem!

• Powstał gminny kalendarz 
obchodów 100-lecia Niepod-
ległości Polski. Głównym 
punktem obchodów będzie od-
słonięcie 17 września 2018 roku 
pomnika Pamięci Zesłańców 
Sybiru i  Niepodległości, który 
na zlecenie gminy wykonuje 
poznański artysta Robert Sobo-
ciński. Słubice będą też m.in. 
organizatorem jednego ze stu 
biegów odbywających się 11 li-
stopada o  11.11. w  całej Polsce 
pod wspólną nazwą „Od Bałtyku 
do Tatr”.  

(beb)

teresowań, które są  realizowane 
w  tym roku szkolnym w  placów-
kach oświatowych. Skorzysta 
z nich około 500 dzieci. Rozwijają 
zainteresowania podczas zajęć 
teatralnych, językowych, sporto-
wych. 

• – Nikt się nie rodzi z  uprzedze-
niami, uprzedzeń się uczy. Dla-
tego ważne jest, żeby dzieci od 
najmłodszych lat mogły razem 
wzrastać i poznawać rówieśników 
– podkreślał dr Martin Wilke, 
który wraz z  zastępcą burmistrza 
Słubic Romanem Siemińskim 
uczestniczyli w urodzinach przed-
szkola Euro-Kita. Chodzi tu 20 
polskich dzieci i  34 niemieckich.  
Taka integracja od najmłodszych 
lat przynosi największe efekty. 

Październik 
• – Bardzo zabiegaliśmy o  tego in-

westora i  się udało! – cieszył się 
burmistrz Tomasz Ciszewicz, 
który uczestniczył 20 paździer-
nika w  zawieszeniu wiechy na 
przyszłym gigantycznym maga-
zynie fi rmy BMW budowanym 

koło terminala w  Świecku. To 
stąd dostarczane będą części dla 
ok. 150 dilerów BMW w  Polsce 
i wschodnich Niemczech.

• 6 października, podczas gali w Pa-
łacu Książęcym w Żaganiu, sołtys 
Kunic Ewa Guzik odebrała Złoty 
Wianek, główną nagrodę w plebi-
scycie „Gazety Lubuskiej” i Lubu-
skiej Izby Rolniczej.  

• Bank Gospodarstwa Krajowego 
przyznał gminie 1 mln zł bez-
zwrotnej dotacji na utworzenie 
19 lokali socjalnych. Mają one po-
wstać do maja 2019 roku.  Na in-
westycję tę gmina planuje wydać 
w sumie 2,3 mln zł. 

• Radni ze Słubic i  Frankfurtu nad 
Odrą oraz władze miejskie wzięły 
udział w  Europejskim Tygodniu 
Regionów i  Miast w  Brukseli, 
gdzie zaprezentowali swoją trans-
graniczną współpracę i  dyskuto-
wali z  przedstawicielami miast 
przygranicznych z  Finlandii, 
Szwecji, Włoch i  Słowenii na 
temat wykorzystania potencjału 
miast przygranicznych.   

• Artyści z  Czech, Japonii, Francji, 
Kanady, Niemiec, Polski, Słowacji, 
Szwajcarii, Turcji i Węgier uczest-
niczyli w  Festiwalu Nowej Sztuki 
lAbiRynT. Publiczność miała 
okazję obejrzeć wystawy, pokazy 
fi lmowe, wziąć udział w  spotka-
niach z  artystami, wykładach, 
performance i happeningach. Or-
ganizatorami byli Galeria OKNO 
oraz polsko-niemieckie Stowarzy-
szenie Słubfurt. 

• Ponad stu przedstawicieli insty-
tucji zaangażowanych w transgra-
niczne kształcenie uczestniczyło 
w  Słubicko-Frankfurckim Forum 
Kształcenia, które zorganizowa-
liśmy w  Collegium Polonicum.  
Dyskutowali m.in. o  tym  jak 

zwiększyć liczbę ofert związanych 
z  kształceniem w  Dwumieście, 
podejmować nowe działania na 
rzecz wspierania kompetencji 
językowych i  zapewnić miesz-
kańcom dostęp do specjalistów 
w regionie. 

Listopad 

• 16 listopada koncertem piosenek 
Udo Lindenberga, w  wykonaniu 
polskich i  niemieckich artystów, 
rozpoczął się Europejski Festiwal 
Piosenki Autorskiej transVO-
CALE. Koncertowała też m.in. 
Brodka, Kuba Badach i  wielu in-
nych artystów z  różnych krajów, 
którzy poprzez muzykę przybli-
żyli swoją kulturę. 

• W  listopadzie rozstrzygnięto 
przetarg na przebudowę kolej-
nych dróg w  mieście. Z  budżetu 
gminy pójdzie na to 1,5 mln zł. 
Do remontu przeznaczono całą 
ulicę Rzepińską, Żeromskiego, 
Daszyńskiego, Konopnickiej, frag-
ment placu Bohaterów,  Łokietka 
w Słubicach, a także Bursztynową 
i  Szmaragdową w  Kunowicach. 

Większość prac już się zakończyła. 
• Już po raz 5. Słubice i  Frankfurt 

zaprosiły w listopadzie do udziału 
w zajęciach w ramach „Uniwersy-
tetu dla rodziców”.  Wydarzenie 
było adresowane do rodziców, 
dziadków, pedagogów i  nauczy-
cieli.   

• W  gorzowskim Teatrze im. 
Osterwy, odbyła się gala XVI kon-
kursu Społecznik Roku w Pomocy 
Społecznej Województwa Lubu-
skiego. Jednym z  laureatów zo-
stało  Hospicjum św. Wincentego 
a’Paulo ze Słubic. Uhonorowano 
je za pracę wolontariuszy na rzecz 
chorych. Hospicjum zgłosiła do 
konkursu gmina Słubice. (Zdjecie)

• W  Drzecinie zorganizowano 
konkurs drwali. W  ten sposób 
powstała misternie wyrzeźbiona 
sowa, domek na skale, tron, moto-
cykl i wielki grzyb. Był to pierwszy 
Drzeciński Konkurs Drwali, ale 
jak zapowiada sołtys Ryszard Świ-
derski, nie ostatni. Uczestnikom 
kibicowali mieszkańcy Drzecina 

i zaprzyjaźnionego Boossen.  
• W  parkach przy placu Wolności 

i  placu Przyjaźni, przy ulicy Aka-
demickiej, na deptakach przy ul. 
Żeromskiego i  Kochanowskiego 
zamontowano oświetlenie le-
dowe. Za 62 nowych opraw gmina 
zapłaciła 67 tys. zł. 

• Blisko 140 tys. zł wydał samorząd 
na poprawę warunków w  dwóch 
świetlicach wiejskich: w Pławidle 
i Nowym Lubuszu. 

• Ponad 45 tys. zł kosztował zakup 
nowych urządzeń na plac zabaw 
na osiedlu Słowiańskim. Zamon-
towano tam w  połowie listopada 
nowe sprzęty, które nie tylko służą 
zabawie, ale też poprawiają spraw-
ność ruchową dzieci. 

Grudzień 

• Kanclerz UAM  Stanisław Wacho-
wiak, który przyczynił się do po-
wstania w  Słubicach  Collegium 
Polonicum, został Honorowym 
Obywatelem Słubic, natomiast 
Torsten Kleefeld, dyrektor frank-
furckiego gimnazjum, w  którym 
się uczy także polska młodzież, 
odebrał podczas grudniowej sesji 
rady miejskiej tytuł  Ambasadora 
Słubic.  

• – Słubice to dziś bez wątpienia 
lubuska fi nansowa perła – chwa-
liła gminę „Gazeta Lubuska”, 
po tym, jak w  grudniowym ran-
kingu Wspólnoty, znaleźliśmy się 
na wysokim, czwartym miejscu 
w  kraju, wśród miast powiato-

wych, które mają największą 
zdolność kredytową.  – Ten ran-
king pokazuje potencjał gminy 
i ocenia ją pod kątem racjonalnej 
gospodarki. To czwarte miejsce 
jest naszym wielkim sukcesem 
– mówił burmistrz Tomasz Ci-
szewicz. Skarbnik gminy Rafał 
Dydak podkreślał, że gdy bur-
mistrz przed 7 laty obejmował 
swój urząd, gmina miała ponad 
60 proc. zadłużenie. Dziś wynosi 
ono poniżej 20 procent!

• 27 mln zł ma pójść w 2018 roku na 
inwestycje w  gminie – zdecydo-
wali na grudniowej sesji radni. To 
najwyższa kwota w historii gminy. 
Rekordowy jest cały budżet – po 
stronie dochodów ma ponad 94 

mln zł, po stronie wydatków 105 
mln zł.

• 1 grudnia mieszkańcy Słubic 
i  Frankfurtu mogli wziąć udział 
w  otwarciu pierwszego okienka  
Aktywnego Kalendarza Adwento-
wego.  Potem przez kolejne 23 dni, 
codziennie różne instytucje, sto-
warzyszenia, szkoły, organizowały 
spotkania, które przybliżały nas 
do świąt i były okazję do lepszego 
poznania się. 

• 21 grudnia 2017 roku minęło 10 lat 
od kiedy Polska weszła do strefy 
Schengen. Zniesienie kontroli 
granicznych miało dla rozwoju 
naszych miast kolosalne zna-
czenie. Płynny ruch na granicy 
sprzyja gospodarce, rozwinął się 
handel i  usługi po obu stronach 
granicy,  swobodne przejście do 
sąsiadów sprzyja integracji miesz-

kańców, współpracy przedszkoli 
i szkół, wspólnym imprezom kul-
turalnym i sportowym. -Schengen 
dało nam nową energię do dzia-
łania – mówił T. Ciszewicz. 

• 20 grudnia na moście łączącym 
Słubice i  Frankfurt, słubiccy har-
cerze ze swoim komendantem 
Wacławem Strażewiczem, a także 
burmistrz Tomasz Ciszewicz, 
przewodniczący rady miejskiej 
Mariusz Olejniczak i  ks. Rafał 
Mocny z  Katolickiego Centrum 
Studenckiego przekazali przed-
stawicielom Frankfurtu Betle-
jemskie Światełko Pokoju. Po 
spotkaniu mieszkańcy obu miast 
modlili się o pokój podczas nabo-
żeństwa ekumenicznego w  Ko-
ściele Pokoju we Frankfurcie.

• W  grudniu zakończyła się kam-
pania ekologiczna, sfi nansowana 
przez gminę, podczas której uczy-
liśmy najmłodszych segregować 
odpady.  

• Koło kaplicy, na cmentarzu komu-
nalnym w  Słubicach, na zlecenie 
gminy zbudowano kolumbarium. 
20-metrowa ściana, wysoka na 
3 metry, ma 21 nisz. Każda z nich 
może zmieścić dwie, trzy urny. 
Jeśli zajdzie potrzeba do istnie-
jącego modułu kolumbarium 
będzie można dobudowywać ko-
lejne. Kolumbarium kosztowało 
gminę ponad 50 tys. zł.

• Bardzo dużo pozytywnych ko-
mentarzy pojawiło się pod in-
formacjami, zamieszczonymi na 
różnych forach internetowych, 
na temat nowych dekoracji świą-
tecznych kupionych przez gminę.  
Za sprawą wielkich czerwonych 
bombek, które zdobią od po-
czątku grudnia park przy placu 
Przyjaźni i  deptak koło mostu 
granicznego, Słubice trafi ły nie 
tylko na różne fanpage’e, ale też 
na bloga dla pasjonatów architek-
tury krajobrazu (www.inspirowa-
ninatura.pl), co jest dla naszego 
miasta świetną promocją. Oprócz 
instalacji z  bombek, w  mieście 
pojawiły się też nowe dekoracje 
na latarniach. 

• Od 1 grudnia, w  Urzędzie Stanu 
Cywilnego i  Spraw Obywatel-
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Harcerze przynieśli 
Betlejemskie Światełko Pokoju

Spółka uczy dzieci 
szanować wodę

W jaki sposób korzystać z zas obów wodnych i czego nie wrzucać do 
toalety uczą się dzieci ze słubickich przedszkoli. Zakład Usług Wodno-
-Ściekowych w Słubicach rozpoczął cykl spotkań edukacyjno-ekolo-
gicznych pt.: „Skąd się bierze i gdzie znika słubicka kropla wody?”. 

UKS JEDYNKA 
na podium! 

Świętowaliśmy 
z organizacjami 
pozarządowymi 

Przedstawiciele organizacji pozarządowych 
gościli 20 grudnia w magistracie, na wigi-
lijnym spotkaniu z udziałem burmistrza To-
masza Ciszewicza i przewodniczącego rady 
miejskiej Mariusza Olejniczaka. Burmistrz 
T. Ciszewicz podkreślał, że organizacje poza-
rządowe to lokomotywa wielu cennych akcji 
społecznych, które zasługują na ogromne 
słowa podziękowania. 
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Gratulował wszystkim pomysłów, 
zapału i  zaangażowania w  życie 
społeczne, ale jedną z  organizacji 
wyróżnił w  szczególny sposób. Na 
ręce Przemysława Szewielińskiego, 
prezesa słubickiego Hospicjum św. 
Wincentego a’ Paulo przekazał list 
z gratulacjami, bo to właśnie to sto-
warzyszenie zostało niedawno lau-
reatem konkursu Społecznik Roku 
2017, organizowanego przez woje-
wodę lubuskiego. To gmina zgłosiła 
wolontariuszy ze Słubic do tej na-
grody. P. Szewieliński przyszedł na 
wczorajsze spotkanie ze statuetką, 

którą wspólnie z  Danutą Kudrelek, 
odebrali w  Gorzowie. Nie, żeby się 
nią pochwalić. Ku zaskoczeniu bur-
mistrza prezes słubickiego hospi-
cjum przekazał ją gminie. – Stanie 
na honorowym miejscu w  naszej 
gablocie – zapowiedział T. Ciszewicz 
i dodał, że ten gest go wzruszył. Na 
spotkanie z  przedstawicielami or-
ganizacji pozarządowych dotarli też 
harcerze ze swoim komendantem 
Wacławem Strażewiczem, którzy 
przynieśli do magistratu Betlejem-
skie Światełko Pokoju.  

(beb)

Do tej pory w spotkaniach uczestni-
czyły 6-latki z Przedszkola Samorzą-
dowego nr 2 „Pinokio” w Słubicach, 
dzieci z  Przedszkola Samorządo-
wego nr 3 „Miś Uszatek” oraz naj-
starsza grupa przedszkolaków 
z  Przedszkola Samorządowego nr 4 
„Krasnal Hałabała”. Ponad prawie 
140 dzieci dowiedziało się skąd 
bierze się woda, z  której korzystają 
mieszkańcy miasta i  okolicznych 
wiosek, jak się ją wydobywa i  przy-
gotowuje do użytku. Na podstawie 
fi lmu, przedstawiającego drogę słu-
bickiej kropelki wody, przedszkolaki 
mogły zobaczyć jak wyglądają miej-
skie ujęcia wody, czyli studnie głę-
binowe, Stację Uzdatniania Wody, 
fi ltry, w  których jest ona oczysz-
czana, a także urządzenia odprowa-
dzające ścieki, m.in. tłocznię oraz 

przepompownię ścieków i  miejską 
oczyszczalnię ścieków.

Maluchy uczyły się też czego nie 
wrzucać do kanalizacji, jakie skutki 
ma niewłaściwe użytkowanie sieci 
i co najbardziej jej szkodzi. Przygo-
towane zostały też specjalne ulotki 
informujące o  szkodliwości wrzu-
cania do sieci kanalizacyjnej m.in. 
resztek pożywienia, tłuszczów, nie-
dopałków papierosów czy wacików 
kosmetycznych i  patyczków higie-
nicznych. Głównym celem pro-
wadzonych spotkań jest edukacja 
ekologiczna najmłodszych miesz-
kańców, w  tym zwrócenie uwagi 
na oszczędzanie zasobów wodnych 
oraz na problem zatkanej sieci ka-
nalizacyjnej, z którym każdego dnia 
borykają się pracownicy ZUWŚ. 
Rocznie na sieci kanalizacyjnej 

usuwa się ponad pół tysiąca awarii. 
Każda z nich generuje niepotrzebne 
koszty wahające się od 200 do 500 
złotych.

Spotkania edukacyjno-ekolo-
giczne będą prowadzone we wszyst-
kich przedszkolach w mieście. Cykl 
spotkań ekologiczno-edukacyjnych 
został przygotowany w  związku 
z  realizowanym przez Spółkę pro-
jektem pn. „Uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej 
w  aglomeracji Słubice” współfi -
nansowanym z  pieniędzy unijnych 
w  ramach Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i  Środowisko 
2014-2020 i  dofi nansowanym ze 
środków Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej w Warszawie. 

(oprac. ZUWŚ Sp. z o.o.)

9 grudnia we Frankfurcie nad Odrą, 
podczas świątecznego turnieju piłki 
ręcznej dziewcząt (rocznik 2005-
2006), WEIHNACHTSTURNIER 
2017, bardzo dobrze spisały się młode 
szczypiornistki słubickiego UKS-u, 
podopieczne Jerzego Grabowskiego. 
Powtórzyły wynik starszych kole-
żanek z  ubiegłego roku i  zajęły 3 
miejsce. W  turnieju wzięło udział 7 
drużyn: 2 z Polski i 5 z Niemiec. 

– Nasza drużyna rozpoczęła od 
przegranej z HC Leipzig. Potem było 
już dużo lepiej. W  drugim meczu 
słubiczanki pokonały HSC Potsdam 
9:2, a  następnie HSV Wildau 10:7. 
Mimo przewagi nie udało się wy-
grać z TSC Berlin. Nasze dziewczęta 
musiały zadowolić się remisem 6:6. 
O drugie miejsce JEDYNKA stoczyła 
zaciętą walkę z  zaprzyjaźnionym 
klubem HSV Frankfurt Oder. Nie-
stety słubiczanki musiały uznać tym 
razem wyższość rywalek i uległy 3:5 
– relacjonuje J. Puchalski.

Najlepszą bramkarką wybrano 
Martę Heppner z  UKS JEDYNKA 
Słubice. Naszą drużynę tworzyły: 
M. Heppner, K. Gancarz, E. Górniak, 
M. Mizerska, I. Białkowska, A. Wro-
niewicz, I. Rajda, J. Różanska, J. Żar-
nowska.

W  turnieju brała też udział II 
drużyna UKS-u. Młodsze o  rok 
SZCZYPIORKI nie miały dużych 
szans w starciu ze starszymi i bar-
dziej doświadczonymi koleżan-
kami, ale walczyły bardzo dzielnie 
i nabierały doświadczenia. W przy-
szły roku z pewnością będą już się 
liczyć w  ”grze o  tron”. Najlepszą 
bramkarką wybrano Martę Hep-
pner z  UKS JEDYNKA Słubice.
UKS JEDYNKA II: J. Matkowska, 
I. Matusiak, N. Woźniak, W. Szary, 
A. Fornalczyk, G. Nawotczyńska, 
K. Matkowska, V. Kwiatkowska, 
I. Szpunar, N. Terlecka, O. Pomes, 
O. Bodzon. 

(beb)

20 grudnia na moście łączącym 
Słubice i  Frankfurt, słubiccy har-
cerze ze swoim komendantem 
Wacławem Strażewiczem, a  także 
burmistrz Tomasz Ciszewicz, prze-
wodniczący rady miejskiej Mariusz 
Olejniczak i  ks. Rafał Mocny z  Ka-
tolickiego Centrum Studenckiego, 
przekazali mieszkańcom Frankfurtu 
Betlejemskie Światełko Pokoju. Ob-
darowali nim m.in. nadburmistrza 
Frankfurtu Martina Wilke iJustusa 
Werdina z  berlińskiego Centrum 
Ekumenicznego (Berliner Mission-
swerk • Ökumenisches Zentrum). 
Po spotkaniu na moście mieszkańcy 
obu miast modlili się wspólnie 
o  pokój podczas nabożeństwa eku-
menicznego w  Kościele Pokoju we 
Frankfurcie. 

Grudniowej akcji towarzyszyło 
hasło “Na drodze ku wolności”. Jej 
inicjatorzy wzywali do pokony-
wania granic i barier między ludźmi 
i  narodami i  zaangażowania się 

na rzecz świata, w  którym panuje 
pokój i  sprawiedliwość. Obaj bur-
mistrzowie, przekazując życzenia 
mieszkańcom, na tę potrzebę jed-
ności i  pokoju zwracali szczególną 
uwagę. Harcerze tradycyjnie ode-
brali światełko pokoju kilka dni 
wcześniej na Łysej Polanie w  Ta-
trach od skautów ze Słowacji. Polska 

jest jednym z  ogniw betlejemskiej 
sztafety. Nasi harcerze dzielą się 
Światłem nie tylko w kraju, ale prze-
kazują je dalej na wschód: do Rosji, 
Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód 
do Niemiec, a także na północ – do 
Danii. Ten piękny zwyczaj ma już 
30-letnią tradycję.  

(beb)
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Organizowane spotkania w przedszkolach cieszą się dużym zainteresowaniem dzieci.
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Zaproszenie na wigilijne spotkanie w magistracie przyjęły m.in. pracownice Fundacji na 

rzecz Collegium Polonicum.

Harcerze ze Słubic co roku przywożą  mieszkańcom Betlejemskie Światełko Pokoju. 



11gazeta Słubicka   01/2018   24 sty cznia

Olaf Makuchowski i Antoni Nowak jak co roku wcielili się 

w role mędrców. 

Studio Piosenki ze SMOKa.

Adoramus rozkołysany w rytmie „Feliz navidad”

Edyta Kręgiel wraz ze swoimi podopiecznymi ze Studia PiosenkiGrupa Singing all together w utworze „Have a Merry One”

Schola Bona fides śpiewa autorską „Kolędę dobrych ludzi”Scenki teatralne przygotowane przez grupę „Drewniane pudełko zwane wyobraźnią”. 

Waldemar Borkowski i reżyserka spektaklu Barbara Druć dziękują za wspólne kolędowanie.
Finałowa scena z udziałem wszystkich artystów, którzy dosłownie przebiegając przez scenę żegnali się z pu-

blicznością.

Ależ to było Preludium!
Niesamowicie bogaty program miało Preludium Bożonarodzeniowe, które mieszkańcy Słubic i Frankfurtu obejrzeli przed świętami. Występy w Col-
legium Polonicum i w Forum Kleista przyciągnęły tłumy. Nic dziwnego, bo było to widowisko świetnie przygotowane przez Słubicki Miejski Ośrodek 
Kultury, który do współpracy zaprosił lokalne grupy muzyczne i solistów, m.in. scholę Jerzyki, chór Adoramus, Konsonans, chór Magdaleny Iłowskiej 
ze Szkoły Podstawowej nr 1, Edytę Kręgiel, Aleksandrę Klincewicz czy prowadzony przez Barbarę Druć licealny teatr „Drewniane pudełko zwane wy-
obraźnią”.  Rewelacyjni byli też muzycy: Piotr Tamborski, Roman Boryczka, Waldemar Franczyk, Piotr Pakulski i Jacek Fałdyna.  Na scenie pojawiło 
się ponad 150 wykonawców, dzięki którym publiczność poczuła magię zbliżających się świąt. Fotorelacja: Anna Panek-Kusz .              

  (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)

OFERTA DLA POLSKOJĘZYCZNYCH 
MIESZKAŃCÓW POGRANICZA

JĘZYK NIEMIECKI 
Zalecamy przed wyborem kursu wypełnienie 
naszego językowego testu diagnostycznego
(Online-Einstufungstest) pod adresem: 
www.vhs-frankfurt-oder.de (Programm > 
Sprachen > Online-Einstufungstest).
Uwaga: podane ceny kursów języka niemiec-
kiego są już obniżone o 50%.

 Język niemiecki - poziom 
podstawowy A1

Kurs początkujący dla słuchaczy z  zerową 
lub minimalną znajomością niemieckiego. 

KURS F 404.01- POZIOM A1.1
termin: 19.02. - 21.06.2018, 90 godz.
dzień/godz.: pon., czw., 17:00 - 19:30
koszt: 6-9 ucz., 129,00 €, od 10 ucz., 102,00 €

KURS F 404.02 - POZIOM A1.1 
termin: 24.02. - 02.06.2018, 60 godz.
dzień/godz.: sob., 9:00 - 13:15
koszt: 6-9 ucz., 87,00 €, od 10 ucz., 69,00 €

KURS F 404.03 - POZIOM A1.1 
termin: 02.07. – 13.07.2018, 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 F 404.04 - POZIOM A1.2
termin: 26.02. - 25.06.2018, 90 godz.
dzień/godz.: pon., śr. ., 17:00 - 19:30
koszt: 6-9 ucz., 138,00 €, od 10 ucz., 111,00 €

KURS F 404.05 - POZIOM A1.2 
termin: 17.02. - 09.06.2018, 60 godz.
dzień/godz.: sob., 9:00 - 13:15
koszt: 6-9 ucz., 93,00 €, od 10 ucz., 75,00 €

 Język niemiecki - poziom 
podstawowy A2 

Kursy adresowane są do osób z początkową 
znajomością języka, które potrafi ą się już po-
rozumiewać prostymi zdaniami w typowych, 
codziennych sytuacjach.

KURS F 404.06 - POZIOM A2.1 
termin: 09.07. - 20.07.2018, 60 godz.
dzień/godz.: pon.-pt.,09:00 - 14:15
koszt: 6-9 ucz., 93,00 €, od 10 ucz., 75,00 €

KURS F 404.07 - POZIOM A2.1
termin: 13.02. - 12.06.2018, 00 godz.
dzień/godz.: wt., czw. 17:00 - 19:30
koszt: 6-9 ucz., 138,00 €, od 10 ucz., 111,00 €

KURS F 404.08 - POZIOM A2.1
termin: 17.02. - 09.06.2018, 60 godz.
dzień/godz.: sob., 09:00 - 13:15
koszt: 6-9 ucz., 93,00 €, od 10 ucz., 75,00 €

KURS F 404.09 - POZIOM A2.1
termin: 22.01. - 16.05.2018, 90 godz.
dzień/godz.: pon., śr.,17:30 - 20:00
koszt: 6-9 ucz., 138,00 €, od 10 ucz., 111,00 €

KURS F 404.10 - POZIOM A2.2
termin: 19.02. - 19.06.2018, 60 godz.
dzień/godz.: pon., śr., 17:30 - 20:00
koszt: 6-9 ucz., 93,00 €, od 10 ucz., 75,00 €

 Język niemiecki - poziom 
średniozaawansowany B1

Kursy adresowane do osób, które opanowały 
już podstawową znajomość języka, tzn. 
umiejących rozumieć wypowiedzi na tematy 
życia codziennego w normalnym tempie oraz 
analizować teksty pomimo pewnej zawarto-
ści nieznanego słownictwa.

KURS F 404.11 - POZIOM B1.1 
termin: 17.02. - 02.06.2018, 60 godz.
dzień/godz.:  sob., 09:00 - 13:15
koszt: 6-9 ucz., 93,00 €, od 10 ucz., 75,00 €

KURS F 404.12 - POZIOM B1.1
termin: 20.02. - 19.06.2018, 90 godz.
dzień/godz.: wt., czw., 17:30 -20:00
koszt: 6-9 ucz., 138,00 €, od 10 ucz., 111,00 €

KURS F 404.13 - POZIOM B1.2
termin: 13.02. - 12.06.2018, 90 godz.
dzień/godz.: wt., czw., 17:00 - 19:25
koszt: 6-9 ucz., 138,00 €, od 10 ucz., 111,00 €

KURS F 404.14 - POZIOM B1.2
termin: 13.02. - 19.06.2018, 90 godz.
dzień/godz.: wt., czw., 17:30 - 20:00
koszt: 6-9 ucz., 138,00 €, od 10 ucz., 111,00 €

KURS F 404.15 - POZIOM B1.2 
termin: 20.01. - 05.05.2018, 60 godz.
dzień/godz.: sob., 09:00 - 13:15
koszt: 6-9 ucz., 93,00 €, od 10 ucz., 75,00 €

KURS F 404.16 - POZIOM B1+ 
(KURS INTENSYWNY)
termin: 23.07. - 03.08.2018, 90 godz.
dzień/godz.: pon.-wt., 09:00 - 14:15
koszt: 6-9 ucz., 93,00 €, od 10 ucz., 75,00 €

KURS F 404.17 - POZIOM B1+ 
termin: 19.02. - 18.06.2018, 90 godz.
dzień/godz.: pon., śr., 17:45 - 20:15
koszt: 6-9 ucz., 138,00 €, od 10 ucz., 111,00 €

 Język niemiecki - poziom 
średniozaawansowany B2

Kursy skierowane do słuchaczy, którzy uzy-
skali certyfi kat B1 lub posiadają umiejętności 
na tym poziomie. Oznacza to, że bez proble-
mu porozumiewają się w  sytuacjach życia 
codziennego, choć jeszcze z błędami i przy 
ograniczonym zasobie słownictwa. 

KURS F 404.18 - POZIOM B2.1
termin: 14.02. - 13.06.2018, 90 godz.
dzień/godz.: pon., śr., 17:00 - 19:30
koszt: 6-9 ucz., 138,00 €, od 10 ucz., 111,00 €

KURS F 404.19 - POZIOM B2.2
termin: 22.02. - 21.06.2018, 90 godz.
dzień/godz.: wt., czw., 17:30 - 20:00
koszt: 6-9 ucz., 138,00 €, od 10 ucz., 111,00 €

KURS F 404.20 - POZIOM B2 
termin: 23.07. - 03.08.2018, 60 godz.
dzień/godz.: pon.-pt., 09:30 - 14:15
koszt: 6-9 ucz., 93,00 €, od 10 ucz., 75,00 €

 Język niemiecki - poziom 
wysokozaawansowany C1

KURS F 404.21 - POZIOM C1.1
termin: 19.02. - 18.06.2018, 90 godz.
dzień/godz.: pon., śr., 17:30 - 20:00
koszt: 6-9 ucz., 138,00 €, od 10 ucz., 111,00 €

 Język niemiecki - poziom 
wysokozaawansowany C2

KURS F 404.22 - POZIOM C2.1
termin: 22.02. - 21.06.2018, 60 godz.
dzień/godz.: wt., czw., 17:30 - 20:00 
koszt: 6-9 ucz., 138,00 €, od 10 ucz., 111,00 €

TESTY I EGZAMINY

 Egzamin certyfi katowy „Język 
niemiecki jako obcy” B1 i B2 (telc)

Egzaminy otwarte dla wszystkich osób chcą-
cych sprawdzić swoją znajomość języka lub 
chcących uzyskać certyfi kat językowy B1/B2 
(telc). Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej 
na 30 dni przed terminem egzaminu.

terminy: sob., 17.03.2018, 9:00 - 15:00
 sob., 16.06.2018, 9:00 - 15:00
koszt:   130,00 €

 Egzaminy certyfi katowe Instytutu 
Goethego B2/C1/C2

Egzaminy z  celu uzyskania certyfikatów 
językowych Instytutu Goethego (Goethe 
-Zertifi kat) na poziomach B2, C1 i C2. Zgło-
szenia należy dokonać najpóźniej na 14 dni 
przed terminem egzaminu.

terminy:  sob, 24.03.2018, 9:00 - 15:00
 sob, 30.06.2018, 9:00 - 15:00
koszt: poziom B1 - 155,00 € (205,00 €), 
poziom C1 - 175,00 € (255,00 €), 
poziom C2 - 225,00 € (300,00 €)

KURSY W JĘZYKU POLSKIM 
I NIEMIECKIM
Poniższe wykłady, kursy i wycieczki prowa-
dzone są przez dwujęzycznych prelegentów, 
przewodników lub instruktorów. Uczestni-
czyć w  nich mogą także osoby nieznające 
języka niemieckiego.

RYNEK PRACY I KSZTAŁCENIE 
W NIEMCZECH

 Uznawanie polskich kwalifi kacji 
zawodowych w Niemczech?

Jakie są perspektywy uzyskanie uznania 
Niemczech kwalifi kacji zawodowych zdo-
bytych w  Polsce? Jak reguluje ten proces 
niemieckie ustawodawstwo? Czy po uznaniu 
kwalifi kacji mam szanse na lepszą pracę 
i wynagrodzenie na niemieckim rynku pracy? 
Co to są tzw. zawody regulowane? 
Wykład w języku polskim!

KURS F 500.PL01
termin: 28.05.2018
dzień/godz.: pon., 17:30 - 19:00
koszt: wstęp wolny

 Polski przedsiębiorca świadczący 
usługi w Niemczech

Jakie są zasady świadczenia usług w Niem-
czech przez przedsiębiorstwa zarejestrowane 
w Polsce? Jak oddelegować pracowników do 
pracy w Niemczech? Jakie są procedury i obo-
wiązki? Kogo i kiedy należy powiadomić? 
Wykład w języku polskim!

KURS F 500.PL02
termin: 07.05.2018
dzień/godz.: pon., 17:30 - 19:00
koszt: wstęp wolny

WYCIECZKI REGIONALNE

 Tourne rowerowe dla nowych 
mieszkańców Frankfurt nad Odrą 
i Słubic

Dla wszystkich, którzy są nowi we Frankfurcie 
nad Odrą i Słubicach lub chcą poznać nowe 
miejsca. Czas ok. 2,5 godz. (ok. 15 km). 
Miejsce zbiorki: plac przed dworcem we 
Frankfurcie nad Odrą.

KURS F 109.25
termin: 19.04.2018
dzień/godz.: czw, 17:30 - 20:00

PLASTYKA, SZTUKA, MUZYKA

 Nauka rysunku w 6-ściu lekcjach
W  ramach kursu przekazana zostanie 
w systematyczny sposób sztuka rysunku na 
bazie różnorodnych ćwiczeń, rozpoczynając 
od podstawowych form i  tekstur. Osoby 
początkujące będą miały możliwość opano-
wania pewnego posługiwania się ołówkiem 
pastelowym. Zaawansowani będą mogli 
dopracować swoją technikę rysunku. 

 KURS F 207.01
termin: 12.03. - 23.04.2018, 12 godz.
dzień/godz.: pon., 18:00 - 19:30
koszt: 39,00 €, 

 Malarstwo intuicyjne
VEDIC ART jest nową metodą malarstwa 
bazującą na 17 zasadach sztuki wedyjskiej, 
które przekazywane są poprzez praktyczne 
działanie. Nie posługuje się ona wzorami, 
lecz intuicją i chwilowym nastrojem.

 KURS F 207.05
termin: 14.04. - 28.04.2018, 18 godz.
dzień/godz.: sob., 10:00 - 15:30
koszt: 6-9 ucz., 57,00 €, od 10 ucz., 46,20 €, 

SPORT I TANIEC

 Intensywny kurs PILATES

KURS F 302.18
termin: 27.08. - 31.08.2018, 5 godz.
dzień/godz.: pon-pt., 16:00 - 16:45
koszt: 6-9 ucz., 23,00 €, od 10 ucz., 20,00 €

KURS F 302.19
termin: 27.08. - 31.08.2018, 10 godz.
dzień/godz.: pon.-pt, 17:00 - 18:30
koszt: 6-9 ucz., 43,00 €, od 10 ucz., 37,00 €

KURS F 302.20
termin: 27.08. - 31.08.2018, 5 godz.
dzień/godz.: pon.-pt., 18:45 - 20:15
koszt: 6-9 ucz., 43,00 €, od 10 ucz., 37,00 €

 Body vital: Pilates, Yoganastik 
& Body Art

Zajęcia obejmują intensywną gimnastykę dla 
zachowania i wzmocnienia ogólnej wytrzyma-
łości oraz rozciąganie i wzmacnianie mięśni, 
szczególnie ich głębszych warstw. Trening przy-
datny dla wszystkich grup wiekowych (także 
profi laktycznie). W ramach zajęć prezentowane 
będą ćwiczenia na bazie jogi, pilates i body art, 
które mogą być stosowane w domu. 

koszt: 6-9 ucz., 51,00 €, od 10 ucz., 43,80 €

KURS F 302.41
termin: 14.02. - 25.04.2018, 12 godz.
dzień/godz.: śr., 19:00 - 20:00

KURS F 302.42
termin: 02.05. - 27.06.2018, 12 godz.
dzień/godz.: śr., 19:00 - 20:00

 Aroha® Training dla ciała i duszy
W kursie Aroha® może uczestniczyć każdy bez 
względu na stopień zaawansowania i wiek. 
Pomaga on w spalaniu tkanki tłuszczowej 
oraz kalorii. Nadaje się od on dla począt-
kujących, osób z nadwagą oraz cierpiących 
na lekkie bóle stawów i pleców, a także dla 
wszystkich chcących się odstresować. Aroha® 
służy wzmocnieniu krążenia i  najważniej-
szych grup mięśni oraz ich elastyczności. 

koszt: 6-9 TN, 51,00 €, od 10 ucz., 43,80 €

KURS F 302.43 (ZAAWANSOWANI)
termin: 13.02. - 17.04.2018, 12 godz.
dzień/godz.: wt., 17:30 - 18:30 

KURS F 302.44 (ZAAWANSOWANI)
termin: 24.04. - 26.06.2018, 12 godz.
dzień/godz.: wt., 17:30 - 18:30 

KURS F 302.45 (ZAAWANSOWANI)
termin: 13.02. - 17.04.2018, 12 godz.
dzień/godz.: wt., 19:00 - 20:00

KURS F 302.46 (ZAAWANSOWANI)
termin: 24.04. - 26.06.2018, 12 godz.
dzień/godz.: wt., 19:00 - 20:00

 Salsation®
Salsation to połączenie treningu funkcjo-
nalnego i różnych stylów tanecznych pocho-
dzących z najgorętszych stron świata - salsy, 
reggae, samby, flamenco i  wielu innych. 
Salsation ma na celu nie tylko rozruszać 
ciało, ale także zrelaksować umysł i poradzić 
sobie z nagromadzonym stresem.

koszt: 6-9 ucz., 51,00 €, od 10 ucz., 43,80 €

 KURS F 302.29
termin: 12.02. - 16.04.2018, 12 godz.
dzień/godz.: pon., 18:15 - 19:15

 KURS F 302.30
termin: 23.04. - 02.07.2018, 12 godz.
dzień/godz.: pon., 18:15 - 19:15

 ZUMBA®
Zajęcia są połączeniem różnorodnych stylów 
tanecznych do gorących rytmów latynoame-
rykańskich i muzyki pop. Ruchy w klimacie 
salsy, merengue, calypso i fl amenco sprawią 
Państwu dużo frajdy i pozwolą Państwu się 
rozruszać. 

koszt: 6-9 ucz., 51,00 €, od 10 ucz., 43,80 €

KURS F 302.31
termin: 14.02. - 25.04.2018, 12 godz.
dzień/godz.: śr., 16:30 - 17:30

KURS F 302.32
termin: 02.05. - 27.06.2018, 12 godz.
dzień/godz.: śr., 16:30 - 17:30

KURS F 302.33
termin: 14.02. - 25.04.2018, 12 godz.
dzień/godz.: śr., 17:45 - 18:45

KURS F 302.34
termin: 02.05. - 27.06.2018, 12 godz.
dzień/godz.: śr., 17:45 - 18:45

 Step-Aerobic
Trening na poprawę krążenia dodatkowo słu-
żący wzmacnianiu muskulatury dolnej części 
ciała dzięki użyciu stepu. Celem zajęć jest 
pobudzenie krążenia, poprawa wytrzymało-
ści, lepsze spalanie tkanki tłuszczowej oraz 
wzmacnianie muskulatury pośladków i nóg. 

koszt: 6-9 ucz., 51,00 €, od 10 ucz., 43,80 €

KURS F 302.35
termin: 12.02. - 16.04.2018, 12 godz.
dzień/godz.: pon., 17:00 - 18:00

KURS F 302.36
termin: 23.04. - 02.07.2018, 12 godz.
dzień/godz.: pon., 17:00 - 18:00

 Body Shape-Aerobic
Body Shape-Aerobic jest treningiem całościo-
wym z wykorzystaniem obciążników oraz masy 
własnej ciała. Jest on nie tylko bardzo korzystny 
dla poprawy muskulatury nóg, brzuch i poślad-
ków, lecz także dla całego ciała.

koszt: 6-9 ucz., 51,00 €, od 10 ucz., 43,80 €

 KURS F 302.37
termin: 15.02. - 26.04.2018, 12 godz.
dzień/godz.: śr., 17:30 - 18:30

 KURS F 302.38
termin: 03.05. - 05.07.2018, 12 godz.
dzień/godz.: śr., 17:30 - 18:30

 Łucznictwo: krótki kurs dla 
początkujących

Łucznictwo to sport olimpijski, w którym nie 
tyle chodzi o  siłę - jak mogłoby się wyda-
wać - ile raczej o koncentrację w połączeniu 
z  kontrolą nad ciałem. Dzieci, młodzież, 
dorośli, seniorzy i osoby niepełnosprawne są 
w równej mierze zachwyceni tym sportem.

dzień/godz.: czw., 17:00 - 19:15
koszt: 10,00 €

KURS F 302.48
termin: 24.05.2018

KURS F 302.49
termin: 14.06.2018

 Inline Skating dla początkujących
Podczas kursu przedstawione zostaną 
podstawowe techniki inline skating, m. in. 
kontrolowane upadanie, hamowanie oraz 
różnorodne techniki jazdy. Ponadto wyja-
śnione zostaną reguły bezstresowego skatingu.

KURS F 302.46
termin: 18.05. - 15.06.2018, 10 godz.
dzień/godz.: pt., 16:00 - 17:30
koszt: 43,00 €

 Flamenco
Kurs przekazuje podstawowe techniki 
taneczne fl amenco, jak np. postawę, pro-
wadzenie, kroki oraz rytm. Idealny dla po-
czatkujących bez doświadczenia tanecznego.

KURS F 205.10
termin: 12.04. - 24.05.2018, 8 godz.
dzień/godz.: czw., 19:00 - 20:00
koszt: 6-9 ucz., 27,00 €, od 10 ucz., 22,20 €

 Szybki kurs walca
Kurs dla wszystkich, którzy nie chcą stać 
przed dylematem jak przetrwać kolejny bal, 
kiedy zabrzmi zaproszenie do walca. 

KURS F 205.15
termin: 14.05.2018
dzień/godz.: sob., 10:00 - 11:30
koszt: 5,00 €
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Dlaczego Słubice? 

Dawniej niektóre nazwy miej-
scowe funkcjonowały wyłącznie 
w  formie ustnej (fonetycznej), 
a  nie pisanej. Jeśli zaś pojawiały 
się źródła pisane, to stosowano 
różne zapisy: w  języku staropol-
skim, niemieckim, czy po łacinie, 
a  nierzadko popełniano też błędy 
literowe. I tak nazwa Słupica (Słu-
pice) pochodziła przypuszczalnie 
od plemienia Słupian, gdzie „p” 
z  czasem przeszło w  twarde „b”. 
Stąd Słubica, czy Słubice. Litera „ł” 
znana jest w dokumentach dopiero 
od XV w. (Parkoszowic 1440), dla-
tego można przypuszczać, że pier-
wotną formą była właściwie nie 
Słupica (Słupice), a  po prostu Slu-
pica (Slupice). W  innych źródłach 
to Śliwice, a w niemieckim zapisie: 
Zliwitz, Zbirwitz oraz Zbiwitz.

W jednym w archiwalnych, stwo-
rzonych po łacinie, dokumencie 
wspomina się „loco qui zliwiz“ 
z  ustaleniem, że jeśli kiedyś tu (na 
prawobrzeżu) również zostanie zbu-
dowane miasto, to tutejszy burmistrz 
powinien otrzymać te same prawa 
co burmistrz frankfurcki.  „Zliwiz“ 
przekształciło się w  ciągu wieków 
w „Schliewitz“.

Już od ponad stu lat frankfurccy 
historycy zmagali się z  pojęciem 
„loco qui zliwiz“. Część wierzyła, 
że chodziło o  słowiańską osadę, co 
naturalnie podkreślają też polscy 

badacze. Niemieccy regionaliści do-
mniemywali, że to miejsce między 
miastem Frankfurt i  wsią Trettin, 
dzisiejszym Drzecinem na końcu 
Sandfurt Weg, czyli dzisiejszej ul. 
Drzymały. 

Swoje przekonanie uzasadniali 
tym, że w  tym rejonie w  1912 r. 
podczas orki znaleziony został 
grot włóczni, a  w  1919 r. podczas 
budowy domu – skorupy naczyń, 
które jednoznacznie były słowiań-
skiego pochodzenia. Tego domu 
jednak już nie ma.

Inna frakcja wątpiła w  wariant 

słowiański i  uważała, że za słowem 
„loco“ rozumiana była okolica lub 
krajobraz, który został nazwany 
„Zliwiz“ i był przewidziany dla dru-
giego, bliźniaczego miasta.

Powoływali się na to, że w rejonie 
Kunowic, na południe od dawnej 
leśniczówki Grundschäferei, nale-
żącej dzisiaj do nadleśnictwa Rzepin, 
były wzgórza „Schlientzener Berge“, 
które nazwą przypominały bardzo 
Schliewitz.

Pojęcie to, które zostało wspo-
mniane tylko raz w  historii przy 
założeniu miasta Frankfurt, było 

nadinterpretowane na wszelkie 
sposoby według własnych życzeń 
i marzeń.

Co mogło jednak kryć się w  rze-
czywistości za tym tajemniczym 
określeniem „loco qui zliwiz“? Tego 
nie wiadomo!

Co tu dawniej było?

Wschodnia strona Frankfurtu aż do 
XVIII w. była nazywana „Über der 
Oder“ (Za Odrą). Teren ten używany 
był dla potrzeb rolnictwa i  osad-
nictwo odbywało się początkowo 
bardzo opornie. Znacząca część 
ziemi należała do zamożnej frank-
furckiej rodziny kupieckiej Hocke-
mannów, jednego z  najstarszych 
rodu Frankfurtu. Na przestrzeni 
dziejów należeli do niego burmi-
strzowie, radni i  przysięgli. Odgry-
wali również rolę jako kanonicy 
biskupstwa lubuskiego.

Tuż po wojnie w  niektórych pol-
skich dokumentach miasto wciąż 
nazywano Frankfurtem nad Odrą, 
bo nie było do końca pewne, czy 
może całe miasto wzorem Szczecina 
nie trafi  w polskie ręce, a także Słu-
bicami nad Odrą, dla odróżnienia 
od wsi Słubice koło Płocka. Wątpli-
wości zniknęły 2 sierpnia 1945 r. na 
konferencji w Poczdamie.

Cofnijmy się jednak nieco 
w czasie. Jedna z kluczowych cezur 
dla ludności tego terenu to rok 
1253 i  przyznanie praw miejskich 

Frankfurtowi nad Odrą. Prawo-
brzeżne przedmieście, czyli dzi-
siejsze Słubice, określano później 
mianem Gartenstadt i  Dammvor-
stadt. Podczas zakładania miasta 
w 1253 r. zamieszkany był również 
wschodni brzeg Odry. Na ten temat 
można przeczytać m.in. w  doku-
mencie założenia miasta z 14 lipca 
1253 r.: „Ponadto dodaliśmy miastu 
60 łanów na drugim brzegu Odry“.

Już z  1399 r. pochodzi najstarsza 
wzmianka o  miejscowym cmen-
tarzu żydowskim, co czyni go 
jednym z  najstarszych w  całej Eu-
ropie.

Codzienny rytm życia miesz-
kańców wyznaczały przede 
wszystkim rolnictwo, rzemieśl-
nictwo i  produkcja przemysłowa. 
Warto wspomnieć tu m.in. biały 
i  czerwony folwark, bielnik wosku 
rodziny Harttung, fabrykę je-
dwabiu, fabrykę broni myśliwskiej 
Teschner&Collath oraz odlewnię 
żelaza A. Gutmann.

W  latach 1914-1927 powstał oka-
zały kompleks obiektów Stadionu 
Wschodniomarchijskiego z  bu-
dynkiem arkadowym w  stylu pre-
modernistycznym. W  okolice te 
docierała nawet linia tramwajowa, 
mijająca po drodze Dom Strzelecki, 
czyli dzisiejszy kościół NMP Kró-
lowej Polski. Po przedmieściu jeź-
dziły też autobusy.  

Roland Semik 

Od Dammvorstadt do Słubic
Wszelkim próbom syntetycznego ujęcia historii, w tym historii lokalnej, zawsze towarzyszy refl eksja, od kiedy datować 
jej początek. W przypadku Słubic nie jest to łatwe. Znane nam współcześnie miasto powstało w 1945 r. wskutek za-
kończenia II wojny światowej i decyzji aliantów o wytyczeniu nowej zachodniej granicy Polski na Odrze i Nysie. Jednak 
geneza jak i nazwa miasta są o wiele ciekawsze...

Tak wyglądały Słubice na zdjęciu lotniczym zrobionym w maju 1953 roku. 
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Uczyliśmy najmłodszych segregować odpady 
Przedszkole „Pinokio” zostało zwycięzcą konkursu na najlepsze przedstawienie teatralne o tematyce ekologicznej, któ-
ry był częścią gminnej kampanii Eko-miasto. Podsumowaliśmy ją 20 grudnia na gali w Collegium Polonicum. 

O  wyborze zdecydowali miesz-
kańcy, którzy mogli głosować na 
najciekawsze przedstawienie. Zwy-
cięzcy otrzymali czek na 1000 zł, 
pozostali uczestnicy czeki na 250 
zł. Z  rąk wiceburmistrza Romana 

Siemińskiego i  przewodniczącego 
rady miejskiej Mariusza Olejni-
czaka czek na 1000 zł odebrała 
dyrektorka „Pinokio” Małgorzata 
Tomala i  …przekazała mamie ma-
łego Tymka Frukacza z  Połęcka, 

który urodził się z  rozszczepem 
kręgosłupa i  wodogłowiem, przez 
co wymaga ciągłej rehabilitacji 
i leczenia. – Od kilku lat dzieci z na-
szego przedszkola zbierają nakrętki 
od butelek, a pieniądze z ich sprze-

daży trafi ają na rehabilitację Tymka 
– mówiła M. Tomala. – Zaprzyjaźni-
liśmy się przez ten czas z Tymkiem, 
który odwiedza nas z  mamą gdy 
lepiej się czuje, dlatego chcieliśmy 
przekazać tę wygraną właśnie 

jemu – tłumaczyła M. Tomala.  Na-
krętki od butelek zbierały maluchy 
we wszystkich słubickich przed-
szkolach samorządowych oraz 
w  Golicach i  Kunowicach. Dzieci 
wsparły w  ten sposób także 2-let-
niego Olafk a, który podobnie jak 
Tymek urodził się z  rozszczepem 
kręgosłupa i  jest podopiecznym 
Grupy Pomagamy. - Przez dwa mie-
siące trwania kampanii zebraliście 
ponad 700 kg nakrętek! – chwaliła 
przedszkolaki Marta Szymańska- 
Ptak z  telewizji HTS, która na zle-
cenie gminy Słubice przygotowała 
i realizowała kampanię. – Nakrętki 
można przeliczyć na konkretne 
pieniądze. Tona jest warta 800 zł – 
dodała. 

Po części ofi cjalnej, podczas 
której można było obejrzeć fi lm 
podsumowujący akcję (jej częścią 
były m.in. warsztaty ekologiczne 
w  przedszkolach), maluchy bawiły 
się na balu małych ekologów. Wiele 
dzieci przygotowało na tę uroczy-
stość piękne stroje. Oczywiście 
z odpadów.  

(beb)W takich pięknych, ekologicznych strojach, dzieci odbierały nagrody i wyróżnienia z rąk 

przewodniczącego rady miejskiej Mariusza Olejniczaka i wiceburmistrza Romana Sie-

mińskiego.   

To był wzruszający moment, gdy Małgorzata Tomala wręczała czek mamie Tymka, 

Agnieszce Frukacz.  
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Reklama

INFORMACJA

W Urzędzie Miejskim w Słubicach na okres 21 dni, wywieszono Zarządzenie Nr 

11/2018 Burmistrza Słubic z dnia 09.01.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu ga-

raży  i pomieszczeń gospodarczych stanowiących zasób Gminy Słubice, prze-

znaczonych do oddania w najem na czas oznaczony do 3 lat.

Lp. Położenie Nr Księgi wieczystej Nr działki
Pow. 

użytkowa

Przeznaczenie 

nieruchomości

1.
Słubice,

ul. Mickiewicza 1
GW1S/00005202/6 516/10 22,40 m² Garaż

2.
Słubice,

ul. Narutowicza 18
GW1S/00005185/0 335/58 16,24 m² Garaż

3.
Słubice,

Plac Bohaterów 2
GW1S/00003957/9 539/33 6,81 m²

Pomieszczenie 

gospodarcze

4.
Słubice,

ul. Kościuszki 5
GW1S/00005206/4 715/23 3,82 m²

Pomieszczenie 

gospodarcze

5.
Słubice,

ul. Szamarzewskiego 6/1A
GW1S/00005684/8 506/3 14,98 m²

Pomieszczenie 

gospodarcze

6.
Słubice,

ul. Chopina 13
GW1S/00004018/2 1208 11,36 m²

Pomieszczenie 

gospodarcze

7.
Słubice,

ul. Chopina 14
GW1S/00004018/2 1208 11,02 m²

Pomieszczenie 

gospodarcze

8.
Słubice,

Al. Młodzieży Polskiej 2
GW1S/00014086/2 648/2 5,25 m²

Pomieszczenie 

gospodarcze

9.
Słubice,

ul. Kopernika 50
GW1S/00005183/6 427/30 5,25 m²

Pomieszczenie 

gospodarcze

10.
Słubice,

ul. Kopernika 51
GW1S/00005183/6 427/30 6,40 m²

Pomieszczenie 

gospodarcze

11.
Słubice,

ul. Paderewskiego 32
GW1S/00027621/9 542/54 13,92 m²

Pomieszczenie 

gospodarcze

12.
Słubice,

ul. Paderewskiego 33
GW1S/00027621/9 542/54 5,78 m²

Pomieszczenie 

gospodarcze

13.
Słubice,

ul. Wojska Polskiego 12
GW1S/00012934/8 449/64 9,25 m²

Pomieszczenie 

gospodarcze

14.
Słubice,

ul. Wojska Polskiego 12
GW1S/00012934/8 449/64 7,74 m²

Pomieszczenie 

gospodarcze

15.
Słubice,

ul. Wojska Polskiego 27
GW1S/00013434/0 372/3 4,49 m²

Pomieszczenie 

gospodarcze

16.
Słubice,

ul. Wojska polskiego 145
GW1S/00005173/3 1280/2 4,04 m²

Pomieszczenie 

gospodarcze

17.
Słubice,

ul. Wojska polskiego 145
GW1S/00005173/3 1280/2 4,20 m²

Pomieszczenie 

gospodarcze

18.
Słubice,

Plac Przyjaźni 11
GW1S/00005175/7 629/75 4,79 m²

Pomieszczenie 

gospodarcze

19.
Słubice,

Plac Przyjaźni 11
GW1S/00005175/7 629/75 4,86 m²

Pomieszczenie 

gospodarcze

20.
Słubice,

Plac Przyjaźni 11
GW1S/00005175/7 629/75 4,77 m²

Pomieszczenie 

gospodarcze

21.
Słubice,

Plac Przyjaźni 11
GW1S/00005175/7 629/75 4,62 m²

Pomieszczenie 

gospodarcze

22.
Słubice,

Plac Przyjaźni 12
GW1S/00005175/7 629/75 4,70 m²

Pomieszczenie 

gospodarcze

Burmistrz Słubic ogłasza
przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Słubice 

Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego:

lp. położenie 
numer 
działki

powierzchnia nr księgi wieczystej
cena wywoławcza
nieruchomości netto

wadium
minimalne
postąpienie

1
ul. Adama 
Asnyka

1258/11 0,0057 ha 
GW1S/00001535/1

32.000,00 zł 4.000,00 zł 320,00 zł

Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w stawce 23%. Działka nie jest obcią-

żona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich. Działka jest wolna 

od długów, ciężarów i hipotek. Przeznaczenie działki: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

„centrum miasta Słubice”, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Słubicach nr XXVII/265/2001 z dnia 29 marca 2001 

r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego nr 23, poz. 261 z dnia 19 czerwca 2001 r., działka o nr 

ewid. 1258/11 położona w obrębie nr 1 – miasta Słubice, zlokalizowana przy ul. Asnyka, znajduje się w obszarze oznaczonym 

symbolem – 9.02 „teren przeznaczony na obiekty usługowe głównie o funkcji handlowej i gastronomicznej.”

Przetarg odbędzie się w dniu 27 lutego 2018 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Miejskiego w Słubicach 

przy ul. Akademickiej 1. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. W tytule przelewu lub wpłaty należy wskazać 

numeru działki. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Słubicach prowadzone przez Bank Spółdzielczy 

w Rzepinie nr 37 8371 0009 0009 5514 2000 0060 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 23 lutego 2018 r. wymagana 

kwota została zaksięgowana na koncie urzędu. 

Organizator przetargu dopuszcza nabycie nieruchomości na współwłasność. Organizator przetargu nie dopuszcza przenie-

sienia prawa do zawarcia umowy na inną osobę fizyczną lub prawną.  Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiado-

mości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na II piętrze Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1 oraz na 

stronie bip.slubice.pl i www.slubice.pl.  Informację o publikacji ogłoszenia o przetargu zamieszczono w Gazecie Słubickiej.

Ogłoszony przetarg może zostać odwołany z uzasadnionych przyczyn.

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

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

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

 Przetarg ogłoszono dnia 16 stycznia 2018 r.

INFORMACJA

W Urzędzie Miejskim w Słubicach na okres 21 dni, wywieszono Zarządzenie Nr 10/2018 Burmistrza Słubic z dnia 09.01.2018 

r. w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczenia gospodarczego stanowiącego własność Gminy Słubice przeznaczonego do 

oddania w najem na okres do 5 lat w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Lp. Położenie
Nr Księgi wieczystej 
nieruchomości

Nr działki
Pow. 
użytkowa

Przeznaczenie 
nieruchomości

Cena wywoławcza

1.
Słubice,  
ul. Kochanowskiego 6

GW1S/00011275/3 695/13 17,13 m2 Pomieszczenie 
gospodarcze

3,50zł/m2 miesięcznie 
(+ 23% VAT)
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USŁUGI POGRZEBOWE

s.c.

Dariusz Orłowski 
tel. 602 370 562 (24h) 

668 030 562 

Cmentarz Komunalny
ul. Sportowa 2
69-100 Słubice

Reklama

Reklama

Zatrudnię osobę do sprzątania 
pomieszczeń biurowych. 

Tel.: 660 567 153

Reklama

INFORMACJA

W  Urzędzie Miejskim w  Słubicach na okres 21 dni, wywieszono Zarządzenie 

Nr 9/2018 Burmistrza Słubic z dnia 09.01.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu 

pomieszczeń gospodarczych stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczo-

nych do oddania w najem na czas oznaczony do 3 lat.

Lp. Położenie 

(miejscowość, ulica)

Nr Księgi wieczystej 

nieruchomości

Nr działki Pow. 

lokalu 

[m²] 

Przeznaczenie 

lokalu

1.
Słubice,

ul. Narutowicza 19-21
GW1S/00005185/0 335/58 5,85

Pomieszczenie 

gospodarcze

2.
Słubice,

ul. Narutowicza 19-21
GW1S/00005185/0 335/58 5,68

Pomieszczenie 

gospodarcze

3.
Słubice,

Plac Wolności 15
GW1S/00013438/8 739/4 5,11

Pomieszczenie

gospodarcze

4.
Słubice,

ul. Wojska Polskiego 13
GW1S/00012934/8 449/64 5,31

Pomieszczenie 

gospodarcze

5.
Słubice,

ul. Reja 6
GW1S/00005072/5 621/90 14,48

Pomieszczenie 

gospodarcze

Dyrektor Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym  w Słubicach ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony na najem garażu na okres do 5 lat, stanowiącego własność Gminy Słubice, położonego 

w Słubicach przy ulicy Żeromskiego 24.

1. Dane dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem przetargu:

Lp. Położenie
Oznaczenie 
nieruchomości

Powierzchnia 
użytkowa garażu

Cena wywoławcza Wysokość wadium

1.
Słubice, 
ul. Żeromskiego 24

Część działki 619/30/31 51,34 m2 5,00 zł/m 2 miesięcz-
nie (+ 23% VAT)

100 zł

2. Przetarg odbędzie się w dniu 27 listopada 2017 r. o godz. 16:00 w siedzibie Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym 

w Słubicach  przy Placu Bohaterów 13,  w sali konferencyjnej (I piętro).

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu, które należy wpłacić na konto Zakładu Admi-

nistracji Mieniem Komunalnym w Słubicach prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Rzepinie Oddział w Słubicach nr 

75 8371 0009 0009 5530 2000 0020, z dopiskiem „wadium w przetargu na najem garażu przy ul. Żeromskiego 24”, 

w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 24 listopada 2017 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie zakładu.

4. Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu. Pozostałym 

uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie przelewem na podane konto bankowe, po pisemnej 

dyspozycji wpłacającego.

5. Minimalna wysokości postąpienia wynosi 5% ceny wywoławczej tj. 25 groszy (słownie: dwadzieścia pięć groszy). 

6. Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221) do ceny osiągniętej 

w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23%.

7. Na najemcy będzie ciążył obowiązek podatkowy. W terminie 14 dni od zawarcia umowy należy złożyć informację o obo-

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

Informacje dodatkowe:

1. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny zgłosić uczestnictwo w przetargu poprzez przedłożenie w dniu 

przetargu do godz. 15:50 dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, a firmy lub spółki dodatkowo wypis z odpowied-

niego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.

2. Umowa najmu zostanie zawarta na okres do 5 lat.

3. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy najmu.

4. Osoba która wygra przetarg zobowiązana jest uiszczać czynsz najmu począwszy od dnia zawarcia umowy najmu. Umo-

wa najmu zostanie zawarta od dnia 1 grudnia 2017 r.

5. Dyrektor Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym  zastrzega prawo odwołania przetargu z ważnych powodów z po-

daniem uzasadnionej przyczyny.

6. Oględziny nieruchomości będą możliwe w dniu 20 listopada 2017 r. w godzinach 16:00 – 16:30.

Przetarg ogłoszono dnia 24 października 2017 r.

Dyrektor Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym  w Słubicach ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczania gospodarczego na okres do 5 lat, stanowiącego własność Gminy 

Słubice, położonego w Słubicach przy ulicy Kochanowskiego 6.

1. Dane dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem przetargu:

Lp. Położenie
Oznaczenie 
nieruchomości

Powierzchnia użytko-
wa nieruchomości

Cena wywoławcza
Wysokość 
wadium

1.
Słubice, 
ul. Kochanowskiego 6

Część działki 695/13 17,13 m2 3,50 zł/m2 miesięcz-
nie (+ 23% VAT)

100 zł

2. Przetarg odbędzie się w dniu 26 lutego 2018 r. o godz. 16:30 w siedzibie Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym 

w Słubicach  przy Placu Bohaterów 13,  w sali konferencyjnej (I piętro).

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu, które należy wpłacić na konto Zakładu Admini-

stracji Mieniem Komunalnym w Słubicach prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Rzepinie Oddział w Słubicach nr 75 8371 

0009 0009 5530 2000 0020, z dopiskiem „wadium w przetargu na najem pom. gospodarczego przy ul. Kochanowskiego 

6  w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 23 lutego 2018 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie zakładu.

4. Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu. Pozostałym 

uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie przelewem na podane konto bankowe, po pisemnej 

dyspozycji wpłacającego.

5. Minimalna wysokości postąpienia wynosi 5% ceny wywoławczej tj. 25 groszy (słownie: dwadzieścia pięć groszy).

6. Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t.  Dz. U. z 2017 r. poz. 1221) do ceny osiągniętej 

w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23%.

7. Na najemcy będzie ciążył obowiązek podatkowy. W terminie 14 dni od zawarcia umowy należy złożyć informację o obo-

wiązku podatkowym w Urzędzie Miejskim w Słubicach, w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych, w pokoju nr 206.

Informacje dodatkowe:

1. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny zgłosić uczestnictwo w przetargu poprzez przedłożenie w dniu 

przetargu do godz. 16:30 dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, a firmy lub spółki dodatkowo wypis z odpowied-

niego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.

2. Umowa najmu zostanie zawarta na okres do 5 lat.

3. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy najmu.

4. Osoba która wygra przetarg zobowiązana jest uiszczać czynsz najmu począwszy od dnia zawarcia umowy najmu. Umo-

wa najmu zostanie zawarta od marca 2018 r.

5. Dyrektor Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym  zastrzega prawo odwołania przetargu z ważnych powodów z po-

daniem uzasadnionej przyczyny.

6. Oględziny nieruchomości będą możliwe w dniu 19 lutego 2018 r. w godzinach 16:00 – 16:30.

Przetarg ogłoszono dnia 10 stycznia 2018 r.

Centrum medyczne BrandmedCentrum Medyczne BRANDMED - ul. Daszyńskiego 1 - II piętro Galerii Prima -  Słubice
 +48 95 758 26 49        recepcja@brandmed.eu 

Ortopedia 
Traumatologia narządu ruchu 

Chirurgia ogólna 
Chirurgia naczyniowa 

Angiologia 
Neurologia 

Endokrynologia 
Choroby wewnętrzne 

Gastroenterologia 
Dermatologia 

Urologia 
Psychoterapia 

Neurologopedia 
Logopedia 
Dietetyka 

 
 

Fizjoterapia 
Hydroterapia 
Fizykoterapia 

Masaż 
Terapia manualna 
Masaż modelujący 

 Drenaż limfatyczny 
Joga 

Pilates 

Labolatorium 
Ultrasonografia 

Elektromiografia

Reklama
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Ferie? Nie pozwolimy wam się nudzić!
SMOK zaprosi w czasie zimowych ferii na m.in. na warsztaty z rysunku, tkactwa, druku na tkaninie i darmowe seanse 
kinowe, SOSiR udostępni swoją salę sportową oraz zorganizuje na lodowisku festyn dla całych rodzin, a biblioteka sta-
nie się miejscem magicznych spotkań z książką i teatrem. 

Bardzo ciekawie zapowiadają się 
warsztaty druku na tkaninie i czer-
pania papieru, a także  Ebru. Sztuka 
Ebru to dawna, licząca kilkaset lat, 
metoda tradycyjnego malarstwa 
na wodzie. Tworzenie polega na 
odpowiednim nanoszeniu farb 

na powierzchnię wody, którą spo-
rządza się w  specjalnym naczyniu 
mieszając z  substancją zagęszcza-
jącą. Następnie gotowy wzór, który 
przypomina swoim wyglądem 
deseń marmuru, przenoszony jest 
na papier (stąd nazwa w  języku 
polskim: sztuka marmurkowania). 
Wszystkie składniki wykorzysty-
wane przy tworzeniu są całkowicie 
naturalne, dzięki czemu obrazy 
Ebru zachowują swoją trwałość 
i intensywność kolorów przez setki 
lat. Warsztaty poprowadzą artyści 
z Łódzkiej Grupy Kreatywnej, która 

zajmuje się m.in. upowszechnia-
niem kultury i uczy rękodzieła. Za-
praszamy do SMOKa 20 i 21 lutego 
(10.00-12.00 – druk na tkaninie, 
12.30-14.30 – czerpanie papieru, 
15.00-17.00 – Ebru). Warsztaty 
odbywać się będą w  20-25-osobo-
wych grupach. Zapisy do 16 lutego 
w SMOKu – telefonicznie: 95 758 24 
39 lub mailowo:  smok@slubice.pl

W  SMOKu będą też warsztaty 
prowadzone na wzór zajęć przy-
gotowawczych do egzaminów 
wstępnych do liceum plastycznego. 
Poprowadzi je Justyna Miklasie-
wicz, artystka zajmująca się malar-
stwem sztalugowym, która swoje 
prace prezentowała na ponad 30 
wystawach w  kraju i  na świecie. 
Na co dzień uczy w  Liceum Pla-
stycznym w  Poznaniu. Zajęcia od-
bywać się będą w Galerii OKNO od 
12 do 16 lutego, od 12.00 do 15.00. 
– Są one adresowane do  uczniów 
szkół podstawowych od 6 klasy, 
oraz uczniów szkół średnich, którzy 
chcą rozwijać swoje pasje arty-
styczne lub wiążą swoją przyszłość   
ze sztuką, architekturą, chcieliby 
uczyć się w liceum plastycznym lub 
planują studia artystyczne – mówi 
Anna Panek-Kusz z  Galerii OKNO. 
Udział w warsztatach jest bezpłatny, 
ilość miejsc ograniczona – decyduje 
kolejność zgłoszeń. Zapisy Anna 
Panek-Kusz tel. 604 588 465 lub 
mail: galeriaokno@op.pl

Mamy też coś dla fanów kina. 
W  czasie ferii, dzięki fi nanso-
wemu wsparciu ze strony gminy, 
zapraszamy także na darmowe 
seanse fi lmowe w  SMOKu. Będzie 
ich aż 12. Chętni muszą tylko ode-
brać w  ośrodku kultury darmowe 

wejściówki. Będą dostępne od 29 
stycznia.  

Dzieci będą mogły obejrzeć fi lm 
„Między nami wampirami” (12, 
14, 16 lutego | godzina 10:00) – hi-
storię 13-letniego chłopca, który 
od najmłodszych lat fascynuje 
się wszystkim, co niesamowite, 
„Pierwszą Gwiazdkę” (12, 14, 16 
lutego | godzina 12:00), czyli opo-
wieść o  małym, ale bardzo od-
ważnym osiołku o  imieniu Bo, 
który tęskni za życiem z dala od co-
dziennej pracy w wiejskim młynie. 
Pewnego dnia zbiera się na odwagę 
i  ucieka na wolność, by spełnić 
swe marzenia. Wkrótce stanie się 
niespodziewanym bohaterem  naj-
wspanialszej historii wszech czasów 
– opowieści o pierwszych świętach 
Bożego Narodzenia. Kino SMOK 
pokaże też „Magiczną zimę Mu-
minków" ( 19, 21, 23 lutego | godzina 
10:00) – wielki kinowy powrót kul-
towej bajki autorstwa Tove Jansson. 
Muminki od lat cieszą się sławą kul-
towych bohaterów zarówno książ-
kowych, jak i telewizyjnych.  W tych 
samych dniach (19,21,23.02), tyle, że 
o 12.00 wyświetlany też będzie fi lm 
„Gnomy rozrabiają” o osobliwej ko-
lekcji krasnali ogrodowych, które 
pewnego dnia ożywają! Okazuje 
się, że skrzaty są tak naprawdę le-
gendarnymi strażnikami, którzy 
od wieków bronią świata przed 
żarłocznymi istotami z  innych wy-
miarów. 

„Ze sportem nam do twarzy” – 
takie hasło towarzyszy natomiast 
imprezom, które zorganizuje Słu-
bicki Ośrodek Sportu i  Rekreacji.  
Będzie m.in. rodzinny festyn na lo-
dowisku (24.02), który jest jednym 
z 11 dużych eventów sportowych pod 
wspólną nazwą „Sportowe Święto 
Wolności – Słubickie Obchody 100-
lecia Niepodległości”.  – Na czas ferii 
udostępnimy też za darmo miejską 
halę sportową przy ul. Akademic-
kiej – zapowiada prezes SOSiRu Zbi-
gniew Sawicki. Będzie z niej można 
korzystać od poniedziałku do 
piątku od 9.00 do 13.00. W  ponie-
działki, środy i  piątki  zapraszamy 

piłkarzy (dziewczęta i  chłopców), 
we wtorki – dzieci i młodzież grającą 
w  siatkówkę, a  w  czwartki – fanów 
koszykówki.   
W czasie ferii warto też zaglądać do 
biblioteki miejskiej, która również 
zapewni sporo atrakcji tym, którzy 
będą spędzać ten czas w  mieście. 
– We wtorki i czwartki, od 11.00 do 
13.00, odbywać się będą zajęcia pla-
styczne, wspólne czytanie książek, 
zabawy w  teatr, gry planszowe dla 
dzieci w wieku szkolnym – zaprasza 
już dziś Magdalena Kondarewicz 
z oddziału dziecięcego. Pierwsze za-
jęcia – 13 lutego. 

(beb)

Reklama

SMOK, sala 
koncertowa 
 
15.02.2018
godz. 19.00
bilety: 50 zł 


