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Gmina walczy o regionalny ekspres ze Słubic 
i Frankfurtu do Poznania. Burmistrz Tomasz Cisze-
wicz i nadburmistrz Frankfurtu Martin Wilke przy-
gotowali wspólną petycję do Ministerstwa Infra-
struktury i Rozwoju w tej właśnie sprawie.   str. 2

Stypendyści jesteśmy 
z was dumni! Kto dosta-
wać będzie przez cały 
rok szkolny wsparcie od 
gminy?  fotorelacje na 
str. 10-11
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- wybielanie laserem
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- Od 15 lat nasza gmina bierze 
udział w kampanii Zachowaj 
Trzeźwy Umysł, za co wyróżnio-
no nas właśnie złotymi certyfi -
katami - mówi Sabina Matkow-
ska z magistratu.   str. 3 
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WIADOMOŚCI
z powiatu

Gmina wybuduje 
dworzec autobusowy!

Poczekalnia z toaletą, kasa biletowa, zadaszone perony, parkingi… 
Jak wszystko dobrze pójdzie pod koniec roku ma być gotowy dwo-
rzec autobusowy, który samorząd zbuduje obok swojej siedziby na 
półhektarowym terenie. – Czekamy na pozwolenie na budowę – 
mówi Krzysztof Rogoziński z wydziału inwestycji.

„Korepetytor”? Prapremiera!

Opowiada też, jak będzie wy-
glądał przyszły dworzec. – Pięć 
stanowisk dla autobusów, w  tym 
także komunikacji miejskiej, bu-
dynek o powierzchni ok. 100 mkw, 
w którym oprócz tego, co ważne dla 
pasażerów, czyli poczekalni, kasy, 
toalet, będzie też pomieszczenie dla 

kierowców i dyspozytora – mówi K. 
Rogoziński. 

Obok powstanie plac manew-
rowy z  pięcioma stanowiskami, 
parking dla ok. 20 samochodów, 
z wydzielonymi miejscami dla osób 
niepełnosprawnych, wiata o  po-
wierzchni 170 mkw, dzięki której 

5 października o 20.00, 
w auli Collegium Po-
lonicum, Mariusz Ko-
nopka, współtwórca 
pilotażowego odcinka 
serialu „Korepetytor”, 
kręconego w Słubi-
cach oraz reżyser Artur 
Pilarczyk zaprezentują 
swój fi lm na prapre-
mierowym pokazie.

– Zaprosiliśmy na ten dzień 
osoby, które przyczyniły się 
do powstania tego projektu – 
mówi M. Konopka i  opowiada, 
że na widowni zasiądzie ok. 
350 osób, m.in. samorządowcy, 
sponsorzy, dziennikarze. Bę-
dzie to pokaz zamknięty, ale już 
w  październiku fi lm zaprezen-
towany zostanie w  słubickim 
kinie i każdy, kto będzie chciał, 
będzie mógł go obejrzeć. Kiedy 
dokładnie na razie nie wia-
domo, bo w  kinie trwa wy-
miana krzeseł na fotele. 

(beb)

przy deszczu pasażerowie suchą 
nogą przejdą z  poczekalni do au-
tobusu, na ponad tysiącu metrów 
kwadratowych pojawi się zieleń. 

Dworzec powstanie na terenie, 
który miasto odzyskało od Uniwer-
sytetu im. A. Mickiewicza. 

(beb) 
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Burmistrzowie walczą 
o regionalny ekspres ze Słubic 
i Frankfurtu do Poznania

Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz i nadburmistrz Frankfurtu Mar-
tin Wilke przygotowali wspólną petycję do polskiego Ministerstwa 
Infrastruktury i Rozwoju, która jest reakcją na to, że od 1 września 
z rozkładu jazdy znów zniknęły regionalne ekspresy, które kurso-
wały z Frankfurtu nad Odrą przez Słubice do Poznania oraz z Po-
znania do Frankfurtu. 
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- To połączenie musi wrócić, bo 
oprócz drogich połączeń, które 
proponuje Intercity, była to jedyna 
możliwość, żeby dostać się bez-
pośrednio, bez uciążliwych prze-
siadek, ze Słubic i  Frankfurtu do 
Poznania – mówi Tomasz Ciszewicz. 
Podkreśla, że z połączeń tych korzy-
stały setki studentów słubickiego 
Collegium Polonicum i  Europej-
skiego Uniwersytetu Viadrina we 
Frankfurcie nad Odrą, wykładowcy 
z obu uczelni, przedsiębiorcy, osoby 
pracujące w Niemczech, turyści czy 

mieszkańcy, którzy chcą odwiedzić 
sąsiadów. – Likwidacja tej linii ne-
gatywnie wpłynie na współpracę 
polsko-niemiecką, która rozwija się 
na wielu płaszczyznach – podkreśla 
T. Ciszewicz. W takim samym tonie 
wypowiada się nadburmistrz M. 
Wilke. W  informacji przekazanej 
mediom niemieckim zaznaczył, że 
„jest to fatalny sygnał dla zrastania 
się obu narodów”.

Regionalne ekspresy: „Schmidt” 
z  Frankfurtu przez Słubice do Po-
znania oraz „Kowalski” z  Poznania 

do Słubic i  Frankfurtu, jeździły 
z przerwami od kilku lat. Połączenie 
uruchomiły wspólnie Przewozy Re-
gionalne i niemiecki przewoźnik DB 
Regio, który dostarczył nowoczesne 
pociągi. Przerwy wynikały z tego, że 
już wcześniej Przewozy Regionalne 
miały problemy z dotacjami z Mini-
sterstwa Infrastruktury i  Rozwoju 
na kursy międzynarodowe. Od lu-
tego tego roku pociągi jeździły tylko 
w weekendy: w piątki, soboty i nie-
dziele.

(beb) 

Odra odsłoniła 
resztki radziec-
kiego mostu 

- Długie upały oraz znikomy poziom opadów 
latem przyniosły w sierpniu nowe odkrycie 
w korycie Odry - poinformował gminę Ro-
land Semik, społeczny opiekun zabytków 
w powiecie słubickim i wyjaśnił, że chodzi 
o drewniane pale stanowiące relikty dawne-
go mostu na Odrze, który stał na wysokości 
przychodni lekarskiej od 1946 do 1952 roku.

 Segregujmy śmieci. 
Będą wtedy tańsze!

Na ponad 16,4 tys. mieszkańców gminy odpady segreguje zaledwie 5 
tys. osób. Trzeba pamiętać, że każdy wysegregowany odpad stanowi 
zysk, a nie koszt. Dlatego segregacja opłaci się nam wszystkim. 

R. Semik przypomina, że nieistniejący 
już most, w okolicach dzisiejszej przy-
chodni, był świadkiem ważnego wy-
darzenia w  historii Polski i  Niemiec 
- parafowania Aktu o wykonaniu wy-
tyczenia państwowej granicy między 
Polską a Niemcami na Odrze i Nysie 
Łużyckiej 27 stycznia 1951, stanowią-
cego rozwinięcie układu zgorzelec-
kiego z 6 lipca 1950 r.
– Delegacja wschodnioniemiecka 
wyszła na most po partnerów 
z  Polski, po czym wszyscy udali 
się na uroczystość do Domu Przy-
jaźni Niemiecko-Radzieckiej we 
Frankfurcie nad Odrą. Po parafo-
waniu dokumentu Polacy i Niemcy 

wspólnie bawili się na rynku przed 
frankfurckim ratuszem – wracał do 
historii R. Semik. Dodał, że dopiero 
w 1952 r. odsłonięto nowy, bardziej 
wytrzymały most ze stali, zwany 
Mostem Przyjaźni, który zastąpił 
istniejący w  tym samym miejscu 
kamienny most z okresu 1895-1945, 
wysadzony przez samych Niemców 
tuż po ewakuacji prawobrzeżnego 
przedmieścia Frankfurtu (dzisiej-
szych Słubic). W 2002 r. most tym-
czasowo zamknięto dla ruchu, żeby 
konstrukcję okresu PRL i  NRD za-
stąpić nowoczesną budowlą, która 
stoi do dziś.

(beb) 

Segregacja nie tylko służy ochronie 
środowiska, ale też jest konieczna 
choćby dla osiągnięcia poziomu re-
cyklingu, o którym mówią przepisy. 
- Wymagany poziom recyklingu 
określony został rozporządzeniem 
ministra środowiska z  2012 roku. 
Wynika z niego, że w 2015 roku mu-
simy odzyskać 16 proc. odpadów 
takich jak: papier, metale, tworzywa 
sztuczne i  szkło, czyli tych, które 
nadają się do ponownego użycia. 
W 2018 roku będzie to już 30 proc., 
a  w  2020 aż 50 proc. – mówi Kata-
rzyna Szorec z  wydziału inwestycji 
i  ochrony środowiska słubickiego 
magistratu. W  naszej gminie nie 
jest źle, bo poziom recyklingu za 
2014 rok wyniósł 26 proc. Może być 
jednak jeszcze lepiej. 

Kolejną sprawą jest to, że przepisy 
obligują nas też do tego, żeby z roku 
na rok składować coraz mniej od-
padów ulegających biodegradacji. 
Dla roku 2015 poziom ograniczenia 
masy odpadów komunalnych ule-
gających biodegradacji przekazy-
wanych do składowania wynosi 50 
proc., w  2018 roku będzie wynosił 
40 proc., a w 2020 roku na składo-

wisku odpadów będzie mogło być 
już składowanych tylko 35 proc. 
odpadów komunalnych ulegają-
cych biodegradacji w  stosunku do 
masy tych odpadów wytworzonych 
w  1995 roku.- Konsekwencją nie 
wywiązywania się z tego obowiązku 
są kary pieniężne – podkreśla K. 
Szorec. Tłumaczy, że wpłyną one na 
cenę śmieci i  obciążą budżety do-
mowe każdego z  nas. W  2014 roku 
poziom odzysku wyniósł w  naszej 
gminie 21 proc.

Za posegregowane śmieci 
w  gminie Słubice płaci się mie-
sięcznie 10 zł, za nieposegregowane 
15 zł. Odpady zmieszane odbierane 
są od 11, 3 tys. osób, na segregację 
zdecydowało się niecałe 5,1 tys. osób. 
Ireneusz Woźniak, prezes Przed-
siębiorstwa Usług Komunalnych 
zachęca, żeby części odpadów po-
zbywać się w  sposób naturalny. Na-
mawia słubiczan, którzy mają swoje 
domy, żeby budowali choćby małe 
kompostowniki i  tam wrzucali na 
przykład skoszoną trawę czy inne 
tzw. odpady mokre. - Jest to naturalny 
nawóz idealny do zasilania choćby 
trawników- podkreśla. Dodaje też, że 

odbiór tego typu odpadów kosztuje 
i wpływa na ogólną cen, jaką miesz-
kańcy płacą za śmieci. 

Ireneusz Woźniak mówi, że słu-
biczanie produkują miesięcznie 
ponad 800 ton śmieci. – Plany były 
takie, że śmieci zmieszanych będzie 
miesięcznie ok. 150 ton, a mamy nie-
stety aż 700 ton i więcej – narzeka. To 
jeden problem. Drugi - nie wszyscy 
płacą za śmieci. W tym roku do kasy 
gminy powinno wpłynąć blisko 2,9 
mln zł. Do końca maja mieszkańcy 
wpłacili 1,1 mln zł, o 396 tys. zł mniej 
niż musieli. W kwietniu po sporach 
dotyczących kwestii egzekucji opłat 
za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi doprecyzowano, że leży 
to w  gestii urzędów skarbowych. 
Dlatego jeśli mieszkaniec gminy nie 
płaci za śmieci i  mimo wysyłanych 
upomnień nie wywiązuje się z tego 
obowiązku gmina kieruje tytuł wy-
konawczy do urzędu skarbowego, 
który prowadzi egzekucję. Nie dość, 
że trzeba wtedy zapłacić należności, 
to jeszcze dłużnik musi się liczyć 
z odsetkami karnymi (8 proc. w skali 
roku od sumy zadłużenia).

(beb)

Gabinety medyczne w gminnych szkołach 
będą lepiej wyposażone 

Glucometry, lampy bakteriobójcze, wagi lekarskie, kozetki, ciśnieniomierze, tablice do badania ostrości wzroku – 
do każdej z naszych szkół podstawowych i gimnazjów trafi  sprzęt, który kupimy dzięki dotacji przyznanej gminie 
przez ministerstwo edukacji. - Staraliśmy się o 43 tys. zł na wymianę wyposażenia gabinetów profi laktyki zdro-
wotnej i pomocy przedlekarskiej, przyznano nam 30 tys. zł, po 5 tys. zł dla każdej szkoły – mówi Jolanta Skręty, 
dyrektor Zespołu Administracyjnego Oświaty. Dotacja, choć nie zaspokoiła do końca apetytu gminy i tak cieszy, 
bo dzięki niej do naszych szkół trafi  sprzęt, o który starały się szkoły. 

(beb)
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Radny Piotr Gołdyn: 
- To napawa optymizmem!

Obserwując, jak również aktywnie uczestnicząc w życiu społeczno-
-gospodarczym naszej gminy, zaczynam zauważać kolejne wspól-
ne inicjatywy mające na celu poprawę sytuacji gospodarczej naszego 
miasta i regionu, co napawa optymizmem.

Przykładem takiej inicjatywy jest 
fakt podpisania Listu Intencyjnego 
sygnowanego przez:

Gminę Słubice, Powiat Słubicki, 
Kostrzyńsko Słubicką Specjalną 
Strefę Ekonomiczną, Polską Izbę 
Cła Logistyki i  Spedycji, Inwestor 
Center Ostbrandenburg, miasto 
Frankfurt nad Odrą, miasto Eisen-
huettenstadt, port rzeczny Eisen-
huettenstadt, który otwiera drogę 
do pozyskania środków unijnych 
z projektu Interreg a którego konse-
kwencją jest utworzenie w  naszym 
regionie TRANSGRANICZNEGO 
CENTRUM LOGISTYCZNEGO. 

 Jakkolwiek może brzmieć to 
tajemniczo, to ni mniej ni więcej 
wspólnym wysiłkiem chcemy do-
prowadzić do skoncentrowania 
szeroko pojętej logistyki na naszym 
polsko-niemieckim pograniczu, 
która stać się ma alternatywą dla 
dużych aglomeracji Poznania i Ber-
lina w dystrybucji towarów na teren 
zachodniej Polski i  wschodnich 
Niemiec.

Istniejąca już infrastruktura 
i  zabiegi o  jej poprawienie i  po-
większenie doprowadzić mają do 
uatrakcyjnienia naszego terenu i za-
chęcenia potencjalnych inwestorów 
do ulokowania tu swoich fi rm, ma-
gazynów, centrów logistycznych. 
Nie sposób przecenić tu faktu istnie-
jących już obiektów stanowiących 
bazę dla utworzenia TCL takich jak 
Terminal Towarowych Odpraw Cel-
nych Świecko, który może zostać po-
większony o kolejne 60 ha terenów 
pod inwestycje, KSSSE ze swoimi te-
renami i  zapleczem gospodarczym, 
kolejowe kontenerowe terminale 
przeładunkowe we Frankfurcie nad 
Odrą i  Rzepinie. Co do terminali 
kolejowych mają one tu ogromne 

znaczenie dla atrakcyjności naszego 
terenu z  uwagi na fakt możliwości 
uniknięcia wymaganych stawek 
minimalnych wynagrodzenia dla 
kierowców transportu drogowego 
nie tracąc de facto na frachcie, gdyż 
ilość kontenerów pobranych we 
Frankfurcie czy w Rzepinie w relacji 
np. do Warszawy można podwoić 
ze względu na krótszy o  połowę 
odcinek drogi w  stosunku do naj-
popularniejszego szlaku Hamburg-
-Warszawa. Poza konkretnymi 
przykładami istniejącej już lub 
tworzonej infrastruktury czynimy 
konkretne kroki w kierunku kształ-
cenia przyszłej kadry dla potencjal-
nych przedsiębiorców chcących tu 
się osiedlić. Prowadzimy w tym celu 
zaawansowane rozmowy z naszymi 
uczelniami (Uniwersytet Adama 
Mickiewicza i  Viadrina), które 
podjęły się wyzwania utworzenia 
wydziału międzynarodowego, na 
którym chętnie widzielibyśmy kie-
runek celno-logistyczny.

Taki kierunek zapewniłby przy-
gotowanie kadry w oparciu o nowy 
Unijny Kodeks Celny jak i związane 
z  nim wymogi np. wykonywania 
zawodu przedstawiciela celnego, 
które w  perspektywie kilku lat 
staną się obowiązujące w  całej Eu-
ropie. W  kwestii kształcenia zna-
czący udział widzimy w  PICLIS, 
która z uwagi na znajomość branży 
jak również wymogów stawianych 
przez przepisy, w  celu osiągnięcia 
maksymalnie przygotowanego 
absolwenta do pracy w  zawodzie 
szeroko pojętej logistyki, może 
rekomendować i  nadzorować 
praktyczną część kształcenia stu-
dentów, którzy po ukończeniu tego 
kierunku będą mogli pracować na 
terenie całej Unii Europejskiej ale 

i  kształcenie możliwe będzie dla 
wszystkich chętnych z UE.

ICOB jako partner wiodący w na-
szym projekcie, oczywiście przy 
pełnej akceptacji i z udziałem pozo-
stałych partnerów, zajmie się pro-
mocją utworzonego TCL na forum 
europejskim i  światowym. Udział 
w  międzynarodowych targach lo-
gistycznych, promocja poprzez 
publikacje w  czasopismach branżo-
wych, broszury, stronę internetową, 
spowodować ma zainteresowanie 
regionem do inwestowania. Na-
leży oczywiście zwrócić uwagę na 
jeszcze jeden atut usytuowania TCL 
w  naszym regionie, a  mianowicie 
obecność polskiego i  niemieckiego 
urzędu celnego w  jednym miejscu 
i możliwość obsługi celnej w jednym 
dużym ośrodku bez zbędnego prze-
mieszczania się pojazdów o  znacz-
nych bądź co bądź parametrach.

Reasumując, projekt może przy-
nieść wszystkim sporo korzyści. 
Mamy nadzieję na zwiększenie 
aktywności i  skoncentrowanie się 
tu nowych podmiotów co w  kon-
sekwencji przyniesie nowe miejsca 
pracy, większe wpływy do budżetów 
gminy i  powiatu, wzbogacenie 
oferty edukacyjnej uczelni i  pozy-
skanie nowych studentów, istnie-
jącym i funkcjonującym już na tym 
rynku podmiotom powiększenie 
bazy klientów, wzmocnienie roli 
i rangi regionu w skali kraju, Europy 
i świata.

Cieszę się, że mogę uczestni-
czyć w tym projekcie i służyć swoją 
wiedzą w  celu osiągnięcia tego 
wspólnego celu. 

 Z poważaniem Piotr Gołdyn
 Prezes Polskiej Izby Cła Logistyki 

i Spedycji, Radny Miasta 
i Gminy Słubice, Przedsiębiorca

Jaśniej na osiedlach. Dzięki 
nowym lampom solarnym 

Złote certyfi katy dla gminy za trzeźwy umysł!
Organizatorzy ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł wyróżnili swoich najbardziej zagorzałych propaga-
torów złotymi certyfi katami. W tym gronie znalazła się także nasza gmina i burmistrz Tomasz Ciszewicz. 

- Składamy wyrazy najwyższego 
uznania za zaangażowanie we wdra-
żaniu najlepszych praktyk profi -
laktycznych w  szkołach na terenie 
samorządu – gratulowano burmi-
strzowi. W  osobnym certyfi kacie 
dla gminy podkreślano, że samo-
rządowi należą się „ wyrazy najwyż-
szego uznania za konsekwentne 
wysiłki na rzecz wychowania ko-
lejnego pokolenia trzeźwych, twór-
czych i odpowiedzialnych Polaków”. 
Kampanii poznańskiej fundacji 
Trzeźwy Umysł patronuje Minister-
stwo Edukacji Narodowej i Minister-
stwo Sportu i Turystyki. 

 - W tej kampanii bierzemy udział 
od samego początku, czyli od 15 
lat – podkreśla Sabina Matkowska, 
kierownik biura spraw społecz-
nych w  słubickim magistracie, 
która skutecznie potrafi  zachęcić 
nauczycieli i  uczniów do takiej 
formy edukacji. - Na przykład w tym 
roku, gdy kampanii towarzyszy 

hasło „Grajmy w  jednej drużynie” 
w  gminie realizujemy konkursy 
plastyczne i  literackie, wystawy, 
których celem jest udowodnienie, 
że warto działać razem, że bardzo 
istotną rolę odgrywa grupa rówie-
śnicza, rodzina, społeczeństwo – 
mówi S. Matkowska. Do pierwszego 
etapu kampanii, realizowanej do 
wakacji, przystąpiły trzy szkoły: SP 
nr 1, SP nr 3 oraz Gimnazjum nr 1. Do 
wszystkich placówek trafi ły m.in. 
ulotki o  treściach profi laktycznych, 
uczniowie mocno zaangażowali się 
też w konkursy. Prace oceniano naj-
pierw w  gminie i  najlepsze nagro-
dzono, a potem wszystkie trafi ły do 
organizatorów kampanii. – I  mamy 
laureatów na szczeblu ogólnopol-
skim! – cieszy się S. Matkowska. 
Radość jest tym większa, że - jak in-
formują organizatorzy - na konkurs 
wpłynęły tysiące prac z całego kraju. 
Wśród laureatów znaleźli się słubi-
czanie: Zofi a Szorec z  Gimnazjum 

nr 1, Hanna Samelska ze Szkoły 
Podstawowej nr 1, Jakub Zaborowski 
i  Amelia Subocz, także z  „jedynki” 
oraz Kornelia Kania z SP nr 3. W na-
grodę dostaną oni m.in. kalendarz 
„15 sposobów na nudę”, grę plan-
szową o tym samym tytule i piłkę do 
siatkówki. 

Obecnie kampania będzie konty-
nuowana, ale tym razem jest skie-
rowana do klas, świetlic, w  których 
tworzone będą prace zbiorowe. – Za-
danie będzie polegać na wybraniu 
sobie organizacji pozarządowej 
i przedstawieniu jej celów w formie 
prezentacji fotografi cznej – zachęca 
do udziału S. Matkowska. – Chcemy 
pobudzić w  ten sposób dzieci do 
aktywności społecznej i  zaszczepić 
w  nich hasło kampanii, że warto 
pomagać, że wartością jest bycie 
wśród innych. Bliższych szczegółów 
udzieli wszystkim zainteresowanym 
S. Matkowska, tel. 95 737 2008.

(beb) Sabina Matkowska z wyróżnieniami dla gminy.  
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Takie utrudnienia 
czekają nas na 
granicy. Ale potem 
będzie tu bardzo 
ładnie. 

W  poniedziałek, 31 sierpnia, roz-
począł się, zaplanowany na 9 
miesięcy, remont ul. Słubickiej 
we Frankfurcie nad Odrą, która 
prowadzi do granicznego mostu. 
Jak zapowiedział Andreas Rein, 
kierownik projektu przebudowy 
tej ulicy, w  maju przyszłego roku 
z powodu tej inwestycji, trzeba bę-
dzie zamknąć dla ruchu samocho-
dowego most graniczny. – Będzie 
to już ostatni etap budowy, gdy na 
całym odcinku ulicy Słubickiej bę-
dzie wylewany asfalt. Postaramy 
się zrobić to jak najszybciej, ale sza-
cujemy, że może to potrwać tydzień 
lub maksymalnie dwa – mówił A. 
Rein. Dodał, że bez problemu gra-
nicę będą mogli przekraczać wtedy 
piesi i rowerzyści. 

Wcześniej z  powodu przebudowy 
ulicy Słubickiej kierowców czekają 
także inne utrudnienia. Przez pewien 
czas ruch tam będzie wahadłowy. 
Jak zapowiedział A. Rein, ponieważ 
po polskiej stronie za mostem jest 
zdecydowanie mniej miejsca dla aut 
oczekujących na wjazd na granicę 
niż we Frankfurcie, po naszej stronie 
będą dwa pasy ruchu prowadzące 
do sąsiadów, natomiast za Odrą 
jeden, bo ulica Róży Luxemburg jest 
bardzo długa i pomieści więcej samo-
chodów. Na przebudowę ulicy Słu-
bickiej Niemcy wydadzą ponad 1 mln 
euro. Inwestycję realizować będzie 
fi rma Strabag. Droga zostanie po-
szerzona, bo ruch w tym miejscu jest 
ogromny. Codziennie ulicą Słubicką 
jeździ 20 tys. aut. 

(beb) 

Dają tańszą energię, w dodatku eko-
logiczną i  są łatwiejsze w  montażu 
– głównie z  tych powodów gmina 
inwestuje w  oświetlenie solarne. 
Niedawno zamontowano 30 kolej-
nych lamp tego typu w  Słubicach 
i Kunowicach. 

Najwięcej, bo aż 13 stanęło na 
osiedlu Zielone Wzgórza w  Słubi-
cach, przy: Wiosennej, Zimowej, 
Letniej, Wschodniej, Widokowej, 
Zachodniej i  Północnej. 7 lamp 
zamontowano na osiedlu Widok 
w  Kunowicach. Jaśniej jest już przy 
ulicy Rubinowej, Diamentowej, 
Złotej, Szafi rowej i  Turkusowej. Po-
jedyncze lampy stanęły też przy ul. 
Klonowej, Krótkiej w  Słubicach, 

a na Konstytucji 3 Maja, przy bloku 
67-74, trzy lampy oświetlają teraz 
podwórko. Cztery lampy pojawiły 
się na osiedlu Słonecznym w Kuno-
wicach (ul. Jeziorna i  Słoneczna), 
a  jedna przy Łąkowej. Na wszystkie 
te lampy poszło z budżetu 153 tys. zł. 
W sumie na terenie gminy stoi już 57 
lamp solarnych, które jak podkreśla 
burmistrz Tomasz Ciszewicz dają 
tańszą energię, są też tańsze w mon-
tażu i  ekologiczne. – Dlatego nadal 
będziemy inwestować w  tego typu 
oświetlenie – podkreśla burmistrz 
i zapewnia, że pieniądze na kolejne 
lampy znajdą się też w budżecie na 
przyszły rok. 

(beb)
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Gmina pomogła 
im wyjechać na 
wakacje 
Grupa słubiczan ze Stowarzyszenia Dzieci i Mło-
dzieży Maryi, m.in. dzięki wsparciu gminy, od-
poczywała latem przez dwa tygodnie w Górach 
Stołowych. 

- Mieszkaliśmy w  ośrodku „Zie-
lony Las” w  Radkowie, a  program 
kolonii był bardzo urozmaicony 
i  bogaty – relacjonuje siostra Kry-
styna Koszut z  parafi i pw. NMP 
Królowej Polski. Opowiada, że 
przygodę w  górach dzieci rozpo-
częły w Kłodzku, a potem zwiedziły 
Ruchomą Szopkę i  Kalwarię Wam-
bierzycką. – Wyjątkowo pięknie 
i wesoło było w Błędnych Skałach, 
zwłaszcza, gdy przeciskaliśmy się 
między nimi – wspomina siostra 
Krystyna. Duże wrażenie wywarły 
na wszystkich parki w  Kudowie 
i  Polanicy. - Na pewno na długo 
w  naszej pamięci pozostanie hi-
storia powstania i  widok Kaplicy 

Czaszek w  Czermnej. Najciekaw-
szym punktem kolonii była jednak 
Praga. Miasto to urzekło nas 
pięknymi miejscami, klimatem 
i  ogromem atrakcji – podkreślają 
uczestnicy. Miło wspominają też 
czas w  Radkowie. Było ognisko, 
dyskoteki, długie spacery oraz 
„pogodne wieczorki”, prowadzone 
przez animatorki. - Z  całego serca 
dziękujemy proboszczowi Toma-
szowi Partyce, burmistrzowi To-
maszowi Ciszewiczowi, rodzicom 
oraz indywidualnym sponsorom za 
zorganizowanie oraz umożliwienie 
wspaniałego wyjazdu wakacyjnego 
– podkreśla siostra Krystyna. 

(beb) 

Reklama

Wakacje wykorzystane 
na remonty w szkołach 
i przedszkolach

Zewnętrzna winda w SP nr 1, nowe sanitariaty w dwóch szkołach, an-
typoślizgowe posadzki, lepsze oświetlenie… Lista inwestycji w szko-
łach i przedszkolach, które gmina tradycyjnie realizowała w czasie 
wakacji, jest dużo dłuższa. Kosztowały ponad 600 tys. zł. Gdzie popra-
wiły się warunki? 

Sposób na zapachy po śmieciach? 

Myjmy pojemniki! 

–  W  wielu placówkach realizu-
jemy większe i  mniejsze inwestycje 
– mówił w  końcówce wakacji bur-
mistrz Tomasz Ciszewicz i  dodał, 
że oświata wyjątkowo leży mu na 
sercu. Z  tych większych inwestycji 
wymienił choćby windę dla dzieci 
niepełnosprawnych, którą budow-
lańcy „dokleili” do budynku Szkoły 
Podstawowej nr 1. W  „jedynce” wy-
remontowano też instalację wodno-
-kanalizacyjną, zbudowano nowe 
wejścia do stołówki, świetlicy i  bi-
blioteki, przebudowano niektóre 

toalety. – Będą nie tylko lepiej wy-
glądały, ale zostaną również dostoso-
wane dla dzieci niepełnosprawnych 
– mówił Tomasz Dłużniewski z  Ze-
społu Administracyjnego Oświaty, 
gdy inwestycja była realizowana. 
Nowe toalety są też w  Gimnazjum 
nr 1, na I i II piętrze. Ładniej i przede 
wszystkim bezpieczniej zrobiło 
się też w  Szkole Podstawowej nr 3 
i  przedszkolu nr 4. Na podłogach 
pojawiły się tam antypoślizgowe, 
bardzo trwałe wykładziny, stoso-
wane w  obiektach użyteczności 

publicznej. – W szkole zostały poło-
żone na parterze budynku, bo piętra 
zrobiliśmy już w ub. roku, w przed-
szkolu w  holu głównym – mówi T. 
Dłużniewski. Ponadto gmina dała 
pieniądze na ogrodzenie orlika przy 
SP nr 3, nowe oświetlenie, dające 
lepsze światło, w  przedszkolu nr 1 
zrobiono profesjonalny system wen-
tylacji pomieszczeń kuchennych, 
a  w  przedszkolu nr 4 w  oknach od 
strony południowej zamontowano 
rolety zewnętrzne, które są idealnym 
rozwiązaniem podczas upałów.

(beb) 

Wielu mieszkań-
ców skarży się, że 
stojące w pobliżu 
ich domów pojem-
niki na śmieci po 
prostu śmierdzą. 
Trzeba jednak pa-
miętać, że dbałość 
o pojemniki nale-
ży do tych, którzy 
z nich korzystają. 

Prezes Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych Ireneusz Woźniak 
przypomina, że zarówno indywidu-
alne osoby, jak i  wspólnoty miesz-
kaniowe mogą zlecić wymycie 
kontenerów. – Niedużo osób z  tego 
jednak korzysta – narzeka.

 Ile kosztuje mycie pojemników? 
Za 120 litrowy kontener zapłacimy 
20 zł brutto, za 240 litrowy – 22 
zł brutto, a  za 1100 litrowy – 30 zł 
brutto. Gdy PUK zabiera do mycia 
pojemniki podstawia na ten czas 
zastępcze. – Mycie tych pojem-

ników jest szczególnie ważne, gdy 
panują wysokie temperatury i zale-
gające odpady szybciej niż zwykle 
ulegają rozkładowi, stwarzając 
zagrożenie dla otoczenia – mówi 
Katarzyna Szorec z  wydziału inwe-
stycji i ochrony środowiska. Dodaje 
jednak, że niezależnie od pogody 
czyszczenie pojemników jest ko-
nieczne, bo stoją one zazwyczaj 
blisko bloków lub budynków uży-
teczności publicznej. Podkreśla też, 
że większość mieszkańców korzysta 
bezumownie z  terenów, na których 
ustawione są pojemniki i  niejedno-
krotnie nie poczuwa się do odpo-
wiedzialności za nie. Tymczasem 
zgodnie z  uchwałą rady miejskiej 
z 29 kwietnia 2013 roku, której towa-
rzyszyło opracowanie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy Słubice, utrzymanie 
pojemników w  czystości należy do 
obowiązków mieszkańców. – Po 
opróżnieniu śmieci, pojemniki nie 
powinny wydzielać nieprzyjemnych 
zapachów – podkreśla K. Szorec i do-
daje, że pojemniki nie powinny być 
też uszkodzone lub pozbawione np. 
pokrywy.

(beb) 
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Z  jubilatem spotkał się burmistrz 
Tomasz Ciszewicz, kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego Alicja 
Cieślak i  przewodniczący rady 
miejskiej Mariusz Olejniczak. 
S. Pawłowskiemu gratulowali nie 
tylko w swoim imieniu, ale przeka-
zali też pamiątkowe listy od woje-
wody Katarzyny Osos i premier Ewy 

Kopacz. Dopytywali też o receptę, jak 
dożyć 100 lat, w dodatku w tak do-
brej kondycji, bo panu Stefanowi nie 
tylko dopisuje zdrowie, ale i humor. 
– Jest w tym jednak trochę tajemnicy 
– żartował jubilat i  zdradził m.in. 
to, że trzeba pić jak najstarsze wina. 
Przyznał, że z  racji wieku czasami 
i  jego opuszcza energia, ale wtedy 

odzywa się w  nim dusza żołnierza, 
która każe walczyć. Z godnością. Do 
końca. 

To była dobra walka!

W  czasie wojny był podporuczni-
kiem, dowódcą zwiadowców. Zaraz 
na początku wojny trafi ł do obozu 

w Luckenwalde. Za obronę kraju do-
stał medal. Wspomnienia wojenne 
nosi w sobie do dziś. – To była dobra 
walka – mówi. Tylko nie ma już 
tamtych czasów z  kim wspominać, 
bo żaden z  wojennych kolegów nie 
dożył tak sędziwego wieku jak on. 
W te opowieści wsłuchują się jeszcze 
znajomi i sąsiedzi, którzy po śmierci 
żony pana Stefana są przy nim. 
W sobotę, 15 sierpnia, gdy obchodził 
setne urodziny też przyszli do niego 
z tortami. 

To on rozkręcił u nas kino

Pana Stefana zna wielu słubiczan. 
Bo to jeden z  pierwszych miesz-
kańców. Do Słubic trafi ł z  Ber-
lina. Stolica Niemiec broniła się 
jeszcze, gdy on z  innymi żołnie-
rzami uciekał na wschód. Płynęli 
Odrą promem i tak trafi ł do Słubic. 
Zrobili go tu odpowiedzialnym 
za poniemieckie kino, które uru-
chomiono w  mieście w  1948 roku. 
Nazwano je Piast, wykorzystując 
litery z  oryginalnego, przedwo-
jennego szyldu „FILMPALAST”. 
Początkowo fi lmy wyświetlano 
w  Słubicach w  dawnym ewange-
lickim domu wspólnotowym przy 
ul. Mickiewicza 10, bo zaraz po 
wojnie kino był w kiepskim stanie. 
Gdy już je uruchomiono przycią-
gało wielu słubiczan. – Krzeseł 
brakowało, to poprosiłem Ruskich, F
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To człowiek legenda. 
Właśnie skończył 100 lat!

- Ale zrobiliście mi niespodziankę! – powtarzał kilkakrotnie Stefan Pawłowski, którego gości-
liśmy 17 sierpnia w magistracie, dwa dni po jego setnych urodzinach. Był urodzinowy tort, pre-
zenty, listy gratulacyjne i długie opowieści między innymi o pierwszych powojennych latach 
w Słubicach. 

żeby przynieśli trochę z Niemiec – 
wspominał pan Stefan. – Dwa rzędy 
dołożyliśmy i  było w  porządku – 
dodał. Opowiadał, że do kina usta-
wiały się długie kolejki, bo telewizji 
jeszcze wtedy nie było. - Pierwsza 
wchodziła partia, potem milicja, 
znajomi i reszta. Zawsze myślałem, 
jak tu wszystkich zmieścić. Gdy 
brakowało miejsc szedłem po 
krzesła do pobliskiej restauracji – 
opowiadał. W  kinie przepracował 
20 lat. Ma z  tym miejscem wiele 
wspomnień. Podobnie jak z  miej-
scem swojej młodości. 

Z papieżem w jednej szkole 

Urodził się w  Brodach Zebrzydow-
skich, do gimnazjum chodził w Wa-
dowicach. W tej samej szkole, tylko 
nieco później, uczył się też papież 
Jan Paweł II, młodszy o 5 lat od słu-
biczanina. Tu jako młody chłopiec 
pan Stefan budował z innymi dróżki 
dla pielgrzymów wokół Kalwarii 
Zebrzydowskiej. Po wojnie też bu-
dował…kulturę w Słubicach. – Lubię 
to miasto – mówił. – Ma dobrego 
gospodarza – chwalił burmistrza 
Ciszewicza. – Dobry gospodarz jest 
jak dobry pasterz. Marnemu od razu 
owce się rozlecą, dobry umie je przy 
sobie zatrzymać – dodał. 

(beb)



6 gazeta Słubicka   08/2015   23 września

Reklama Reklama

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

MONTERÓW RUROCIĄGÓW I SPAWACZY TIG 
(PRACA W SCHWEDT – NIEMCY). 

WYMAGANIA: ZNAJOMOŚĆ RYSUNKU 
IZOMETRYCZNEGO, 

Z TERENU WOJ LUBUSKIEGO 
i ZACHODNIOPOMORSKIEGO.

Cv na e-mail: biuro@stahlmont.eu
Tel. 503-154-268

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

SPAWACZY MAG,
 OPERATORA MANITOU ORAZ PALACZY 
GAZOWYCH DO CIĘCIA I ZŁOMOWANIA.

Z województwa lubuskiego 
i zachodniopomorskiego.

 CV na e-mail: biuro@stahlmont.eu, 
tel. 604-092-12

Wciąż obowiązująca nazwa od 
dawna trąci PRL-owską myszką, ale 
i  tak brzmi o  niebo lepiej niż po-
przednia – ul. Armii Czerwonej. Cie-
kawa historia powstania ulicy wciąż 
nie jest powszechnie znana, warto 
więc to nadrobić...

Zanim wspomniany fragment 
miasta stał się placem budowy dla 
zachowanych do dziś kamienic, 
stanowił część tzw. gwiaździstego 
szańca, czyli ziemnej fortyfi kacji po-

lowej chroniącej obubrzeżny jeszcze 
wtedy Frankfurt nad Odrą od ewen-
tualnych zagrożeń ze wschodu. 
Szaniec mocno ucierpiał podczas 
powodzi roztopowej w 1785 roku.
Ówczesny most znajdował się kil-
kadziesiąt metrów na południe 
w  stosunku do obecnego, na wyso-
kości Brücktorstraße na zachodzie 
i  przystanku Collegium Polonicum 
transgranicznej linii autobusowej 

na wschodzie. Był rok 1892, kiedy 
to coraz większe problemy komu-
nikacyjne lewobrzeża z  licznymi 
zakładami przemysłowymi na pra-
wobrzeżnym przedmieściu Dam-
mvorstadt przyspieszyły decyzję 
o  zmianie lokalizacji mostu i  wy-
tyczeniu nowej drogi w  kierunku 
placu Roßmarkt, dzisiaj plac Przy-
jaźni.

Wiele osób może zastanawiać się, 
dlaczego ul. Jedności Robotniczej 

mimo swojego strategicznego zna-
czenia ma taki dość nieregularny, 
łukowaty kształt? Przyczyna jest 
dość prozaiczna. W  okolicach dzi-
siejszego Ronda Solidarności i prze-
strzeni przed biblioteką Collegium 
Polonicum wznosiła się fabryka je-
dwabiu, zbudowana na osobiste po-
lecenie króla Fryderyka Wielkiego, 
a  nowo wytyczona ulica musiała 
umiejętnie ją ominąć. Wyburzenie 

budynku nie wchodziło w  rachubę, 
a ziściło się dopiero po wojnie, kiedy 
to według powojennych decydentów 
obiekt stał zbyt blisko nowej granicy 
państwowej.

Od maja 1893 r. budowano pierwszą 
z  kamienic, która stoi do dziś przy 
ul. Jedności Robotniczej 1, którą 
też trzeba było uwzględnić w  wyty-
czeniu przyszłej ulicy. Na patrona 
traktu (Friedrichstraße) wybrano 
cesarza Niemiec i króla Prus Fryde-
ryka III Hohenzollerna, który nie 
osiągnął raczej spektakularnych 
sukcesów, panował zaledwie 99 dni, 
a  zmarł na zapalenie płuc. Szero-
kość ulicy ustalono na 16 m, a obie 
pierzeje szybko uzupełniły uro-
kliwe czterokondygnacyjne kamie-
nice mieszkalne o  podwyższonym 
standardzie, dzisiaj znajdujące się 
w gminnej ewidencji zabytków.

Lokale liczyły po cztery czy nawet 
pięć pokoi, co do zamieszkania 
tutaj kusiło szczególnie wyższe 
sfery mieszczańskie, lekarzy, praw-
ników i  urzędników państwowych. 
Ostateczny krajobraz kulturowy 
tego miejsca wyznaczyły budynki 
wzniesione w  pierwszych dwóch 
dekadach XX w. i  reprezentujące 
różne style architektoniczne, m.in. 
kamienica narożna przy ul. Jedności 
Robotniczej 8 jest z ok. 1910 roku.

Dawną halę maszyn rolniczych za-
stąpił gmach biblioteki miejskiej 
w  Słubicach, nieco dalej działał 
punkt zdawczy pralni chemicznej 
rodziny Bliemel, dzisiaj okolice biura 
podróży oraz jedyny na przedmie-
ściu Urząd Pocztowy nr 3, obecnie 
apteka. Przy zbiegu ul. Jedności Ro-
botniczej i  ul. Mickiewicza z  powo-
dzeniem funkcjonowała Restauracja 
im. księcia Leopolda (Prinz-Leopold-
-Garten), obecnie zakład fryzjerski 
przy smażalni ryb. Lokal cieszył się 
sporą renomą a  swoją nazwę wziął 
od księcia Leopolda Brunszwic-
kiego, komendanta miejscowego 
garnizonu i  siostrzeńca króla Fry-
deryka Wielkiego, którego ciało od-
naleziono nieopodal, po wiosennej 
powodzi roztopowej w  1785 roku. 
Był jedyną ofi arą kataklizmu w mie-
ście, a śmierć poniósł niosąc pomoc 
innym.

Tuż po wojnie wstęp na zachodni 
odcinek ulicy, wyznaczony ulicą 
Mickiewicza, mieli jedynie woj-
skowi, głównie radzieccy, a  sporą 
część ogromnych mieszkań pod-
dano zagęszczeniu poprzez wydzie-

lenie nowych, mniejszych lokali. 
W  pierwszych miesiącach powo-
jennych wstęp do mieszkań był do-
zwolony jedynie od podwórzy, czyli 
właśnie od strony ul. Mickiewicza.

W  okresie PRL największe „zna-
czenie” zyskał wschodni odcinek 

traktu u  zbiegu z  placem Przyjaźni, 
a to ze względu na to, że ulokowano 
tam zarówno Urząd Miejski (sie-
dzibę Zarządu Miasta i  Miejskiej 
Rady Narodowej), jak i  Komitet 
Miejski PZPR. To tu m.in. co roku 

F
o

t.
 P

ry
w

a
tn

e
 a

rc
h

iw
u

m
 R

. S
e

m
ik

a
 x

4

obowiązkowo przechodziły pochody 
pierwszomajowe z  delegacjami słu-
bickich szkół i zakładów pracy.

Nowy rozdział w historii ulicy napi-
sały przemiany ustrojowe ostatnich 
25 lat. Sprawni zarządcy nierucho-
mości są w stanie wydobyć urok tej 

części miasta poprzez coraz częstsze 
ostatnio remonty poszczególnych 
elewacji. Deptak nam pięknieje!

Roland Semik, społeczny opiekun 
zabytków w powiecie słubickim 

Nasz deptak? A to jest historia! 
Tegoroczny jubileusz 70-lecia Słubic jest doskonałą okazją do przyjrzenia się bliżej miejscom i osobom związanym 
z naszą Małą Ojczyzną. Dziś zerkamy na deptak z historycznymi kamienicami przy ul. Jedności Robotniczej.

INFORMACJA

W  Urzędzie Miejskim w  Słubicach 

w dniu 7 września 2015 r. na okres 

21 dni, tj. od dnia 7 września 2015 r. 

do dnia 28 września 2015 r. wywie-

szono zarządzenie Nr 218/2015 Bur-

mistrza Słubic w sprawie ogłoszenia 

wykazu lokalu użytkowego, prze-

znaczonego do oddania w najem na 

okres do 10 lat:

• Słubice, ul. Kopernika (przy nr 9 – 

9F), pow. lokalu 108,19 m2, z prze-

znaczeniem na lokal użytkowy.

Początek ulicy, po prawej dawna fabryka jedwabiu, później budynek mieszkalny i m.in. 

sklep z cygarami

Północna pierzeja ulicy na starej fotografi i

Restauracja Księcia Leopolda (dzisiaj smażalnia ryb)

Znaczenie przyszłej ulicy wyznaczyła budowa nowego mostu (tu zdjęcie z 1894 r., po 

lewej stara lokalizacja, po prawej ta dzisiejsza)
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Urodziła się po wojnie, w Albinowie 
na Litwie. Miała niespełna trzy latka 
jak z rodzicami i przyrodnią siostrą 
przez blisko miesiąc, w  bydlęcym 
wagonie jechała na Syberię. Na 
Litwie zostawili dużą posiadłość 
z  domem, oborą krytą cynkową 
blachą, sadem, stawem, jeziorem-
…W sumie 95 hektarów ziemi. Wy-
starczyło, żeby Rosjanie uznali ich za 
kołaków, czyli bogaczy. 

Cała rodzina na zsyłkę

Dom zna z opowieści mamy i ojca 
– Zofi i i Albina Maliszewskich. Po-
dobnie jak historię rodziny, która 
na Litwie dorobiła się sporego ma-
jątku. – Moi dziadkowie ze strony 
taty wyjechali do Stanów Zjedno-
czonych, potem wrócili na Litwę 
i  z  dziećmi kupili dużo ziemi. 
Mieli razem z  tysiąc hektarów. 
Całą naszą rodzinę z  tego powodu 
Rosjanie skazali na zsyłkę. 18 osób 
poszło na Syberię – wspomina pani 
Lucyna. – Tata spodziewał się, że 
tak może być. Chciał uciekać do 
Polski, podobnie jak jeden z  jego 
braci, ale mamie żal było zostawić 
gospodarstwo – mówi. Jej mama 
od dziecka pracowała na roli, 
doglądała bydła. Ojciec był me-
liorantem. Miał skończoną przed-
wojenną zawodówkę, więc jak na 
tamte czasy był dobrze wykształ-
cony. Gdy 17 września na Litwie wy-
buchła wojna jako ochotnik zgłosił 
się do polskiego wojska. W  walce 
został ranny, trafi ł do niewoli. Był 

szeregowym żołnierzem więc Ro-
sjanie go wypuścili. Mógł wrócić 
do domu. Do Albinowa, gdzie 
potem się ożenił. Tu z rodziną było 
ich miejsce. Tu chcieli zostać. I zo-
stali, choć smak ucieczek poznali 
jeszcze przed Syberią. – Spodzie-
wając się zsyłki, rodzice brali nas 
i  w  nocy uciekaliśmy do lasu. Bo 
Rosjanie przychodzili po ludzi wła-
śnie nocami. W  końcu jednak ro-
dzice uznali, że z  małymi dziećmi 
tak się już nie da – mówi pani Lu-
cyna. 22 marca 1949 roku stało się 
to, czego bali się od dawna. W nocy 
do domu przyszło trzech żołnierzy, 
dali pół godziny na spakowanie 
najpotrzebniejszych rzeczy. W tym 
nieszczęściu mieli i  trochę szczę-
ścia, bo Rosjanie zabili im cielaka, 
oporządzili, natarli solą i  wrzucili 
do drewnianej beczki, żeby mieli 
w  drodze na Syberię co jeść. Wie-
dzieli, że droga czeka ich długa. – 
Mieliśmy szczęście, bo większość 
żołnierzy poganiała, krzyczała, 
byli i  tacy, którzy rozdzielali ro-
dziny. Jak ktoś dramatyzował – za-
bijali – opowiada słubiczanka. 

Archipelag Gułag 

Miejscem przeznaczenia rodziny 
Maliszewskich była mała wioska 
leżąca między Krasnojarskiem, 
a  Irkuckiem. Jedna z  tych leżących 
w „archipelagu” obozów koncentra-
cyjnych i obozów pracy, nazwanym 
Archipelagiem Gułag od instytucji 
zarządzającej (Gławnoje Upraw-

lenije Łagierej). Archipelag Gułag 
opisał w  swoim trzytomowym 
dziele, o  takim właśnie tytule, 
słynny pisarz i  myśliciel Alek-
sander Sołżenicyn, dzięki któremu 
w  latach 70. świat poznał prawdę 
o łagrach i skrywanej części historii 
ZSRR. Na Syberię rodzina Mali-
szewskich jechała prawie miesiąc. 
W  zimnych, zaryglowanych wago-
nach towarowych z  małymi tylko 

okienkami, bez wody, możliwości 
umycia czy załatwienia fi zjologicz-
nych potrzeb. – Jak po tym mie-
siącu wysiedliśmy z  wagonów, od 
razu nas ogolono, żeby pozbyć się 
wszy, a rzeczy spalono – wspomina 
pani Lucyna i  pokazuje zdjęcie, na 
którym ona i  siostra mają prawie 
łyse główki. Dla niej wywózka 
to najgorsze wspomnienie. Nic 
wprawdzie nie pamięta, ale mimo 
to opowiada, że przez długi czas nie 
była nawet w stanie czytać książek 
o wywózkach i deportacji. 

Modlitwy w baraku

Na Syberii dostali miejsce w  ba-
raku, w  którym mieszkały też 
inne rodziny, a  rodzicom kazano 
ciężko pracować. Mamy i  taty nie 

widziała całymi dniami. Mama 
początkowo pracowała przy strzy-
żeniu owiec. Chodziła 10 km do 
pracy, a  potem dostawała zwykłe 
nożyczki, musiała sama złapać 
owcę, odwrócić i ostrzyc. Na szczę-
ście potem dostała lżejsze zajęcie. 
Doiła krowy. Na jednym ze zdjęć 
pani Lucyna pokazuje mamę przy 
pracy. – w  1953 roku mieli już na 
Syberii elektryczne dojarki – poka-
zuje na fotografi i. – Mamy jednak 
całymi dniami nie było w  domu. 
Tyle, że nie musiała już tak daleko 
chodzić. Podobnie jak taty, który 
rozwoził mleko – mówi pani Lu-
cyna. Dziećmi opiekowała się stara 
Litwinka, bo wprawdzie mogły cho-
dzić do przedszkola, ale rodzice mu-
sieli z niego zrezygnować. – Siostra 
jakoś się przystosowała, ale ja nie 
mogłam. Nic tam całymi dniami 
nie jadłam, chyba z nerwów, wyczu-
wając tę złą sytuację – wspomina 
pani Lucyna. Mama wracając wie-
czorem do domu walczyła jeszcze 
o  dostęp do kuchenki, jednej na 
wiele osób w baraku, żeby dzieciom 
zrobić coś dodatkowo do jedzenia. 
Bo chleba, który można było do-
stać tylko na kartki, rodzinie nie 
wystarczało. – W  gumiakach przy-
nosiła do domu garść zboża i  ro-
biła nam z  tego zboża placuszki 
– mówi pani Lucyna. Na Syberii 
poszła do pierwszej klasy. W szkole 
od razu usłyszała, że Boga, do któ-
rego codziennie modliła się cała jej 
rodzina, nie ma. Nie było tam też 
kościoła, więc modlili się zawsze 
w  baraku. Z  książeczki w  języku 
polskim, z  której dzieci uczyły się 
też czytać i pisać po polsku. To był 
ich święty elementarz. – Do dziś go 
mam – wyjmuje z torebki pani Lu-
cyna i pokazuje rok wydania – 1917. 

Bez prawa powrotu

- Na początku, gdy znaleźliśmy się 
na Syberii rodzice codziennie mu-
sieli się podpisywać, bo nas tam 
zesłano na czas nieokreślony, bez 
prawa powrotu – opowiada pani Lu-
cyna. Nadzieja pojawiła się w  1953 
roku po śmierci Stalina. – Sytuacja 
wtedy się trochę rozluźniła i  tata 
napisał do Moskwy o  pozwolenie, 
żebyśmy mogli wrócić do Polski. 
Dostaliśmy je, choć mama, która 
od dziecka była przyzwyczajona 
do ciężkiej pracy i już się na tej Sy-
berii zadomowiła, początkowo nie 
chciała wracać. Dopiero jak tata 
postraszył, że zabierze dzieci i  wy-
jedzie, to się zgodziła. Mama na 
Syberii znała już ludzi, bała się je-
chać w nowe środowisko, zaczynać 

wszystko od początku. Bo ludzie 
tam byli dobrzy. Rosjanie, Niemcy, 
Litwini, sporo różnych narodo-
wości tam razem żyło. I  się z  sobą 
dogadywało. – Gdy w  1955 roku 
wracaliśmy do Polski cała wioska 
nas żegnała – wspomina pani Lu-
cyna. W  Polsce trafi li do Nowego 
Sącza, gdzie był punkt repatriacji. 
– Tata chciał tam zostać, bo to było 
bardzo ładne miasteczko i  wielu 
ludzi się tam osiedlało. Ale nie 
mógł znaleźć pracy. Na Syberii na-
bawił się astmy i o cięższej pracy nie 
miał nawet co myśleć – opowiada 
pani Lucyna. Ktoś poradził, żeby je-
chali na ziemie zachodnie. Bali się. 
– Rodzice mówili, że z domu już raz 
wygonili ich Rosjanie, a teraz mogą 
wygonić Niemcy. I wtedy znów mu-
sieliby uciekać za chlebem. Tak jak 

od lat, uciekała cała ich rodzina, 
krążąc między Ameryką i Litwą (po 
zsyłce na Sybir część rodziny wró-
ciła do Stanów). 

Słubicki dom, 
którego już nie ma…

Pani Lucyna miała 9 lat, gdy z  ro-
dzicami i  siostrą wprowadzała się 
do poniemieckiego domu letnisko-
wego przy ulicy Janowskiego. Dziś 
nie ma ani tej ulicy, ani domu. – 
Stał na przedmieściach, za ul. Fol-
warczną. Nie było w  nim światła, 
wody, kompletnie nic. Lekcje odra-
białam początkowo przy świecach 
lub lampie naftowej, dopiero póź-
niej rodzice z  sąsiadami doprowa-
dzili sami prąd. Pamiętam jak te 
wszystkie kable zwisały, bo to była 
straszna prowizorka, ale my się cie-
szyliśmy, że mamy w  końcu elek-
tryczność. Mieli tam też biedę, bo 
z Syberii nie było czego zabierać. – 
Spaliśmy początkowo na podłodze, 
dopiero potem rodzice kupili le-
żankę. W  domu było potwornie 
zimno, bo wprowadziliśmy się 
w  grudniu i  nie było nawet czym 
palić. Ojciec ściął jakieś drzewo, ale 
było za mokre. Zimą w domu szron 
mieliśmy – wspomina pani Lu-
cyna. W  Słubicach poszła od razu 
do drugiej klasy. Do jedynej wtedy 
Szkoły Podstawowej nr 1. Pamięta 
kałamarze, piece, dym, który było 
czuć w powietrzu co rano i czarną 
maź, którą czyszczono podłogi 
i  która strasznie śmierdziała. 
Śmieje się też, że drugiej zimy, po 
tym jak zamieszkali w  Słubicach, 
szkołę zamknięto. Z  powodu…
mrozów. Nie mogły się z  siostrą 
nadziwić, bo mrozy to owszem 
były na Syberii, 40- stopniowe, ale 
w  Polsce?!Do szkoły i  do kościoła 
chodziła ulicą Rzepińską, po której 
jeździły czołgi, przez co tonęło się 
tam w  błocie. Potem trzeba było 
koniecznie jakiś kran z  wodą zna-
leźć, żeby buty doprowadzić do 
porządku. Zaraz po przyjeździe 
do Słubic pani Lucyna poszła też 
z  siostrą do pierwszej komunii. 
W  trampkach pomalowanych na 
biało kredą, bo na buty rodzice 
nie mieli pieniędzy. Mama nie 
pracowała – dużo po Syberii cho-
rowała – tata stróżował i  niewiele 
zarabiał. W 1965 roku pani Lucyna 
zaczęła ogólniak. Była pierwszym 
rocznikiem, który rozpoczął naukę 
w  liceum. Potem było studium 
nauczycielskie, praca w  Szkole 
Podstawowej nr 3, studia pedago-
giczne. 

Gdzie wy mieszkacie?!

Pani Lucyna pamięta, że po wojnie 
Słubice były miastem zamkniętym. 
– Gdy w  latach pięćdziesiątych 
chciał nas odwiedzić kuzyn z olsz-
tyńskiego, w  Rzepinie kazali mu 
wracać do domu. Do Słubic nie po-
zwolili mu jechać. Żeby przebywać 
w strefi e przygranicznej potrzebna 
była zgoda. Gdy wrócił do domu 
napisał do nas list z  pytaniem, 
gdzie wy mieszkacie?! Za granicą? 
– wspomina słubiczanka. 

Pani Lucyna opowiada, że długo 
ludzie w  Słubicach bali się tu bu-
dować domy, czy inwestować 
w  mieszkania, które dostali po 
Niemcach. Bali się, że mogą wrócić 
Niemcy. –To, że Słubice to naprawdę 
polskie miasto poczułam dopiero 
po 1989 roku – mówi pani Lucyna. 
A dopiero 2 maja 1990 roku jej ro-
dzina została zrehabilitowana. Po 
ponad 40 latach! Niewiele wcze-
śniej można było mówić głośno 
o tym, czym dla wielu Polaków była 
Syberia... 

(beb) 

Na Syberii ludzie byli dobrzy. Rosjanie, Niemcy, Litwini, 

sporo różnych narodowości tam razem żyło. I się z sobą 

dogadywało…

To w Słubicach 
zakończyła się 
tułaczka rodziny   
W naszym cyklu „Skąd przyszliśmy?” historia Lucyny Żukowskiej. 
Droga jej rodziny do Słubic wiodła przez… Syberię. 
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Wśród pamiątek z przeszłości pani Lucynie zostało kilka fotografi i i świadectwo ukończenia szkoły podofi cerskiej jej taty. 
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Volkshochschule Frankfurt (Oder), Gartenstr. 1, 15230 Frankfurt (Oder)
Kontakt w języku polskim: tel.: +49 335 500 800 21, fax: +49 335 500 800 20 
e-mail: nowak@vhs-frankfurt-oder.de
Pełna oferta kursów dostępna jest na naszej stronie internetowej: 
www.vhs-frankfurt-oder.de

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

OFERTA KURSÓW 
JĘZYKA NIEMIECKIEGO (DAF)

Osobom zainteresowanym zalecamy przed wyborem 
kursu wypełnienie językowego testu diagnostycznego 
(Online-Einstufungstest) opartego na klasyfi kacji po-
ziomu biegłości językowej wg Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Test jest dostęp-
ny na stronie internetowej VHS we Frankfurcie nad Odrą 
pod adresem www.vhs-frankfurt-oder.de pod zakładką 
Programm > Sp rachen > Online-Einstufungstest.

Uwaga: podane ceny kursów języka niemieckiego 
(DaF) są już obniżone o 50%! Nie przysługują na nie 
dodatkowe zniżki.

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

 KURS A 404.02 – POZIOM A1.1
Termin: 15.09.2015. – 21.01.2016, 90 godz.
Dzień / godz.: wt., czw., 17:00 -19:25
Koszt: 6-9 ucz., 129,00 €, od 10 ucz., 102,00 €

 KURS A 404.03 – POZIOM A1.1
Termin: 26.09.2015 – 12.12.2015, 50 godz.
Dzień / godz.: sob., 9:00 – 13:15
Koszt: 6-9 ucz., 73,00 €, od 10 ucz., 58,00 €

 KURS A 404.05 – POZIOM A1.2
Termin: 28.09.2015 – 03.02.2016, 90 godz.
Dzień / godz.: pon., śr., 17:00 – 19:25
Koszt: 6-9 ucz., 138,00 €, od 10 ucz., 111,00 €

 KURS A 404.06 – POZIOM A1.2
Termin: 07.09.2015 – 13.01.2016, 90 godz.
Dzień / godz.: pon., śr., 17:00 – 19:25
Koszt: 6-9 ucz., 138,00 €, od 10 ucz., 111,00 €

 KURS A 404.07 – POZIOM A1.2
Termin: 21.09.2015 – 27.01.2016, 90 godz.
Dzień / godz.: pon., śr., 10:00 – 12:25
Koszt: 6-9 ucz., 138,00 €, od 10 ucz., 111,00 €

 KURS A 404.08 – POZIOM A1.2
Termin: 05.09.2015 – 28.11.2015, 50 godz.
Dzień / godz.: sob., 09:00 – 13:15
Koszt: 6-9 ucz., 78,00 €, od 10 ucz., 63,00 €

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

 KURS A 404.09 – POZIOM A2.1
Termin:  14.09.2015 – 20.01.2016, 90 godz.
Dzień / godz.: pon., śr., 17:30 – 20:00
Koszt: 6-9 ucz., 138,00 €, od 10 ucz., 111,00 €

 KURS A 404.10 – POZIOM A2.1
Termin: 21.09.2015 – 27.01.2016, 90 godz.
Dzień / godz.: po., śr., 17:30 – 20:00
Koszt: 6-9 ucz., 138,00 €, od 10 ucz., 111,00 €

 KURS A 404.11 – POZIOM A2.1
Termin: 19.09.2015 – 12.12.2015, 50 godz.
Dzień / godz.: sob., 09:00 – 13:15
Koszt: 6-9 ucz., 78,00 €, od 10 ucz., 63,00 €

 KURS A 404.12 – POZIOM A2.2
Termin: 08.09.2015 – 14.01.2016, 90 godz.
Dzień / godz.: wt., czw., 17:45 – 20:15
Koszt: 6-9 ucz., 138,00 €, od 10 ucz., 111,00 €

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

 KURS A 404.13 – POZIOM A2.1
Termin: 24.09.2015 – 28.01.2016, 30 godz.
Dzień / godz.: czw., 15:00 – 16:30
Koszt: 6-9 ucz., 48,00 €, od 10 ucz., 39,00 €

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

 KURS A 404.14 – POZIOM B1.2
Termin: 08.09.2015 – 14.01.2016, 90 godz.
Dzień / godz.: wt., czw., 17:30 – 20:00
Koszt: 6-9 ucz., 138,00 €, od 10 ucz., 111,00 €

 KURS A 404.15 – POZIOM B1.3
Termin: 07.09.2015 – 13.01.2016, 90 godz.
Dzień / godz.: po., śr., 17:30 – 20:00
Koszt: 6-9 ucz., 138,00 €, od 10 ucz., 111,00 €

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

 KURS A 404.17 – POZIOM C1.1
Termin: 07.09.2015 – 13.01.2016, 90 godz.
Dzień / godz.: po., śr., 17:00 – 19:30
Koszt:  6-9 ucz., 138,00 €, od 10 ucz., 111,00 €

 Język niemiecki dla zaawansowanych – C1 
kontynuacja

 KURS A 404.18 – POZIOM C1.4 
Termin: 07.09.2015 – 14.01.2016, 90 godz.
Dzień / godz.: pon., czw., 17:30 – 20:00 
Koszt: 6-9 ucz., 138,00 €, od 10 ucz., 111,00 €

JĘZYK NIEMIECKI 
– KURSY SPECJALISTYCZNE

 Język niemiecki w zawodach medycznych
Warunkiem udziału w kursie jest ogólna podstawowa 
znajomość języka niemieckiego na poziomie ok. B1, czyli 
umiejętność porozumiewania się w życiu codziennym. 
Kurs skierowany jest do polskich lekarzy, farmaceutów 
i  in. pracowników branży medycznej, np. personelu 
pielęgniarskiego, którzy pragną się porozumiewać z nie-
mieckimi klientami/pacjentami w  zakresie tematyki 
medycznej i  socjalnej. Kurs zaczyna się od ogólnego 
odświeżenia umiejętności i  sprawności językowych, 
po czym stopniowo przechodzi w obszar komunikacji 
zawodowej/fachowej. Przekazywane będzie słownictwo 
konieczne do komunikacji w sytuacjach zawodowych, 
np. terminologia związana z  określonymi stanami 
chorobowymi albo rozmowa między lekarzem, pa-
cjentem, aptekarzem. Dodatkowe treści można ustalić 
w trakcie kursu.

 KURS A 404.19 – POZIOM B1+
Termin: 26.09.2015 – 06.02.2016, 50 godz.
Dzień / godz.: sob., co 14 dni, 09:00 – 13:15
Koszt: 5 ucz., 103,00 €, 6-9 ucz., 78,00 €
 od 10 ucz., 63,00 €

JĘZYK NIEMIECKI-TESTY I EGZAMINY

 Certyfi kat „Deutsch B1 i B2“ (telc)
W  myśl przepisów nowego prawa imigracyjnego 
w  celu uzyskania obywatelstwa niemieckiego należy 
wykazać znajomość języka niemieckiego na poziomie 
B1. Egzaminy są oczywiście otwarte dla wszystkich 
cudzoziemców chcących sprawdzić swoją znajomość 
języka lub potrzebujących stosownego zaświadczenia.

Terminy: sob., 19.09.2015, 9:00 – 15:00
 sob., 05.12.2015, 9:00 – 15:00
Koszt:  121,00 €

 Kurs przygotowujący do certyfi katu 
„DeutschPfl ege B1-B2”

Wprowadzenie w  strukturę egzaminu oraz trening 
egzaminacyjny. Od uczestników wymagana jest od-
powiednia znajomość języka.

 KURS A 404.20 – POZIOM B1-B2
Termin:  14.11.2015 – 21.11.2015, 8 godz.
Dzień:  sob., 9:00 – 12:15
Koszt:  5 ucz., 23,00 €

 Certyfi kat „Deutsch Medizin B2 – C1”
Warunkiem podjęcia pracy lekarza w Niemczech jest 
poświadczona znajomość języka na poziomie co naj-
mniej B2. Zakres egzaminu certyfi katowego obejmuje 
ogólne zastosowanie języka w dziedzinie medycyny.
Terminy: sob., 05.12.2015, 9:00 – 15:00
Koszt:  155,00 €

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

Wprowadzenie w  strukturę egzaminu oraz trening 
egzaminacyjny. Od uczestników wymagana jest od-
powiednia znajomość języka.

 KURS A 404.21 – POZIOM B2-C1
Termin:  14.11.2015 – 21.11.2015, 8 godz.
Dzień:  sob., 13:30 – 16:45
Koszt:  5 ucz., 23,00 €

 Certyfi katy Institutu Goethego
Dla chętnych, którzy chcą uzyskać wyższy certyfi kat 
Instytutu Goethego (poziom B2, C1 lub C2) oferujemy 
stałe terminy egzaminu. Nie obowiązuje minimalna 
liczba uczestników. Zgłoszenia należy dokonać co 
najmniej na 3 tygodnie przed terminem egzaminu.

Terminy: sob., 26.09.2015, 9:00 – 15:00
 sob., 12.12.2015, 9:00 – 15:00
Koszt:  Poziom B2 – 155,00 €
 (ucz. z zewnątrz 205,00 €)
 Poziom C1 – 175,00 €,
 (ucz. z zewnątrz 255,00 €)
 Poziom C2 – 225,00 €,
 (ucz. z zewnątrz 300,00 €)

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

 Warsztaty – malarstwo olejne i akrylowe

 KURS A 205.06
Termin: 29.09.2015 – 01.12.2015, 16 godz.
Dzień/godz.: wt., 18:45 – 20:15
Koszt: 6-9 ucz., 51,00 €, 10-12 ucz., 44,00 €

 Aroha®-Training dla ciała i duszy

 KURS A 302.27A
Termin: 08.09.2015 – 13.10.2015, 8 godz.
Dzień / godz.: wt., 17:00 – 18:00
Koszt: 6-9 ucz., 51,00 €, od 10 ucz., 44,00 €

 KURS A 302.27
Termin: 08.09.2015 – 13.10.2015, 8 godz.
Dzień / godz.: wt., 19:00 – 20:00
Koszt: 6-9 ucz., 51,00 €, od 10 ucz., 44,00 €

 Zumba®-Step

 KURS A 302.29
Termin: 30.09.2015 – 09.12.2015, 12 godz.
Dzień / godz.: śr., 16:30 – 17:30
Koszt: 6-9 ucz., 51,00 €, od 10 ucz., 44,00 €

 Body vital – Pilates, Yoganastik & Body Art

 KURS A 302.20
Termin: 18.11.2015 – 27.01.2016, 12 godz.
Dzień / godz.: śr., 19:15 – 20:15
Koszt: 6-9 ucz., 51,00 €, od 10 ucz., 44,00 €

 Gym-Stick™

 KURS A 302.22
Termin: 11.09.2015 – 20.11.2015, 12 godz.
Dzień / godz.: pt, 17:00 – 18:00
Koszt: 6-9 ucz., 51,00 €, od 10 ucz., 44,00 €

 KURS A 302.23
Termin: 27.11.2015 – 29.01.2016, 11 godz.
Dzień / godz.: pt, 17:00 – 18:00
Koszt: 6-9 ucz., 51,00 €, od 10 ucz., 44,00 €

 Łucznictwo – krótki kurs dla początkujących

 KURS A 302.38
Termin: 22.09.2015
Dzień / godz.: wt., 17:00 – 19:15
Koszt: 3 ucz., 10,00 €

 Pyszne, warzywne i nieskomplikowane 
potrawy – gotowanie po wegańsku

 KURS A 307.24
Termin: 07.11.2015
Dzień / godz.: sob., 10:30 – 12:45
Koszt: 15,00 €

Volkshochschule
Frankfurt (Oder)

Reklama
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Warsztaty i wystawa 
Jerzego Olka

Lubisz rysować? 
Te zajęcia są dla ciebie!
Anna Panek- Kusz, z galerii OKNO Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kul-
tury, zaprasza chętną młodzież i dorosłych, w wieku od 16 do 99 lat, na cy-
kliczne zajęcia z rysunku, które odbywają się w każdy czwartek o 16.00. 
Więcej informacji, tel. 604 588 465.

(Nie)codzien-
ność sztuki 
na festiwalu 
lAbiRynT

Choć do Festiwalu Nowej Sztuki „lAbiRynT”, 
organizowanego przez Galerię OKNO, jest jesz-
cze trochę czasu (odbędzie się w tym roku od 
23 do 25 października) to już dziś zdradzamy 
kilka szczegółów związanych z imprezą. 

Wystawa w Galerii Małej SMOK

„Ja i mój kolorowy świat”
Jeszcze do końca września w Galerii Małej Słubickiego Miejskiego 
Ośrodka Kultury można obejrzeć wystawę prac dzieci uczestniczą-
cych w zajęciach plastycznych organizowanych przez Galerie OKNO 
w ubiegłym roku szkolnym. 

Na wystawie prezentowany jest 
jeden cykl prac, które krążyły wokół 
tematu „ Ja i  mój kolorowy świat”. 
Realizacja całości była kilku eta-
powa i  wymagała od uczestników 
przemyślanej i  konsekwentnie pro-
wadzonej przez wszystkie etapy 
realizacji, tak aby powstałe pracy 

łączył styl i  kolorystyka. Najpierw 
dzieci odrysowywały kształt swoich 
profi li z rzucanego na ścianę cienia. 
Następnie wycinały i  ozdabiały je 
w  kształty, formy, kolory które de-
fi niowały ich charakter i  usposo-
bienie. Podczas kolejnych etapów 
powstały kolorowe, trójwymiarowe 

kartki z  kolorowymi portretami 
uczestników oraz projekty tkanin 
oparte na ich autorskich wzorach. 
Wystawa pełna jest pozytywnych 
emocji uchwyconych w  formach 
i kolorach. Serdecznie zapraszam do 
oglądania. 

Anna Panek-Kusz

„Zobacz inaczej” takie hasło prze-
czytamy zaraz po wejściu do Galerii 
OKNO, gdzie prezentowana jest 
wystawa Jerzego Olka. Napis zo-
bowiązuje, przyglądamy się dwóm 
obiektom ustawionym w galerii. Na 
pozór chaos, trójwymiarowa ekspo-
zycja splecionych linii. Nic bardziej 
mylnego. Wnikliwy obserwator 
dostrzeże, ujawni mu się regularny 
przestrzenny sześcian. Trzeba tylko 
odnaleźć miejsce, punkt z  którego 
należy spojrzeć. Takie m.in. za-
danie mieli uczestnicy warsztatów, 
które 3 września poprowadził ar-

tysta. Po wstępie teoretycznym ilu-
strowanym przykładami z  zakresu 
iluzji i  percepcji postrzegania bę-
dącymi pracami artysty, który od 
początku swojej artystycznej drogi 
zajmował się tym tematem, uczest-
nicy zaopatrzeni w  aparaty foto-
grafi czne rozpoczęli poszukiwania 
sześcianu. Mieli do dyspozycji 
specjalnie skonstruowane obiekty, 
które inspirowały do twórczych re-
alizacji. Jerzy Olek to niezwykła po-
stać, nie tylko tworzy, ale również 
defi niuje sztukę w  licznych publi-
kach, animując przy tym wiele akcji 

i  wystaw w  kraju i  za granicą. Nie 
należy również zapomnieć o  jego 
nieocenionej roli pedagogicznej, 
profesorskiej na kilku uczelniach 
artystycznych Polsce. W  tym roku 
mija 50 lat jego działalności arty-
stycznej. Zadebiutował wystawą 
indywidualna w  1965 roku. To 
właśnie ten jubileusz uczciliśmy 
w Galerii OKNO jego indywidualną 
wystawą „Zdziwienia widzenia”. 
Można ją oglądać do 15 paździer-
nika. 

Serdecznie zapraszam 
Anna Panek-Kusz

Hasło przewodnie tegorocznego 
festiwalu brzmi „Stany chwilowe” , 
uchwycone i  interpretowane przez 
artystów na różne sposoby. Temat 
jest rozległy i wielowątkowy w zależ-
ności od wyznaczenia kryteriów roz-
patrywania i analizy artystycznej. Bo 
czymże bywa chwila w stosunku do 
dnia, w odniesieniu do całego życia 
czy też istnienia świata? Ale chwila 
to również stan umysłu, psychiki, 
ludzkie relacje, frustracje, ponowo-
czesność i konsumpcjonizm z wszel-
kimi jego konsekwencjami.

Szósta już edycja festiwalu lAbi-
RynT, organizowana na pograniczu 
polsko-niemieckim, wychodzi na-
przeciw współczesnej kulturze, ak-
ceptując również jej różnorodność 
treściowo-formalną. Na festiwalu 
prezentujemy realizacje artystów 
z takich krajów jak: Polska, Niemcy, 
Czechy, Węgry, Włochy, Japonia, 
Ukraina oraz Stany Zjednoczone. 
Podczas trzech dni zobaczymy różne 

wypowiedzi artystyczne, m.in. foto-
grafi ę, grafi kę, malarstwo, collage, 
rzeźbę, instalacje, performance, jak 
również techniki własne i  fi lmy ar-
tystyczne. Nie zabraknie wykładów 
i  wystąpień autorskich. Program 
planowany jest tak, aby żadne z wy-
darzeń się nie pokrywały, by zainte-
resowany widz mógł uczestniczyć 
w  każdym z  nich, przechodząc 
z  miejsca na miejsce przez Słubice 
i Frankfurt na Odrą.

Wszystkie festiwalowe wystawy, 
prezentacje, wykłady są organizo-
wane w  formie otwartej dla każ-
dego, kto jest gotów na spotkanie 
ze sztuką. Festiwal organizowany 
jest w  ramach projektu dofi nanso-
wanego przez Fundacje Współpracy 
Polsko-Niemieckiej oraz gminę 
Słubice. 

Na stronie Słubickiego Miejskiego 
Ośrodka Kultury znajduje się pełny 
festiwalowy program: www.smok.
slubice.pl

Anna Panek-Kusz
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Stypendyści jesteśmy z was dumni! 
Kto dostanie wsparcie od gminy? 

Po 150 zł miesięcznie, przez 10 miesięcy nauki, będą dostawać uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, którzy 
poprzedni rok szkolny zakończyli z wyróżnieniem, uzyskując w danej szkole najwyższą średnią ocen lub zasłużyli 
sobie na to w inny sposób. 
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Gmina premiuje stypendiami także 
uczniów, którzy uzyskali tytuł fi -
nalisty lub laureata w  konkursach 
przedmiotowych, organizowanych 
przez kuratorium oświaty (trzeba 
mieć oprócz tego co najmniej ocenę 
dobrą z  zachowania), a  także tych, 
którzy zdobyli jedno z  pierwszych 
trzech miejsc w  konkursach, za-
wodach lub olimpiadach sporto-
wych, artystycznych lub innych na 
szczeblu co najmniej wojewódzkim 
(taki sam wymóg jeśli chodzi o  za-
chowanie). 

Tym wymaganiom sprostało 23 
uczniów. W Szkole Podstawowej nr 1 
stypendia, od września 2015 roku do 
czerwca 2016 roku, dostawać będą: 
Cyprian Jurkowski z  kl. V, który na 
świadectwie miał średnią ocen 5,9, 
jest fi nalistą wojewódzkiego kon-
kursu przyrodniczego, a  także kon-
kursu z historii i społeczeństwa. Taką 
samą średnią miał Maciej Smoląg, 
także z  kl. V, który też uzyskał tytuł 
fi nalisty wojewódzkiego konkursu 
z  przyrody. Aż cztery tytuły ma na 
swoim koncie Jacek Kozłowski z  kl. 
VI. Jest laureatem wojewódzkiego 
konkursu z  przyrody, fi nalistą wo-
jewódzkiego konkursu z  historii 
i  społeczeństwa, uzyskał bardzo 
dobry wynik w  Międzynarodowym 
Konkursie „Kangur matematyczny”, 
zdobył też nagrodę uzyskując 88 
proc. punktów w  VIII edycji Ogól-
nopolskiego Konkursu Nauk Przy-
rodniczych. Z tej szkoły stypendium 
wyróżniono także Martę Wronie-
wicz, która zajęła II miejsce druży-
nowo w fi nale wojewódzkim turnieju 
Szczypiorniak na Orlikach 2015. 

 Czterech uczniów dostanie też 
stypendia w  Szkole Podstawowej 
nr 2. Wśród nich są: Julia Grzelak 
z  kl. VI, z  najwyższą średnią ocen 
w szkole – 5,91, Michalina Bielecka, 
która uzyskała bardzo dobry wynik 
w  Międzynarodowym Konkursie 
„Kangur matematyczny”, tytuł lau-
reata konkursu matematycznego 
Pangea 2015 w  kategorii klasa IV 
szkoły podstawowej, znalazła się 
też w  najlepszej dziesiątce w  Polsce 
podczas olimpiady matematycznej 
Olimpus, a  także Joachim Wanago 
z  kl. VI – laureat wojewódzkiego 
konkursu z historii i społeczeństwa 
oraz Karolina Zielińska, z VI klasy – 
fi nalistka wojewódzkiego konkursu 
historii i  społeczeństwa, która po-
nadto zajęła I  miejsce w  konkursie 
plastycznym o randze wojewódzkiej 
„Apetyt na zdrowie”. 

 W  Szkole Podstawowej nr 3, 
stypendystów też jest czterech. 
Gabriela Sawicka i  Kacper Hor-
bacz mają najwyższą średnią ocen 
– 5,45, Michalina Mikołajczyk za-
jęła I  miejsce w  ogólnopolskim 
konkursie historycznym Hetmany 
„Stefan Czarniecki- projekt”, a  My-
kyta Donets uzyskał tytuł laureata 
wojewódzkiego konkursu z  języka 
angielskiego, był fi nalistką woje-
wódzkiego konkursu przyrodni-
czego i zdobył I miejsce drużynowo 
w  I  Ogólnopolskim konkursie 
„Tu powstała Polska”. Wszyscy to 
uczniowie kl. VI. 

Trzy stypendia powędrują też do 

dzieci w  szkołach wiejskich. W  Ku-
nowicach najwyższą średnią ocen 
miała Maryla Kusz (5,64), w Golicach 
Weronika Śliwińska ( 5,27), która za-
jęła też III miejsce w Lubuskiej Olim-
piadzie Młodzieży w  badmintonie 
drużynowym dziewcząt (obie z  kl. 
VI), stypendium dostanie też Michał 
Krawczyk z kl. V, za uzyskanie tytułu 
laureata wojewódzkiego konkursu 
z przyrody. 

Pięć stypendiów przyznano 
uczniom Gimnazjum nr 1. Są to: 
Marta Koper z  kl. III (najwyższa 
średnia w  szkole – 5,88 oraz tytuł 
fi nalisty w  lubuskiej gimnazjalnej 
platformie wiedzy 2014/2015), 
trzecioklasista Michał Mencel, fi -
nalista wojewódzkiego konkursu 
z  historii i  lubuskiej gimnazjalnej 
platformy wiedzy 2014/2015), Wik-
toria Adamczyk z kl. III – laureatka 
wojewódzkiego konkursu z  języka 
angielskiego, Wiktor Daniszewski 
z  II klasy- fi nalista wojewódzkiego 
konkursu z  matematyki i  fi nalista 
w lubuskiej gimnazjalnej platformie 
wiedzy 2014/2015), Katarzyna 
Krzyżan z II klasy – III miejsce w fi -
nale Lubuskiej Olimpiady Młodzieży 
w pchnięciu kulą.

W  Gimnazjum nr 2 najwyższą 
średnią ocen miała Oliwia Mi-
zerska (5,92), także laureatka lu-
buskiej gimnazjalnej platformie 
wiedzy 2014/2015, Katarzyna Rukat 
– II miejsce w fi nale Lubuskiej Olim-
piady Młodzieży w  pchnięciu kulą 
oraz pierwszoklasista Jakub Czak 
– II miejsce w fi nale Lubuskiej Olim-
piady Młodzieży na 110 metrów przez 
płotki, III miejsce podczas tej samej 
imprezy w biegu na 100 metrów. 

Stypendia zostały uroczyście wrę-
czone uczniom podczas sierpniowej 
sesji rady miejskiej, podczas której 
gościliśmy nie tylko uczniów, ale 
także ich rodziców.  

(beb)
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INFORMACJA

Burmistrz Słubic informuje, że w sie-

dzibie Urzędu Miejskiego w  Słu-

bicach w  dniu 17 września 2015r. 

wywieszono wykazy nieruchomości 

gruntowych, stanowiących zasób 

Gminy Słubice, przeznaczonych do 

dzierżawy na okres do 3 lat:

• Słubice ul. Daszyńskiego, część 

działki 641/4 o pow. 9m2 – miej-

sce parkingowe,

• Słubice ul. Kanałowa, część 

działki 343/33 o pow. 60m2 – 

zieleń izolacyjna.

Wykazy wywieszono dnia 17 wrze-

śnia 2015r. na okres 21 dni w siedzi-

bie Urzędu Miejskiego w  Słubicach 

oraz na stronie urzędu bip.slubice.pl.

Dodatkowe informacje można uzy-

skać bezpośrednio w siedzibie Urzę-

du Miejskiego w  Słubicach przy ul. 

Akademickiej 1 - Wydział Gospoda-

rowania Nieruchomościami i  Archi-

tektury lub telefonicznie 

95 737 20 51. 

Słubice, dn. 17.09.2015 r. 

Dostaną wsparcie!
Nasi szczypiorniści i szczypiornistki zostali 
docenieni. Przy kilku naszych szkołach po-
wstaną Ośrodki Szkolenia w Piłce Ręcznej. 
Sukcesy uczniów sprawiły, że komisja oce-
niająca wnioski szkół z całej Polski włączyła 
do programu także naszą gminę. 

To był relaks na 
dwóch kółkach 

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Po-
licyjnych koło w Słubicach, które w sierp-
niu, po raz drugi, zorganizowało festyn re-
kreacyjno-zdrowotny podzieliło się z nami 
wspomnieniami z tej imprezy. 

W  rajdzie oprócz członków koła 
SEiRP wzięli udział reprezen-
tanci Związku Emerytów i  Renci-
stów Straży Granicznej - Region 
Nadodrzański, Polskiego Stowa-
rzyszenia Diabetyków – Oddział 
Miejsko-Powiatowy w  Słubicach, 
Związku Emerytów i  Rencistów Po-
żarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej 
koło przy Komendzie Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w  Słu-
bicah i  Związku Nauczycielstwa 
Polskiego - Sekcja Emerytów w Słu-
bicach. 

Zadaniem uczestników, oprócz 
poprawy sprawności fi zycznej, 
było również poznanie lub przy-
pomnienie szczególnych miejsc 
w gminie Słubice. Trasa rajdu liczyła 
22,5 km. 

Start nastąpił z  pl. Bohaterów 
w Słubicach. Uczestnicy rajdu jechali 
do miejscowości Świecko, pod po-
mnik na terenie byłego obozu pracy 
z  czasów II wojny światowej, gdzie 
zapalono znicz i  złożono kwiaty. 
Dalej droga wiodła pod pomnik św. 

Huberta- patrona myśliwych i  dro-
gami leśnymi do Kunowic, a  stąd 
do Słubic na ul. Nocznickiego, gdzie 
była meta rajdu. 

Tu na uczestników czekały 
chłodne napoje i  konkursy wiedzy, 
które poprowadziły Teresa Ma-
gniewska i  Krystyna Baczyńska, 
m.in. o tematyce związanej z gminą 
Słubice oraz przepisami ruchu dro-
gowego. Wśród kobiet zwyciężyła 
Krystyna Kiba, a  wśród mężczyzn 
Czesław Romanów. Puchary zwy-
cięzcom wręczyli prezes Hubert 
Kosicki oraz wiceprezes Zygmunt 
Magniewski. Wszyscy uczestnicy 
imprezy otrzymali drobny upo-
minek w  postaci ledowej latarki. 
Potem można było zjeść upieczone 
na rożnie kiełbaski, podzielić się 
swoimi przeżyciami z  pobytu na 
emeryturze, powspominać czas 
pracy zawodowej, posłuchać wesołej 
muzyki. Dopisały humory, pogoda 
i wszyscy się świetnie bawili. Festyn 
zorganizowano pod patronatem 
gminy i powiatowej policji.  

Reklama

Strażacy ochotnicy z Golic będą mieli 
remizę, a mieszkańcy miejsce spotkań 

Gmina zleciła przebudowę, odkupionego przez 
samorząd, budynku, w którym kiedyś mieścił 
się bar. Wkrótce będzie tam remiza strażac-
ka i świetlica wiejska. Na tę inwestycję pójdzie 
z budżetu gminy ok. 300 tys. zł. 

W szkole w Kunowicach 
przybyło miejsca do nauki 

Po wakacjach trzecioklasiści rozpoczęli rok szkolny w nowej, świetnie 
wyposażonej klasie. Gmina przeznaczyła blisko 20 tys. zł na to, żeby 
z niepotrzebnej już szatni i toalety zrobić dodatkową salę lekcyjną. 

Jak mówi naczelnik wydziału 
inwestycji słubickiego magistratu 
Bartosz Sianożęcki strażacy ochot-
nicy zyskają miejsce, gdzie będą 
mogli m.in. garażować dwa pojazdy 
ratowniczo-gaśnicze, którymi dys-
ponują (mają stara i  mercedesa), 
salę odpraw, a  nawet siłownię. 
W budynku, który po przebudowie 
będzie miał ok, 300 mkw, będą też 
toalety, natryski i  część socjalna. 
Remiza mogła będzie być też wy-
korzystywana przez mieszkańców 
na organizowanie imprez wiej-

skich. Sołtys Golic Rafał Mazurek 
nie kryje radości, bo jak mówi, 
takiego miejsca w  Golicach brako-
wało. – Zebrania wiejskie organi-
zowaliśmy na przykład w  szkole, 
ale leży ona na końcu wsi i nie za-
wsze wszystkim chciało się taki 
kawał iść. Teraz remizo-świetlicę 
będziemy mieli w samym centrum 
Golic – podkreśla. Adaptację bu-
dynku wykonuje fi rma Interbau 
z  Gorzowa. Uroczyste otwarcie za-
planowano na październik. 

(b eb)

Werbeberater/-in in Polen für deutsche Tageszeitung
Sie sprechen deutsch und polnisch, verfügen über ein gutes Au reten und haben 

idealerweise Erfahrung im Kontakt mit Kunden? 
Dann bewerben Sie sich für eine Tä gkeit als Werbeberater/-in!

Wir sind ein Medienhaus, das mehrere Tages- und Wochenzeitungen heraus gibt.
Es erwartet Sie eine spannende und abwechslungsreiche Aufgabe, ein junges sympathisches 

Team und eine gute Bezahlung.
Bi e senden Sie Ihre Bewerbung an: MMH Media-Vermarktung GmbH, 

c/o Märkische Oderzeitung, Paul-Feldner-Straße 13, D-15230 Frankfurt (Oder)
oder per Mail an  flehmpuhl@mmh-mv.de

- Po wybudowaniu koło szkoły 
sali sportowej, w  której są zarówno 
szatnie jak i  toalety, mogliśmy 
pomyśleć o  wygospodarowaniu 
w  budynku szkoły dodatkowego 
pomieszczenia do nauki, dzięki 
czemu możemy podnieść komfort 
kształcenia – mówi burmistrz To-
masz Ciszewicz. Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w  Kunowicach Arka-

diusz Kokociński opowiada, że po-
mieszczenie, w  którym znajdowała 
się dawna szatnia i  toaleta zostało 
całkowicie przebudowane i zmoder-
nizowane. Wymieniono m.in. insta-
lację elektryczną oraz zamontowano 
stałe łącze internetowe. W  nowej 
sali pojawiły się też niezbędne po-
moce edukacyjne, nowe meble, 
a nawet „szafa” do przechowywania 

laptopów z  funkcją przewożenia 
i  ładowania baterii. A. Kokociński 
dodaje, że w całej placówce podczas 
wakacji zadbano o  to, żeby cześć 
starych mebli zastąpić nowymi. Dla 
uczniów przygotowano również lap-
topy, z których korzystają już  na zaję-
ciach komputerowych. 

(beb)
 

Jak wynika z  informacji przeka-
zanych przez organizatorów współ-
praca z  ZPRP w  zakresie realizacji 
programu oznacza merytoryczną 
pomoc szkołom oraz dofi nanso-
wanie wynagrodzeń, zakupu sprzętu 
sportowego oraz konsultacji szko-
leniowych uczniów. Taką pomoc 
dostaną szczypiornistki z  Zespołu 
Szkół Licealnych w Słubicach, Gim-
nazjum nr 1, Szkoły Podstawowej nr 
1 i SP nr 2 oraz szczypiorniści: z ogól-
niaka, Gimnazjum nr 2 i SP nr 3. 

Pierwszy etap współpracy dotyczy 
okresu od 1 września do 31 grudnia 
2015 r. Projekt będziemy kontynu-
ować w  kolejnych latach budżeto-
wych. Jego celem jest przygotowanie 
uczniów szkół /w ciągu 6- 8 lat szko-

lenia/ do reprezentowania Polski 
w zawodach sportowych na najwyż-
szym poziomie. 

W  Słubicach największe sukcesy 
mają dotychczas zawodniczki z  SP 
nr 1 (na zdjęciu), które trenuje Jerzy 
Grabowski. Zajęły m.in. czwarte 
miejsce podczas Lubuskiej Olim-
piady Młodzieży, wywalczyły też 
niedawno srebro w  fi nale woje-
wódzkim turnieju „Szczypiorniak 
na Orliku”, który fi rmował Polski 
Związek Piłki Ręcznej i Ministerstwo 
Sportu. Co ciekawe, fi nał odbył się 
w  Słubicach, co było zasługą m.in. 
tego, że Uczniowski Klub Sportowy 
„Jedynka” pnie się energicznie 
w górę. 

 (beb)
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INFORMACJA

W  Urzędzie Miejskim w  Słubicach 

w dniu 10 sierpnia 2015 r. na okres 21 

dni, tj. od dnia 10 sierpnia 2015 r. do 

dnia 31 sierpnia 2015 r. wywieszono 

zarządzenie Nr 193/2015 Burmistrza 

Słubic w sprawie ogłoszenia wykazu 

garażu przeznaczonego do oddania 

w najem na okres do 3 lat:

• Słubice, ul. 1 Maja 24, pow. lokalu 

18,00 m2, z  przeznaczeniem na 

 garaż.

INFORMACJA

W  Urzędzie Miejskim w  Słubicach 

w dniu 7 września 2015 r. na okres 

21 dni, tj. od dnia 7 września 2015 r. 

do dnia 28 września 2015 r. wywie-

szono zarządzenie Nr 219/2015 Bur-

mistrza Słubic w sprawie ogłoszenia 

wykazu lokalu użytkowego, prze-

znaczonego do oddania w najem na 

okres do 1 roku:

• Słubice, ul. Konstytucji 3 Maja 74, 

pow. lokalu 67,24 m2, z przezna-

czeniem na lokal użytkowy.

INFORMACJA

W  Urzędzie Miejskim w  Słubicach 

w dniu 7 września 2015 r. na okres 21 

dni, tj. od dnia 7 września 2015 r. do 

dnia 28 września 2015 r. wywieszo-

no zarządzenie Nr 220/2015 Burmi-

strza Słubic w  sprawie ogłoszenia 

wykazu lokalu użytkowego, prze-

znaczonego do oddania w najem na 

okres do 3 lat:

• Słubice, ul. Józefa Piłsudskiego 

3/1, pow. lokalu 71,98 m2, z prze-

znaczeniem na lokal użytkowy.

INFORMACJA

W  Urzędzie Miejskim w  Słubicach 

w dniu 7 września 2015 r. na okres 

21 dni, tj. od dnia 7 września 2015 r. 

do dnia 28 września 2015 r. wywie-

szono zarządzenie Nr 221/2015 Bur-

mistrza Słubic w sprawie ogłoszenia 

wykazu pomieszczenia gospodar-

czego, przeznaczonego do oddania 

w najem na okres do 3 lat:

• Słubice, ul. Krótka 12, pow. loka-

lu 11,26 m2, z przeznaczeniem na 

pomieszczenie gospodarcze.

INFORMACJA

W Urzędzie Miejskim w Słubicach w dniu 9 września 2015 r. na okres 21 dni, tj. od 

dnia 9 września 2015 r. do dnia 30 września 2015 r. wywieszono zarządzenie 

Nr 228/2015 Burmistrza Słubic w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń go-

spodarczych, przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat:

• Słubice, ul. Kochanowskiego 6, pow. lokalu 6,01 m2, z przeznaczeniem na po-

mieszczenie gospodarcze,

• Słubice, ul. Sienkiewicza 1, pow. lokalu 7,10 m2, z przeznaczeniem na pomiesz-

czenie gospodarcze, 

• Słubice, Plac Przyjaźni 22, pow. lokalu 8,09 m2, z  przeznaczeniem na po-

mieszczenie gospodarcze,

• Słubice, ul. Paderewskiego 38, pow. lokalu 7,07 m2, z przeznaczeniem na po-

mieszczenie gospodarcze,

• Słubice, ul. Wojska Polskiego 146, pow. lokalu 8,49 m2, z przeznaczeniem na 

pomieszczenie gospodarcze.

INFORMACJA

W siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach wywieszone zostały wykazy lokali 

mieszkalnych stanowiących własność Gminy Słubice przeznaczonych do sprze-

daży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców:  

położenie działka nr

ul. Plac Przyjaźni 4/2 692/19

ul. Reja 6a/12
621/35

621/34

Wykaz wywieszono na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach.

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

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

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 782 ze 

zm. ), tj. przez osoby, którym/które:

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

rębnych przepisów; 

- są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa 

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

wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Słubice, 07 września 2015 r.

INFORMACJA

Burmistrz Słubic informuje, że w sie-

dzibie Urzędu Miejskiego w  Słu-

bicach w  dniu 9 września 2015r. 

wywieszono wykaz nieruchomości 

gruntowych, stanowiących zasób 

Gminy Słubice, przeznaczonych do 

dzierżawy na okres do 3 lat:

• Słubice ul. Żeromskiego, część 

działki 683/115 o pow. 23m2 – za-

budowany garażem murowanym,

• Słubice ul. Żwirki i  Wigury / ul. 

Paderewskiego, część działki 

542/56 o pow. 14m2 – zabudowa-

ny garażem blaszanym,

• Słubice ul. Żwirki i  Wigury / ul. 

Paderewskiego, część działki 

542/56 o pow. 13m2 – zabudowa-

ny garażem drewnianym,

• Słubice ul. Żwirki i  Wigury / ul. 

Paderewskiego, część działki 

542/56 o pow. 15m2 – zabudowa-

ny garażem drewnianym,

• Słubice ul. Żwirki i  Wigury / ul. 

Paderewskiego, część działki 

542/56 o pow. 14m2 – zabudowa-

ny garażem blaszanym,

• Słubice ul. Żwirki i  Wigury / ul. 

Paderewskiego, część działki 

542/56 o pow. 10m2 – zabudowa-

ny budynkiem gospodarczym,

• Słubice ul. Sienkiewicza, część 

działki 593/6 o pow. 9m2 – miej-

sce parkingowe,

• Słubice ul. 1 Maja, część działki 

715/23 o pow. 24m2 – zabudowa-

ny garażem murowanym,

• Słubice ul. Konstytucji 3 Maja / 

ul. Staszica, część działki 278/10 

o pow. 17m2 – zabudowany gara-

żem murowanym,

• Słubice ul. Sienkiewicza, część 

działki 603/7 o  pow. 24m2 – za-

budowany garażem drewnianym,

• Słubice ul. Jagiełły, część działki 

276/23 o pow. 12m2 – zabudowa-

ny budynkiem gospodarczym,

• Słubice ul. Bolesława Chrobrego, 

część działki 404/4 o pow. 20m2 – 

zabudowany garażem murowanym.

Wykaz wywieszono dnia 9 września 

2015r. na okres 21 dni w  siedzibie 

Urzędu Miejskiego w Słubicach oraz 

na stronie urzędu www.bip.slubice.pl.

Dodatkowe informacje można uzy-

skać bezpośrednio w siedzibie Urzę-

du Miejskiego w  Słubicach przy ul. 

Akademickiej 1 - Wydział Gospodaro-

wania Nieruchomościami i Architek-

tury lub telefonicznie 095 737 20 51. 

Słubice, dn. 09.09.2015r. 

INFORMACJA

Burmistrz Słubic informuje, że w sie-

dzibie Urzędu Miejskiego w  Słubi-

cach w  dniu 9 września 2015r. wy-

wieszono wykazy nieruchomości 

gruntowych, stanowiących zasób 

Gminy Słubice, przeznaczonych do 

dzierżawy na czas nieokreślony:

• Słubice ul. Konstytucji 3 Maja, 

działka 281/81 o pow. 21m2 – za-

budowany garażem murowanym 

(rząd III, segment 7),

• Słubice ul. Konstytucji 3 Maja, 

działka 282/18 o pow. 24m2 – za-

budowany garażem murowanym 

(rząd V, segment 1).

Wykazy wywieszono dnia 9 wrze-

śnia 2015r. na okres 21 dni w siedzi-

bie Urzędu Miejskiego w  Słubicach 

oraz na stronie urzędu www.bip.

slubice.pl.

Dodatkowe informacje można uzy-

skać bezpośrednio w siedzibie Urzę-

du Miejskiego w  Słubicach przy ul. 

Akademickiej 1 - Wydział Gospodaro-

wania Nieruchomościami i Architek-

tury lub telefonicznie 095 737 20 51. 

Słubice, dn. 09.09.2015r. 

INFORMACJA

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

11 września 2015r. wywieszono wykaz nieruchomości gruntowych, stanowią-

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

• Słubice al. Niepodległości / ul. Kościuszki, część działki 701/76 o pow. 64m2 – 

działalność handlowo - usługowa,

• Słubice al. Niepodległości / ul. Kościuszki, część działki 701/76 o pow. 20m2 – 

działalność magazynowo - składowa.

Wykaz wywieszono dnia 11 września 2015r. na okres 21 dni w siedzibie Urzędu 

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

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miej-

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

mościami i Architektury lub telefonicznie 095 737 20 51. 

Słubice, dn. 14.09.2015r. 

Będą biegając 
promować 
gminę 

Grupa słubiczan, która się skrzyknęła 
i w każdy poniedziałek razem biegają, te-
raz będą to robić w koszulkach z logo Słubic, 
które dostali, kilka dni temu, od gminy.

Grupie przewodzi, świeżo upie-
czony prawnik Julian Zapolski. - Spo-
tykamy się w poniedziałki o 19.00 na 
placu Bohaterów - mówi i  zachęca 
wszystkich, którzy lubią biegać do 
wspólnego joggingu. - Na razie biega 
z nami ok. 8-12 osób, w wieku 20-35 
lat, ale tendencja jest wzrostowa - 
opowiada. Dla niego biegi to znako-
mity sposób na workout, oderwanie 
się od pracy, relaks, uwolnienie 

myśli. Zalety biegania? - To sport 
dla każdego, stosunkowo niedrogi, 
wpływający na pozytywne myślenie 
- zachwala słubiczanin, który wrócił 
niedawno z maratonu w Wilnie. - To 
był mój drugi, pełny maraton - mówi. 
Oprócz niego koszulki od gminy 
odebrali dziś Agata Kmieć, Paulina 
Ekalt i Szymon Łyżwiński. W sumie 
dostało je kilkanaście osób.

(beb)
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UWAGA!
SPEKTAKL ODWOŁANY!
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76. rocznica 
wybuchu II wojny 
światowej

Trzeba walczyć 
o obwodnicę Słubic!
Wicestarosta Słubicki i jednocześnie radny powiatu Tomasz Stupienko wraz z radnymi Krystyną Sku-
bisz i  Robertem  Tomczakiem złożyli na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu  Słubickiego projekt 
uchwały w sprawie apelu dotyczącego budowy obwodnicy Słubic. Projekt uchwały w tej samej sprawie 
skierował także do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słubicach radny Rady Miejskiej w Słubicach 
Grzegorz Cholewczyński.

W  apelu skierowanym do Rządu 
Rzeczypospolitej Polskiej radni 
wnoszą o  ujęcie inwestycji zwią-
zanej z  budową obwodnicy Słubic 
w  Programie Budowy Dróg Kra-
jowych na lata 2014-2023. W  Rzą-
dowym programie założono, że 
powstanie 57 obwodnic miast, 
jednak na liście tej nie znalazły się 
Słubice – inwestycja oczekiwana 
już od wielu lat przez społeczność 
lokalną, mająca znacząco poprawić 
bezpieczeństwo ruchu drogowego 
oraz stan techniczny infrastruk-
tury komunalnej i  stan środo-
wiska, a  zwłaszcza wyeliminować 
uciążliwości i  niebezpieczeństwa 
związane z  ruchem ciężkich sa-
mochodów przez centrum miasta. 
Przedłożone pod obrady Rady 
Powiatu i  Rady Miejskiej pro-
jekty  uchwał są zdecydowaną re-
akcją na fakt pominięcia naszego 
miasta w  Programie Budowy Dróg 
Krajowych na najbliższe lata, po-

mimo że w  2014 roku budowę ob-
wodnicy Słubic zaliczono do prio-
rytetowych inwestycji w  Strategii 
Rozwoju Transportu do 2020 roku 
(z perspektywą

W  apelu radni zwracają uwagę 
m.in. na strategiczne położenie 
Słubic na skrzyżowaniu wielu 
szlaków komunikacyjnych i  zwią-
zane z tym natężenie ruchu, a także 
wskazują negatywne skutki ruchu 
tranzytowego, wynikające dla 
miasta z powodu braku obwodnicy.

Przez miasto - obok osiedli miesz-
kaniowych, szkół i przedszkoli - od-
bywa się ruch tranzytowy samo-
chodów ciężarowych. Ruch ten jest 
uciążliwy, powoduje hałas i  silne 
wstrząsy, zanieczyszczenie  środo-
wiska oraz dewastację infrastruk-
tury komunikacyjnej miasta. Duża 
liczba przemieszczających się przez 
miasto samochodów, zwłaszcza 
ciężarowych, ogranicza płynność 
ruchu i w znaczący sposób wpływa 
również na pogorszenie bezpie-
czeństwa pieszych.

Budowa obwodnicy Słubic 
wpisuje się w  pełni w  cele 
główne  i  szczegółowe określone 
w  Programie Budowy Dróg Krajo-
wych na lata 2014-2023, w  szcze-
gólności dotyczące zapewnienia 

efektywnego funkcjonowania 
drogowego transportu osobowego 
i towarowego (skrócenie średniego 
czasu przejazdów) oraz zaspoko-
jenia oczekiwań mieszkańców 
związanych z  bezpieczną i  szybką 
komunikacją. Głównym założe-
niem Programu w zakresie budowy 
obwodnic jest rozwiązanie kwestii 
płynności ruchu poprzez likwidację 
wąskich gardeł na sieci dróg kra-
jowych, wyprowadzenie ciężkiego 
ruchu poza centra miast i poprawa 
funkcjonowania miast najbardziej 
dotkniętych niedogodnościami 
wynikającymi z  ruchu tranzyto-
wego. Do takich miast należy za-
liczyć Słubice, w  których pobliżu 
ruch międzynarodowy i  tranzy-
towy spotyka się z  ruchem regio-
nalnym i  lokalnym, zmierzającym 
do większych ośrodków admini-
stracyjnych. W  2014 roku budowę 
obwodnicy Słubic zaliczono do 
priorytetowych inwestycji w  Stra-
tegii Rozwoju Transportu do 2020 
roku (z perspektywą do 2030 roku).

Rada Powiatu Słubickiego ape-
luje o  uwzględnienie przedstawio-
nych argumentów i  ujęcie przed-
miotowej inwestycji w  Programie 
Budowy Dróg Krajowych na lata 
2014-2023.”

W 76.rocznicę wybuchu II wojny 
światowej, Starosta Słubicki – Piotr 
Łuczyński w  asyście Wiesława Ko-
łoszy - Przewodniczącego Rady 
Powiatu, Społecznego Członka Za-
rządu - Ryszarda Chusteckiego oraz 
Etatowego Członka Zarządu - An-
drzeja Skałuby złożył symboliczną 

wiązankę pod pomnikiem pamięci 
poległych podczas II wojny świa-
towej.

W obchodach uczestniczyli także 
przedstawiciele jednostek podle-
głych, organizacji pozarządowych 
a  także dzieci z  przedszkoli i  szkół 
w Słubicach.

Nowy rok szkolny 
2015/2016 rozpoczęty!

W  dniu 1 września br. w  słubic-
kich szkołach przywitano nowy rok 
szkolny 2015/2016. Na placach i bo-
iskach tradycyjnie odbyły się uro-
czystości, podczas których dyrek-
torzy witali powracającą z  wakacji 
młodzież, grono pedagogiczne oraz 
zaproszonych gości. Ofi cjalna inau-
guracja z  udziałem Starosty Piotra 
Łuczyńskiego odbyła się w  Ze-
spole Szkół Technicznych im. inż. 
Tadeusza Tańskiego w  Słubicach. 
Etatowy Członek Zarządy – An-
drzej Skałuba przywitał nowy rok 

szkolny w Zespole Szkół Licealnych 
im. Zbigniewa Herberta, Społeczny 
Członek Zarządu – Ryszard Chus-
tecki gościł w  Zespole Szkół Eko-
nomiczno-Rolniczych, Radna Rady 
Powiatu – Krystyna Skubisz odwie-
dziła Specjalny Ośrodek Szkolno-
-Wychowawczy.

Przedstawiciele Starostwa Po-
wiatowego życzyli uczniom i  na-
uczycielom owocnego odkrywania 
nauki, rozwoju własnych uzdolnień 
i  zainteresowań,  a  także spokojnej 
pracy dającej satysfakcję. 
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Umowa na zakup mobilnego 
hydraulicznego wału prze-
ciwpowodziowego podpisana

Sala konferencyjna Starostwa podczas XII nadzwyczajnej 
sesji Rady Powiatu Słubickiego świeciła pustkami!
6 sierpnia br. odbyła się XII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Słubickiego, zwołana na wniosek Zarządu Powiatu w celu procedowania nad wnioskiem grupy obywateli 
o przeprowadzenie referendum, którego przedmiotem miałaby być sprzedaż lub dzierżawa majątku Szpitala Powiatowego w Słubicach i udziałów w spółce NZOZ „Szpital 
Powiatowy” w Słubicach sp. z o.o. prywatnemu przedsiębiorcy.

6 września 2015 r. w Międzyrzeczu 
odbyło się XVII Lubuskie Święto Plonów

Niestety, sala konferencyjna pod-
czas sesji świeciła pustkami.

Z  17-osobowego składu Rady na 
sesji stawiło się tylko 9 radnych. 
Zabrakło wszystkich radnych 
z  Klubów PiS i  PSL, w  tym także 
samego pełnomocnika inicjatora 
referendum Amelii Szołtun. Nie-
stawienie się na sesję, dotyczącą 
tak istotnego tematu dla wspól-
noty samorządowej, wywołanego 
zresztą przez nieobecnych radnych, 
wydaje się niezrozumiała i  stawia 
pod znakiem zapytania prawidłowe 
pojmowanie kwestii sprawowania 
mandatu radnego i  treści ślubo-
wania złożonego podczas objęcia 
mandatu.

Powołana na poprzedniej sesji 
z  grona radnych czteroosobowa 
doraźna komisja wydała opinię, że 
wniosek o  przeprowadzenie refe-
rendum nie odpowiada przepisom 
ustawy o  referendum lokalnym 
i  zarekomendowała Radzie Po-
wiatu jego odrzucenie. Komisja 
wskazała m.in. na wadliwość 
pytania referendalnego poprzez 

jego sformułowanie w  sposób 
uniemożliwiający odniesienie 
się do poszczególnych zagadnień 
w  nim zawartych, (tj. odrębnie 
do sprzedaży, dzierżawy majątku 
oraz sprzedaży bądź dzierżawy 
udziałów w  spółce). Podniesiono 
także, że nie wszystkie kwestie 
mające być przedmiotem refe-
rendum mieszczą się w  zakresie 
zadań i  kompetencji organów po-
wiatu, w  związku z  tym wniosek 
może prowadzić do rozstrzygnięć 
sprzecznych z prawem.

Rada Powiatu podjęła uchwałę 
o  odrzuceniu referendum jedno-
głośnie.

Starosta Piotr Łuczyński 
w  krótkim wystąpieniu podzię-
kował radnym przybyłym na sesję 
za odpowiedzialną postawę  i  po-
ważne podejście do swoich obo-
wiązków, a  także za wynik głoso-
wania, który zwolni Zarząd Powiatu 
z wydatkowania z budżetu powiatu 
znacznych środków publicznych, 
jakie należałoby ponieść na  prze-
prowadzenie referendum. 

Uroczystość rozpoczęła msza 
święta odprawiona przez bp Pawła 
Sochę (biskupa seniora diecezji zie-
lonogórsko-gorzowskiej) w intencji 
lubuskich rolników. Następnie za-
proszeni goście oraz mieszkańcy 
wzięli udział w  tradycyjnym koro-
wodzie, który, pomimo deszczowej 
pogody, dotarł na scenę główną do-
żynek. Po części ofi cjalnej, zaczęły 
się prezentacje poszczególnych 
stoisk promocyjnych.

Na stoisku Powiatu Słubickiego 
oprócz materiałów promocyjnych 
można było spróbować regional-
nych smaków. W  tym roku goście 
stoiska częstowani byli pierogami 
oraz kluskami, robionymi wg. 
własnych receptur przez Panie ze 
Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich 
z  Grzmiącej. M.in. to sprawiło, 
że stoisko powiatowe może po-

chwalić się największą liczbą gości 
i  ogromnym zainteresowaniem. 
Kulinarnym specjałom nie mogli 
się oprzeć parlamentarzyści, wo-
jewodowie, starostowie i  burmi-
strzowie z całego województwa.

Powiat Słubicki na dożynkach re-
prezentowali: Piotr Łuczyński – Sta-
rosta Słubicki, Tomasz Stupienko 
– Wicestarosta Słubicki, Stowarzy-
szenie Kobiet Wiejskich z Grzmiącej, 
Pracownicy Wydziału Promocji 
i  Spraw Społecznych. Goście sto-
iska to m.in.: Posłanki Elżbieta 
Rafalska, Krystyna Sibińska oraz 
Senator Helena Hatka. Marszałek 
Województwa Elżbi eta Anna Polak. 
Wojewoda Katarzyna Osos oraz wi-
cewojewoda Jan Świrepo. Radni wo-
jewództwa, m.in. Marek Surmacz, 
Władysław Komarnicki, Klaudiusz 
Balcerzak, Grażyna Dereń (Staro-
ścina Dożynek), Zbigniew Kołodziej 
i Tomasz Możejko i wielu innych.

Wicestarosta słubicki – Tomasz 
Stupienko przy asyście Komen-
danta Państwowej Straży Po-
żarnej – Wojciecha Śliwińskiego 
podpisał umowę na zakup spe-
cjalistycznego sprzętu służącego 
ochronie przeciwpowodziowej, 
służącego do podwyższania 
ziemnych wałów przeciwpowo-
dziowych lub ukierunkowania 
przepływu wód powodziowych, 
stanowiące także samodzielne 
zapory likwidujące zagrożenie 
lokalnych zalań i  podtopień wy-
pełniany wodą. Jest to bardzo 
ważna umowa, która w swoim za-
kresie gwarantuje mieszkańcom 

powiatu słubickiego poprawę 
stanu bezpieczeństwa w  zakresie 
ochrony przeciwpowodziowej 
mieszkańców regionu przygra-
nicznego. 

 Zakup sprzętu realizowany jest 
w  ramach projektu pn.: „Wypraco-
wanie systemu wspólnych trans-
granicznych działań jednostek 
straży pożarnej z  Powiatu Słubic-
kiego i Frankfurtu nad Odrą w przy-
padku wystąpienia zagrożenia 
przeciwpowodziowego w  regionie 
przygranicznym poprzez wspólne 
ćwiczenia z  użyciem technicznego 
sprzętu niezbędnego w  ochronie 
przeciwpowodziowej”.
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Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady 
do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Święto Policji
W słubickiej komendzie odbyły się uroczystości związane z obcho-
dami Święta Policji. Uroczysta akademia była okazją do wspólnego 
spotkania się policjantów, samorządowców jak również przedstawi-
cieli służb mundurowych. Wielu policjantów otrzymało akty mia-
nowania na wyższe stopnie służbowe.

Dzień Kombatanta i Weterana

Spotkanie robocze w ramach realizacji transgranicz-
nego projektu dotyczącego wypracowania systemu 
wspólnych transgranicznych działań na rzecz ochro-
ny przeciwpowodziowej.

Uroczystość z  okazji obchodów 
Święta Policji odbyła się w  sali 
konferencyjnej słubickiej ko-
mendy.  W  uroczystości wzięli 
udział licznie zaproszeni goście, 
a  wśród nich przedstawiciele lo-
kalnych samorządów, prokuratury 
oraz służb mundurowych współ-
pracujących z Policją. Nie zabrakło 
przedstawicieli niemieckiej Policji.

Zgodnie z  ceremoniałem uro-
czystość rozpoczęła się od zło-
żenia meldunku Komendantowi 
Powiatowemu Policji w  Słubicach 
młodszemu inspektorowi Rafałowi 
Wawrzyniakowi oraz oddaniem ho-
norów Sztandarowi.

Komendant Powiatowy podzię-
kował wszystkim policjantom i pra-
cownikom za służbę i  pracę, która 
wymiernie wpływa na poczucie 
bezpieczeństwa mieszkańców po-
wiatu słubickiego. Komendant 
podziękował także za współpracę 
wszystkim zaprzyjaźnionym 
służbom mundurowym, przedsta-
wicielom wymiaru sprawiedliwości 
oraz przedstawicielom instytucji 
państwowych, które współuczest-
niczą w procesie zapewniania ładu 
i  porządku publicznego na terenie 
naszego powiatu. Podczas uroczy-
stości Komendant wspomniał o wy-
różnionym Burmistrzu Słubic oraz 
Burmistrzu Ośna Lubuskiego . Pan 
Tomasz Ciszewicz oraz Pan Stani-
sław Kozłowski zostali wyróżnieni 
medalami „Za zasługi dla Policji” 
podczas wojewódzkich obchodów 
Święta Policji w  Gorzowie Wlkp., 
przez Panią Marszałek Sejmu Mał-
gorzatę Kidawę – Błońską.

Po wystąpieniu powitalnym zo-
stały wręczone akty mianowania 
na wyższe stopnie służbowe, me-
dale i  odznaczenia resortowe oraz 
nagrody.

W  tym roku awans na kolejne 
stopnie policyjne otrzymało 40 
policjantów tutejszej jednostki. 
Ponadto na wniosek Komendanta 
Powiatowego Policji w  Słubicach 
mł.insp. Rafała Wawrzyniaka, 
Starosta Powiatu Słubickiego Pan 
Piotr Łuczyński, Burmistrz Słubic 
Pan Tomasz Ciszewicz, Burmistrz 
Rzepina Pan Sławomir Dudzis, 
Burmistrz Cybinki Pan Marek Koło-
dziejczyk oraz Burmistrz Ośna Lu-
buskiego Pan Stanisław Kozłowski 
wynagrodzili pięciu najlepszych 
funkcjonariuszy naszej jednostki 
nagrodami pieniężnymi. Wyna-
grodzeni zostali: asp. Marek Żelek, 
mł.asp. Przemysław Strzemieczny, 
asp.szt. Ryszard Świerczek, sierż.

szt. Monika Czerwińska, sierż. Mi-
chał Jabłoński.

Policjanci z Komendy Powiatowej 
Policji w  Słubicach wyróżnieni 
z okazji “Święta Policji”.

Na stopień młodszego inspek-
tora policji mianowany został 
Komendant Powiatowy Policji 
w  Słubicach  Rafał Wawrzyniak; 
Na komisarza policji mianowany 
został  Mariusz Dereń; Na stopień 
aspiranta sztabowego policji mia-
nowani zostali: Piotr Świder, Adam 
Tomaśko, Bogumił Buczkowski; 
Na stopień starszego aspiranta po-
licji mianowani zostali:  Sławomir 
Stefaniak, Grzegorz Stępniak, Piotr 
Piskunowicz, Mirosław Ćvitković; 
Na stopień aspiranta policji miano-
wani zostali:  Andrzej Żukrowski, 
Krzysztof Olech, Radosław Kosz; Na 
stopień młodszego aspiranta policji 
mianowani zostali:  Piotr Pawlik, 
Tomasz Kaczmarek; Na stopień 
sierżanta sztabowego policji mia-
nowani zostali: Wojciech Woźniak, 
Krzysztof Szyszko, Adrian Kasik, 
Agnieszka Kaczmarek; Na stopień 
starszego sierżanta policji miano-
wani zostali:  Tomasz Gradowski, 
Małgorzata Żok, Dawid Kosicki; 
Na stopień sierżanta policji miano-
wany został:  Sebastian Zawadzki, 
Janusz Worona, Dariusz Trojan, 
Sebastian Stojanowski, Tomasz 
Rożnowski, Michał Pośpiech, To-
masz Murmyło, Tomasz Mistrzak, 
Sylwester Kujawa, Radek Komarski, 
Jakub Komar, Michał Jabłoński, 
Jakub Hen; Na stopień starszego 
posterunkowego policji mianowani 
zostali:  Arkadiusz Sawościanik, 
Michał Niziałek, Łukasz Mejsner, 
Paweł Kasowski, Emilia Karasińska, 
Mateusz Bryszewski.

Za wzorowe, wyjątkowo su-
mienne wykonywanie obowiązków 
wynikających z  pracy zawodowej 
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej 
odznaczył Medalem Srebrnym za 
Długoletnią Służbę: st.asp. Da-
riusza Ludwiczyńskiego, sierż.szt. 
Stanisława Tyszkiewicza, Medalem 
Brązowym za Długoletnią Służbę, 
Joannę Łazarczyk

W  uznaniu szczególnych zasług 
i  osiągnięć służbowych w  zakresie 
ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz 
utrzymania bezpieczeństwa i  po-
rządku publicznego, Minister Spraw 
Wewnętrznych nadał Brązową Od-
znakę „Zasłużony Policjant”: st.asp. 
Małgorzacie Taszarek, asp.szt. Ro-
bertowi Tomali, st.asp. Marcinowi 
Walczakowi, st.asp. Bogusławowi 
Wasileskiemu.

4 września br. w  sali konferen-
cyjnej Starostwa odbyło się pierwsze 
posiedzenie Powiatowej Społecznej 
Rady do Spraw Osób Niepełno-
sprawnych kolejnej kadencji. Skład 
osobowy Rady powołał Starosta za-
rządzeniem Nr 52/15 z  27 lipca br. 
spośród kandydatów zgłoszonych 
przez działające na terenie powiatu 
organizacje pozarządowe oraz jed-
nostki samorządu terytorialnego. 
W skład Rady weszli: p. Urszula Ol-
szowska - przedstawiciel Polskiego 
Towarzystwa Walki z  Kalectwem,                   
p. Renata Surdyk – reprezentująca 
Stowarzyszenie Osób Niedosłyszą-
cych i  Głuchych, p. Elżbieta Troja-
nowska z Polskiego Stowarzyszenia 
Diabetyków, p. Anna Pokrzywka 
wskazana przez Gminę Ośno Lubu-
skie oraz p. Grzegorz Dereń – przed-
stawiciel Gminy Górzyca.

Na posiedzeniu Rada dokonała 
wyboru swoich władz. Przewodni-
czącym i  wiceprzewodniczącą, tak 
jak w  poprzedniej kadencji, zostali 
p. Grzegorz Dereń oraz p. Urszula 
Olszowska,      natomiast funkcję se-
kretarza objęła p. Anna Pokrzywka.

W  dalszej części obrad Rada za-
poznała się z  przepisami określa-

jącymi jej zadania i  tryb działania, 
a  następnie dyskutowała nad pro-
jektem uchwały Rady Powiatu 
Słubickiego dotyczącej rozdyspo-
nowania dodatkowych środków 
w wysokości                    38 tys. 347 zł 
przyznanych powiatowi na 2015 rok 
przez Państwowy Fundusz Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Po krótkiej dyskusji i  wysłuchaniu 

wyjaśnień dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w  Słu-
bicach Rada pozytywnie zaopinio-
wała powyższy projekt uchwały, 
zakładający przeznaczenie dodat-
kowych środków na dofi nanso-
wanie zaopatrzenia osób niepełno-
sprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, 
przedmioty ortopedyczne i  środki 
pomocnicze.

W  dniu 1 września w  Słubickim 
Centrum Organizacji Pozarządo-
wych Piotr Łuczyński – Starosta 
Słubicki i Krystyna Skubisz – Radna 
Rady Powiatu wzięli udział w Dniu 
Kombatanta  i  Weterana zorgani-
zowanego przez Miejsko-Gminne 
Stowarzyszenie Kombatantów 
Rzeczypospolitej Polskiej i  Byłych 
Więźniów Politycznych w  Słubi-
cach.

Starosta złożył na ręce komba-
tantów podziękowania za aktywną 
działalność na rzecz lokalnej spo-
łeczności Powiatu Słubickiego.

W dniu 27.08.2015 r. Komendzie 
Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w  Słubicach odbyło się 
kolejne spotkanie grupy robo-
czej w  ramach realizacji projektu 
trans granicznego pn. „ Wypraco-
wanie systemu wspólnych trans-
granicznych działań jednostek 
straży pożarnej z  powiatu Słu-
bickiego i  Frankfurtu nad Odrą 
w  przypadku wystąpienia zagro-
żenia przeciwpożarowego w  re-
gionie przygranicznym poprzez 
wspólne ćwiczenia z użyciem tech-
nicznego sprzętu niezbędnego 
w  ochronie przeciwpowodziowej” 
w którym wzięli udział przedstawi-
ciele Benefi cjenta projektu z Frank-
furtu nad Odrą oraz przedstawiciele 
Partnera projektu ze Słubic.

Podczas spotkania omówiono 
stan realizacji terminarza projektu 
jak również kwestie związane 
z  uzyskaniem dodatkowego dofi -
nansowania i planowanych działań 
w  tym zakresie. Wyznaczono rów-
nież terminy ćwiczeń z użyciem za-
kupionego sprzętu po obu stronach 

granicy jak również dyskutowano 
na temat przeprowadzenia warsz-
tatów interkulturowych oraz prze-
biegu już realizowanych treningów 
językowych, które odbywają się we 
Frankfurcie nad Odrą dla polskich 
i  niemieckich funkcjonariuszy 
Straży Pożarnej. Termin kolej-
nego spotkania ustalono na dzień 

08.09.2015r., we Frankfurcie nad 
Odrą.

Projekt jest realizowany w  ramach 
Europejskiej Współpracy Terytorialnej 
- Programu Operacyjnego Współpracy 
Transgranicznej Polska (województwo 
lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013. 
Łączna kwota projektu to 320 622,77 
Euro.
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Komunikat Starosty Słubickiego. 
Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? 
Najważniejsze numery telefonów. 
W ostatnich okresie w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia tzw. 
dopalaczami. Do szpitali trafi ły osoby z ostrym zatruciem organizmu. 
Włączając się w akcję informacyjną Ministerstwa Edukacji Narodowej, do-
tyczącą m.in. skutków zażywania dopalaczy, możliwości leczenia, wsparcia 
i  informacji w  zakresie przeciwdziałania i  pomocy dzieciom, uprzejmie 
informuję, że na stronie: http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/
dopalacze-gdzie-szukac-pomocy-najwazniejsze-numery-telefonow.htm 
znajdują się numery telefonów, pod którymi udzielana jest bezpłatna 
pomoc telefoniczna dla dzieci, rodziców i nauczycieli.

Spotkanie Społecznego Komitetu 
Budowy Pomnika 

14 września w Urzędzie Miejskim 
w  Słubicach odbyło się spotkanie 
Społecznego Komitetu Budowy Po-
mnika Pamięci Zesłańców Sybiru 
i Niepodległości. Komitet powstał 27 
lutego tego roku. W  jego skład we-
szły osoby reprezentujące wiele or-
ganizacji i środowisk, m.in. Związek 
Sybiraków Koło w  Słubicach, Sto-
warzyszenie Miłośników Ziemi Słu-
bickiej, Komisja Zakładowa NSZZ 
„Solidarność” przy PEKAES S.A. 
w  Słubicach, Polski Związek Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów w Słu-
bicach, Stowarzyszenie „Nasza Mała 
Ojczyzna”, Związek Nauczycielstwa 
Polskiego.

Celem spotkania było przedsta-
wienie przez artystę rzeźbiarza 
Roberta Sobocińskiego projektu 
pomnika. W  prezentacji i  pa-

nelu dyskusyjnym uczestniczyły 
wszystkie strony zaangażowane 
w to przedsięwzięcie. Wicestarosta 
Słubicki – Tomasz Stupienko za-
pewnił wszystkich uczestników 
o  pełnym wsparciu Powiatu Słu-

bickiego dla tej inicjatywy. W  spo-
tkaniu uczestniczyły także władze 
miejskie, Burmistrz Słubic – To-
masz Ciszewicz i  Przewodniczący 
Rady Miejskiej w  Słubicach – Ma-
riusz Olejniczak

Spotkanie przedstawicieli 
Zarządu Powiatu 
z mieszkańcami Rzepina

W  czwartek 5 sierpnia w  Domu 
Kultury w Rzepinie odbyło się spo-
tkanie mieszkańców tego miasta 
z  Zarządem Powiatu i  Prezesem 
Wojciechem Włodarskim ze słu-
bickiego szpitala. Rozmawiano 
głównie o  tematyce szpitala po-
wiatowego w  Słubicach, ale rów-

nież powiatowych jednostek, czyli 
Powiatowego Ośrodka Wsparcia 
i  Działu Fizjoterapii w  Rzepinie.
Zarząd Powiatu reprezentowali 
Piotr Łuczyński- Starosta Słubicki 
i  Tomasz Stupienko - Wicestarosta 
Słubicki.

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2015/16 
w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Słubicach

Punktualnie o  godzinie 9.00 we 
wtorek 1 września cała społecz-
ność szkolna i  dzieci z  oddziałów 
przedszkolnych zgromadziła się na 
sali gimnastycznej, aby rozpocząć 
w  sposób podniosły nadchodzący 
rok szkolny. Uroczystość rozpo-
częła się od odśpiewania hymnu 
państwowego. 

Następnie głos zabrała pani dy-
rektor Wanda Suchacka, która 
wszystkich zgromadzonych uro-
czyście powitała, jednocześnie 
przypominając uczniom  histo-
ryczną datę 1 września 1939 r.- dzień 
rozpoczęcia II Wojny Światowej. 

Później przedstawiła uczniom 
wychowawców poszczególnych od-
działów klasowych życząc w  roku 
szkolnym owocnej pracy. Swoją 
obecnością w tym dniu  zaszczyciła 
nas pani Krystyna Skubisz Radna 
Rady Powiatu Słubickiego, która 

odczytała list od  pana Starosty 
Piotra Łuczyńskiego. Następnie  po 
ofi cjalnym rozpoczęciu roku szkol-
nego uczniowie wraz ze swoimi 

wychowawcami rozeszli się do klas, 
aby zapoznać się z  tym co przed 
nimi w  kolejnych dniach  zdoby-
wania wiedzy.

Takiej imprezy sportowej jeszcze 
w  Słubicach nie było. Rozpoczęły 
się fi rmowane przez SOSiR i  Po-
wiat Słubicki wydarzenia sportowe 
promujące zdrowy i  aktywny tryb 
życia. Pierwszym z  nich był Słu-
bicki Festiwal Biegowy.

Festiwal to dwie imprezy 
w  jednej. Najpierw swój festyn 
biegowy miały dzieci, a  następnie 
dorośli (blisko setka) wyruszyli na 
trasę z  przeszkodami. Na 1,5 ki-
lometrowej trasie organizatorzy 
przygotowali bardzo ciekawe 
przeszkody, m.in. opony, równo-
ważnia, zasieki czy pajęczyna, które 
uczestnicy mieli do pokonania 
dwukrotnie. Najlepiej z  tym zada-
niem w  kategorii kobiet rocznika 
poniżej 1984 roku poradziły sobie 
Katarzyna Łucyk ze Stołężyna, 
Natalia Walus ze Słubic i  Ewa Kie-
drowicz z  Kunowic. U  młodszych 
pań pierwsza trójka to Ewelina 
Kwiatkowska (Słubice), Joanna 
Sobkowiak (Gorzów WLKP) i  Ewa 
Janiak (Cybinka). U  panów nato-
miast pierwsze trójki odpowiednio 
wyglądały następująco: Tomasz 
Świtalski (Szczecin), Tomasz No-
wakowski (Pyrzyce), Łukasz Najder 

(Słubice) oraz Marcin Kiedrowicz 
(Kunowice), Ireneusz Lubiatowski 
(Gubin) i  Paweł Kołosza (Słubfurt). 
Wielkie emocje towarzyszyły rów-
nież ceremonii zakończenia. Naj-
lepsi otrzymali nagrody rzeczowe, 
a  wśród wszystkich rozlosowano 
telewizor, rower i  tablety. Warto 
dodać, że wszystkie szesnaście 
eventów sportowych w  ramach 
projektu pn. „Profi laktyka chorób 
układu krążenia i  promocja zdro-
wego trybu życia w  powiecie słu-
bickim” będą dla uczestników 
zupełnie darmowe. Jeśli do tego 
dodamy bogate pakiety startowe, 
kolorowe dmuchańce dla dzieci 
i  posiłki regeneracyjne, a  także to 
co najważniejsze wspaniałe emocje 
sportowe to udział w kolejnych pro-
pozycjach wydaje się nieodzowny. 
Pełne informacje, komunikaty i re-
gulaminy znajdują się na stronie 
internetowej SOSiR Słubice.

Pobiegli 
z przeszkodami
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Starosta Powiatu Słubickiego ogłasza

drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych 

w Lubieniu gmina Ośno Lubuskie

L.p.
Działka ewidencyjna Położenie 

nieruchomości
Nr księgi wieczystej

Opis 

nieruchomości

Cena 

wywoławcza [zł]
Wadium [zł]

Nr Pow. [ha]

1. 26 0,54
Lubień

gm. Ośno Lub
GW1U/00001507/8 zabudowane 34.000,00 3.400,00

Termin przeprowadzonego poprzedniego przetargu: 28.05.2015 r.

Do ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w stawce 23%.

1. Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone ograniczonym  prawami rzeczowymi i nie ma prze-

szkód prawnych w rozporządzaniu nimi.

2. Dla ww. nieruchomości nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ośno Lub. 

nieruchomości zlokalizowane są w obszarze zabudowy wsi oraz rolniczej działalności produkcyjnej.

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu lub obligacjach Skarbu Państwa na rachunek 

bankowy Starostwa Powiatowego w Słubicach nr 15 8369 0008 0063 7248 2000 0100 w Banku Spółdzielczym O/Słubice, 

nie później niż 3 dni przed przetargiem. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy 

Starostwa lub dostarczenia wadium do Starostwa Powiatowego w Słubicach, pok. nr 205. Wadium wpłacone przez uczest-

nika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba wygrywająca przetarg 

uchyli się od zawarcia aktu notarialnego, wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedawcy. Koszt sporządzenia aktu no-

tarialnego ponosi nabywca.

4. Przetarg odbędzie się dnia 10 września 2015 roku o godz. 1200 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. 

Piłsudskiego 20 w Słubiach. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna się okazać stosownymi pełnomoc-

nictwami.

5. Zastrzegam sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 

Dodatkowych informacji o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Słubicach, pokój nr 202, 201 lub pod nr tel. 95-7592039, 95-7592040 oraz 

e-mail: a.sliwinska@powiatslubicki.pl, h.pawlowska@powiatslubicki.pl

Słubice, 2015-08-04

Wiadomości z powiatu: Cybinka, Górzyca, Ośno Lubuskie, Rzepin, Słubice

Bieg „Słubicka 10-tka”
26 lipca 2015 r. odbył się bieg „Słubicka 10-tka” na który tłumnie 
stawili się mieszkańcy naszego powiatu. Trasa dziesięciokilometro-
wego biegu rozpoczynała się i kończyła na Stadionie Słubickiego 
Ośrodka Sportu i  Rekreacji i  wiodła przez następujące ulice Słu-
bic:  START - ul. Sportowa – ul. Rzepińska – ul. Narutowicza – Plac 
Bohaterów – Plac Wolności – Plac Jana Pawła II – ul. Narutowicza 
– ul. Rzepińska – ul. Sportowa – stadion olimpijski SOSIR Słubice 
- META 

V POWIATOWA SPARTAKIADA 
W SPORTACH OBRONNYCH
Tegoroczna, V już edycja „Powiatowej spartakiady w sportach obronnych, pracowników jednostek or-
ganizacyjnych, służb, inspekcji i straży powiatu oraz urzędów gmin objętych Powiatem Słubickim”, od-
była się na terenie boiska sportowego i terenów przy boisku w miejscowości Grzmiąca.

Uczestników Spartakiady powitał 
Wicestarosta Słubicki – Tomasz 
Stupienko, który życzył wszystkim 
zawodnikom zajęcia miejsca na po-
dium oraz uczciwej rywalizacji. Do 
życzeń przyłączył się Burmistrz Cy-
binki – Marek Kołodziejczyk, który 
również przybył na rozpoczęcie 
Spartakiady. Do udziału w  tego-
rocznych zawodach zgłosiło się 16 

trzyosobowych drużyn i  tyle samo 
stawiło się na boisku sportowym 
w Grzmiącej w piątkowy poranek 11 
września 2015 r.

Uczestnicy Spartakiady mieli 
okazję rywalizować w  następują-
cych konkurencjach:  strzelanie 
z  wiatrówki, rzut granatem ćwi-
czebnym na celność, marsz wg 
mapy, udzielanie pomocy przedme-

Nasi zawodnicy na Ironman 70.3 Gdynia

Kolejna impreza be 
activ już za nami!

Pierwsza impreza tego typu w 
Słubicach przyciągnęła amato-
rów wyczynowego ścigania się 
po górkach na rowerach MTB 
nie tylko z powiatu słubickiego. 
Zorganizowana przez Słubic-
ki Ośrodek Sportu i Rekreacji 
impreza wiodła przez tereny 
parkowe przy stadionie olimpij-
skim w Słubicach i okazała się 
być bardzo wymagającą trasą. 

O godzinie 12:00, 1 sierpnia 2015 
r. na starcie pojawiły się osoby, które 
zadeklarowały udział w wyścigu na 
dystansie 4 km (4 razy jedna pętla 
długości 1 km).

Po wyścigu kategorii „VIP” odbył 
się wyścig główny na dystansie 
24 km (6 razy jedna pętla długości 
4km). Najszybszym zawodnikiem 
na dystansie 24 km był Andrzej Wo-
rona z czasem 0:58:20 a wśród ko-
biet zwyciężyła Agnieszka Gabrysz 
z czasem 1:03:18. Gratulujemy.

W  dniu 05.09.2015 r. reprezentacja Powiatu Słubickiego w  skła-
dzie: Tomasz Stupienko, Krzysztof Czak i Krzysztof Murdza, wzięła 
udział w VI Drużynowym Biegu Winobraniowym w Zielonej Górze. 
Każda z  osób pokonała 2500m trasy, biegnącej w  ścisłym centrum 
miasta. Łączny czas ekipy: 32’39’’ pozwolił zająć 47 miejsce na 237 
drużyn. Gratulujemy!

Zawodników było ok. 250 
– to wielki sukces tej imprezy, 
zwłaszcza, że została zorganizo-
wana po raz pierwszy w Słubicach. 
Najszybszym na mecie okazał się 
być Karol Cząstka – z czasem 33:17.

Serdecznie wszystkim gratulu-
jemy i  dziękujemy serdecznie za 
udział w  biegu. Słubicka 10-tka to 
impreza realizowana przez Słu-

bicki Ośrodek Sportu i  Rekreacji 
w  ramach projektu realizowanego 
przez Powiat Słubicki: „Profi lak-
tyka chorób układu krążenia i pro-
mocja zdrowego stylu życia w  Po-
wiecie Słubickim” fi nansowanego 
w  ramach Programu PL13 „Ogra-
niczenie społecznych nierówności 
w  zdrowiu” ze środków Norwe-
skiego Mechanizmu Finansowego 
oraz budżetu państwa

Akcent powiatu słubickiego 
na IRONMAN 70.3 Gdynia 
Poland. - 11 miejsce!

W sztafecie na dystansie sprint 
wzięli udział: Michał Mazurek 
(pływanie 750 m), Krzysztof 
Murdza (jazda rowerem 21 km) 
i Tomasz Stupienko (bieg 5 km).

dycznej, alfabet Morse’a, pokonanie 
terenu czołganiem przez pełzanie, 
sztafeta sprawnościowa, sztafeta 
urzędnika, budowanie ukrycia, rzut 
lotką do tarczy, strzelanie z  łuku, 
pożarniczy tor przeszkód. 

W  rolę sędziów poszczególnych 
konkurencji Spartakiady wcielili się 
funkcjonariusze Straży Granicznej.

Zwycięzcą „V powiatowej spar-
takiady w  sportach obronnych” 
została reprezentacja Niepublicz-
nego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
„Szpital Powiatowy” w  Słubicach 
Sp. z o. o., która zdobyła tytuł naj-
lepszej drużyny i  odebrała Puchar 
Przechodni Starosty Słubickiego 
oraz Puchar Przechodni Dyrektora 
Wydziału Bezpieczeństwa i  Zarzą-
dzania Kryzysowego Lubuskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w  Go-
rzowie Wlkp. Drugie miejsce wy-
walczyła reprezentacja Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Po-
żarnej w Słubicach, a trzecie zajęła 
reprezentacja Urzędu Miejskiego 
w  Rzepinie. Po wręczeniu nagród, 
dyplomów i  podziękowań wszyscy 
uczestnicy Spartakiady zaproszeni 
zostali na zasłużony ciepły posiłek.

Organizacja Spartakiady miała na 
celu: popularyzowanie zagadnień 
związanych z  obronnością kraju 
i  obroną cywilną, podnoszenie 
umiejętności sportowo-obron-
nych i ratowniczych, kształtowanie 
u  kadry samorządowej odporności 
psychofi zycznej, dyscypliny oraz 
umiejętności współdziałania w  ze-
spole, sprawdzenie wiedzy i  umie-
jętności racjonalnych zachowań 
w  niestandardowych sytuacjach 
zarówno indywidualnie jak i zespo-
łowo oraz naukę udzielania pierw-
szej pomocy przedmedycznej przy 
użyciu defi brylatora AED.
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Zarząd Powiatu Słubickiego ogłasza

pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Słu-

bickiego

L.p.
Położenie

nieruchomości

Działka 

numer

Powierzchnia 

działki [ha]
KW nr

Cena 

wywoławcza [zł]
Wadium [zł]

1.
Starościn, obręb 

Lubiechnia Wielka
666 6,3338 GW1S/00020876/2 285.500,00 30.000,00

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (jedn. tekst – Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). 

1. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma prze-

szkód prawnych w rozporządzaniu nią.

2. Dla powyższej działki brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzepin – teren istniejących lasów 

i korytarzy ekologicznych.

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1) wniesienie wadium w pieniądzu nie później niż 3 dni przed przetargiem. 

Wadium należy wpłacać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Słubicach nr 15 8369 0008 0063 7248 2000 

0100 w Banku Spółdzielczym O/Słubice. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na konto Starostwa;

2) okazanie oryginału dowodu wniesienia wadium organizatorowi przetargu bezpośrednio przed otwarciem przetargu,

3) osoby fizyczne/ reprezentanci osób prawnych lub innych podmiotów wylegitymują się ważnym dowodem tożsamości,

4) reprezentanci osób prawnych lub innych podmiotów stający do przetargu – okażą dokument potwierdzający prawo do 

reprezentowania (aktualny odpis z KRS, statut lub umowę spółki lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej – 

wydane nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu, w przypadku kopii – powinny być parafowane za zgodność z ory-

ginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta – zgodnie z zasadą prezentacji).

4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. 

Jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia aktu notarialnego, wpłacone wadium przepada na rzecz sprze-

dawcy. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu. Koszt 

sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.

5. Przetarg odbędzie się 23 września 2015 roku o godz. 1200 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsud-

skiego 20 w Słubiach. 

6. Termin i miejsce zawarcia umowy sprzedaży wyznaczy właściciel w ciągu 21 dni, licząc od dnia zamknięcia przetargu, 

o czym powiadomi nabywcę nie później niż na 7 dni przed terminem zawarcia umowy sprzedaży. 

7. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. 

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nie-

ruchomościami Starostwa Powiatowego w Słubicach, pokój nr 202, 201 lub pod nr tel. 95-7592039, 95-7592040 

oraz e-mail: a.sliwinska@powiatslubicki.pl, h.pawlowska@powiatslubicki.pl,

Słubice, dnia 2015-08-…

          

Starosta Powiatu Słubickiego ogłasza

pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

L.p.

Działka ewidencyjna
Położenie 

nieruchomości

Nr księgi 

wieczystej

Opis

nieruchomości

Cena 

wywoławcza [zł]
Wadium [zł]

Nr
Pow.

[ha]

1. 649/1 0,0492

Słubice

ul. Jedności 

Robotniczej 15

GW1S/00014446/4 zabudowana  2.411.000,00 24.000,00

Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest: 

budynkiem biurowym o  pow. zabudowy 202 m2 i  pow. użytkowej 700,54 m2, czterokondygnacyjnym, podpiwniczonym 

w 50%, poddasze w części użytkowe,

budynkiem garażowym o pow. zabudowy 42 m2, składającym się z dwóch boksów garażowych, dojazd od jednokierunkowej 

ulicy Mickiewicza przez działki nr 652/1, 652/3 i 649/3.

Cena nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o po-

datku od towarów i usług (j.t. - Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). 

1. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym i nie ma przeszkód 

prawnych w rozporządzaniu nią.

2. Zgodnie z obowiązującym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Centrum miasta Słubic” zatwierdzo-

nym uchwałą nr XXVII/265/01 Rady Miejskiej z dnia 29 marca 2001 r. dla nieruchomości obowiązuje zapis:

6.01 - przeznaczenie terenu dla funkcji usługowej i ewentualnie z funkcją mieszkaniową jako uzupełniającą. Wyznacza się 

nowe tereny pod zabudowę zgodnie z rysunkiem planu. Powyższe dotyczy zarówno zabudowy narożników ulicy Mickiewi-

cza z ulicą Dąbrówki, jak i ulicą Jedności Robotniczej. Ustala się wysokość zabudowy w nawiązaniu do istniejących obiektów, 

a linie zabudowy według rysunku planu. Od ulicy Mickiewicza należy przewidzieć dojazd do wnętrza zespołu w postaci luki 

w zabudowie bądź w rodzaju przejazdu bramowego. Dopuszcza się możliwość rozbudowy i nadbudowy na działce narożnej 

ul. Jedności Robotniczej z Aleją Młodzieży Polskiej. Dla nowego obiektu należy utrzymać dotychczasową linię zabudowy 

i funkcję usługową co najmniej w parterze budynku.

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu lub obligacjach Skarbu Państwa na rachunek 

bankowy Starostwa Powiatowego w Słubicach nr 15 8369 0008 0063 7248 2000 0100 w Banku Spółdzielczym O/Słubice, 

nie później niż 3 dni przed przetargiem. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy 

Starostwa lub dostarczenia wadium do Starostwa Powiatowego w Słubicach, pok. nr 205. Wadium wpłacone przez uczest-

nika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba wygrywająca przetarg 

uchyli się od zawarcia aktu notarialnego, wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedawcy. Koszt sporządzenia aktu no-

tarialnego ponosi nabywca.

4. Przetarg odbędzie się dnia 24 września 2015 roku o godz. 1200 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. 

Piłsudskiego 20 w Słubiach. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna się okazać stosownymi pełnomoc-

nictwami.

5. Zastrzegam sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów. 

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nie-

ruchomościami Starostwa Powiatowego w Słubicach, pokój nr 202, 201 lub pod nr tel. 95-7592039, 95-7592040 oraz e-

-mail: a.sliwinska@powiatslubicki.pl, h.pawlowska@powiatslubicki.pl

Słubice, 2015-07-13

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU SŁUBICKIEGO

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Słubicach, na okres 21 dni wywieszo-

no wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych na terenie 

Terminala w Świecku, gm. Słubice. Wykaz wywieszono w dniu 07.09.2015 r.

www.bip.powiatslubicki.pl

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU SŁUBICKIEGO

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Słubicach, na okres 21 dni wywieszo-

no wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych na terenie 

Terminala w Świecku, gm. Słubice. Wykaz wywieszono w dniu 14.08.2015 r.

www.bip.powiatslubicki.pl

Wiadomości z powiatu: Cybinka, Górzyca, Ośno Lubuskie, Rzepin, Słubice

Zajęcia na świeżym 
powietrzu
Piękna, słoneczna pogoda i  wysoka temperatura sprawiły, że dla 
uczestników Powiatowego Ośrodka Wsparcia w  Rzepinie zostały 
zorganizowane zajęcia poza Ośrodkiem.

W  ubiegłym tygodniu spędzi-
liśmy praktycznie cały dzień na 
działce, gdzie rozpaliliśmy ognisko, 
w którym piekliśmy ziemniaki oraz 
grill, na którym smażyliśmy kieł-
basy i  kaszanki. Dodatkiem do po-
traw z grilla była sałatka ze świeżych 
warzyw, którą wcześniej uczestnicy 
przygotowali w Ośrodku. Wszystkie 
warzywa pochodziły z  naszej 
działki, więc były całkowicie ekolo-
giczne. Wczoraj wybraliśmy się nad 
jezioro Długie w  Rzepinie. Wyjazd 
i  spędzenie czasu na świeżym 
powietrzu, w  otoczeniu pięknych 
lasów rzepińskich był strzałem 

w  dziesiątkę. Część uczestników 
Ośrodka grała w  bule, niektórzy 
czytali książki a cześć kąpała się. Ra-
townik pełniący dyżur nad jeziorem 
przedstawił nam zasady bezpiecz-
nego korzystania z kąpieliska, prze-
strzegał przed lekkomyślnością 
i brawurą w wodzie. Zaprezentował 
także sprzęt ratowniczy, który jest 
na wyposażeniu stoiska ratowni-
czego. Na plaży zjedliśmy również 
przygotowany poczęstunek. Ciepła 
pogoda, orzeźwiająca woda, lekki 
wiaterek w  cieniu, czego chcieć 
więcej…! 

POW Rzepin 
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Reklama

Reklama

668 030 562 (24h)

Weekend z fi lharmonią 
i baletem we Frankfurcie

Pierwszy koncert fi lharmoniczny tego sezonu artystycz-
nego to mieszanka hitów muzyki klasycznej. Tematy 
z Bolera Ravela, Wolnego strzelca Webera czy koncertu 
skrzypcowego Mendelssohna znane są wszystkim, nie 
tylko znawcom muzyki poważnej. Partię solową na 
skrzypcach wykona Hyeyoon Park, wschodząca gwiazda 
światowej wiolinistyki, a całość poprowadzi maestro Ho-
ward Griffi  ths. 

Carl Maria von Weber: Uwertura »Wolny strzelec« 
Felix Mendelssohn: Koncert skrzypcowy e-moll op. 64 
George Enescu: Rumuńska rapsodia Nr. 1 A-Dur op. 11,1 
Maurice Ravel: Bolero
Hyeyoon Park, skrzypce; Howard Griffi  ths, dyrygent

Klasyczna historia we współczesnej choreografi i. Urze-
kający taniec i wspaniała scenografi a uzupełniona efek-
tami fi lmowymi to chyba wystarczająca rekomendacja 
do oderwania się na chwilę od rzeczywistości. W roli 
Odette  wystąpi wielokrotnie nagradzana primabalerina 
Greta Data.

Choreografi a i reżyseria: 
Gundula Peuthert /Staatstheater Cottbus 

Bilety na oba wydarzenia – w specjalnej cenie 
5 EUR – do nabycia tylko w kasie Słubickiego 
Miejskiego Ośrodka Kultury

piątek, 25 września 2015, godzina 19:30 
Filharmonia C.P.E. Bacha we Frankfurcie nad Odrą
I koncert fi lharmoniczny

niedziela, 27.09.2015, 15:00 Forum Kleista
SCHWANENSEELE - balet na motywach 
"Jeziora Łąbędziego" Piotra Czajkowskiego


