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Od 1 września działa nowy dworzec autobusowy, wybudowany 
przez gminę w sąsiedztwie magistratu. Do dyspozycji pasażerów 
jest poczekalnia, toaleta, w budynku znajduje się też kasa 
biletowa i miejsce dla kierowców. Na zewnątrz jest zadaszony 
peron i duży parking z wydzielonymi miejscami dla osób 
niepełnosprawnych.  str. 2

Dziewczęta ze Szkoły Podstawowej nr 1, które trenują w barwach UKS Jedynka 
Słubice, zostały zaproszone 25 sierpnia wraz z prezesem klubu i trenerem 
Jerzym Grabowskim oraz trenerem Pawłem Rafalskim na sesję rady 
miejskiej. Podziękowano im za bardzo dobre wyniki uzyskane w tym roku, 
m.in. mistrzostwo województwa lubuskiego i udział w ogólnopolskim fi nale 
Szczypiorniaka na Orlikach 2016.  str. 6

1 września w południe na placu 
Sybiraków odbyły się gminne 
uroczystości związane z 77. rocz-
nicą wybuchu II wojny światowej. 
Uczestniczyli w nich kombatanci, 
przedstawiciele różnych środo-
wisk, harcerze, dzieci i młodzież, 
władze gminy, radni oraz delegacja 
z Frankfurtu na czele z nadburmi-
strzem Martinem Wilke.  str. 2

17-letni Grzegorz Trzmielewski 

z Drzecina skonstruował statek z 80 

tys. zapałek! Stworzony przez niego 

model Daru Młodzieży ma 2 metry 

długości i ok. 130 cm wysokości 

i jest największym tego typu stat-

kiem w Polsce. Można go podziwiać 

w słubickiej bibliotece miejskiej. 

 str. 4

To są nasze prawdziwe asy!
25 uczniów, przez cały rok szkolny, będzie dostawać stypendia od gminy. Wśród nich są m.in. gimnazjalistka z „dwójki” 
Oliwia Mizerska, która poprzedni rok szkolny skończyła ze średnią ocen 6,00, Tymoteusz Tokarski (5,70), Jakub 
Żygielewicz (5,69), Piotr Codogni (5,60), Dymitr Łazdowski (5,60), Hubert Kossiński (5,55) i Nikola Poddebniak (5, 36). 

25 sierpnia, podczas sesji rady miej-
skiej gościliśmy uczniów szkół 
podstawowych i  gimnazjów, wy-
różnionych stypendiami za bardzo 
dobre wyniki w nauce i inne sukcesy, 
a  także ich rodziców. Żeby sięgnąć 
po stypendium, które wynosi 150 
zł miesięcznie i  jest przyznawane 
przez 10 miesięcy, trzeba spełnić 
jedno z  następujących kryteriów: 
skończyć poprzedni rok szkolny 
z wyróżnieniem lub mieć najwyższą 
średnią ocen w szkole, uzyskać tytuł 
fi nalisty lub laureata w konkursach 
przedmiotowych lub zdobyć jedno 
z  pierwszych trzech miejsc w  kon-
kursach, zawodach sportowych, ar-
tystycznych na szczeblu co najmniej 
wojewódzkim i  mieć minimum 
ocenę dobrą z  zachowania. W  ub. 
roku stypendystów było 23 uczniów, 
w tym jest ich 25. 

W  Szkole Podstawowej nr 1 sty-
pendia dostali: Michalina Gront-
kowska (laureatka wojewódzkiego 
konkursu z  historii, I  miejsce w  fi -
nale wojewódzkim Ogólnopolskiego 
Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt 
„Szczypiorniak na Orlikach 2016”), 
Cyprian Jurkowski (laureat woje-
wódzkiego konkursu z matematyki, 
fi nalista wojewódzkiego konkursu 
z historii oraz z przyrody, zdobywca 
drużynowo II miejsca w  fi nale lu-
buskim „Szczypiorniak na Orlikach 
2016”), Amelia Korczak (laureatka 
wojewódzkiego konkursu z  mate-
matyki, fi nalistka wojewódzkiego 
konkursu z  przyrody, wyróżniona 
za bardzo dobry wynik w  Między-
narodowym Konkursie „Kangur 
matematyczny) oraz Maciej Smoląg 
(laureat wojewódzkiego konkursu 
z  matematyki, fi nalista wojewódz-
kiego konkursu z  przyrody, wy-
różniony za bardzo dobry wynik 
w  Międzynarodowym Konkursie 
„Kangur matematyczny”, zdobywca 
II miejsca w rywalizacji drużynowej 
w fi nale lubuskim chłopców „Szczy-
piorniak na Orlikach 2016”). 

Czterech uczniów będzie też do-
stawać stypendia w  Szkole Podsta-
wowej nr 2. Wśród nich są: Michalina 
Bielecka (fi nalistka wojewódzkiego 

konkursu z  matematyki, wyróż-
niona także za bardzo dobry wynik 
w  Międzynarodowym Konkursie 
„Kangur matematyczny”, fi nalistka 
w  Ogólnopolskim Konkursie Ma-
tematycznym „Orzeł), Piotr Co-
dogni i  Dymitr Janusz Łazdowski 
– obaj mają najwyższą średnią ocen 
w  szkole – 5,60 oraz Paulina Woź-
niak (II miejsce w  fi nale Lubuskiej 
Olimpiady Młodzieży w  biegu na 
600 m – 1.51,87). W  Szkole Podsta-
wowej nr 3 na stypendia zasłużyli: 
Hanna Klincewicz (fi nalistka kon-
kursu z przyrody), Hubert Kossiński 
(najwyższa średnia ocen w  szkole 
– 5,55 oraz zdobywca III miejsca 
w  Ogólnopolskim Konkursie Histo-
rycznym „Hetmany” i drużynowo II 
miejsca w  tym samym konkursie), 
Jakub Kowalczyk (fi nalista woje-
wódzkiego konkursu z  historii, 

zdobywca drużynowo II miejsca 
w  Ogólnopolskim Konkursie Histo-
rycznym „Hetmany”), Bartłomiej 
Zimniak (fi nalista wojewódzkiego 
konkursu z przyrody). 

Wśród uczniów szkół wiejskich 
stypendia dostali: Nikola Pod-
debniak (najwyższa średnia ocen 
w  szkole – 5,36, I  miejsce w  Lubu-
skiej Olimpiadzie Młodzieży w bad-
mintonie drużynowym dziewcząt) 
i  Sandra Szczerbin (I  miejsce w  Lu-
buskiej Olimpiadzie Młodzieży 
w  badmintonie drużynowym 
dziewcząt) z  SP w  Golicach, a  także 
Tymoteusz Tokarski ze szkoły w Ku-
nowicach (najwyższa średnia ocen 
w  szkole – 5,70, laureat wojewódz-
kiego konkursu z matematyki). 

W  gimnazjach wyróżniono po 
pięć osób. W  „jedynce” stypendy-
stami zostali: Wiktor Daniszewski 

(laureat wojewódzkiego konkursu 
z  matematyki oraz Lubuskiej 
Gimnazjalnej Platformy Wiedzy 
2015/2016), Roksana Iwaszkiewicz 
(III miejsce drużynowo w Lubuskiej 
Olimpiadzie Młodzieży w  koszy-
kówce dziewcząt), Dorian Nowicki 
(fi nalista Lubuskiej Gimnazjalnej 
Platformy Wiedzy 2015/2016, II 
miejsce w fi nale lekkoatletyki Lubu-
skiej Olimpiady Młodzieży w  biegu 
na 1500 m), Urszula Olejarz (fi na-
listka wojewódzkiego konkursu 
wiedzy o sztuce – muzyka, II miejsce 
w  Finale Wojewódzkim Szkolnej 
Ligi Strzeleckiej w strzelaniu z broni 
pneumatycznej), Jakub Żygielewicz 
(najwyższa średnia ocen w  szkole 
– 5,69). W  Gimnazjum nr 2 wy-
różniono: Jakuba Czaka (I  miejsce 
w  fi nale lekkoatletyki Lubuskiej 
Olimpiady Młodzieży w  skoku 

w  dal, I  miejsce w  fi nale lekkoatle-
tyki Lubuskiej Olimpiady Mło-
dzieży w biegu 110 m przez płotki), 
Aleksandrę Klincewicz (fi nalistka 
wojewódzkiego konkursu z biologii 
oraz z  języka polskiego, laureatka 
Lubuskiej Gimnazjalnej Platformy 
Wiedzy 2015/2016), Oliwię Mizerską 
(najwyższa średnia ocen w  szkole 
– 6,00, fi nalistka w  wojewódzkim 
konkursie z  historii, laureatka Lu-
buskiej Gimnazjalnej Platformy 
Wiedzy 2015/2016 oraz konkursu 
fi zycznego „Niuton nie pyton”), 
Joachima Wanago (fi nalista wo-
jewódzkiego konkursu z  historii) 
i  Martę Zaporowską (fi nalistka wo-
jewódzkiego konkursu z języka pol-
skiego oraz Lubuskiej Gimnazjalnej 
Platformy Wiedzy 2015/2016). Gra-
tulujemy!  Fotorelacja str. 3

(beb)

To między innymi ci uczniowie będą dostawać od gminy stypendia. Nie wszyscy wyróżnieni odebrali gratulacje podczas sesji 25 sierpnia, bo niektórzy nie wrócili jeszcze wtedy z wakacji. 
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Burmistrz Tomasz Ciszewicz mówi, 
że decyzja o  budowie dworca była 
podyktowana m.in. tym, że zgodnie 
z  przepisami od 2017 roku gmina 
będzie odpowiedzialna za trans-
port publiczny i do zadań własnych 
samorządu należy budowa, prze-
budowa lub remont przystanków 
komunikacyjnych oraz dworców 
lub innych budynków służących 
pasażerom. Dworzec zbudowano 
na półhektarowym terenie, którym 
dysponował samorząd. W  sąsiedz-
twie oprócz magistratu jest też sąd, 
prokuratura, starostwo powiatowe, 
ogólniak, do którego dojeżdża mło-
dzież z  okolicznych miejscowości. 

Zbudował statek 
z 80 tys. zapałek! 

17-letni Grzegorz Trzmielewski z Drzecina jest twórcą największego 
w Polsce statku z zapałek. Stworzony przez niego model Daru 
Młodzieży ma 2 metry długości i ok. 130 cm wysokości. Można go 
podziwiać w słubickiej bibliotece miejskiej. 

Każdy ma swoje Westerplatte!
1 września w południe na placu Sybiraków odbyły się gminne uroczystości związane z 77. rocznicą wybuchu II wojny 
światowej. Uczestniczyli w nich kombatanci, przedstawiciele różnych środowisk, harcerze, dzieci i młodzież, władze 
gminy i radni. Obok burmistrza Słubic Tomasza Ciszewicza stanął też nadburmistrz Frankfurtu dr Martin Wilke. 

Inwestycja kosztowała 1,8 mln zł. 
Niektórzy mieszkańcy pytali, czy 
nie byłoby taniej postawić budynek 
dla pasażerów na istniejącym przy-
stanku fi rmy Transhand przy ul. 
Chopina, ale jak wyjaśnił burmistrz 
gmina nie może inwestować na te-
renie, którego nie jest właścicielem. 
– Bardzo mi zależało na tym, żeby 
osoby, które korzystają z transportu 
autobusowego, miały zapewnione 
odpowiednie warunki – podkreśla 
burmistrz. Przy ul. Chopina, skąd 
dotąd ruszały autobusy, nie ma ani 
poczekalni, ani toalety. T. Ciszewicz 
komentuje też wpisy internautów, 
którzy na portalu Słubice24.pl dys-
kutują na temat gminnej inwestycji. 
- Nam też dużo bardziej podobała się 
pierwsza koncepcja dworca, który 
przypomnieli internauci, ale gdy 
okazało się, że gminy nie mogą li-
czyć na dofi nansowanie tego typu 
inwestycji z  budżetu państwa mu-
sieliśmy zmienić plany. Dworzec 
wybudowany według tej pierwszej 
koncepcji miał kosztować ponad 
5 mln zł. Wybraliśmy więc zdecy-
dowanie tańsze rozwiązanie - pod-
kreśla burmistrz. 

(beb)

Dworzec 
autobusowy 
 otwarty

Na placu koło urzędu miejskiego samorząd 
wybudował dworzec autobusowy. Pasaże-
rowie mają do dyspozycji budynek z pocze-
kalnią, toaletą i kasą biletową. W sąsiedztwie 
powstał też duży parking z wydzielonymi 
miejscami dla osób niepełnosprawnych. 

- 1 września to data szczególna 
w  historii naszego kraju, ale także 
w historii całego świata. Jest ostrze-
żeniem dla wszystkich, ale też 
nauką, że powinniśmy wracać do 
historii, pamiętać skutki wojny – 
mówił burmistrz Tomasz Ciszewicz 
przypominając, że II wojna światowa 
pochłonęła ponad 50 mln ofi ar i do-

tknęła ponad 60 krajów na świecie. 
Polska była pierwszym krajem, 

który zaatakowali Niemcy. Wojna 
rozpoczęła się o  4.35 od zbombar-
dowania Wielunia. Dwie minuty 
później niemiecki pancernik Schle-
swig-Holstein rozpoczął ostrzał 
polskiej placówki wojskowej na 
Westerplatte. Tego samego dnia 

Pamięć osób, które zginęły w czasie wojny przywołał Roman Filończuk odczytując z har-

cerzami apel poległych.

W uroczystościach, oprócz przedstawicieli naszej gminy, wzięła udział także delegacja 

z Frankfurtu, na czele z nadburmistrzem Martinem Wilke. 

101-letni Stefan Pawłowski (z prawej) i 90-letni Jan Paciejewski 

to najstarsi słubiccy weterani.  

Wielu słubiczan złożyło kwiaty pod pomnikiem ofi ar wojny. 
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- Budowę statku rozpocząłem we 
wrześniu 2015 roku, a  skończyłem 
w lipcu tego roku – opowiada Grze-
gorz. Bywały dni, że tej pracy po-
święcał nawet 10 godzin dziennie, 
choć zwykle były to cztery godziny. 
- Budowę podzieliłem na kilka 
etapów: przez trzy miesiące po-
wstawało poszycie kadłuba, miesiąc 
poświęciłem na budowę pokładu, 
kolejne trzy miesiące na zbudo-
wanie masztów wraz z  ożaglowa-
niem, a  ostatnie dwa miesiące na 
elementy znajdujące się na pokła-
dzie oraz prace wykończeniowe. 
Grzegorz, który jest uczniem Ze-
społu Szkół Budowlanych w  Go-
rzowie chce w przyszłości studiować 
na politechnice, bo marzy mu się bu-
dowanie domów i mostów. 

Swój pierwszy statek zbudował 
gdy miał 6 lat. Był to prosty state-
czek z  desek, który unosił się na 
wodzie. Do konstruowania statków, 
tym razem z  zapałek powrócił dwa 
lata temu. Przyznaje, że trochę 

z  nudów. Pierwszym modelem był 
żaglowiec, po nim powstał most, 
aż w  końcu mieszkaniec Drzecina 
zaczął budowę gigantycznego Daru 

Młodzieży. Model trafi ł niedawno 
do biblioteki w Słubicach i można go 
oglądać w oddziale dla dorosłych. 

(beb)

 Grzegorz Trzmielewski prezentuje swój statek na wystawie w słubickiej bibliotece. 
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Niemcy uderzyli też na pocztę 
polską w  Gdańsku, aresztowali 
pierwszych 250 mieszkańców tego 
miasta i wymordowali polskich ko-
lejarzy w Szymankowie.

Św. Jan Paweł II, będąc przed laty 
na Westerplatte, mówił, że „ każdy 
znajduje też w  życiu jakieś swoje 
„Westerplatte”. Jakiś wymiar zadań, 
które musi podjąć i wypełnić. Jakąś 
słuszną sprawę, o  którą nie można 
nie walczyć. Jakiś obowiązek, po-
winność, od której nie można się 
uchylić. Nie można „zdezerterować”. 
Wreszcie — jakiś porządek prawd 
i  wartości, które trzeba „utrzymać” 
i  „obronić”, tak jak to Westerplatte, 
w sobie i wokół siebie”. 

(beb)
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Reklama

To oni są najlepsi w szkołach!
Na kilku fotografi ach wspominamy uroczystość wręczenia stypendiów od gminy uczniom szkół podstawowych i gim-
nazjów, którzy mogą świecić przykładem. 

Fot. Beata Bielecka 
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Czas do szkoły!
W Gimnazjum nr 1 odbyła się 1 września uroczysta inauguracja 
nowego roku szkolnego z  udziałem przedstawicieli wszystkich 
gminnych placówek oświatowych oraz władz gminy. Po wakacjach 
naukę w szkołach podstawowych rozpoczęło 1228 dzieci, w gim-
nazjach 485 nastolatków. 

„Kultura Na Widoku” w naszej bibliotece 
1 września wystartował projekt Kultura Na Widoku, dający dostęp do 1000 utworów w cyfrowej wersji – książek, 
fi lmów, muzyki, gier i wirtualnych spacerów po muzeach świata. 

Mamy w gminie problem z odpadami budowlanymi

Będą kontrole !
Co zrobić, żeby powstrzymać wyrzucanie odpadów budowlanych 
w lasach i na terenach zielonych? Gmina rozpoczęła kampanię edu-
kacyjno-promocyjną „Bądź Eko-słubiczaninem”. Będzie też więcej 
kontroli, żeby sprawdzić czy osoby fi zyczne i podmioty gospodarcze, 
które zajmują się pracami remontowymi i budowlanymi, mają doku-
menty potwierdzające odbiór od nich tego typu odpadów. 

Mamy dotację 
na program 
rewitalizacji 
 gminy 

Blisko 80 tys. zł przyznał gminie Słubice, 
w drodze konkursu, Zarząd Województwa 
Lubuskiego na stworzenie programu rewi-
talizacji obszarów zdegradowanych . 

Strażnicy miejscy 
znakują rowery 

Uważaj na swój rower! – tak zatytułowane 
ulotki trafi ły niedawno do rodziców dzieci 
z przedszkola „Superdziecko”, które odwie-
dzili strażnicy miejscy. Znakowali tam też 
rowery i rozdali dzieciom m.in. kamizelki 
odblaskowe. 

Wśród uczniów szkół podstawo-
wych jest 89 pierwszaków. Przewa-
żają sześciolatki, których rodzice 
nie zdecydowali się wydłużyć edu-
kacji dzieci w  przedszkolach. Klasy 
pierwsze utworzono we wszystkich 
gminnych podstawówkach. Bur-
mistrz Tomasz Ciszewicz witając 
dzieci przekazał im dobre wiado-
mości. W czasie wakacji gmina zro-
biła w  szkołach sporo remontów, 
przeznaczyła na inwestycje oświa-
towe w ostatnim czasie ponad 3 mln 
zł. Ponadto we wszystkich gminnych 
szkołach tworzone będą laboratoria 
naukowe, w których uczniowie będą 
mogli pogłębiać wiedzę m.in. che-
miczną, geografi czną czy uczyć się 
języków obcych w  oparciu o  inno-
wacyjne metody. Gmina na utwo-
rzenie laboratoriów pozyska 4,3 mln 
zł unijnej dotacji. 

(beb) Uroczyste otwarcie nowego roku szkolnego tym razem odbyło się w Gimnazjum nr 1. 
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Urząd Marszałkowski przezna-
czył na dotacje dla gmin ponad 2,2 
mln zł, które uzyskał z  Funduszu 
Spójności (Program Operacyjny 
Pomoc Techniczna 2014-2020). Na 
51 wniosków rekomendację otrzy-
mało 38. Wśród nich słubicki, na 
który gmina przeznaczy łącznie 
blisko 86 tys. zł. Cel jest taki, żeby 
przeprowadzić analizę i  wskazać 
zdegradowane obszary w  gminie, 

które powinny być zrewitalizo-
wane. Rewitalizacja to jednak nie 
tylko, jak się często uważa reno-
wacja czy modernizacja zdegra-
dowanych obszarów miejskich. 
Przeprowadza się ją na wielu 
płaszczyznach, także po to, żeby 
eliminować negatywne zjawiska 
społeczne (patologie, bezrobocie, 
przestępczość czy uzależnienia). 

(beb)

Ulotkę opracowały wspólnie Straż 
Miejska i Komenda Powiatowa Po-
licji w Słubicach. Funkcjonariusze 
zwracają m.in. uwagę jak zabezpie-
czyć rower przed kradzieżą. – Po-
myślmy, czy nie warto oznakować 
rower. Polega to na tym, że na 
ramie rowerowej, specjalnym taj-
nopisem, nanosimy kod, który jest 
widoczny w świetle lampy ultrafi o-
letowej i  nie da się go zmyć – wy-
jaśnia komendant słubickiej straży 
miejskiej Wiesław Zackiewicz. 

– W  przypadku, gdy policja znaj-
duje skradziony rower wie, do 
kogo on należy – dodaje. Ozna-
kowaniem roweru zajmuje się za-
równo straż miejska jak i  policja. 
– Zgłasza się do nas coraz więcej 
osób – mówi W. Zackiewicz. Jest to 
bezpłatne. Wystarczy udokumen-
tować pochodzenie roweru (można 
przedstawić rachunek zakupu, 
kartę gwarancyjną lub umowę 
kupna-sprzedaży). 

(beb)  

Przed rozpoczęciem kampanii zdia-
gnozowaliśmy kilka kluczowych 
problemów związanych z  powsta-
niem odpadów w  naszej gminie. 
Okazało się, że jeden z  najwięk-
szych stwarzają odpady budowlane, 
które są wyrzucane do lasów i na te-
reny zielone. Pojawiają się też w po-
jemnikach na odpady komunalne, 
które stoją na słubickich osiedlach, 
a to jest zabronione. Zarówno osoba 

fi zyczna jak również fi rma, która 
chce się pozbyć odpadów budow-
lanych musi, albo zamówić kon-
tener na tego typu odpady, który 
po zakończeniu prac remontowych 
odbierze od niej Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych, albo samo-
dzielnie przywieźć takie odpady do 
Punktu Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych, który znaj-
duje się w PUKu przy ul. Krótkiej 8 

(PSZOK jest czynny w poniedziałki, 
środy i soboty, od 7.00 do 18.00). To 
dotyczy osób fi zycznych (fi rmy od-
wożą odpady na składowisko w Ku-
nowicach). Niestety nie wszyscy 
tak robią. W związku z tym w naj-
bliższym czasie będą wzmożone 
kontrole wśród osób i  fi rm zajmu-
jących się pracami remontowymi 
i budowlanymi.

(beb) 

Ten multimedialny projekt daje 
dostęp do bogactwa zasobów legal-
nych źródeł kultury w  Internecie, 
dosłownie i  w  przenośni wycho-
dząc naprzeciw współczesnemu od-
biorcy. Projekt współfi nansowany 
jest przez Ministerstwo Kultury 
i  Dziedzictwa Narodowego oraz 
Polski Instytut Sztuki Filmowej, 
a  współorganizatorem jest Naro-
dowe Centrum Kultury. 

W  różnych miejscach słubickiej 
biblioteki pojawiły się plakaty przed-
stawiające dostęp do bogatej bazy 

legalnych źródeł kultury: fi lmów, 
muzyki, książek, gier i  wirtualnych 
spacerów po muzeach świata, z któ-
rych za pomocą linków i kodów QR 
w  prosty sposób można pobrać do 
wybrane utwory na telefon lub inne 
urządzenie mobilne. Akcja trwać bę-
dzie do 9 października.

Te i inne zasoby będą dostępne bez-
płatnie lub w bardzo niskiej cenie na 
stronie www.kulturanawidoku.pl

Szczegóły akcji na: www.kultura-
nawidoku.pl 

Źródło: Zespół BPMiG Słubice

 

Tego typu plakaty informacyjne pojawiły się w wielu miejscach w bibliotece, ale też na przykład w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury. 
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- Prace te przedstawiały prze-
myślenia młodych słubiczan na 
temat wpływu troskliwości, uwagi 
i poświęcenia na życie ludzi, zwie-
rząt, a nawet roślin – mówi Sabina 
Matkowska, kierowniczka Biura 
Spraw Społecznych w  słubickim 
magistracie, która była w jury kon-
kursu. - Dla dzieci dobra opieka to 
dbałość o  zdrowie, rozwój, zawie-
ranie wartościowych znajomości, 
nawiązywanie właściwych relacji 
z innymi oraz źródło wewnętrznej 
satysfakcji i  poczucia szczęścia - 
dodaje.

W kategorii szkół podstawowych 
najwyżej jury oceniło pracę Julii 
Lazuko z  SP nr 1, II miejsce zajęła 
Aleksandra Grochoła z  tej samej 
szkoły, a III: Alicja Wawrzyczek z SP 

nr 2 i Hubert Maluśki z SP nr 3. Wy-
różnienia w tej kategorii otrzymali: 
Hanna Samelska, Julia Żylińska, 
Michalina Grontkowska i  Laura 
Samsel ze Szkoły Podstawowej nr 
1, Oliwia Konował, Hubert Słomka 
z „dwójki”, Stanisław Szewieliński, 
Wiktoria Przybylska, Maja Kon-
berg, Zofi a Szczerbo i  Jakub Kmita 
z SP nr 3 oraz Kornelia Mazurek ze 
szkoły w Golicach.

Wśród uczniów szkół gimna-
zjalnych I  miejsce zajęła Alicja 
Grzegorczyk z  „dwójki”, II miejsce: 
Weronika Radziszewska (praca pi-
semna) oraz Patrycja Wewiórska 
(praca pisemna) z Gimnazjum nr 1, 
a  III, także równolegle: Ewa Szoja 
z Gimnazjum nr 2 oraz Paulina Reus 
z  Gimnazjum nr 1. Wyróżnione 
zostały też prace: Wiktorii Fik, 
Roksany Iwaszkiewicz, Katarzyny 
Krzyżan i  Magdaleny Sobiegraj 

z  „jedynki” oraz Aleksandry Klin-
cewicz, Sonii Ryszczuk, Natalii Stę-
pień i Oliwii Mizerskiej z „dwójki”.

Wkrótce zdobywcy głównych 
nagród i  osoby wyróżnione otrzy-
mają od gminy upominki i  pa-
miątkowe dyplomy. - Wszystkie 
przygotowane prace zostały też 
wysłane do organizatora kam-
panii: Stowarzyszenia Produ-
centów i  Dziennikarzy Radiowych 
w Poznaniu. Jesteśmy bardzo zado-
woleni, bo nasi uczniowie zostaną 
też nagrodzeni w fi nale ogólnopol-
skim kampanii Zachowaj Trzeźwy 
Umysł – mówi S. Matkowska. 
Wśród nich są: Oliwia Oleksyn, 
Emilia Kusz, Szymon Sidorowicz, 
Hubert Słomka, Jagoda Walko-
wiak, Maja Konberg, Wiktoria 
Nowak, Wiktoria Lewandowska 
i Julia Lazuko. 

(beb) Aktywny Kalendarz Adwentowy?

Zgłoszenia do 25 września!

SMOK zieje… kulturą 
150 różnych imprez zorganizował Słubicki Miejski Ośrodek Kultury 
w ubiegłym roku. To o ponad 11 proc. więcej niż w 2014. 25 sierpnia, 
podczas sesji rady miejskiej, dyrektor Tomasz Pilarski przedstawił 
sprawozdanie z działalności tej gminnej placówki. 

Ale ładnie 
namalowali 
uczucia! 

167 prac wpłynęło do Urzędu Miejskiego 
w Słubicach, od uczniów słubickich podsta-
wówek, SP w Golicach oraz obu słubickich 
gimnazjów, w ramach konkursu plastycz-
no-literackiego „Pod dobrą opieką” zorga-
nizowanego w ramach kampanii Zachowaj 
Trzeźwy Umysł. 

- Nasza strategia zakłada dwuto-
rowość, to znaczy animowanie 
i  popularyzowanie działalności 
kulturalnej w  oparciu o  zajęcia ze-
społów i  pracowni artystycznych 
oraz upowszechnianie kultury 
i  sztuki w  oparciu o  prezentacje 
profesjonalnych twórców – mówił 
T. Pilarski. Podsumował też ubiegły 
rok i  przypomniał najważniejsze 
imprezy. W  ramach dotacji Gminy 
Słubice odbył się m.in. festiwal 
transVOCALE, podczas którego 
gościliśmy Katarzynę Nosowską, 
Natalię Lubrano, Fissmoll i  wielu 
innych wykonawców. SMOK był 
też współorganizatorem Międzyna-
rodowego Festiwalu Sztuki Most, 
festiwalu lAbiRynt czy Polsko-Nie-
mieckiego Festiwalu Teatralnego 
Unithea. W  ramach tej ostatniej 
imprezy, w obu miastach, odbyło się 
18 różnych wydarzeń kulturalnych, 
m.in. spektakle teatralne, warsz-
taty, instalacje (trzy z  nich odbyły 
się w  Słubicach). Już po raz drugi 
SMOK zorganizował też Rodzinne 
Śpiewanie – Festiwal Piosenki Bie-
siadnej. Sporo było również kon-
certów, poczynając od muzyki 
klasycznej, poprzez jazz a  kończąc 
na rocku i bluesie. 

SMOK prowadzi też stałą dzia-
łalność wystawienniczą w  oparciu 
o dwie galerie: Galerię OKNO – pre-
zentującą współczesną sztukę foto-
grafi czną i  multimedia oraz Małą 
Galerię przeznaczoną do prezen-
tacji amatorskich form działalności 
artystycznej, takich jak fotografi a, 
malarstwo, rzeźbiarstwo i  sztuki 
pokrewne. Piecze nad obiema gale-
riami sprawuje kurator Anna Panek-
-Kusz, a  galerie – oprócz wystaw 
sensu stricte – prowadzą też działal-
ność edukacyjną. 

Znacznie w  ub. roku wzrosła 
liczba widzów w  kinie SMOK. 
Kino odwiedziło ponad 8 tys. osób 
(w  2014 roku było ich 3890). – Na 
pewno wpływ na to miało to, że 
w ubiegłym roku, dzięki dofi nanso-
waniu z Polskiego Instytutu Sztuki 
Filmowej i  fi nansowej pomocy 

W czasie zeszłorocznego festiwalu transVOCALE można było usłyszeć m.in. piosenki 

Marka Grechuty w nowych aranżacjach, w wykonaniu polskich i niemieckich artystów. 

W Galerii OKNO w SMOKu odbywają się też warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży. 

gminy, kupiliśmy miękkie fotele do 
kina – mówił T. Pilarski. 

Ośrodek kultury ma też szeroką 
ofertę zajęć: fotografi cznych, pla-
stycznych, fi lmowych, tanecznych, 
prowadzi też warsztaty wokalne 
i  chóralne oraz instrumentalne. 
- Jest też miejscem prób kilku ze-
społów muzycznych, które kon-

certują nie tylko w  Słubicach, 
zdobywając liczne nagrody i  wy-
różnienia, ale też reprezentując 
nasze miasto występując poza jego 
granicami – relacjonował dyrektor 
ośrodka kultury. Gdy podsumował 
ubiegły rok okazało się, że z  oferty 
SMOKa skorzystało 88,7 tys. osób. 

(beb)

Jak mogę rozpowszechnić działal-
ność mojej instytucji, mojego stowa-
rzyszenia, mojej inicjatywy wśród 
mieszkańców Słubic i  Frankfurtu 
nad Odrą? W  jaki sposób mogę 
wpłynąć na jeszcze lepszą atmos-
ferę świąteczną podczas okresu ad-
wentu w  naszym przygranicznym 
regionie? Jak moja instytucja może 
wesprzeć integrację w  miastach 
nadodrzańskich? Kto stawia sobie 
takie pytania powinien wziąć udział 
w  Aktywnym Kalendarzu Adwen-
towym! 

Wszystkie podmioty zaintereso-
wane uczestnictwem w  Aktywnym 
Kalendarzu Adwentowym 2016 
mogą zgłosić swoje uczestnictwo 
i zagospodarować jedno z 24 okienek 

w  kalendarzu. Formularz zgło-
szeniowy znajdziecie Państwo na 
stronie internetowej gminy (www.
slubice.pl) lub w  siedzibie urzędu 
miejskiego w  Słubicach (wydział 
promocji i spraw zagranicznych oraz 
na stronie internetowej www.wir-
-im-quartier-ff o.de).

Organizatorzy liczą na interesu-
jące i oryginalne pomysły wydarzeń, 
które stworzą możliwość do spo-
tkania się i  wymiany doświadczeń 
pomiędzy mieszkańcami naszych 
miast. Powinny one mieć charakter 
polsko – niemiecki i odnosić się do 
świąt Bożego Narodzenia.

Po upływie terminu, w  którym 
można dokonać zgłoszenia, zespół 
organizacyjny oceni wszystkie 

złożone oferty i  podejmie decyzję, 
który podmiot weźmie udział w tym 
roku w Aktywnym Kalendarzu Ad-
wentowym i  zdobędzie szansę na 
otworzenie swojego okienka. Już po 
raz ósmy Aktywny Kalendarz Ad-
wentowy przyczyni się do poznania 
polsko–niemieckiego Dwumiasta 
z  innej perspektywy. Projekt jest 
współfi nansowany przez Federalne 
Ministerstwo ds. Rodziny, Osób 
Starszych, Kobiet i Młodzieży w ra-
mach programu federalnego „Żyć 
w demokracji“. 

Praca Alicji Grzegorczyk z „dwójki” zwycię-

żyła wśród uczniów szkół gimnazjalnych.

W taki sposób swoje uczucia wyraziła Julia 

Lazuko ze Szkoły Podstawowej nr 1, która 

w swojej kategorii wiekowej wygrała 

gminny konkurs. 

Paulina Reus z Gimnazjum nr 1 zdobyła 

trzecią nagrodę. 
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Biblioteka Małą Akademią 
Sztuk Przepięknych

Dzieci, które w czasie wakacji szukały ciekawych form spędzania 
czasu, mogły skorzystać z zajęć prowadzonych w bibliotece miejskiej 
pod hasłem „Mała Akademia Sztuk Przepięknych”. - Zajęcia były 
wspaniałą lekcją sztuki, dzięki której dzieci poprzez zabawę miały 
okazję poznać różne nurty, kierunki i techniki malarskie oraz dzieła 
wspaniałych artystów – podkreślają pracownicy biblioteki. 

Piłkarki ręczne 
– dziękujemy! 

Podczas spotkań dzieci mogły 
oglądać prezentacje multimedialne, 
bawić się przy kolorowej chuście 
Klanzy, rozwiązywać rebusy, kalam-
bury oraz testy i  zagadki o  sztuce. 
Poznały co to jest kubizm, impresjo-
nizm, neoplastycyzm, puentylizm, 
abstrakcjonizm, tangram, polska 
sztuka ludowa, japońska sztuka opo-
wiadania – kamishibai – relacjonują 
organizatorzy spotkań.

Uczestnicy zajęć przygotowali 
także prace plastyczne na konkurs 
„Ogród moich dziadków”, zorga-
nizowany przez słubicki Zarząd 
Działkowiczów „Jutrzenki” z  okazji 
50-lecia działalności ogródków 
działkowych. Na zajęciach po-
wstały piękne i twórcze prace inspi-
rowane obrazami prezentowanych 
artystów, np. „drzewo życia’ Klimta, 
”słoneczniki” Vincenta van Gogha, 
portrety Picassa. Dzieci stworzyły 
również ilustracje do wierszy 
„Lokomotywa” Juliana Tuwima 
i „Rzepka” Jana Brzechwy. Ilustracje 
te posłużyły do przedstawienia 
tychże wierszy w  formie papiero-
wego teatru kamishibai.

Na zakończenie „Małej Akademii 
Sztuk Przepięknych” uczestnicy 
otrzymali dyplomy potwierdza-
jące ukończenie Akademii, tytuł 
Młodego Artysty za nadzwyczajne 
osiągnięcia artystyczne oraz upo-
minek w  formie małego zestawu 
plastycznego. Atrakcją ostatniego 
spotkania był również sleeveface, 
czyli zdjęcia przedstawiające osoby 
fotografowane z  zasłoniętą przez 
okładkę książki twarzą lub częścią 
ciała. Dzieci miały dużą frajdę z tej 
zabawy, pozując do zdjęć z wybraną 
przez siebie książką. Z  pewnością 
zabawa w sleeveface zagości w słu-
bickiej bibliotece jeszcze nie raz!

- Mamy nadzieję, że kreatywne 
zabawy i gry przysporzyły dzieciom 
wiele radosnych chwil, a  zdobyta 
wiedza o  sztuce odkryła w  nich 
dusze artysty - mówią pracownice 

Od gminy dziewczyny dostały oczywiście piłki do gry.
Mała Akademia Sztuk Przepięknych cieszyła się dużym zainteresowaniem dzieci.

Część zajęć, przy ładnej pogodzie, odbywała się w ogródku przyległym do biblioteki. 

Dziewczęta ze Szkoły Podstawowej 
nr 1, które trenują w barwach UKS 
Jedynka Słubice, zostały zapro-
szone 25 sierpnia wraz z prezesem 
klubu i  trenerem Jerzym Grabow-
skim oraz trenerem Pawłem Ra-
falskim na sesję rady miejskiej. 
Podziękowano im za bardzo dobre 
wyniki uzyskane w tym roku, m.in. 
mistrzostwo województwa lubu-
skiego i  udział w  ogólnopolskim 
fi nale Szczypiorniaka na Orlikach 
2016. Na fi nał do Katowic nasze 

zawodniczki zabrały m.in. fl agę 
z  logo Dwumiasta Słubice-Frank-
furt podarowaną im przez gminę. 
Tę fl agę J. Grabowski przyniósł na 
sesję i  wręczył przewodniczącemu 
rady Mariuszowi Olejniczakowi 
i  burmistrzowi Tomaszowi Ci-
szewiczowi. Są na niej autografy 
zawodników reprezentacji Polski 
w piłce ręcznej, z którymi podczas 
fi nału Szczypiorniaka na Orlikach 
spotkali się słubiczanie. 

(beb)

Nasze piłkarski przekazały fl agę z podpisami reprezentantów Polski w piłce ręcznej przy-

wiezioną z mistrzostw w Katowicach. 
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biblioteki. Dodają, że kolejna edycja 
akcji lato w  słubickiej bibliotece 
cieszyła się bardzo dużym zainte-
resowaniem. W  zajęciach wzięły 
udział nie tylko dzieci ze Słubic, ale 
też z głębi Polski i z zagranicy, które 
spędzały lato w  naszym mieście. 

W  sumie z  zajęć skorzystało około 
stu osób. Zapraszamy do obejrzenia 
fotorelacji z  wakacyjnych zajęć 
na stronie internetowej biblioteki 
http://www.biblioteka.slubice.pl 
oraz na Facebooku. 

Źródło: Zespół BPMiG Słubice

Specjaliści pomogą chorym 
Fundacja „Medycyna bez granic” 
zaprasza na bezpłatne spotkanie 
informacyjne 21 września o  14.00 
do Polsko-Niemieckiego Centrum 
Medycznego Brandmed (Słubice, 
ul. Daszyńskiego 1, Galeria Prima, 
2 piętro). Wśród referentów będzie 
m.in. lekarka z  Frankfurtu Antje 
Lopens, specjalistka w  dziedzinie 
położnictwa i  ginekologii, która 
podpowie jak radzić sobie z  dys-
funkcją pęcherza. 

Problemy z pęcherzem są jednym 
z najtrudniejszych tematów do dys-
kusji. Atonia pęcherza dotyka wiele 
kobiet i  mężczyzn. Wiąże się z  bra-
kiem kontroli nad opróżnianiem 
pęcherza oraz jelita i mimowolnym 
oddawaniem moczu i stolca. 

Owa nieprzyjemna choroba ma 
różne przyczyny: może być spowo-
dowana wiekiem, ciążą, infekcją 
dróg moczowych lub też skutkiem 
operacji. Nietrzymanie moczu nie 
musi być klęską dla osoby, która jest 
dotknięta tą chorobą, bo można ją 
w  wielu przypadkach skutecznie 
leczyć. Najważniejsze jest to, aby do-
tknięte osoby rozmawiały szczerze 
ze swoim lekarzem. 

O tym będą mówić także inni spe-
cjaliści zaproszeni na to spotkanie. 

Wykłady:
14.00-14.20 – Aktualna diagnostyka 
inkontynencji, Referentka: Katrin 
Lehmann (pracownik medyczny)
14.20-14.40 – Możliwości leczenia 
- więzadła, siatki i wiele innych, 

Referentka: Dr med. Antje Lopens 
(praktyka w dziedzinie położnictwa 
i ginekologii w Oderturmie)
14.40-15.00 – Psychologiczne 
aspekty nietrzymania moczu, 
Referentka: Izabela Sumińska 
(psycholog)
15.00-15.20 – Terapia nietrzymania 
moczu, Referent: Dariusz Suchorab 
(fi zjoterapeuta)

Zapisy telefoniczne lub mailowe do 
dnia 14 września 2016: 
Tel. 697-083-188, e-mail: 
martynakotwickaslubice@wp.pl

Spotkanie organizowane przez 
Fundację Medycyna bez granic.  

Źródło: Fundacja 
„Medycyna bez granic”

Powstał parking 
dla nowożeńców 

Gmina wybudowała zatoczkę parkingową przed wejściem do Urzędu 
Stanu Cywilnego. Zmieści się tam kilka aut, co na pewno ucieszy 

nowożeńców i ich gości, którzy przyjeżdżają do USC. Wprawdzie po 
drugiej stronie ulicy jest duży parking, ale miejsce przy samym USC 
jest wygodniejsze. Zwłaszcza przy niepogodzie i deszczu. Wówczas 
z samochodu do urzędu będzie można przejść prawie suchą nogą.

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

Volkshochschule
Frankfurt (Oder)

Reklama

OFERTA W SEMESTRZE 
JESIENNYM 2016
Zgłoszenia na wybrane kursy można dokonać poprzez 
naszą stronę internetową lub osobiście w czasie otwarcia 
sekretariatu (pon.- czw. 10:00 - 19:00 / pt. 10:00 - 12:00)

SYSTEM KURSÓW 
JĘZYKA NIEMIECKIEGO
Osobom zainteresowanym zalecamy przed wyborem 
kursu wypełnienie językowego testu diagnostycznego 
(Online-Einstufungstest). Test jest dostępny na stronie 
internetowej VHS we Frankfurcie nad Odrą pod adresem 
www.vhs-frankfurt-oder.de (Programm > Sprachen > 
Online-Einstufungstest). 
Uwaga: podane ceny kursów języka niemieckiego 
(DaF) są już obniżone o 50%. Nie przysługują na nie 
dodatkowe zniżki.

POZIOM PODSTAWOWY (A1/A2)

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

 KURS C 404.01- POZIOM A1.1
termin: 20.09.2016 - 10.01.2017, 90 godz.
dzień/godz.: wt., czw., 17:00 - 19:25
koszt: 6-9 ucz., 129,00 €, od 10 ucz., 102,00 €

 KURS C 404.02 - POZIOM A1.1 
termin: 17.09.2016 - 19.11.2016, 50 godz.
dzień/godz: sob., 9:00 - 13:15
koszt: 6-9 ucz., 73,00 €, od 10 ucz., 58,00 €

 KURS C 404.03 - POZIOM A1.2
termin: 05.09.2016 - 18.01.2017, 90 godz.
dzień/godz: pon., śr., 17:30 - 20:00
koszt: 6-9 ucz., 138,00 €, od 10 ucz., 111,00 €

 KURS C 404.04 - POZIOM A1.2
termin: 17.09.2016 - 19.11.2016, 50 godz.
dzień/godz: sob., 9:00 - 13:15
koszt: 6-9 ucz., 78,00 €, od 10 ucz., 58,00 €

 Język niemiecki - poziom A2 
Kursy adresowane są do osób z początkową znajomo-
ścią języka, które potrafi ą się już porozumiewać pro-
stymi zdaniami w typowych, codziennych sytuacjach. 

 KURS C 404.05 - POZIOM A2.1
termin: 06.09.2016 - 10.01.2017, 90 godz.
dzień/godz: wt., czw., 17:00 - 19:25
koszt: 6-9 ucz., 138,00 €, od 10 ucz., 111,00 €

 KURS C 404.06 - POZIOM A2.2
termin: 05.09.2016 - 11.01.2017, 90 godz.
dzień/godz: pon., śr., 17:00 - 19:30
koszt: 6-9 ucz., 138,00 €, od 10 ucz., 111,00 €

 KURS C 404.07 - POZIOM A2.2
termin: 17.09.2016 - 26.11.2016, 50 godz.
dzień/godz: sob., 9:00 - 13:15
koszt: 6-9 ucz., 78,00 €, od 10 ucz., 63,00 €

 Kurs dla polskich uczniów 2.-4. 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.

 KURS C 404.08 - POZIOM A2.1
termin: 22.09.2016 - 26.01.2017, 30 godz.
dzień/godz.: czw., 15:00 - 16:30
koszt: 6-9 ucz., 48,00 €, od 10 ucz., 39,00 €

POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY (B1/B2)

 Język niemiecki - poziom B1
Kursy adresowane do osób, które opanowały już pod-
stawową znajomość języka, tzn. umiejących rozumieć 
wypowiedzi na tematy życia codziennego w normalnym 
tempie oraz analizować teksty pomimo pewnej zawar-
tości nieznanego słownictwa.

 KURS C 404.09 - POZIOM B1.1
termin: 06.09.2016 - 10.01.2017, 90 godz.
dzień/godz.: wt., czw., 17:45 - 20:15
koszt: 6-9 ucz., 138,00 €, od 10 ucz., 111,00 €

 KURS C 404.10 - B1+ 
termin: 16.08.2016 - 15.12.2016, 96 godz.
dzień/godz.: wt., czw., 17:30 - 20:00
koszt: 6-9 ucz., 147,00 €, od 10 ucz., 115,50 €

 Język niemiecki - poziom B2
Kurs skierowany do słuchaczy, którzy uzyskali certyfi kat 
B1 lub posiadają umiejętności na tym poziomie. Oznacza 
to, że bez problemu porozumiewają się w sytuacjach życia 
codziennego, choć jeszcze z błędami i przy ograniczonym 
zasobie słownictwa. Celem zajęć jest przede wszystkim 
doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, 
mówienia i  czytania, praktyczny trening słownictwa, 
poszerzanie struktur gramatycznych tak, aby osiągnąć 
poziom B2 lub utrwalić umiejętności na tym poziomie.

 KURS C 404.11 - POZIOM B2.1
termin: 15.08.2016 - 14.12.2016, 90 godz.
dzień/godz.: pon., śr., 17:30 - 20:00
koszt: 6-9 ucz., 138,00 €, od 10 ucz., 111,00 €

POZIOM WYSOKOZAAWANSOWANY (C1/C2)

 Język niemiecki - poziom C1
Kurs adresowany jest do osób, które bez większych ogra-
niczeń porozumiewają się w sytuacjach życia codziennego 
oraz zawodowego i nadal pragną poszerzać swoje umiejęt-
ności. Po zrealizowaniu całości poziomu (ok. 3 semestrów) 
słuchacze będą mogli się płynnie i precyzyjnie porozumie-
wać, bez problemu rozumieć dłuższe wypowiedzi ustne i fi l-
my. Rozumieć też będą złożone teksty lub artykuły fachowe.

 KURS C 404.12 - POZIOM C1.2
termin: 19.09.2016 - 16.01.2017, 60 godz.
dzień/godz: pon., czw., 17:50 - 19:20
koszt: 6-9 ucz., 93,00 €, od 10 ucz., 75,00 €

 Język niemiecki - poziom C2

 KURS C 404.13 - POZIOM C2.1
termin: 20.09.2016 - 10.01.2017, 60 godz.
dzień/godz.: wt., czw., 19:40 - 21:10
koszt: 6-9 ucz., 93,00 €, od 10 ucz., 75,00 €

JĘZYK NIEMIECKI - KURSY SPECJALNE

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

Kurs skierowany jest do polskich pracowników branży 
medycznej, np. personelu pielęgniarskiego, którzy 
muszą się porozumiewać z  niemieckimi klientami/
pacjentami w zakresie tematyki medycznej i socjalnej. 
Kurs zaczyna się od ogólnego odświeżenia umiejętności 
i sprawności językowej, po czym stopniowo przechodzi 
w obszar komunikacji zawodowej/fachowej. Kurs obej-
muje wprowadzenie w strukturę egzaminu oraz trening 
egzaminacyjny. Warunkiem udziału w kursie jest ogólna 
znajomość języka niemieckiego na poziomie ok. B1.

 KURS C 404.15 - POZIOM B1+
termin: 24.09.2016 - 03.12.2016, 30 godz.
dzień/godz.: co 14 dni, sob., 09:00 - 13:15
koszt: 5 ucz., 78,00 €, 6-9 ucz, 48,00 €

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

Kurs obejmuje wprowadzenie w  strukturę egzaminu 
oraz trening egzaminacyjny, np. wywiad z pacjentem, 
wywiad chorobowy, itp. Utrwalane będzie także słow-
nictwo ogólne. Wymagana jest odpowiednia, ogólna 
znajomość języka niemieckiego na poziomie B2.

 KURS C 404.16 - POZIOM B2-C1
termin: 24.09.2016 - 03.12.2016, 24 godz.
dzień/godz.: co 14 dni, sob., 09:00 - 13:15
koszt: 5 ucz., 63,00 €, 6-9 ucz, 39,00 €

JEZYK NIEMIECKI - TESTY i EGZAMINY 

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

 17.12.2016, 9:00 - 15:00, koszt: 121,00 €

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

 10.12.2016, 9:00 - 15:00, koszt: 121,00 €

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

 10.12.2016, 9:00 - 15:00, koszt: 155,00 €

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

 08.10.2016, 9:00 - 15:00
 10.12.2015, 9:00 - 15:00

poziom B2: 155,00 € (dla ucz. z zewnątrz: 205,00 €)
poziom C1: 175,00 € (dla ucz. z zewnątrz: 255,00 €)
poziom C2: 225,00 € (dla ucz. z zewnątrz: 300,00 €)

KURSY W JĘZYKU POLSKIM 
I NIEMIECKIM
Poniższe wycieczki i kursy prowadzone są przez dwu-
języcznych przewodników i  instruktorów. Uczestniczyć 
w nich mogą także osoby nieznające języka niemieckiego.

WYCIECZKI REGIONALNE

 Jesień w ogrodach parkowych - spacerem po 
Frankfurcie nad Odra

Frankfurt nad Odra jest miastem pełnym zieleni. W ra-
mach wycieczki zwiedzać będziemy wyspę Ziegenwerder, 
Park Kleista i Park Lené. Dowiedzą się Państwo wielu in-
teresujących szczegółów o historii tych urokliwych miejsc.

 KURS C 111.14
termin: 29.09.2016
dzień/godz.: czw., 17:00 - 18:30, koszt: 5,00 €

 Śladami przeszłości hanzeatyckiej miasta
Frankfurt nad Odrą przeżywał od czasu nadania praw 
miejskich w roku 1253 bardzo burzliwą i jednocześnie 
ciekawą historię. Z powodu jego korzystnego położenia 
punktem ważnym węzłem handlu i wymiany pomiędzy 
Wschodem i Zachodem Europy. Z tego czasu pochodzą 
architektoniczne świadectwa epoki gotyku ceglanego, 
jak np. Kościół Mariacki, najstarszy kościół halowy 
w północnych Niemczech oraz reprezentatywny ratusz. 
W ramach wycieczki będą mogli Państwo zagłębić się 
w historię tych miejsc oraz poznać zabytki nawiązujące 
do czasów hanzeatyckich.
dzień/godz.: czw., 17:00 - 18:30, koszt: 5,00 €

 KURS C 111.24
termin: 27.10.2016

 KURS C 111.27
termin: 24.11.2016

 Kiermasz bożonarodzeniowy we Frankfurcie 
nad Odrą

Podczas spaceru będą mieli Państwo nie tylko poznać 
kiermasz bożonarodzeniowy we Frankfurcie, lecz także hi-
storię budynków wydarzeń, które miały kiedyś tu miejsce.

 KURS C 111.30
termin: 22.12.2016
dzień/godz.: czw., 17:00 - 18:30, koszt: 5,00 €

 Zima we Frankfurcie nad Odrą
Być może spadnie śnieg, być może nie. Każda pora 
roku ma swój urok. Zapraszamy do odkrycia Frankfurtu 
z innej perspektywy!

 KURS C 111.31
termin: 19.01.2017 
dzień/godz.: czw, 17:00 - 18:30, koszt: 5,00 €

KURSY PLASTYCZNE

 Malarstwo intuicyjne
VEDIC ART jest nową metodą malarstwa bazującą na 
17 zasadach sztuki wedyjskiej, które przekazywane są 
poprzez praktyczne działanie. Celem tej formy malar-
stwa, stworzonej przez szwedzkiego malarza Curta 
Källmanna, jest umożliwienie dotarcia do własnej kre-
atywności. Nie posługuje się ona wzorami, lecz intuicją 
i chwilowym nastrojem.Proszę przynieść ze sobą płótno, 
karton, pędzle i farby akrylowe!

 KURS C 205.01A
termin: 05.11.2016 - 26.11.2016, 28 godz.
dzień/godz.: sob., 10:00 - 16:00
koszt: 6-9 ucz., 87,00 €, możliwość zniżki

KURSY SPORTOWE

 Body vital: Pilates, Yoganastik & Body Art
Zajęcia obejmują intensywną gimnastykę dla zachowania 
i wzmocnienia ogólnej wytrzymałości oraz rozciąganie 
i wzmacnianie mięśni, szczególnie ich głębszych warstw. 
Trening przydatny dla wszystkich grup wiekowych (także 
profi laktycznie). W ramach zajęć prezentowane będą ćwi-
czenia na bazie jogi, pilates i body art, które mogą być sto-
sowane w domu. Zapomną Państwo o wysiłku, gdy poczują 
Państwo radość z powodu lepszej koordynacji ruchowej, 
percepcji ciała, ruchliwości jak i bardziej sprężystych mięśni.

 KURS C 302.34
termin: 23.11.2016 - 25.01.2017, 12 godz.
dzień/godz.: śr., 19:15 - 20:15
koszt: 6-9 ucz., 51,00 €

 Aroha® Training dla ciała i duszy
Aroha® jest to bardzo efektywny i nieskomplikowany kurs 
w rytmie ¾. Dzięki wykonywanym ćwiczeniom wzmocniona 
zostaje muskulatura pośladków, ud i brzucha. W kursie 
Aroha® może uczestniczyć każdy bez względu na stopień 
zaawansowania i wiek. Pomaga on w spalaniu tkanki tłusz-
czowej oraz kalorii. Nadaje się od on dla początkujących, 
osób z nadwagą oraz cierpiących na lekkie bóle stawów 
i pleców, a także dla wszystkich chcących się odstresować. 
koszt: 6-9 TN, 51,00 €, możliwość zniżki

 KURS C 302.39
 (dla początkujących)
termin: 13.09.2016 - 22.11.2016, 12 godz.
dzień/godz.: wt., 17:45 - 18:45 

 KURS C 302.42 
 (dla początkujących i zaawansowanych)
termin: 16.09.2016 - 25.11.2016, 12 godz.
dzień/godz.: pt., 18:00 - 19:00

 KURS C 302.43 
 (dla początkujących i zaawansowanych)
termin: 02.12.2016 - 17.02.2017, 12 godz.
dzień/godz.: pt., 18:00 - 19:00

 Zumba® + Step
ZUMBA® STEP to nowoczesna forma zajęć fitness 
stanowiąca połączenie popularnej dziś ZUMBY oraz tre-
ningu na specjalistycznej platformie, tzw. stepie. Warto 
podkreślić, iż proponowane układy nie są skomplikowane 
i  tworzone do popularnych utworów, przy których 
uczestnicy świetnie się bawią. ZUMBA® STEP to trening, 
który nie tylko kształtuje naszą sylwetkę. Pozwala on 
zredukować tkankę tłuszczowa i dba o nasza kondycje 
oraz napawa nas optymizmem i wprawia w świetne 
samopoczucie, które zostaje na długo po zajęciach.

 KURS C 302.45
termin: 23.11.2016 - 25.01.2017, 12 godz.
dzień/godz.: śr., 16:30 - 17:30
koszt: 6-9 ucz., 51,00 €, możliwość zniżki

 Basic Zumba® + BBP
ZUMBA + BBP - trening mieszany, łączący trening 
taneczny (ZUMBA) z ćwiczeniami wzmacniającymi na 
dolne partie mięśniowe (nogi, pośladki, brzuch) wykony-
wanymi w pozycjach wysokich oraz na matach. Trening 
zakończony stretchingiem (rozciąganiem) polecany 
wszystkim, również osobom rozpoczynającym swoją 
przygodę z zumbą.
koszt: 6-9 ucz., 51,00 €, możliwość zniżki

 KURS C 302.46
termin: 09.09.2016 - 18.11.2016, 12 godz.
dzień/godz.: pt., 16:00 - 17:00

 KURS C 302.47
termin: 25.11.2016 - 27.01.2017, 11 godz.
dzień/godz.: pt., 16:00 - 17:00

Więcej informacji oraz pełna ofertą kursów na naszej 
stronie internetowej www.vhs-frankfurt-oder.de lub 
w naszym sekretariacie (także w języku polskim)!
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Zapraszamy na Mistrzostwa Polski Młodzików U16 w lekkiej atletyce

Mały Memoriał Janusza Kusocińskiego 
u nas w Słubicach! 

24 i 25 września 2016 roku, na terenie Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, już po raz czwarty będziemy gościć naj-
lepszych polskich lekkoatletów (rocznik 2001 – 2002). Rywalizować będą w biegach, skokach i rzutach. Na uroczystość 

otwarcie zawodów zapraszamy w sobotę 24 września o 12.30. 

Organizatorzy: Słubicki Ośrodek 
Sportu i  Rekreacji i  Lubuski Klub 
Sportowy LUBUSZ Słubice zaplano-
wali dwie sesje startowe: w sobotę od 
13.00 i w niedzielę od 9.45. - Licząc 
na udane starty naszych zawodni-
czek i  zawodników zapraszamy do 
wspólnego sportowego kibicowania 
– zachęca Zbigniew Faliński, prezes 
LKS LUBUSZ Słubice.

Przypomina też dotychczasowe 
osiągnięcia sportowców klubu 
w  latach 1980 – 2015 oraz słubic-
kich olimpijczyków. Wśród nich 
są: Edward Czernik, trener LKS 
LUBUSZ , olimpijczyk z  Tokio 1964 
(skok wzwyż – 220 cm), Paweł Cza-
piewski, olimpijczyk z Pekinu 2008 
(800m – 1:47,66, brązowy medalista 
Mistrzostw Świata – Edmonton 
2001, złoty medalista Halowych 
Mistrzostw Europy – Wiedeń 2002), 
Maciej Lepiato, paraolimpijczyk 
z Londynu 2012 (skok wzwyż, złoty 
medalista Igrzysk Paraolimpijskich 
/ 212 – RŚ), Sofi a Ennaoui, olimpijka 
z RIO 2016 (1500m – 4:14,72 - X m IO, 
wychowanka LKS LUBUSZ). 

To ich największe osiągnięcia

Zbigniew Faliński podkreśla, że za 
największe sukcesy słubickiego 
klubu należy uznać wyniki: Pawła 
Czapiewskiego, olimpijczyka z  Pe-
kinu 2008 / 800m, który ofi cjalnie 
pożegnał się z bieżnią w 2012 roku 
podczas 58. Memoriału im. Ja-

nusza Kusocińskiego, Macieja Le-
piato, paraolimpijczyka z Londynu 
2012 (skok wzwyż 212 cm – złoty 
medal olimpijski i zarazem rekord 
świata), Sofi i Ennaoui, olimpijki 
z RIO 2016, srebrnej medalistki Mi-
strzostw Europy Juniorów - Rieti 
/ ITA / 2003, srebrnej medalistki 
Mistrzostw Europy w  biegach 
na przełaj – Belgrad 2013, wielo-
krotnej złotej medalistki HMPJ 
i MPJ - 2013 / 2014, srebrnej meda-
listki MME - 2015, złotej medalistki 
MMP, MPS- 2015, srebrnej i  brą-
zowej medalistki Sztafetowych 
Mistrzostw Świata rozgrywanych 
na Wyspach Bahama w 2015 roku, 
Renaty Olejnik, Marzeny Lechkun, 
Agnieszki Bobko, Mariusza Stani-
szewskiego, Wiesława Paradow-
skiego, Roberta Nerynga, Agaty 
Kiedrowicz, Tomasza Lewandow-
skiego, Beaty Gorzelańczyk, Da-
wida Hadrysia, Agnieszki Kasicy, 
Janusza Puta, Izabeli Koralewskiej, 
Fabiana Ziółkowskiego, Moniki 
Grabarek, Jakuba Lewandowicza, 
Jakuba Dobrowolskiego, Jakuba 
Trząsalskiego, Pauliny Furmań-
skiej i  wielu innych młodych uta-
lentowanych zawodników.

Za wynikami słubickich za-
wodników stoją szkoleniowcy: 
Edward Czernik, Ryszard Chustecki, 
Wojciech Szymaniak, Krzysztof 
Wesołek, Grzegorz Noga, Jacek 
Grześkowiak, Oleg Pachol i  Grze-
gorz Kaczmarek. 

Medalowi młodzicy 
Ryszard Chustecki, wiceprezes LKS 
LUBUSZ Słubice, przy okazji tego-
rocznego Memoriału przypomina 
też medalistów LKS LUBUSZ, mło-
dziczki i młodzików, którzy od 1980 
do 2005 roku odnieśli sporo suk-
cesów. 

Rok 1983
Mały Memoriał im. J.Kusocińskiego 
(MPM) - Lublin, 25.09.1983 r.
- 2 miejsce - Małgorzata Krzyżan – 
dysk - 31,80

Rok 1987 
Mały Memoriał im. J.Kusocińskiego 
- Poznań, 26.09.1987 r.
- 1 miejsce - Agnieszka Bobko – chód 
3km

Rok 1993 
Mały Memoriał im. J.Kusocińskiego 
- Łódź, 10.10.1993 r.
- 1 miejsce – Katarzyna Miszczak – 
skok wzwyż – 169
- 1 miejsce – Daniel Wójcik – chód 
5km – 24:09,71
 - 3 miejsce – Ewa Śliwińska - dysk 
– 31,46
- 3 miejsce – Izabela Stasiak - chód 
3km – 15:37,99

Rok 1994 
Mały Memoriał im. J.Kusocińskiego 
- Poznań, 24.09.1994 r.
- 2 miejsce – Ewelina Zarzycka - 
100m – 12,99

- 3 miejsce – Dorota Słoma - 600m 
– 1:39,12

Rok 1995 
Mały Memoriał im. J.Kusocińskiego 
- Kielce, 30.09.1995 r.
- 1 miejsce – Monika Wawrowska - 
oszczep – 46,10  / najlepszy wynik 
zawodów w kat. dziewcząt /
- 2 miejsce – Ewelina Zarzycka - 
300m – 41,80

Rok 1996 
Mały Memoriał im. J.Kusocińskiego 
- Kraków, 28-29.09.1996 r.
- 1 miejsce – Małgorzata Majchrzak 
– chód 3km – 15:19,28
- 2 miejsce – Beata Kozanecka - 
100m – 12,75
Rok 1997 
Mały Memoriał im. J.Kusocińskiego 
- Poznań, 27-28.09.1997 r.
- 2 miejsce – Agata Kiedrowicz - 
1000m – 2:55,70
- 2 miejsce – Ilona Osiewicz - 
oszczep – 35,36

Rok 1998 
Mały Memoriał im. J.Kusocińskiego 
- Kielce, 26-27.09.1998 r.
- 1 miejsce – Agata Kiedrowicz - 
1000m – 2:51,72
- 1 miejsce – Małgorzata Golec - dysk 
– 36,00

Rok 2000 
Mały Memoriał im. J.Kusocińskiego 
- Poznań

- 3 miejsce – Dawid Hadryś - oszczep 
– 58,56

Rok 2002 
Mały Memoriał im. J.Kusocińskiego 
- Siedlce, 28-29.09.2002 r.
 - 2 miejsce – Justyna Dąbrowska - 
dysk – 33,49

Rok 2003 
Mały Memoriał im. J.Kusocińskiego 
- Słubice, 27-28.09.2003 r.
- 2 miejsce – Justyna Dąbrowska - 
dysk – 37,61
 - 2 miejsce – Mateusz Łosoś - 
oszczep – 52,70

Oni Reprezentowali Polskę 
w latach 1980 – 2005

Rok 1986
Światowe Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej „Gimnazjada” w Nicei
 - 3 miejsce – Renata Olejnik 
w skoku wzwyż (179)
 
Rok 1996 
Mistrzostwa Świata Juniorów 
w Sydney, 21-25.08.1996 r.
- Paweł Czapiewski, bieg na 800 m
 
Akademickie Mistrzostwa Świata 
w biegach przełajowych w Acoteias 
(Portugalia)
- 50 miejsce - Mariusz Staniszewski 
w biegu na 10.125 m

W Słubicach już trzykrotnie gościliśmy najlepszych polskich lekkoatletów z rocznika 2001-2002. 
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Rok 1997 

Mistrzostwa Europy Juniorów 
w Lubljanie
- 2 miejsce – Robert Neryng w biegu 
na 800 m (1:51,44)
- 8 miejsce – Paweł Czapiewski 
w biegu na 800 m (1:57,35)

Rok 1998 
Mistrzostwa Europy w Budapeszcie, 
18-23.08.1998 r.
- Paweł Czapiewski w biegu na 800 
m (1:49,24) 
 
Rok 1999 
 Mistrzostwa Świata Juniorów do lat 
17 w Bydgoszczy, 16-18.07.1999r.
- 6 miejsce – Agata Kiedrowicz 
w biegu na 800 m (2:12,42)
Młodzieżowe Mistrzostwa Europy 
w Goeteborgu, 29-31.07.1999 r.
- 2 miejsce – Paweł Czapiewski 
w biegu na 800 m (1:46,90)
- 3 miejsce – Robert Neryng w biegu 
na 1500 m (3:49,55)
 
Rok 2001 
Mistrzostwa Świata Seniorów w Ed-
monton (Kanada), 03-12.08.2001 r
- 3 miejsce – Paweł Czapiewski 
w biegu na 800 m (1:44,63)
Halowe Mistrzostwa Świata w Li-
zbonie, 09-11.03.2001 r.
- 6 miejsce – Paweł Czapiewski 
w biegu na 800 m (1:50,51)
 (w półfi nale – 3 miejsce 1:47,35)
Igrzyska Dobrej Woli w Brisbane, 
05.09.2001 r.
- 4 miejsce – Paweł Czapiewski 
w biegu na 800 m (1:47,21)
 
 

 Rok 2002

Halowe Mistrzostwa Europy 
w Wiedniu, 01-03.03.2002 r.
- 1 miejsce – Paweł Czapiewski 
w biegu na 800 m (1:44,78)
Mistrzostwa Europy Seniorów 
w Monachium, 06-11.08.2002 r.
- 4 miejsce – Paweł Czapiewski 
w biegu na 800 m (1:47,92)
 
Rok 2003 
Mistrzostwa Europy Juniorów 
w Tampere (Finlandia), 24-
27.07.2003 r
 - Agnieszka Kasica w biegu na 100 
m (12,11)
 
Rok 2004
Mistrzostwa Świata Juniorów 
w Grosseto, 12-18.07.2004 r.
 - Heat 2 – 6 miejsce – Beata Go-
rzelańczyk w biegu na 100 m ppł.
(14,27)
 - sztafeta 4x100 m K (45,34) w skła-
dzie: A. Kasica, M. Popowicz, 
 I. Brzezińska, M. Jeschke

Tym się szczyci LKS LUBUSZ 

Starty w barwach reprezentacji 
Polski w latach 2005-2015

• 10 th IZZF World Championships 
In Athletics
 Helsinki From Saturday 6 August to 
Dunday 14 August 2005
 800 m Paweł Czapiewski, 7 miejsce, 
1:46,33

* European Athletics U 23 Cham-
pionships - Erfurt 2005 14-
17.07.2005 r.

 - 10000 m Men - Final
 18 miejsce Put Janusz, 31:00:31
 - Discus Women - Final
 7. Koralewska Izabela, 52,19 (x 52,19 
51,13 50,10 x x x)
 - Qualifi cation Overall
 4. Koralewska Izabela, 54,26 Q

* European Athletics Junior Cham-
pionships - Kaunas, 21-24 lipca 2005 r.
 - 100 m – 22.07.2005 r. - fi nał
 7. 461 Ziółkowski Fabian POL 10,90
 - 200 m - Round 1 Overall
19. 561 Ziółkowski Fabian POL 21,97
- 100 m Hurdles Women – 
22.07.2005 r. - Round 1 Heat 4(4)
 7. 1348 Grabarek Monika POL 15,03

ROK 2006
IAAF World Junior Championships 
– Mistrzostwa Świata Juniorów 
Pekin /
Beijing, 15-20.08.2006 r.
World Junior Championships Home
Offi  cial Results – 4x100 Meters 
Relay – Men – Final
Sunday, August 20, 2006 – 19:55
Pos Lane
5 2 Poland Junior POL 39,98
 (Kleina Karol, Roszko Jacek, Lewan-
dowicz Jakub, Pluta Mateusz)

ROK 2007
Młodzieżowe Mistrzostwa Europy 
– European Athletics U-23 Cham-
pionships
 Debrecen, 12.07.2007 r.

 dysk F 887 Koralewska Izabela POL 
50,69 13.07 (X miejsce)

 kula F 887 Koralewska Izabela POL 
14,90 12.07 (X miejsce)

ROK 2008
Igrzyska Olimpijskie w Pekinie - 
2008
Czapiewski Paweł - 800 m - 1:47,66 
(37 miejsce IO)
  
ROK 2009

Mistrzostwa Europy Juniorów 
European Athletics Junior Cham-
pions - Nowi Sad, 24-26.07.2009 r.

Półfi nał Jakub Trząsalski - 800 m 
1:53,58 20 wynik ME, Półfi nał Jakub 
Dobrowolski - 200 m 21,51 12 wynik 
ME, Finał J. Dobrowolski 4 x 100 
40,03 7 wynik ME

ROK 2012
IAAF World Junior Championships 
Barcelona, Spain – 15.06.2012 r.
 
- Sofi a Ennaoui – POL - 1500m – 10 
miejsce Mistrzostw Świata – 4:15,23

ROK 2013
• Mistrzostwa Europy Juniorów / 
Rieti - 2013
- Sofi a Ennaoui, 1500 m, 2 miejsce, 
4:20.20

• Mistrzostwa Świata w Biegach na 
przełaj / IAAF World Cross Country
Campionships - Bydgoszcz - 
24.03.2013

6 km juniorek K / Junior Race /
 26 miejsce Sofi a Ennaoui – 19.45

ROK 2014
IAAF – World Junior Champion-
ships 2014,
Eugene (Hayward Field) OR, 
UNITED STATES – 27 lipiec 2014r

5 miejsce Sofi a Ennaoui 1500m – 
4:13,06;

ROK 2015
• 33. Halowe Mistrzostwa Europy 
w La - Praga, 2015r.
 3m. eliminacje w biegu na 3000m 
– 9:04,29 / 06.03.2015r. – Sofi a 
Ennaoui;

6m. Finał – 3 000m – 8:56,77 / 
07.03.2015r. - Sofi a Ennaoui;

IAAF World Reays -Światowy Fe-
stiwal Sztafet - Nassau na Wyspach 
Bahama, 

02 – 03 May 2015 
Mieszana sztafeta Polek (1200, 400, 
800, 1600): Angelika Cichocka, 
Monika Szczęsna, Katarzyna Bro-
niatowska i Sofi a Ennaoui z czasem 
10:45,32 zajęły trzecie miejsce 
 

03.05.2015r .

Reprezentacja Polski w sztafecie 
4 x 800m wywalczyła dla Polski 
srebro w składzie: Syntia Ellward, 
Katarzyna Broniatowska, Angelika 
Cichocka i Sofi a Ennaoui / LKS 
LUBUSZ Słubice / Rezultat Polek: 
8:11,36.

Młodzieżowe Mistrzostwa Europy 
U23 - (European Athletics U23
Championships) - Tallin,12.07.2015r
2 m. Sofi a Ennaoui – 1500m – 
4:04,90/PB – srebrny medal MME

21. Mistrzostwa Świata Weteranów - 
Lion / Francja, 11.08.2015r.
2 m. Małgorzata Krzyżan – dysk : 
39,45m – srebrny medal MŚ W45

* IAAF Mistrzostwa Świata - Pekin 
2015 22 – 30.08.2015r.
22.08.2015r. – 1500 m / I runda – 
Sofi a Ennaoui : 4:06,94 (q) - awans 
do półfi nału,
23.08.2015r. – 1500 / półfi nał – Sofi a 
Ennaoui: 4:16,70 (17 miejsce MŚ),
26.08.2015r. – 800 m / I runda- 
Sofi a Ennaoui: 2:01,16 (Q) - awans 
do półfi nału,
27.08.2015r. – 800 m / półfi nał – Sofi a 
Ennaoui: 2:00,11 RŻ (18 miejsce MŚ)

Mistrzostwa Polski Młodzików 2015 
- Radom 26-27.09.2015r.

Antoni Plichta – 2000 - (6bój) 100 
-11,65 /721; kula- 11,14 PB / 554; 
w dal- 6,19 PB / 628; 110ppł- 15,98 
PB / 735; oszczep – 40,49 /449; 
1000m – 3:06,32 PB / 604
I miejsce – 3691 PB – złoty medal 
MPM

Źródło: Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji

Małgorzata Krzyżan to nasza utytułowana dyskobolka. Paraolimpijczyk z Londynu Maciej Lepiato to także wychowanek słubickiego LKS LUBUSZ. 

Sofi a Ennaoui, olimpijka z Rio2016, przez wiele lat występowała w barwach LKS LUBUSZ Słubice.   

Olimpijczyk z Pekinu Paweł Czapiewski 

także trenował w Słubicach. 
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Dzieciaki na start!
W sobotę 17 września FSL- Aktywni dla Powiatu przy wsparciu gmi-
ny Słubice zapraszają dzieci w wieku do 12 lat na ciekawą imprezę 
biegową w ramach Polando Super Cross 2016. Na wszystkich czekają 
medale i pamiątkowe koszulki, a na najlepszych puchary.

Spotkali się u nas gladiatorzy 
Słubicka Gala MMA- Gladiator Aren XI to impreza z wielką porcją emocji dla tych, którzy uwielbiają sporty walki. W so-
botę 3 września po raz kolejny stadion słubicki zapełnił się blisko tysięczną publicznością.

Uwaga tenisowe 
talenty!

Do grona słubickich talentów sportowych 
dołączył młody adept tenisa ziemnego. Ja-
kub Mizerski wygrał właśnie turniej w swo-
jej kategorii wiekowej w Górzycy. Drugi był 
Jonatan Jabłoński.

Za nazwą Polando Super Cross 2016 
kryją się dwie imprezy: bieg główny 
z przeszkodami dla dorosłych na 4,5 
km oraz wielki festyn biegowy rów-
nież z  przeszkodami (odpowiedniej 
trudności) dla dzieci w wieku od 3 do 

12 lat. Mali uczestnicy otrzymają pa-
miątkowe medale, koszulki i batony 
regeneracyjne. Czekamy na Was 
na boisku bocznym SOSiR 17 wrze-
śnia w biurze zawodów, od 9.00 do 
10.45 (zapisy dzieci tylko i wyłącznie 

w  dniu imprezy). O  11.00 odbędzie 
się start biegów dla dzieci, a o 13.00 
biegu głównego dla dorosłych. 

UWAGA! Zawody dla dzieci są 
bezpłatne! 

(rt)

Biegi dla dzieci odbędą się na boisku bocznym SOSiRu.

Najlepsi w kategorii do 12 lat, na najwyższym podium Kuba Mizerski.

Wakacyjne wspomnienie – turniej 
tenisa ziemnego dla dzieci o Puchar 
Starosty Powiatu Słubickiego zor-
ganizowano w niedzielę 4 września 
na kortach Kompleksu Sportowo– 
Rehabilitacyjnego w Górzycy. W te-
nisowe szranki stanęło 34 młodych 
zawodników w  czterech katego-
riach wiekowych. Wszyscy walczyli 
o  puchary, ale tradycyjnie każdy 
uczestnik otrzymał też drobną na-

grodę rzeczową, a najlepsi piękne 
puchary i  dyplomy. W  kategorii do 
12 lat, w której wystąpił słubiczanin 
Kuba Mizerski z  bardzo dobrej 
strony pokazał  się również Jonatan 
Jabłoński (drugie miejsce). Obu na-
szym talentom tenisowym życzymy 
wytrwałości i  kolejnych sukcesów 
na kortach całego województwa, 
a następnie Polski. 

(rt)

Gala odbyła się już po raz trzeci, 
a  niektórzy widzowie cały rok 
czekają na to wydarzenie. For-
muła była podobna jak w  latach 
poprzednich. Dziewięć walk (3 
amatorskie i  6 zawodowych) na 
specjalnym ringu pod gołym 
niebem ( po raz kolejny aura sprzy-
jała), specjalny gość w osobie Ma-
riusza Pudzianowskiego, a  wśród 
walczących głównie słubiczanie... 
to przepis na doskonałe wido-
wisko przyciągające tak wielu 
kibiców. Nasi zawodnicy w  więk-

szości wygrali swoje walki, łącznie 
z walką wieczoru, a  także „druży-
nówkę” (trzy ostatnie pojedynki) 
o  wielki puchar sponsorów głów-
nych. Wielkie emocje towarzy-
szyły niemal każdej walce. Kibice 
bardzo głośno wspierali swych 
zawodników, klimat spotkania 
potęgowała odpowiednia oprawa 
muzyczna i  efekty świetlne. Słu-
bicki Ośrodek Sportu i  Rekreacji, 
który zorganizował tę imprezę, 
zadbał również o  dodatkowe 
atrakcje. Swój krótki występ miał 

słubicki raper Abel, kilka licy-
tacji przeprowadzono dla Małgo-
rzaty Krzyżan, a  na koniec wśród 
wszystkich uczestników rozloso-
wano nagrody rzeczowe. 

Oto wyniki:
Walki amatorskie:
· 77 kg: Piotr Świderski (Husaria 

Fight Team Słubice) vs. Dawid 
Trzeciak (Gracie Barra Rzeszów)

· 77 kg: Borys Borkowski (Husaria 
Fight Team Słubice) vs. Kamil 
Kozak (Gracie Barra Rzeszów)

· 70 kg: Grzegorz Chojka (Husaria 

Fight Team Słubice) vs. Krzysiek 
Kucharzyk (Gracie Barra Rzeszów)

Walki zawodowe:
· 66 kg: Maciej Król (Fenix Fight 

Club Warszawa) vs. Adrian Wę-
dzik (Contender Kamienna Góra)

· 70 kg: Marcin Haniewciz (Husaria 
Fight Team Słubice) vs. Maciej 
Kaliciński (Contender Kamienna 
Góra)

· 77 kg: Marcin Kuczyński (Husaria 
Fight Team Słubice) vs. Grzegorz 
Białas (Fenix Fight Club War-
szawa)

Pojedynek 3x3 o  Puchar Spon-
sorów Głównych
· 77 kg: Paweł Gawroński (Husaria 

Fight Team Słubice) vs. Andrzej 
Zajączkowski (Bebson Gold Team 
Bielawa)

· 77 kg: Tomasz Gawroński (Hu-
saria Fight Team Słubice) vs. 
Bartek Batko (Bebson Gold Team 
Bielawa/SWD Świdnica)

· 70 kg: Dawid Kozłowski (Husaria 
Fight Team Słubice) vs. Oskar Czop 
(Bebson Gold Team Bielawa)

(rt)
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Reczynek Cup z Gosią Krzyżan
15 sierpnia w Ośnie Lubuskim odbyła się już czwarta edycja turnieju siatkówki plażowej Reczynek CUP, którą zorgani-
zowało stowarzyszenie FSL- Aktywni dla Powiatu i siatkarze z Ośna. 

Atmosfera miejsca i  pula nagród 
przyciąga na tę imprezę siatkarzy 
z  najwyższej półki. Tak było i  tym 
razem. Na trzech boiskach, przy 
pięknym jeziorze Reczynek, rywa-
lizowało ponad 20 ekip. W  tabeli 
„brazylijskiej” rozstawiliśmy naj-
wyżej sklasyfi kowane w  ogólno-
polskich rankingach ekipy. Poziom 
sportowy podnieśli nam siatkarze, 
którzy odgrywali główne role w te-
gorocznych rozgrywkach „Plaży 
Open”: Bartek Kiernoz, Szymon 
Gregorowicz, Mateusz Kańczok 
i  Kuba Zdybel. W  rundzie zasadni-
czej grano po jednym secie do 21, 
w  ćwierćfi nałach do 2 wygranych 
setów (set do 15), a  od półfi nałów 
pełne pojedynki do 21. Licznie 
zgromadzeni kibice mieli kogo 
podziwiać, bo szczególnie półfi -
nały i  pojedynki o  III i  I  miejsce to 
była naprawdę siatkarska uczta. 
W  wielkim fi nale zagrały ekipy 
REMAGUM (Szymon Gregorowicz 
i  Mateusz Kańczok) i  BAD BOYZ 
(Jakub Zdybek i Bartłomiej Kiernoz). 
Po pięknym trzysetowym poje-

dynku to ci drudzy ostatecznie zwy-
ciężyli. Trzecie miejsce przypadło 
PROSKOS (Patryk Baran, Marcin 
Szczechowicz), a  czwarte „naszym” 
z  Weny I  Kostrzyn/O  (Michał Przy-
muszała, Adam Kierski). Gościem 

honorowym jak również gospo-
dynią imprezy była słubiczanka, 
dyskobolka Małgorzata Krzyżan, 
która walczy o  swoje marzenie, 
żeby móc wyjechać na mistrzo-
stwa świata weteranów w   lekkiej 

atletyce do Australii (odbędą się na 
przełomie października i listopada). 
W  trakcie turnieju przeprowadziła 
kilka konkursów dla dzieci i  doro-
słych, oczywiście rzucanie dyskiem 
frisbee, był również konkurs skoku 

z  miejsca na odległość. Punktem 
kulminacyjnym była licytacja trzech 
cennych koszulek, które przyniosły 
całkiem niezły dochód przybliżając 
słubiczankę do startu w Australii. 

(rt)

W trakcie imprezy Małgorzata Krzyżan poprowadziła konkursy dla dzieci. Mistrzowie zgarnęli wielki puchar i 2000 zł.

Rekordowe zawody 
wędkarskie

Bezgraniczne Nocne Zawody Gruntowe Parami to kontynuacja ter-
minarza imprez wędkarskich, a zarazem symbol zjednoczonej Euro-
py. Tym razem do zawodów stanęło  37 par. 

W zawodach wzięło udział blisko 80 wędkarzy.

Zawody od kilku lat cieszą się 
bardzo dużym powodzeniem wśród 
wędkarzy z  całego powiatu. Tym 
razem w  zawodach 13-14 września 
wzięło udział aż 37 par, których  
przywitał prezes koła nr 2 Ryszard 
Płaczkowski. Po omówieniu zasad 
łowienia i  rozlosowaniu stanowisk 
pary wędkarskie rozpoczęły rywa-
lizację na Odrze. Po całonocnym ło-
wieniu wyłoniła się pierwsza trójka 
najlepszych par.
1. Dawid Szmyt, Przemysław Sze-

wieliński- 49.230 kg
2. Eliza i Piotr Peretiatkowicz- 42.360
3. Artur Koncur, Dariusz Turkowski- 

38.000
Zwycięzcom należą się słowa 
uznania i  gratulacje, szczególnie 
Pani Elizie, a wyrażono je w postaci 
pucharów i  drobnych upominków. 

W ceremonii dekoracji wziął udział 
burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz. 
Podziękowania należą się również 
członkom zarządu i  sympatykom 

Koła PZW nr 2 w  Słubicach, którzy 
zadbali o  zabezpieczenie i  oznako-
wanie terenu oraz za rozstawienie 
i złożenie sprzętu.  (rt)

Trzy najlepsze duety zgarnęły statuetki i nagrody rzeczowe.

Chłopcy z UKS 
Polonia coraz lepsi 

Trener Radosław Kamiński podsumował 
starty swoich podopiecznych z UKS Polonia 
(rocznik 2008 i 2009). 

To był bardzo udany sezon ligowy 
i letni, obfi tujący w sukcesy podczas 
wielu turniejów w  Polsce i  zagra-
nicą, choć początki nie były  łatwe. 

Moja grupa to żak rocznik 
2009/2008, choć większość to 
rocznik 2008. Jestem trenerem 
klasy UEFA i  mam ukończony spe-
cjalny holenderski program GROS-
SROTS, który jest ukierunkowany 
na kształcenie i  nauczanie dzieci 
gry w piłkę nożną do lat 12. Początki 
mojej grupy były różne, dzieci się 
uczyły zabawy, kontaktu z  piłką. 
Jeździliśmy na turnieje bez więk-
szych osiągnięć. Ostatni rok chłopcy 
zrobili spore postępy, przepracowa-
liśmy solidnie ten okres występując 
w rozgrywkach o puchar Tymbarku 
„ Z  podwórka na stadion” zajmując 
5 miejsce w województwie, wystąpi-
liśmy w  kilku bardzo prestiżowych 
turniejach. Bardzo dużym egza-
minem był wyjazd na międzyna-
rodowy turniej FRAGARIA CUP na 
Słowację, w  którym wzięło udział 

ponad 200 drużyn z 17 krajów. Gra-
liśmy z  Dynamo Mińsk, Dynamo 
Kijów, Akademią Atletico Madryt 
czy Akademią Juventusu Turyn. Dla 
chłopców był to ciężki turniej, ale 
dostali się do ćwierćfi nałów. Prze-
graliśmy z  UKS Neo-System Brod-
nica. Ostatnio UKS Polonia wziął 
udział w  prestiżowym turnieju za 
Odrą, na który zostaliśmy zapro-
szeni przez trenera elitarnej szkółki 
FC Viktoria 98 Berlin. To było także 
duże wyzwanie. Chłopcy zmierzyli 
się z  takimi drużynami jak Energie 
Cottbus, Turbine Potsdam. Przez eli-
minacje przeszliśmy po walkach jak 
burza, ale zabrakło bramek i  wrzu-
cono nas do grupy srebrnej. Tam 
już nie daliśmy rady. Od 25 września 
startujemy w naszej lidze i jesteśmy 
rozstawieni w  I  lidze żaka z  takimi 
zespołami jak Czwórka Kostrzyn 
I, UKS Celuloza Kostrzyn, Stal Su-
lęcin, Orzeł Międzyrzecz oraz Ilanka 
Rzepin. 

(red)
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Stare fotografi e odkrywają przeszłość 

Tak Słubice wyglądały przed wojną…
Dziś, w naszym cyklu historycznym, prezentujemy zdjęcia zgromadzone przez Rolanda Semika, społecznego opieku-
na zabytków w powiecie słubickim, dzięki którym możemy zobaczyć jak dawniej wyglądały Słubice. Przed wojną były 
przedmieściem Frankfurtu.  
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Rytm, kontrasty, światło 
i cień w Galerii OKNO
Serdecznie zapraszamy na wystawę Monique François „W drodze”, która 
od 9 września prezentowana jest w Galerii OKNO Słubickiego Miejskiego 
Ośrodka Kultury.

lAbiRynT tuż tuż….
Festiwal Nowej Sztuki lAbirynT już po raz siódmy odbędzie się na po-
graniczu polsko-niemieckim. W tym roku zapraszamy od 28 do 30 paź-
dziernika. 

Subiektywnie 
w obiektywie
13 lipca 2016 roku odbyły się w Galerii OKNO 
w SMOKu interesujące  warsztaty fotografi czne 
dla młodzieży z klasy 11. projektu polsko-nie-
mieckiego FF2 z Gimnazjum im. Karola Liebk-
nechta we Frankfurcie nad Odrą.

Warto sobie zarezerwować czas, bo 
w  programie mamy ponad 30 wy-
staw indywidualnych i  zbiorowych, 
które dotykać będą sztuki współ-
czesnej. Zetkniemy się zarówno 
z  tradycyjną formą wystawienniczą 
oglądając obrazy, fotografi e, gra-
fi ki wieszane na ścianach, jak rów-
nież podziwiać będziemy sztukę 
prezentowaną w  formie instalacji, 
happeningów i  performance. Będą 
też wykłady, wystąpienia autorskie 
oraz blok fi lmów artystycznych, 
a  Muzeum Papiernictwa w  Duszni-
kach Zdroju przygotowało specjalny 
warsztat. W  czasie festiwalu gościć 
u nas  będą artyści z 11 krajów: Belgii, 
Chorwacji, Czech, Hiszpanii, Nie-
miec, Polski, Słowacji, Szwajcarii 
USA, Włoch i  Węgier. 

Nie zabraknie też słubicko-
-frankfurckich artystów z  indywi-
dualnymi wystawami jak również 
pasjonatów fotografi i, którzy wzięli 
udział w warsztatach  Akademii Fo-
tografi i i  Multimediów – lAbiRynT.  

Wystawy będą zarówno po stronie 
polskiej, w  Słubickim Miejskim 
Ośrodku Kultury i  Collegium Polo-
nicum, w  Modrzewiowym Dworku 
w  Uradzie, jak również we Frank-
furcie nad Odrą: w  Kleist Forum, 
Radiu Słubfurt, starym warsztacie 
samochodowym, Volkshochschule 
czy pustostanach sklepowych. Pro-
gram festiwalu został tak ułożony, 

żeby żadne prezentacje się nie po-
krywały, abyśmy mogli wędrować 
od jednej prezentacji do drugiej, 
przez Słubice i  Frankfurt. Hasło 
przewodnie tegorocznej edycji 
brzmi „Modyfi kacje i  reinterpre-
tacje“.  Chodzi o  nawiązania do 
tego, co w  kulturze, architekturze 
i  sztuce już jest, o  nowe widzenie 
dawnych rzeczy, ale i  powstałych 
obecnie. Podczas 7. edycji festiwalu 
zapraszamy do podróży po sztuce 
współczesnej z odniesieniami i cyta-
tami z przeszłości. Czy świadomość 
tego, czego już dokonano, jest ogra-
niczeniem czy też wyzwala nowe 
potencjały kreacji i  interpretacji? 
Wędrując po labiryncie sztuki, spró-
bujemy wspólnie odpowiedzieć na 
to pytanie. 

Więcej szczegółów, dokładny 
program festiwalu znajdą państwo 
w  październikowym numerze „Ga-
zety Słubickiej“. 

Anna Panek-Kusz, 
kurator festiwalu  

Wystawa Monique François, to 
przegląd jej najmłodszych prac 
i  przedstawienie jej artystycznego 
ukierunkowania. Centralnym pun-
ktem jej geometrycznych prac jest 
zawsze rytm, kontrasty, światło 
i  cień. Prace zazwyczaj stanowią 
serię i  związane są bezpośrednio 
z  przestrzenią, w  której się znaj-
dują. W  tym wypadku zaistnieją 
w  przestrzeni Galerii OKNO. Pod-
stawą jej obiektów jest geometria: 
kwadrat, prostokąt lub trójkąt. Mo-
nique François podąża tym samym 
za teorią Maxa Billa, który już 
w 1965 r. wyjaśniał w swojej pracy 
Struktura jako sztuka? Sztuka 
jako struktura?: „Rytm zmienia 

strukturę w  kształt; oznacza to, 
że z  ogólnej struktury wyłania się 
poprzez rytmiczny porządek spe-
cjalny kształt dzieła sztuki”. Poje-
dyncza forma staje się tym samym 
motywem seryjnym, a  struktura 
wewnętrzna strukturą prze-
strzenną, co dotyczy zarówno prac 
dwu- jak i trójwymiarowych.

W  Galerii OKNO artystka pre-
zentuje trzy najnowsze cykle: „Pi-
ramidy”, „Sześcian” i  „W  drodze”. 
Monique François (ur. w  Bredzie, 
Holandia, 1950 r.) żyje i  pracuje 
w Sterrebeek oraz Zaventem (Belgia) 
na północnych obrzeżach Brukseli.
www.francoismonique.be

(ap) 

 Pani Anna Panek-Kusz, ich organi-
zatorka, wtajemniczała uczestników 
w  tajniki fotografi i. Zgromadzone 
eksponaty uzmysłowiły, jak wielką 
metamorfozę w ciągu tych niespełna 
dwustu lat przeszły narzędzia, które 
ma do dyspozycji fotograf. W  tele-
grafi cznym skrócie przebyty dystans 
określa temat zajęć -  „Od kropli rtęci 
do pikseli”.

Wzruszały opowieści o  prymi-
tywnych sposobach fotografo-
wania, o  staruszce kliszy, która dla 
tych młodych słuchaczy pozostaje 
jeszcze mglistym wspomnieniem 
z  własnego dzieciństwa. Uśmiech 
wywoływały anegdoty o  trudach 
i pomyłkach towarzyszących wywo-
ływaniu zdjęć. Historie te budziły 
też refl eksje zaprawione tęsknotą 
za pietyzmem, z  jakim odnoszono 
się  wówczas do fotografi i. Dziś foto-
grafi a użytkowa spospolitowała się 
-  wszyscy robią zdjęcia, których nie-
rzadko nie ma komu oglądać. 

Młodzież chętnie udzielała od-
powiedzi na zadawane pytania, 
przyswajając sobie nowe terminy 
z  dziedziny fotografi i, o dkopując 
z zakamarków pamięci te, które już 
wcześniej poznała. 

Pani Ania świetnie w tych prawie 
wakacyjnych okolicznościach wy-
korzystała starą, wypróbowaną za-
sadę: „Uczyć bawiąc”. Włożyła wiele 
serca w  przekazanie tego skrawka 
swojej bogatej wiedzy o  fotografi i, 
zainteresowała młodych adeptów 
ciekawostkami warsztatowymi

Należy nadmienić, że w  Galerii 
OKNO gościł akurat Jan de Weryha 
ze swoimi pracami utrzymanymi 
w  rustykalnym klimacie. Ten en-
tourage stanowił wartość dodaną, 
i  to w  dwójnasób – jako bohater 
eksperymentów fotografi cznych na 
prezentowanych przez Panią Anię 
zdjęciach i  jako tło budzące zainte-
resowanie uczestników warsztatów.

Alicja Szachno

Malarstwo Piotra Paraniaka w Galerii Małej 
Serdecznie zapraszamy 22 września o 17.00 do Galerii Małej Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kul-
tury na wernisaż wystawy malarstwa Piotra Paraniaka. 
Artysta obecnie pracuje i  tworzy 
w Poznaniu, ale z pochodzenia jest 
słubiczaninem. Tu nadal miesz-
kają jego rodzice, dlatego tym 
bardziej jest nam miło zaprosić 
Państwa na to wydarzenie. Na wy-
stawę składa się 10 obrazów olej-
nych w  formacie 100x70 z  serii 
„Niebo-Inklinacje”. Tematem, czy 
też pretekstem do podjęcia malar-
skiej wypowiedzi stała się Grecja, 
z którą przez pewien czas związane 
było życie artysty. Zapowiedzią, 
a  jednocześnie krótkim komen-
tarzem do tego co będzie można 
zobaczyć podczas wystawy, niech 

będą słowa artysty: Przede mną 
roztacza się czarno biały krajobraz. 
Tu i  ówdzie odcienie szarości. Sa-
motne drzewo ugina się pod na-
porem wiatru,a surowe skały lśnią 
w  słońcu. Światłocień wypełnia 
pustkę; buduje przestrzeń. Inten-
sywność nieba pęka i  przelewa 
horyzont. Niebo nadaje sens życia 
drzewu, krajobrazowi. Dopełnia go 
i pozwala zaistnieć. Każde miejsce 
ma inne niebo, inną barwę, cha-
rakterystyczną dla siebie. Każde 
miejsce przypisuję innej barwie. 
Bez ciemnego kobaltu nie by-
łoby bieli greckiej architektury.

To ten kontrast wyostrza lub ła-
godzi percepcję otoczenia.

Piotr Paraniak urodzony w  1976 
roku w  Słubicach ukończył studia 
na Akademii Sztuk Pięknych 
w  Poznaniu na Wydziale Edukacji 
Artystycznej ze specjalnością peda-
gogika, krytyka i  promocja sztuki. 
Uzyskał dyplom z  wyróżnieniem 
z  malarstwa sztalugowego w  pra-
cowni prof. Jana Świtki 

cyklem prac malarskich – RINGS. 
Po studiach kontynuuje ten cykl, 
bierze czynny udział w  życiu ar-
tystycznym. Od 2001 roku także 
nauczyciel malarstwa, rysunku, hi-

storii sztuki, plastyki oraz wiedzy 
o  kulturze. Od kilku lat publikuje 
w  „Panoramie Ateńskiej” oraz por-
talu informacyjno-kulturalnym 
„Polonorama”  Zajmuje się również 
renowacją i rekonstrukcją zabytków 
dzieł architektury, rzeźby i  malar-
stwa (polichromia).

(ap)

Uczniowie z frankfurckiej szkoły odwiedzili galerię wspólnie z polonistką Alicją Szachno. 

F
o

t.
 A

n
n

a
 P

a
n

e
k

-
K

u
sz



14 gazeta Słubicka   8/2016   15 września

Burmistrz Słubic ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Słubi-

ce. Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego:

Lp. Położenie Numer

działki

Powierzchnia Cena wywoławcza 

 nieruchomości

Księga wieczysta wadium

1 ul. Żwirki i Wigury 542/51

541/4

542/55

0,0797 ha

0,0356 ha

0,0938 ha, 

łącznie 0,2091 ha

560.000,00 zł GW1S/00027621/9 60.000,00 zł

Nieruchomość jest wolna od wszelkich długów, ciężarów i hipotek nie jest przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich.

Przeznaczenie działek: nieruchomość gruntowa znajduje się na obszarze, dla którego miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego stracił ważność. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Słubice uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Słubicach nr XI/84/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. zmienionym uchwałą nr 

LIV/430/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r. działki o nr ew.: 542/51, 541/4 i 542/55 znajdują się na obszarze oznaczonym sym-

bolem „MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej”.

UWAGA: ze względu na fakt, iż działki o nr ew.: 541/4 i 542/55 nie mają bezpośredniego dostępu do drogi, który jest za-

pewniony przez działkę o nr ew. 542/51, działki o nr ew.: 541/4, 542/55, 542/51 są przeznaczone do zbycia łącznie jako 

nieruchomość gruntowa. 

Przetarg odbędzie się w dniu 26 października 2016 r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Miejskiego w Słu-

bicach przy ul. Akademickiej 1. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miej-

skiego w Słubicach prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Rzepinie nr 37 8371 0009 0009 5514 2000 0060 w takim termi-

nie, aby najpóźniej w dniu 20 października 2016 r. wymagana kwota została zaksięgowana na koncie urzędu. 

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na II piętrze Urzędu 

Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1 oraz na stronie bip.slubice.pl i www.slubice.pl. Informację o publikacji ogło-

szenia o przetargu zamieszczono w Gazecie Wyborczej i Gazecie Słubickiej.

Ogłoszony przetarg może zostać odwołany z uzasadnionych przyczyn.

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

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

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

Burmistrz Słubic ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Słubice położonej w ob-

rębie 10 Świecko przy ul. Logistycznej. Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieogra-

niczonego:

lp. położenie numer 

działki

powierzchnia cena wywoławcza

nieruchomości netto

wadium księga wieczysta

1 obręb 10 Świecko, 

ul. Logistyczna 

321/2 5,3832 ha 1.712.000,00 zł 200.000,00 zł GW1S/00017566/2

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

Nieruchomość jest wolna od wszelkich długów, ciężarów i hipotek nie jest przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich.

Przeznaczenie działki: zgodnie z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Transportowa”, 

Gmina Słubice uchwalonym uchwałą nr XXIV/217/08 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 sierpnia 2008 r., opublikowaną 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego nr 98, poz. 1471 z dnia 29 września 2008 r., działka o nr ew. 321/2 znajduje 

się w granicach obszaru oznaczonego symbolem – „U,P”, rozumianym jako: „teren zabudowy usługowo - produkcyjnej”. 

Przetarg odbędzie się w dniu 25 października 2016 r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Miejskiego w Słu-

bicach przy ul. Akademickiej 1. 

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

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

w Rzepinie nr 37 8371 0009 0009 5514 2000 0060 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 20 października 2016 r. wyma-

gana kwota znajdowała się na koncie urzędu. 

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na II piętrze Urzędu 

Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1 oraz na stronie bip.slubice.pl i www.slubice.pl. Informację o publikacji ogło-

szenia o przetargu zamieszczono w Gazecie Wyborczej i Gazecie Słubickiej. 

Ogłoszony przetarg może zostać odwołany z uzasadnionych przyczyn.

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

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

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

Przetarg ogłoszono dnia 12 sierpnia 2016 r.

Te warszaty były po PROstu piękne!
Z pomocą gminy, słubickie Stowarzyszenie po PROstu Pracownia Rozwoju Osobistego zorganizowało w czasie wakacji 
cykl warsztatów dla dzieci. Zajęcia artystyczne odbywały się pod kierunkiem nauczycielki plastyki ze Szkoły Podsta-
wowej nr 1 Tatiany Uwarkin. 

W  czasie pierwszego cyklu spotkań tematem prze-
wodnim były bajki (czytanie, wymyślanie, ilustro-
wanie, konstruowanie, szycie, wykonanie akcesoriów 
i  wybranych bohaterów). Drugi cykl to były zajęcia, 
podczas których dzieci poznawały siebie i  swoje 
zmysły. Każdego dnia uczestnicy zajęć przeżyli przy-
godę z  jednym ze zmysłów. Dzieci przygotowywały 
kolorowe mandale, uczestniczyły w  zabawach pla-
stycznych i zabawach z chustą animacyjną, przygoto-
wały ścieżki zmysłów, poznawały nowe smaki i brały 
udział w zabawach muzycznych. Warsztaty dofi nan-
sowała gmina, która kupiła potrzebne materiały i za-
trudniła trenerkę. Poniżej fotorelacja z tych spotkań.
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INFORMACJA

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

30 sierpnia 2016r. wywieszono wykazy nieruchomości gruntowych, stanowią-

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

- Słubice, ul. Szczecińska, działka 62/65 o pow. 21m2 – budowa garażu muro-

wanego / uzupełnienie luki w zabudowie szeregowej garaży murowanych (rząd 

III segment 3),

- Słubice, ul. Staszica, część działki 281/147 o pow. 89m2 – zieleń izolacyjna,

- Słubice, ul. Staszica, część działki 281/147 o pow. 31m2 – zabudowany drew-

nianym budynkiem gospodarczym,

- Słubice, ul. Staszica, część działki 281/147 o pow. 161m2 – zieleń izolacyjna,

- Słubice, ul. Staszica, część działki 281/147 o pow. 14m2 – zabudowany drew-

nianym budynkiem gospodarczym.

Wykazy wywieszono dnia 30 sierpnia 2016r. na okres 21 dni w siedzibie Urzędu 

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

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miej-

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

mościami i Architektury lub telefonicznie 095 737 20  51. 

Słubice, dn. 07.09.2016r. 

INFORMACJA

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

30 sierpnia 2016r. wywieszono wykaz nieruchomości gruntowych, stanowią-

cych zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do dzierżawy na okres 10 lat:

- Rybocice, działka 13 o pow. 3,6100ha – uprawy rolne.

Wykaz wywieszono dnia 30 sierpnia 2016r. na okres 21 dni w siedzibie Urzędu 

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

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miej-

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

mościami i Architektury lub telefonicznie 095 737 20  51. 

Słubice, dn. 07.09.2016r. 

INFORMACJA

Burmistrz Słubic informuje, że na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Słubi-

cach nr XXII/204/2016 z dnia 25.078.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na za-

warcie kolejnych umów dzierżaw na nieruchomości gminne, w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Słubicach w dniu 30 sierpnia 2016r. wywieszono wykaz nierucho-

mości gruntowych, stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do 

dzierżawy na okres do 3 lat.

Wykaz wywieszono dnia 30 sierpnia 2016r. na okres 21 dni w siedzibie Urzędu 

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

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miej-

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

mościami i Architektury lub telefonicznie 095 737 20  51. 

Słubice, dn. 07.09.2016r. 
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Burmistrz Słubic ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy 

Słubice położonych w obrębie 3 m. Słubice na terenie osiedla „Zielone Wzgórza”. Wykaz działek przeznaczonych do sprze-

daży w formie przetargu ustnego nieograniczonego:

lp. położenie Numer działki powierzchnia
cena wywoławcza

nieruchomości netto
wadium księga wieczysta

1
ul. Wschodnia

Słubice
500/16 0,3086 ha 90.000,00 zł 9.000,00 zł GW1S/00011601/8

2
ul. Wschodnia

Słubice
500/24 0,2443 ha 70.000,00 zł 7.000,00 zł GW1S/00011601/8

Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w stawce 23%. Działki nie są obciążone 

ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie są przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich. Działki są wolne od długów 

i  ciężarów. Przeznaczenie działek: zgodnie z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla „Zielone 

Wzgórza” w Słubicach uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Słubicach nr III/24/98 z dnia 22 grudnia 1998 r., opublikowa-

ną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego nr 8, poz. 45 z dnia 10 marca 1999 r. wyżej wymienione działki poło-

żone w obrębie ewid. 3 miasta Słubice zlokalizowane są na obszarze oznaczonym w w/w planie symbolem – M1 o zapisie 

„tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego”.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 października 2016 r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Miejskiego w Słu-

bicach przy ul. Akademickiej 1. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium wraz z podaniem w  tytule numeru działki. 

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Słubicach prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Rzepinie nr 37 

8371 0009 0009 5514 2000 0060 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 17 października 2016 r. wymagana kwota została 

zaksięgowana na koncie urzędu. 

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na II piętrze Urzędu 

Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1 oraz na stronie bip.slubice.pl i www.slubice.pl. Informację o publikacji ogło-

szenia o przetargu zamieszczono w Gazecie Wyborczej oraz Gazecie Słubickiej 

Ogłoszony przetarg może zostać odwołany z uzasadnionych przyczyn.

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

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

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

Przetarg ogłoszono dnia 6 września 2016 r.

 

INFORMACJA

Dyrektor Zakładu Mieniem Komunalnym w  Słubicach informuje, że w  dniu 5 

września 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, na stronie www.bip.slubice.pl 

wywieszono ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na najem lokalu 

użytkowego z przeznaczeniem na działalność handlowo – usługową, stanowią-

cego własność Gminy Słubice, położonego w Słubicach przy ul. Kilińskiego 9 J.

 

INFORMACJA

W Urzędzie Miejskim w Słubicach w dniu 31 sierpnia 2016 r. na okres 21 dni, tj. 

od dnia 31 sierpnia 2016 r. do dnia 21 września 2016 r. wywieszono zarządzenie 

Nr 267/2016 Burmistrza Słubic w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń go-

spodarczych stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do oddania 

w najem na okres do 3 lat: 

Lp. Położenie (miejscowość, ulica) Pow. lokalu [m2] 

1. Słubice, ul. Kopernika 49 7,10

2. Słubice, Plac Przyjaźni 27 8,57

3. Słubice, Plac Wolności 11 5,67

4. Słubice, Plac Wolności 11 5,81

5. Słubice, Plac Wolności 13 5,13

6. Słubice, ul. Żeromskiego 16 4,26

7. Słubice, ul. Żeromskiego 17 8,27

8. Słubice, ul. Żeromskiego 17 5,46

9. Słubice, ul. Żeromskiego 17 5,35

10. Słubice, ul. Żeromskiego 17 8,55

11. Słubice, ul. Żeromskiego 17 5,29

INFORMACJA

W Urzędzie Miejskim w Słubicach w dniu 1 września 2016 r. na okres 21 dni, tj. 

od dnia 1 września 2016 r. do dnia 22 września 2016 r. wywieszono zarządzenie 

Nr 268/2016 Burmistrza Słubic w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń go-

spodarczych stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do oddania 

w najem na okres do 3 lat: 

Lp. Położenie (miejscowość, ulica) Pow. lokalu [m2]

1. Słubice, ul. Żeromskiego 15 5,56

2. Słubice, ul. Żeromskiego 16 4,23

3. Słubice, ul. Żeromskiego 16 7,67

4. Słubice, ul. Wandy 1 10,64

INFORMACJA

W Urzędzie Miejskim w Słubicach w dniu 24 sierpnia 2016 r. na okres 21 dni, 

tj. od dnia 24 sierpnia 2016 r. do dnia 14 września 2016 r. wywieszono zarządze-

nie Nr 259/2016 Burmistrza Słubic w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń 

gospodarczych stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do odda-

nia w najem na okres do 3 lat:

- Słubice, ul. Narutowicza 21, pow. lokalu 5,55 m², z  przeznaczeniem na po-

mieszczenie gospodarcze,

- Słubice, ul.  Sienkiewicza 43, pow. lokalu 3,88 m², z przeznaczeniem na po-

mieszczenie gospodarcze.

Burmistrz Słubic ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Słubi-

ce. Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego:

Lp. Położenie nieruchomości Numer

działki

Powierzchnia 

w hektarach 

Księga wieczysta Cena 

nieruchomości

wadium

1 ul. Konstytucji 3 Maja 949/194 0,0878 ha GW1S/00000624/5 22.000,00 zł 3.000,00 zł

Nieruchomość jest wolna od wszelkich długów, ciężarów i hipotek nie jest przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich.

Przeznaczenie działki: nieruchomość gruntowa znajduje się na obszarze, dla którego miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego stracił ważność. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Słubice uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Słubicach nr XI/84/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r., zmienionym uchwałą 

Rady Miejskiej w Słubicach nr LIV/430/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r. działka o nr ew. 949/194 położona w obrębie ewid. 

nr 1 miasta Słubice zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym symbolem „MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej”. 

UWAGA: przez działkę przebiegają czynne sieci: kanalizacyjna oraz wodociągowa w chodzące w skład Zakładu Usług Wodno 

– Ściekowych Sp. z o. o. w Słubicach. 

Na działce znajdują się: linia i słupy stanowiące część dwóch linii energetycznych 15kV relacji GPZ Słubice – Bieganów oraz 

GPZ Słubice – Stadion będące własnością ENEA Operator Sp. z o.o. 

Przetarg odbędzie się w dniu 27 września 2016 r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Miejskiego w Słubicach 

przy ul. Akademickiej 1. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. W tytule przelewu lub wpłaty proszę podać 

numer działki Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Słubicach prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Rze-

pinie nr 37 8371 0009 0009 5514 2000 0060 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 22 września 2016 r. wymagana kwota 

została zaksięgowana na koncie urzędu. 

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na II piętrze Urzędu 

Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1 oraz na stronie bip.slubice.pl i www.slubice.pl. Informację o publikacji ogło-

szenia o przetargu zamieszczono w Gazecie Słubickiej.

Ogłoszony przetarg może zostać odwołany z uzasadnionych przyczyn.

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

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

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

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. Konstytucji 3 Maja 64/1 276/13

ul. Chopina 19/4 487

ul. Wojska Polskiego 27/6 372/1

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. 1774 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, 6 czerwca 2016 r.
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USŁUGI POGRZEBOWE

s.c.

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

Cmentarz Komunalny
ul. Sportowa 2, 69-100 Słubice

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

Zapraszamy:
Plac Wolnoœci 17 

69-100 S³ubice 
Tel. 0 95 758 21 26 / 0 95 718 60 83
e-mail: biuro@dentalartslubice.pl

 www.dentalartslubice.pl

oraz na nasz profil Facebook’owy:
DentalArt Stomatologia S³ubice

Lubisz gry planszowe? 
Ten klub jest dla ciebie! 
W  Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury powstał Klub Gier Planszowych. Co dwa tygodnie, w  po-

niedziałki, od 18:00 do 21:00, w  sali konferencyjnej (I  piętro) spotykać się będą miłośnicy gier. Za-

praszamy osoby od lat 10 do 110, które chcą miło spędzić czas oraz poznać nowe osoby. Nie-

ważne czy kiedykolwiek w  coś grałeś – nasz instruktor wytłumaczy każdą grę, abyś mógł się 

przede wszystkim dobrze bawić. Jeżeli myślisz, że gry planszowe są tylko dla dzieci, a  synoni-

mem planszówki jest dla Ciebie nudne rzucanie kością i  takie tytuły jak Chińczyk czy Grzybo-

branie, to tym bardziej przyjdź i  daj się wyprowadzić z  błędu! Najbliższe spotkanie 26 września. 


