
W odpowiedzi na zapytania mieszkańców informujemy, że MSWiA 
przewiduje, że od 4 lipca do 2 sierpnia, w związku ze Światowymi Dniami 
Młodzieży m.in. na nasze granice wrócą częściowe kontrole. To oznacza, 
że pojawią się schengenbusy - mobilne punkty kontroli granicznej. 
W praktyce doprowadzi to do wyrywkowych kontroli mobilnych grup, 
których nie powinniśmy jednak odczuć.  str. 4

 Mamy coraz więcej pomyłkowych wpłat za podatki czy inne opłaty na rzecz 
gminy, które przez nieuwagę części mieszkańców trafi ają nie na te konta co 
powinny. Dlatego prosimy ponownie o zapoznanie się z aktualnymi kontami. 
Przypominamy, że od 1 marca 2015 roku uległ zmianie podstawowy numer 
rachunku Gminy Słubice. Wpłat należy dokonywać na konto: Gmina Słubice 
ul. Akademicka 1; 69-100 Słubice 29 8371 0009 0009 5514 2000 0010.  str. 2

W weekend (17-19.06.) będzie 
w Słubicach Festiwal Sztuki Most/
Die Bruecke. W programie m.in. 
koncert Sebastiana Riedla, a także 
grupy SBB. W kinie letnim poka-
żemy m.in. „Letnie przesilenie” 
i „Yumę” i spotkamy się z aktora-
mi: Katarzyną Figurą i Bartłomie-
jem Topą.  str. 8-9
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Już po raz szósty, 9 maja Słubice 
i Frankfurt nad Odrą obchodziły 
wspólnie Dzień Europy. Burmistrz 
Tomasz Ciszewicz podkreślał, 
że Polacy i Niemcy mają wiele 
powodów do świętowania, bo 
rozwinęła się między nimi świet-
na współpraca. Nadburmistrz 
Frankfurtu Martin Wilke dodał, że 
było to możliwe dzięki wypraco-
wanemu przez lata zaufaniu. Bez 
tego niemożliwa byłaby realizacja 
wielu wspólnych projektów. Tego 
dnia po obu stronach Odry odbyło 
się ok. 30 imprez.  str. 3

Kolejne pary obchodzić będą Złote Gody
22 pary małżonków z terenu naszej gminy przed półwieczem przysięgały sobie miłość, wierność i uczciwość 
małżeńską. Jest to niezwykły przykład wytrwałości, wzajemnego zrozumienia oraz wzór mądrego życia dla 
młodych pokoleń. Burmistrz Słubic informuje, iż uroczyste spotkanie par obchodzących w 2016 roku jubi-
leusz 50-lecia pożycia małżeńskiego odbędzie się 20 czerwca 2016 r. o 14.00 w sali kameralnej Słubickiego 
Miejskiego Ośrodka Kultury, gdzie, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, burmistrz Słubic wręczy 
jubilatom nadane Medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. 

USC Słubice  

Przy ul. Logistycznej powstało Centrum Logistyczne za 16 mln zł 

Jest praca dla 50 osób. 
I na tym nie koniec!

- Cieszę się, że udało się namówić do zainwestowania w Słubicach 
fi rmę Transport-Spedycja Grabowski, bo to duża i solidna fi rma, zna-
na nie tylko w Polsce, ale też za granicą – burmistrz Tomasz Ciszewicz 
komentuje fakt otwarcia w środę 18 maja w Słubicach Centrum Logi-
stycznego Grabowski CLG. 

Burmistrz Tomasz Ciszewicz, inwestor Tomasz Grabowski, przewodniczący rady miej-

skiej Mariusz Olejniczak i wicestarosta słubicki Leopold Owsiak byli zgodni. – Oby więcej 

takich inwestycji! – stwierdzili.  
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Przy wylocie z  miasta w  kierunku 
Świecka, na kupionej od miasta 
2,5 hektarowej działce, fi rma ze 
Świdnicy koło Zielonej Góry, za-
trudniająca w  sumie blisko 200 
pracowników, wybudowała cen-
trum logistyczne stworzone na 
potrzeby polskich producentów 
mebli. Ze Słubic meble te będą 
wyjeżdżały do odbiorców nie-
mieckich, austriackich i do krajów 
Beneluksu. Na 2,5 hektarowym 
terenie stanęły hale i  budynek 
biurowy, z  którym sąsiadują place 
manewrowe. Całość zajmuje po-
wierzchnię 12 tys. mkw. W  fi rmie 
znalazło zatrudnienie 50 słubi-
czan. Właściciel fi rmy Tomasz 
Grabowski nie ukrywa, że wybrał 
Słubice na miejsce swojej inwe-
stycji ze względu na sąsiedztwo 
granicy, ale nie tylko. - W  okresie 
poszukiwania gruntu oraz jego 
zakupu i  uzbrojenia dostaliśmy 
bardzo duże wsparcie ze strony 
pana burmistrza – mówi. – Polega 
choćby na ograniczeniu podatku 
od nieruchomości ze względu na 
nową inwestycję. To nas bardzo 
cieszy, bo początek tej działalności 
jest mocno obciążony fi nansowo 
– dodaje. Cieszy go również to, że 
gmina obiecała, że wybuduje też 
drogę przystosowaną do ruchu 

tirów, która powstanie w  sąsiedz-
twie centrum logistycznego. – Jest 
to tym bardziej uzasadnione, że 
obok mamy jeszcze jedną działkę 
inwestycyjną, o  której rozma-
wiamy z dużą fi rmą i jeśli wszystko 
dobrze pójdzie zyskamy kolejne 
100 miejsc pracy – mówi bur-
mistrz. Dodaje też, że w  gminie 

kończą się tereny inwestycyjne. 
Samorząd dysponuje już tylko 6 
hektarami ziemi. Nadal jednak 
na inwestorów czeka ok. 50 hek-
tarów gruntów koło terminala 
w  Świecku, których właścicielem 
jest Kostrzyńsko-Słubicka Spe-
cjalna Strefa Ekonomiczna. 

(beb)

Dzień Dziecka?
Ale się będzie działo!

W „Jarzębince” maluchy już świętowały. 
W innych przedszkolach, szkołach, a nawet 
w żłobku też przygotowano wiele atrakcji. 
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Podczas rodzinnego pikniku w „Jarzębince” dla dzieci przygotowano masę atrakcji. Były 

zachwycone!

„Jarzębinka” połączyła Dzień 
Dziecka z  festynem rodzinnym, 
który zorganizowano 19 maja. Jak 
relacjonuje dyrektorka „jedynki” 
Jadwiga Grabowska impreza roz-
poczęła się występami artystycz-
nymi dzieci. Był też m.in. rodzinny 
pokaz talentów, przejażdżki kładem. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły 
się zawody sportowe dla dzieci i ro-
dziców, między innymi skoki na 
piłkach i  przeciąganie liny, za które 
były nagrody i  puchary. Odbyła się 
również loteria fantowa - „Zbieramy 
drobniaki na super dzieciaki z  Za-
mbii”, we współpracy z fundacją KA-
SISI Szymona Hołowni. 

Ciekawie Dzień Dziecka zapo-
wiada się też w innych placówkach. 
Nawet w  naszym żłobku samorzą-
dowym dla maluszków przygotowy-
wane są gry i  zabawy na zielonym 
placyku. Przedszkole „Pinokio” orga-
nizuje m.in. pidżama party, a rodzice 
wcielą się tego dnia w postaci z bajki 
„Kot w  butach”. W  „Misiu Uszatku” 
będzie festyn rodzinny połączony ze 
wspólnym grillowaniem, a  do „Kra-
snala Hałabały” przyjedzie wodzirej, 
który zabawiać będzie dzieci podczas 
wielkiej plenerowej imprezy. W pro-
gramie m.in. zabawy sportowe, 

konkursy muzyczne, do dyspozycji 
dzieci wystawione zostaną sztalugi, 
przy których będą mogły poczuć się 
małymi artystami. Podobnie będzie 
w  szkołach. SP nr 1 planuje m.in. 
pokaz talentów, zumbę, origami, ka-
lambury, pokazany zostanie fi lmik 
o  patronie szkoły Mikołaju Koper-
niku. W  „dwójce” 1 czerwca organi-
zowane są wycieczki klasowe, ale 
10 czerwca odbędzie się festyn ro-
dzinny, który zakończy się meczem 
piłki siatkowej rodzice kontra na-
uczyciele. SP nr 3 organizuje Dzień 
Otwarty połączony z  piknikiem 
rodzinnym, a  szkoła w  Kunowi-
cach zaprosiła do siebie policjantów 
i  strażaków. Będzie okazja zdać 
praktyczny egzamin na kartę rowe-
rową. W  Golicach planują „Zumbę 
dla każdego” i  wspólne pieczenie 
kiełbasek, w Gimnazjum nr 1 zajęcia 
profi laktyczne w  ramach akcji „Za-
chowaj Trzeźwy Umysł”, spotkania 
z policjantami i strażakami na temat 
bezpieczeństwa i  m.in. koncert ta-
lentów. Dzień Dziecka organizowany 
jest tam z małym poślizgiem (3.06.), 
podobnie jak w  Gimnazjum nr 2, 
gdzie odbędzie się piknik i wspólne 
grillowanie.  

(beb)
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KONSULTACJE MEDYCZNE

Ortopedia   prof. dr hab. n. med. Jacek Kaczmarczyk

   lek. spec. Gabriela Klee 

Neurologia  dr n. med. Jan P. Mejnartowicz

   lek. spec. Tomasz Rosochowicz

Chirurgia  lek. spec. Marek Wiatr

ogólna

Medycyna  lek. Sławomir Bzoma

wewnętrzna  lek. spec. Lidia Ciechurska

Pediatria  lek. Anna Rosochowicz

Gastroenterolog lek. spec. Dariusz Warzecha

Urologia  dr n. med. Andrzej Antczak

Kardiologia  lek. spec. Daniel Mormon

Neurologopedia Ilona Bukalska

Dietetyka  Marta Ciecierska-Koźlarek 

POLSKO-NIEMIECKIE CENTRUM MEDYCZNE 

BRANDMED
II piętro Galeria Prima, ul. Daszyńskiego 1, Słubice

REHABILITACJA

Fizjoterapia

Hydroterapia

Fizykoterapia

Terapia manualna

Masaż leczniczy

Drenaż limfatyczny

Fala uderzeniowa

DIAGNOSTYKA

Laboratorium

USG

EKG

 

ZAJĘCIA RUCHOWE:

• joga

• zdrowy kręgosłup

• pilates

• trening rozluźniający

• gimnastyka osób starszych

• trening mięśni dna miednicy

• szkoła rodzenia

• gimnastyka w wodzie w Bad Saarow

UMÓW WIZYTĘ: tel. 95 758 26 49 / recepcja@brandmed.eu / www. brandmed.eu


