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200 warsztatów artystycznych dla mieszkańców Słubic i Frankfurtu, wsparcie ﬁnansowe na
promocję transgranicznych imprez, uruchomienie systemu wspólnej sprzedaży biletów na
wydarzenia kulturalne po obu stronach Odry, redagowanie polsko-niemieckiego kalendarza
imprez – Słubicki Miejski Ośrodek Kultury, przez trzy lata będzie realizował projekt „Kultura
głupcze”, na który dostanie pieniądze z Brukseli.. str. 7
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Przypominamy mieszkańcom, że nie wolno zostawiać
starych opon pod śmietnikami. Bezpłatnie przyjmuje je
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
(PSZOK), który mieści się na terenie Przedsiębiorstwa Usług
Komunalnych przy ul. Krótkiej 8. str. 6
Jabłka na przerwach zamiast
chipsów, czarna czekolada
zamiast batoników,
spotkanie z dietetyczką,
nauka pierwszej pomocy na
fantomie, symulacja skutków
zażywania narkotyków …
między innymi w taki sposób
nauczyciele i uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 3
obchodzili Światowy Dzień
Zdrowia. str. 4

Laboratoria językowe? Yes! Yes! Yes!
Wchodząc do laboratorium językowego na pierwszy rzut oka widać,
że nie jest to typowa klasa. – Układ
ławek jest taki, że wszyscy się widzą
i każdy z każdym może prowadzić
konwersację – prezentuje laboratorium językowe w Szkole Podstawowej nr 3 A. Kurzyńska. Każdy
z uczniów ma własne słuchawki,
dzięki czemu nie tylko może prowadzić dialog z inną osobą, nie
przeszkadzając przy tym innym, ale
też zdecydowanie wyraźniej słyszy
puszczane przez nauczycielkę teksty,
bo nic nie zakłóca odbioru.
– Jak uczeń słyszy tekst bezpośrednio w słuchawce łatwiej mu się
skupić – podkreśla nauczycielka.
Tego samego zdania jest Amelia
Hołownia. Dla niej poza tym, lekcje
ze słuchawkami są po prostu ciekawsze. W laboratorium wisi też
multimedialna tablica. – Bardzo
się przydaje do prowadzenia lekcji.
Mogę na niej nie tylko zapisać nowe
słówko, ale też pokazać obrazek

Fot. Beata Bielecka

Nauczyciele i uczniowie chwalą laboratoria językowe, które powstały w gminnych szkołach. – Lekcje są teraz dużo ciekawsze, a słuchając tekstu przez słuchawki łatwiej go zrozumieć – mówi Amelia Hołownia z kl. VII b, uczennica słubickiej „trójki”. Anna Kurzyńska, która uczy w tej szkole angielskiego, podkreśla, że lekcje w laboratoriach stwarzają wiele
nowych możliwości, które pomagają przyswajać wiedzę.

- Słuchając tekstu przez słuchawki łatwiej go zrozumieć - mówi Amelia Hołownia
z kl. VII b słubickiej „trójki”.

Kinga
Warzyńska,
która
w „trójce” też uczy angielskiego
podkreśla, że laboratorium stworzyło możliwość kreatywnego pro-

rzeczy, którą przedstawia. Nauka odbywa się więc przed dwa zmysły jednocześnie: uczeń słyszy i widzi obraz
– opowiada A. Kurzyńska.

wadzenia zajęć. – W młodszych
klasach można teraz bardziej zainteresować uczniów nauką języka
wykorzystując na przykład gry multimedialne, które ułatwiają przyswajanie nowych słówek – mówi.
– Natomiast używanie słuchawek
wpływa na poprawę wymowy, koncentrację, bo każdy musi wsłuchać
się w tekst. Bardzo fajnie to się
sprawdza na lekcjach – dodaje.
– W naszej szkole, oprócz laboratorium językowego powstały też
trzy inne: informatyczne, matematyczne i przyrodnicze. Bez wątpienia
laboratoria te stwarzają uczniom
możliwości lepszego rozwoju, a nauczycielom dają nowe narzędzia
pracy – mówi dyrektorka Szkoły
Podstawowej nr 3 Hanna Wróbel.
- Od wielu lat mocno inwestujemy w szkoły, bo chcemy żeby były
nowoczesnymi placówkami, które
stwarzają jak najlepsze warunki do
nauki – podkreśla burmistrz Tomasz
Ciszewicz. To on był pomysłodawcą

utworzenia w gminnych placówkach
laboratoriów dydaktycznych, żeby
ułatwić i uatrakcyjnić naukę języków
obcych, matematyki, informatyki,
biologii, przyrody, chemii i fizyki.
Gmina napisała projekt (Gmina Słubice miejscem kształcenia „ku przyszłości”- stworzenie innowacyjnej
edukacji dostosowanej do potrzeb
rynku pracy), na który dostała z Unii
Europejskiej gigantyczne dofinansowanie - 3,9 mln zł (cały projekt
opiewa na kwotę 4,5 mln zł). - Dzięki
temu mogliśmy utworzyć w sześciu szkołach 32 laboratoria, jedyne
tego typu specjalistyczne gabinety
w Lubuskiem, które wyposażyliśmy
w kilkaset komputerów, różnego
rodzaju pomoce naukowe, sprzęt
do nauki języków obcych i wiele innych rzeczy. Laboratoria powstały
na bazie istniejących pomieszczeń
w szkołach, które zostały zmodernizowane i wyposażone w nowe meble
- mówi burmistrz.
(beb)

Młodzi na Polach Nadziei uczą się empatii
Kto chciał, mógł wrzucić do puszki
dowolny datek na rzecz podopiecznych hospicjum. - Chętnych nie brakuje – mówiły Lidia Rybak, Patrycja
Zielińska, Maja Bieniarz i Katarzyna
Łazdowska ze Szkoły Podstawowej
nr 3, które odwiedziły m.in. Urząd
Miejski w Słubicach. - Zaraz idziemy
jeszcze na bazar – zapowiedziały.
Wolontariuszy, ubranych w charakterystyczne żółte koszulki, widać
było w różnych częściach miasta.
Słubiczanie nie po raz pierwszy przyłączyli się do kampanii Pola Nadziei,
która skupia uwagę na tematyce
opieki paliatywnej i hospicyjnej nad

ciężko chorymi i ich rodzinami. Jej
głównym celem jest szerzenie idei
działań hospicyjnych oraz uwrażliwienie innych na potrzeby osób
chorych. Żonkil będący międzynarodowym symbolem nadziei ma
przypominać o ludziach cierpiących,
oczekujących naszej pomocy i opieki
w trudnym okresie ich życia, jakim
jest choroba. W Słubicach chorych
od wielu lat wspiera Hospicjum Domowe św. Wincentego a'Paulo. Jego
prezes Przemysław Szewieliński
uważa, że siłą akcji Pola Nadziei jest
edukacja młodych ludzi i uwrażliwianie ich na potrzeby innych. (beb)

Fot. Beata Bielecka

Tysiąc żonkili posadzonych jesienią przez
dzieci i młodzież ze słubickich przedszkoli
i szkół zostało już ściętych i 16 kwietnia wolontariusze Hospicjum Domowego św. Wincentego a'Paulo rozdawali kwiaty mieszkańcom.

Na rzecz słubickiego Hospicjum Domowego św. Wincentego a›Paulo kwestowały m.in. Lidia Rybak, Patrycja Zielińska, Maja Bieniarz
i Katarzyna Łazdowska ze Szkoły Podstawowej nr 3.

gazeta Słubicka

14

Artykuł sponsorowany

Praca za granicą,
leczenie w Polsce
Czy Polacy ubezpieczeni po niemieckiej stronie mogą liczyć na
zwrot kosztów leczenia w Polsce?
Z takim pytaniem pacjenci zwracają się do Centrum Medycznego
Brandmed w Słubicach wyjątkowo
często. Brandmed funkcjonuje
w regionie od dwóch lat i stale poszerza swoją ofertę.
W świadomości wielu Słubiczan nadal postrzegany jest jako
miejsce przeznaczone głównie dla
niemieckich pacjentów, co, jak zapewnia dyrektor placówki Wiesław
Pucek, nie jest prawdą. „Do korzystania z naszych usług zapraszamy
zarówno mieszkańców Słubic i regionu, jak i naszych sąsiadów zza
Odry. Nasz personel stanowią Polacy, natomiast nie jest niczym nadzwyczajnym, że liczymy również na
niemieckich pacjentów. Tak funkcjonuje wiele firm na pograniczu”
- zauważa. Brandmed leczy również
polskich pacjentów posiadających
niemieckie ubezpieczenie. Dyrektor
placówki dodaje: „Wypracowaliśmy
pewne zasady współpracy z niemieckimi partnerami, co sprawia, że
pacjent ubezpieczony w Niemczech
i korzystający z usług Centrum może
liczyć na zwrot kosztów leczenia”.
Pan Ryszard Kubicki jest ubezpieczony w niemieckiej kasie chorych
i za namową znajomego postanowił
skorzystać z leczenia w polsko-niemieckiej klinice. Pan Kubicki zwrócił
się po poradę lekarską do jednego
z ortopedów, a następnie, również
w Brandmedzie, uczęszczał na rehabilitację. „Bardzo mi pomogli, poświęcono mi dużo uwagi. Brandmed

przygotował potrzebne dla niemieckiego ubezpieczyciela dokumenty.
Potem z odzyskaniem pieniędzy też
nie miałem problemu. Wszystko
przebiegło szybko i sprawnie. Dla
mnie najistotniejsze było to, że
mogłem dogadać się zarówno z lekarzem, jak i z fizjoterapeutami po
polsku, a wszystkie procedury przeprowadzone zostały po niemiecku,
tak jak wymaga tego moja kasa chorych” - mówi Pan Kubicki.
Pan Tomasz Szymczak, który również korzystał z usług medycznych
w słubickim Centrum, podkreśla,
że „zarówno wizyta u lekarza, jak
i późniejsza fizjoterapia przebiegły
bezproblemowo; obyło się bez konieczności uzyskania pomocy ze
strony Brandmedu przy załatwieniu
formalności. Niemiecka kasa chorych zwróciła mi bowiem pieniądze
na podstawie przedłożonego rachunku i to wystarczyło”.
Obecnie w Centrum Medycznym
Brandmed bezgotówkowo następuje
rozliczenie leczenia fizjoterapeutycznego pacjentów ubezpieczonych
w BKK Brandenburg. Jak zapewnia
dyrektor kliniki, cały czas trwają
starania, aby uczynić korzystanie
z usług lekarskich i rehabilitacyjnych jak najmniej kłopotliwym pod
względem formalnym: „Staramy się,
aby pacjenci czuli się u nas dobrze;
nasz personel pomaga w wypełnieniu dokumentów potrzebnych
dla niemieckich kas chorych”. Kierownictwo nie ukrywa, że placówka
reprezentuje prywatny sektor usług
medycznych. Dyrektor Pucek zauważa, że firma liczy na pacjentów,

Gmina rozstrzygnęła przetarg na przebudowę kolejnych swoich dróg. Przeznaczyła na tę inwestycję 750 tys. zl. Przetarg
wygrała lokalna ﬁrma Eurokop, która lada
moment rozpocznie prace.

W materii ochrony zabytków od początku
ubiegłego roku wydarzyło się wiele nowego. Znowelizowano ustawę o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, gdzie m.in.
zwiększono uprawnienia Głównego Konserwatora Zabytków.

Słubice, ul. Wojska Polskiego 149 GW1S/00005173/3

1280/2

6,61 m²

Pomieszczenie gospodarcze

10.

Słubice, ul. Wojska Polskiego 145 GW1S/00005173/3

1280/2

4,90 m²

Pomieszczenie gospodarcze

11.

Słubice, ul. Kopernika 60

GW1S/00027614/7

499

5,12 m²

Pomieszczenie gospodarcze

12.

Słubice, Plac Bohaterów 2

GW1S/00003957/9

539/33

6,22 m²

Pomieszczenie gospodarcze

„Piast” w kawałkach

13.

Słubice, ul. Piłsudskiego 6

GW1S/00026906/4

476/28

9,10 m²

Pomieszczenie gospodarcze

14.

Słubice, ul. Paderewskiego 38

GW1S/00003957/9

539/33

7,01 m²

Pomieszczenie gospodarcze

15.

Słubice, ul. Daszyńskiego 21

GW1S/00011868/7

620/17

5,15 m²

Pomieszczenie gospodarcze

16.

Słubice, ul. Kochanowskiego 6

GW1S/00011275/3

695/13

5,83 m²

Pomieszczenie gospodarcze

17.

Słubice, ul. Sienkiewicza 44

GW1S/00014247/9

612/5

5,80 m²

Pomieszczenie gospodarcze

Początek nowego roku przyniósł też
dotacje na rzecz lokalnych zabytków.
I tak kościół św. Jakuba Apostoła
w Ośnie Lubuskim otrzymał 800
tys. zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Gmina Ośno
Lubuskie otrzymała też dotację na
remont murów obronnych z basztą
Zwinger – 100 tys. zł z MKiDN, 50
tys. zł od marszałka województwa
lubuskiego i czeka na decyzję
w sprawie ewentualnej dotacji od
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
W marcu tego roku z Frankfurtu
nad Odrą do Słubic trafiło ok. 10
fragmentów reliefu z fasady dawnego kina „Piast” w Słubicach,
zabezpieczonych w 2012 r. przez

Lp. Położenie

Nr Księgi wieczystej Nr działki Pow. użytkowa Przeznaczenie nieruchomości

1.

Słubice, ul. Wojska Polskiego 13

GW1S/00012934/8

449/64

4,43 m²

2.

Słubice, ul. Wojska Polskiego 14

GW1S/00012934/8

449/64

7,20 m²

Pomieszczenie gospodarcze

3.

Słubice, ul. Wojska Polskiego 144 GW1S/00005173/3

1280/2

7,00 m²

Pomieszczenie gospodarcze

4.

Słubice, ul. Wojska Polskiego 145 GW1S/00005173/3

1280/2

3,99 m²

Pomieszczenie gospodarcze

5.

Słubice, ul. Wojska Polskiego 145 GW1S/00005173/3

1280/2

3,95 m²

Pomieszczenie gospodarcze

6.

Słubice, ul. Wojska Polskiego 147 GW1S/00005173/3

1280/2

3,92 m²

Pomieszczenie gospodarcze

7.

Słubice, ul. Wojska Polskiego 148 GW1S/00005173/3

1280/2

3,56 m²

Pomieszczenie gospodarcze

8.

Słubice, ul. Wojska Polskiego 148 GW1S/00005173/3

1280/2

4,89 m²

Pomieszczenie gospodarcze

Pomieszczenie gospodarcze

18.

Słubice, ul. Kościuszki 16

GW1S/00010615/2

697/17

5,07 m²

Pomieszczenie gospodarcze

19.

Słubice, ul. Kościuszki 15

GW1S/00005173/3

697/17

8,42 m²

Pomieszczenie gospodarcze

20. Słubice, ul. Konopnickiej 3

GW1S/00001535/1

683/74

14,36 m²

Pomieszczenie gospodarcze

21.

Słubice, Plac Przyjaźni 12

GW1S/00005175/7

629/75

4,77 m²

Pomieszczenie gospodarcze

22. Słubice, Plac Przyjaźni 12

GW1S/00005175/7

629/75

4,75 m²

Pomieszczenie gospodarcze

23. Słubice, Plac Przyjaźni 12

GW1S/00005175/7

629/75

4,90 m²

Pomieszczenie gospodarcze

24. Słubice, Plac Przyjaźni 12

GW1S/00005175/7

629/75

4,70 m²

Pomieszczenie gospodarcze

25. Słubice, Plac Przyjaźni 11

GW1S/00005175/7

629/75

4,90 m²

Pomieszczenie gospodarcze

26. Słubice, Plac Przyjaźni 17

GW1S/0000994/9

532/16

15,84 m²

Garaż

27.

GW1S/00005223/9

726/66

11,18 m²

Garaż

Słubice, ul. Wrocławska 3

(beb)

Co nowego w ochronie
zabytków?

9.

W Urzędzie Miejskim w Słubicach na okres 21 dni, wywieszono Zarządzenie Nr 97/2018 Burmistrza Słubic z dnia 30.03.2018
r. w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń gospodarczych i garaży stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych
do oddania w najem tym samym stronom na okres do 3 lat, które były uprzednio przedmiotem najmu na czas oznaczony
do 3 lat.

gwarancję, co nas bardzo cieszy
– podkreśla Krzysztof Rogoziński
z magistratu. Dodaje, że większość
dróg remontować będzie w najbliższym czasie, a tylko z modernizacją
ulic: Kopernika i Witosa, trzeba się
będzie wstrzymać do momentu aż
Zakład Usług Wodno-Ściekowych
nie zmodernizuje tam sieci kanalizacyjnej i wodnej. Z tego powodu te
dwie ulice przebudowywane będą
w trzecim kwartale roku.

18 kwietnia obchodziliśmy
Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

Z początkiem 2018 r. wszystkie
wszczęcia postępowań o wpis do
rejestru zabytków na obszarze danego powiatu muszą być ujawniane
w Biuletynie Informacji Publicznej
właściwego starostwa, a samorządy
mogą przyjmować uchwały o dotacjach dla obiektów z gminnych
ewidencji zabytków, a nie jak dotąd
wyłącznie z rejestru zabytków. Administracyjne kary pieniężne za
naruszanie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wynoszą teraz od 500 zł do 500 tys. zł.
Powstał również Narodowy Fundusz
Ochrony Zabytków (NFOZ), który
może być zasilany zasądzonymi administracyjnie karami pieniężnymi
i nawiązkami, w przyszłości może
też darowiznami i spadkami czy 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych.

INFORMACJA

25 kwietnia

Kolejne drogi
przykryje asfalt

W Słubicach przebudowane zostaną
ulice: na osiedlu Krasińskiego (przedłużenie drogi z płyt betonowych),
Grzybowa, Kopernika, Witosa i Południowa, w Golicach - Zielona, Lipowa i mały fragment Słonecznej,
a w Rybocicach będzie kontynuacja rozpoczętej przebudowy drogi
prowadzącej przez wieś. W Kunowicach do remontu pójdzie Rubinowa. Na wszystkich tych drogach
wylany zostanie asfalt. - Firma,
która wygrała przetarg daje 7-letnią
którzy poszukują szybkiego dostępu
do specjalistów. „Często słyszy się, że
do specjalisty to tylko w dużym mieście. My jednak szczycimy się tym,
że wśród lekarzy współpracujących
z nami jest np. Pan profesor Grzegorz Oszkinis, chirurg naczyniowy
i angiolog z Poznania. Nie ma potrzeby więc tracić czasu na wyprawy
do większego miasta, skoro można
skorzystać z porady specjalisty u nas
w Słubicach. Ponadto pacjenci mogą
skorzystać u nas z możliwości wykonania badań w laboratorium, w godzinach porannych, bez kolejek,
jeszcze przed pracą”- podsumowuje.
Więcej szczegółów znajdziecie
Państwo na stronie internetowej
www.brandmed.eu oraz na naszym
profilu facebookowym.

04/2018

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków został ustanowiony
w 1982 r. przez Międzynarodową
Radę Ochrony Zabytków i Miejsc
Historycznych (ICOMOS) w Paryżu.
pracownika naukowego Viadriny
Gottharda Kemmethera. Ich inwentaryzacji podjął się Adrian Mermer
ze Stowarzyszenia na rzecz rewitalizacji i rozwoju demokracji „Kontrapunkt” w Słubicach. W jego ocenie
ten ciekawy depozyt stanowi od 1/4
do 1/3 ówczesnych ubytków w płaskorzeźbie i w razie dobrej woli właściciela obiektu może być pomocny
w odtworzeniu ubytków w płaskorzeźbie.

Znalezisko na polu bitwy
A co przyniósł 2017 rok? Prof. Grzegorz Podruczny, z Uniwersytetu im.
A. Mickiewicza w Poznaniu, kierował dalszymi pracami poszukiwawczymi na dawnym polu bitwy
pod Kunowicami z 1759 r., podczas
których udało się odnaleźć wiele
zabytków okresu wojny siedmioletniej, głównie kul i guzików. Trwa ich
inwentaryzacja.
Niestety były też smutne wydarzenia. W nocy z 23 na 24 sierpnia
2017 r. spłonęła Izba Pamięci Towarzystwo Miłośników Polesia i Białkowa w Białkowie. 28 stycznia 2018
r. w sali kinowej Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Cybince odbył
się koncert charytatywny na rzecz
odbudowy skansensu.
Roland Semik
Społeczny opiekun zabytków
powiatu słubickiego

