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18 marca rozpocznie się rekrutacja dzieci do 
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach 
i punktów przedszkolnych oraz pierwszoklasistów, 
którzy mieszkają poza obwodem szkoły. Kto 
ma pierwszeństwo przy przyjęciu? Co decyduje 
o przyjęciu do szkoły dziecka spoza obwodu 
szkolnego?.  str. 4

Szanowni mieszkańcy, 
w związku ze zmianą systemu podatkowego w Urzędzie Miejskim w Słubicach, 
decyzje w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 
będą wyjątkowo doręczane w tym roku później, tj. na przełomie lutego i marca. 
Informujemy, że pomimo wskazanego w decyzji terminu płatności pierwszej raty 
podatku do 15 marca, w przypadku gdy decyzja nie zostanie doręczona do 1 marca, 
termin płatności pierwszej raty przesuwa się o 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

31 par małżeńskich odebrało 
4 lutego 2019 roku, z rąk 
burmistrza Mariusza 
Olejniczaka, medale za 
wieloletnie pożycie małżeńskie, 
przyznane im przez prezydenta 
RP Andrzeja Dudę. Wielu 
z nich nie kryło wzruszenia, 
bo 50 lat wspólnego życia to 
bagaż radości, ale i problemów, 
które udało się pokonać dzięki 
życiowej mądrości i głębokim 
uczuciom.  str. 6

Wojewoda lubuski Władysław 
Dajczak spotkał się 14 lutego 
2019 roku, w słubickim 
magistracie, z władzami gminy 
i prezydium Rady Miejskiej 
w Słubicach. – Prosiłem 
o spotkanie z wojewodą 
ponieważ gmina chce ponowić 
propozycję zakupu terminala 
towarowych odpraw celnych 
w Świecku – wyjaśnił 
burmistrz Mariusz Olejniczak. 

 str. 2

Adriana Dydyna-Marycka 
już współrządzi gminą 

1 lutego 2019 roku, pracę na stanowisku zastępcy burmistrza Słubic 
rozpoczęła Adriana Dydyna- Marycka.– Cieszę się, że rozpoczynam 
nowy etap zawodowego życia i choć mam świadomość ogromnego 
wyzwania, które przede mną stoi, zrobię wszystko, żeby temu podo-
łać – zapewniła. Wątpliwości nie ma burmistrz Mariusz Olejniczak, 
który zaprosił ją do współpracy. – Jest to osoba niezmiernie praco-
wita i ambitna – podkreślał. 

Plac Bohaterów? 
Będzie pięknie!

Duża, podświetlana fontanna, plac zabaw 
z bezpieczną dla dzieci syntetyczną na-
wierzchnią, nowe alejki spacerowe, miejsca do 
rekreacji z efektownymi siedziskami… Tak je-
sienią ma wyglądać plac Bohaterów, którego 
przebudowa rozpoczęła się na początku roku. 

Wśród osób, które gratulowały A. Dydynie-Maryckiej, byli m.in. Grzegorz Cholewczyński 

i Ewa Guzik z prezydium rady, dotychczasowy zastępca burmistrza Roman Siemiński 

i burmistrz Mariusz Olejniczak. 

W imieniu radnych nową zastępcę burmistrza Słubic Adrianę Dydynę-Marycką powitał 

przewodniczący Grzegorz Cholewczyński. 

Gmina przeznaczyła na tę inwe-
stycję 4,3 mln zł. – Na same nasa-
dzenia wydamy około pół miliona 
złotych – mówi burmistrz Mariusz 
Olejniczak zapowiadając, że miejsce 
to nabierze barw m.in. dzięki różno-
rodnym roślinom. 

Słubicka fi rma Eurokop Invest, 
która wygrała przetarg, rozpoczęła 
od budowy parkingów wokół placu 
i  prac ziemnych. Ma umowę do 
końca listopada, ale nie wyklucza, że 
upora się z  tą inwestycją wcześniej.
– Być może jeszcze tego lata bę-
dziemy mogli podziwiać fontannę, 
z  ciekawymi, wyżłobionymi w  po-
sadzce „promieniami”, które zostaną 
podświetlone na całej swojej dłu-
gości – mówi burmistrz. Opowiada, 
że na placu wydzielone też zostanie 

miejsce, gdzie podczas imprez ple-
nerowych będzie można postawić 
mobilną scenę. – Świadomie zrezy-
gnowaliśmy ze stałej sceny, bo przy-
daje się kilka razy w roku, a zajmuje 
dużo miejsca – wyjaśnia M. Olej-
niczak. Cieszy się też, że nową na-
wierzchnię zyskają alejki parkowe, 
dzieci będą miały atrakcyjne miejsce 
do zabawy, na placu w  sąsiedztwie 
fi oletowych budlei, czerwonych 
perukowców, żółtych trzmielin, la-
wendy,  bzów i  ozdobnych azjatyc-
kich traw, stanie blisko 60 ławek. 
– Jestem przekonany, że słubiczanie 
polubią to miejsce – mówi burmistrz 
i  dodaje, że w  tej kadencji gmina 
będzie chciała zainwestować także 
w inne place i tereny rekreacyjne. 

(beb)

Pogoda dopisuje i na placu Bohaterów ekipę budowlaną widać każdego dnia. 

- Cieszę się też, że we władzach 
gminy będzie kobieta. Zawsze podzi-
wiałem jak kobiety potrafi ą łączyć 
obowiązki zawodowe i  rodzinne. 
Zdecydowanie lepiej od mężczyzn 
radzą sobie z zarządzaniem czasem, 
a  ponadto są bardziej od nas męż-
czyzn kreatywne. Z  informacji For-
besa wynika, że Polska znalazła się 
w  czołówce państw europejskich 
pod względem liczby kobiet na sta-
nowiskach kierowniczych, bo coraz 
więcej pracodawców docenia zalety 
zarządzania przez kobiety – dodał 
burmistrz.

31 stycznia 2019 roku A. Dydyna-
-Marycka wzięła udział w  sesji rady 
miejskiej, podczas której została 
przedstawiona radnym oraz miesz-
kańcom. Wśród osób, które gratu-
lowały jej wyboru na stanowisko 
zastępcy burmistrza był m.in. prze-
wodniczący rady Grzegorz Cholew-
czyński, wiceprzewodnicząca Ewa 
Guzik oraz dotychczasowy zastępca 
burmistrza Słubic Roman Siemiński. 

A. Dydyna-Marycka ma 35 lat. 
Od urodzenia mieszka w  Słubi-
cach. Jest magistrem ekonomii, 
którą skończyła w  Zachodniopo-
morskim Uniwersytecie Technolo-
gicznym w  Szczecinie, absolwentką 
europeistyki (studia licencjackie 
na Uniwersytecie Szczecińskim), 
a  także inżynierem budownictwa 
(Uniwersytet Zielonogórski). W  la-
tach 2009-2016 pracowała w  Za-
kładzie Administrowania Mieniem 
Komunalnym, a  następnie w  sek-
torze prywatnym jako inżynier 
budowy. Rodzina: mąż Piotr, który 
jest policjantem i  dwójka dzieci: 
6-letnia Julia i  9-letni Krzyś. Zain-
teresowania: muzyka, a  w  wolnych 
chwilach literatura, szczególnie 
branżowa z  zakresu budownictwa 
i architektury.  (beb)
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Gmina chce kupić terminal w Świecku
Wojewoda lubuski Władysław Dajczak spotkał się 14 lutego 2019 roku, w słubickim magistracie, z władzami gminy 
i prezydium Rady Miejskiej w Słubicach. – Prosiłem o spotkanie z wojewodą ponieważ gmina chce ponowić propozycję 
zakupu terminala towarowych odpraw celnych w Świecku – wyjaśnił burmistrz Mariusz Olejniczak. 

Jakim powietrzem oddychamy 
w Słubicach? 

Będą czujniki 
smogu

Przez dwa tygodnie gmina testowała urzą-
dzenie do pomiaru m.in. smogu. Czujnik 
mierzył pyły zawieszone PM10 oraz PM2,5. 
Te drugie, zdaniem Światowej Organizacji 
Zdrowia, są najbardziej szkodliwe spośród 
innych zanieczyszczeń atmosferycznych. 

Gminie zależy na kupnie terminala 
z  kilku powodów. – Chodzi przede 
wszystkim o  zachowanie miejsc 
pracy. Na terminalu działa ok. 50 pod-
miotów, pracuje tam ok. 400 osób. Po-
nieważ obiekt jest niedoinwestowany, 
od dawna docierają do nas sygnały, 
że niemiecki urząd celny szuka dla 
siebie nowej lokalizacji po niemiec-
kiej stronie – mówił Mariusz Olej-
niczak. Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w  Słubicach Piotr Gołdyn 
dodał, że gdyby do tego doszło, 90 
proc. polskich agencji celnych dzia-
łających obecnie na terminalu może 
przestać funkcjonować, bo nie będą 
w stanie się przenieść do Niemiec.

Zarówno burmistrz M. Olejniczak 
jak i przewodniczący rady miejskiej 
Grzegorz Cholewczyński zwrócili 
też uwagę na niewykorzystany po-
tencjał tego miejsca. Terminal ma 
przestarzałą infrastrukturę, wa-
runki pracy są coraz gorsze, ponadto 
nie ma tam w zasadzie żadnych do-
datkowych usług dla kierowców, jak 
np. myjnia samochodowa czy możli-
wość przeładunków towarów, które 
mogłoby tam funkcjonować. Obiekt 
należy zmodernizować tak, żeby był 
przyjazny dla przedsiębiorców, cel-
ników i kierowców. Dlatego już kilka 

lat temu gmina podjęła starania, 
żeby odkupić terminal od Skarbu 
Państwa. Obecnie administruje nim 
powiat słubicki.

- Oczekuję ponowienia wniosku 
gminy o  zakup terminala i  nie wy-
kluczam, że moglibyśmy się w  tym 
temacie porozumieć – stwierdził 
podczas spotkania wojewoda Wła-

dysław Dajczak. Zobowiązał gminę 
do przygotowania planu zagospoda-
rowania terenu, skonkretyzowania 
pomysłów i zaprosił na kolejne spo-
tkanie w tej sprawie do Lubuskiego 
Urzędu Wojewódzkiego.

Temat skomentował na gminnym 
Facebooku Czesław Fiedorowicz, 
który przez wiele lat brał udział 

w  pracach Polsko-Niemieckiej Ko-
misji Międzyrządowej ds. Współ-
pracy Przygranicznej i  Regionalnej. 
Przypomniał, że wnioskował za 
komunalizacją terminali i  zostało 
to zapisane we wnioskach z  posie-
dzeń. – Gminy przekazały na termi-
nale najatrakcyjniejsze tereny i tym 
samym utraciły wielkie zyski. One 

powinny być wówczas zwrócone 
gminom, a  nie powiatom. To był 
błąd rządu. Warto wrócić to zapisów 
z posiedzeń Komitetów Współpracy 
Przygranicznej i Komisji Międzyrzą-
dowej. To dotyczy głównie Świecka, 
Olszyny i  Sękowic (Gubinka). Ten 
błąd systemowy trzeba naprawić 
– napisał.  (beb)

W rozmowach z wojewodą M. Olejniczakowi towarzyszyli m.in. zastępca burmistrza

 Adriana Dydyna-Marycka i przewodniczący rady miejskiej Grzegorz Cholewczyński. 

Argumenty gminy przedstawił wojewodzie  Władysławowi Dajczakowi i dyrektorowi 

jego biura Waldemarowi Gredce także radny Piotr Gołdyn. 
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Dane z  pierwszego tygodnia cie-
szyły, bo okazało się, że średni 
poziom pyłów w  Słubicach był 
nieznaczny, a  wynik można było 
sklasyfi kować jako bardzo dobry. 
Drugi tydzień testów dał już wynik 
dobry, w niektórych dniach umiar-
kowany, a 17 lutego, przez kilka go-
dzin, zły. 

Urządzenie do pomiaru zostało 
bezpłatnie wypożyczone do testów), 
ale w  przyszłym roku – jak zapo-
wiada burmistrz Mariusz Olejniczak 
– gmina zamierza kupić kilka czuj-
ników, które będą mierzyć nie tylko 
poziom pyłów PM2,5 i PM10, ale też 
ozonu, tlenku węgla, dwutlenku 
siarki i dwutlenku azotu. 

Czujniki miałyby być ulokowane 
m.in. w  centralnych punktach 
miasta. Koszt czujnika podstawo-
wego to ok. 3 tys. zł, ale taki czujnik 
mierzy tylko poziom pyłów zawie-
szonych PM2,5, PM 10, tzw. smog 
oraz temperaturę, ciśnienie i  wil-
gotność powietrza. – To dla nas za 
mało, bo chcemy mieć pełną wiedzę 
na temat zanieczyszczeń – mówi 

burmistrz M. Olejniczak. Dlatego 
gmina będzie chciała kupić czujniki 
z  możliwością rozbudowy o  dodat-
kowe pomiary, żeby móc też śledzić 
poziom zanieczyszczenia środo-
wiska ozonem, tlenkiem węgla, 
dwutlenkiem siarki, dwutlenkiem 
azotu. Koszt jednego takiego czuj-
nika to już ok. 10 tys. zł, a miałoby 
być ich kilka. W  tegorocznym bu-
dżecie nie ma na to pieniędzy, ale 
jak zapowiada burmistrz, chciałby, 
żeby zadanie to znalazło się w przy-
szłorocznym budżecie. 

(beb)

W ten sposób oszczędzimy pieniądze i środowisko

Spalmy złe nawyki! 
- Paląc umiejętnie w piecu węglem i drewnem można zaoszczędzić 
pieniądze, spalając także dym, dzięki czemu chronimy też środowi-
sko – mówi komendant Straży Miejskiej w Słubicach Wiesław Za-
ckiewicz i namawia do przeczytania poradnika na ten temat. 

Poradnik znajduje się na stronie: 
czysteogrzewanie.pl, oraz został do-
łączony na końcu artykułu. Zachęca 
również do zapoznania się z  pozo-
stałymi artykułami na tej stronie. 
Wojciech Treter, autor poradnika 
pisze wprost: – Jak wygląda palenie 
węglem i  drewnem – każdy widzi. 
Smród, brud, zło konieczne. Ale mało 
kto wie, że jest możliwe nowoczesne 
palenie tymi paliwami – takie, że nie 
widać ani nie czuć, że coś jest palone! 
– podkreśla. Wyjaśnia, że wbrew 
pozorom spalać można też…dym. 
– Teraz płacisz za niego minimum 1/3 
wydatków na opał, a  potem wyrzu-
casz te pieniądze kominem – dodaje. 
Wszystko przez niewłaściwe techniki 
palenia, które nie pozwalają dymu 
spalić. Zmieniając to (poradnik, wyja-
śnia precyzyjnie jak należy podpalać 
węgiel i drewno) za te same pieniądze 
dostaniemy więcej ciepła. – Przy 
okazji, nawet psu sąsiada będzie 
trudno wyczuć, że coś jest palone 
– pisze W. Treter. Poradnik powstał 
na podstawie jego doświadczeń.

To robimy źle
– Paląc poprawnie zużywam co 
sezon ok. 30 proc. mniej paliwa niż 
potrzebowałem dawniej. To dzięki 
temu, że odzyskuję tę część paliwa, 
która wcześniej była marnowana 
przez kiepskie spalanie – wyjaśnia 
autor poradnika. Można się z niego 

także dowiedzieć, że dym, smród, 
sadza i smoła powstają z substancji 
lotnych, które nie zostają spalone. 
Są wysmażane z  węgla lub drewna 
i odlatują kominem, bo w palenisku 
brak jest dostatecznie wysokiej tem-
peratury lub powietrza, by mógł 
nastąpić zapłon i  należyte dopa-
lenie. Winna temu jest technika pa-
lenia, która powszechnie stosujemy. 
– Podpalamy stertę paliwa od spodu 
albo ładujemy parę wiader na żar na 
ruszcie. Proste, intuicyjne, tak palił 
dziadek, tak palił ojciec, tak zaleca 
mnóstwo instrukcji dołączonych do 
kotłów – a  jednak to jest najgorsza 
możliwa technika palenia, która po-
wodu wykopcenie kominem więk-
szości lotnych składników paliwa, 
czyli aż 30-70 proc. wydatku na opał 
idzie w błoto.

Nie palmy byle czym, 
bo się trujemy!
- Jak efektywnie spalać węgiel 
i  drewno? Warto przeczytać we 
wspomnianym poradniku – za-
chęca komendant W. Zackiewicz. 
Straż Miejska w Słubicach, w trosce 
o  środowisko, nadal prowadzi też 
kontrole spalania, żeby zapobiegać 
sytuacjom, gdy do pieców trafi ają od-
pady. Nie tylko zresztą sprawdza, ale 
też edukuje rozdając broszury, w któ-
rych można m.in. przeczytać, że pa-
lenie kolorowymi gazetami z  dużą 

ilością farby drukarskiej czy starymi 
meblami może mocno nadszarpnąć 
zdrowie, a  nie daje często żadnego 
efektu grzewczego. Niektórzy chcąc 
zaoszczędzić palą tym, co popadnie. 
Nie zdają sobie sprawy, że diok-
syny i  furany, które są produktem 
ubocznym spalania odpadów, należą 
do grupy związków rakotwórczych. 
Stężenie dioksyn i furanów w dymie 
z  domowych kominów może być 
tysiąc razy wyższe niż w  profesjo-
nalnych spalarniach odpadów. Tzw. 
spalanie niskokominowe powo-
duje, że wszystkie substancje rako-
twórcze, które się wytwarzają, nie 
trafi ają do atmosfery, ale osiadają 
w glebie i na nas, przez co nimi od-
dychamy. To może prowadzić do 
ciężkich zachorowań. Szczególne 
zagrożenie niosą tlenki azotu, dwu-
tlenek siarki, tlenek węgla, a  także 
drobny pył zawierający związki me-
tali ciężkich (zwłaszcza toksycznego 
ołowiu i  kadmu). Dwutlenek siarki 
powoduje u ludzi trudności w oddy-
chaniu, a  u  roślin zanik chlorofi lu. 
Natomiast tlenek węgla jest trujący 
dla ludzi i zwierząt: wiąże czerwone 
ciałka krwi, utrudniając transport 
tlenu, oddziałuje też na centralny 
układ nerwowy. Z  kolei pył, od-
kładając się w  glebie, powoduje 
szkodliwe dla zdrowia człowieka 
zanieczyszczenie roślin metalami 
ciężkimi.  (beb) 
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Reklama

Burmistrz 
broni 
Sądu Pracy!

„Mądre sowy” z podziwem 
kiwają głowami 

Znów będziemy częstować 
mieszkańców dwumiasta 
pączkami 

Tradycja, 
że palce lizać!

Burmistrz Słubic Mariusz Olejniczak i nad-
burmistrz Frankfurtu nad Odrą René Wil-
ke, zapraszają mieszkańców dwumiasta, 
w czwartek 28 lutego o 12.00, na plac Przy-
jaźni w Słubicach, gdzie częstować będą 
pączkami. Tego dnia do mieszkańców dwu-
miasta oraz instytucji w dwumieście, które 
współpracują ze sobą w wymierzę transgra-
nicznym, trafi  w sumie 2 tys. pączków. 

stracyjny, ważny ośrodek handlu 
i  usług, a  bezpośrednie położenie 
przy granicy z  Niemcami sprawia, 
że rynek pracy stale się rozwija. 
– Już teraz na rozpatrzenie spraw 
w  Sądzie Pracy w  Słubicach trzeba 
czekać kilka miesięcy. Spodziewam 
się, że po przeniesieniu sądu do 
Gorzowa Wlkp., czas ten jeszcze 
się wydłuży. Moje obawy dotyczą 
też ochrony prawnej mieszkańców 
naszej gminy. Sądzę, że koniecz-
ność złożenia pozwu w  Sądzie 
Pracy w Gorzowie Wlkp. skutkować 
będzie tym, że niektóre osoby po 
prostu zrezygnują z  dochodzenia 
swoich praw – napisał burmistrz 
w  liście do ministra, który został 
wysłany w ub. tygodniu.

- Trzeba też podkreślić, że Słu-
bice nie mają żadnego połączenia 
kolejowego z, oddalonym o  blisko 
80 km, Gorzowem Wlkp., a dojazd 
autobusem zabiera blisko 5 godzin 
w obie strony i jest to wydatek ok. 
60 zł. Ponadto z  całą pewnością 
mieszkańcy będą musieli ponosić 
wyższe koszty obsługi prawnej, 
bo adwokat na każdą sprawę bę-
dzie musiał dojechać do Gorzowa 
Wlkp., co wpłynie na wysokość 
jego honorarium – zaznaczył bur-
mistrz.

Sąd Pracy w  Słubicach miał zo-
stać pierwotnie przeniesiony do Go-
rzowa Wlkp. już w  lutym. Reformę 
na razie przesunięto. 

(beb) 

Prezes Sądu Rejonowego w  Słubi-
cach Renata Sikorska poinformo-
wała gminę, że do kwietnia odłożono 
reformę sądownictwa, w  wyniku 
której, sąd pracy, funkcjonujący 
w  strukturach Sądu Rejonowego 
w Słubicach, miałby zostać przenie-
siony do Gorzowa Wlkp. Burmistrz 
Słubic Mariusz Olejniczak wysłał do 
ministra sprawiedliwości Zbigniewa 
Ziobry prośbę o  zmianę decyzji. 
– W mojej ocenie przeniesienie sądu 
pracy ze Słubic do Gorzowa Wlkp. 
nie będzie służyło mieszkańcom, 
którzy powinni mieć nieutrudniony 
dostęp do wymiaru sprawiedliwości 
– podkreślił. 

Burmistrz argumentował, że 
Słubice to duży ośrodek admini-

Tradycja Tłustego Czwartku jest 
mało znana w  Niemczech stąd po-
mysł, żeby przybliżyć ją naszym 
sąsiadom. Jest to element projektu 
„Europejskie Modelowe Miasto 
Współpracy Transgranicznej 
Frankfurt nad Odrą & Słubice”, 
współfi nansowanego przez Unię 
Europejską. w  ramach programu 
Operacyjnego Współpracy Trans-
granicznej Brandenburgia Polska 
2014-2020.

Oprócz pączków mieszkańcy do-
staną też w  czwartek dwujęzyczne 
ulotki na temat tradycji związanej 

z Tłustym Czwartkiem. Dowiedzą się 
z nich, że zwyczaj jedzenia pączków, 
w  ostatni czwartek przed wielkim 
postem, zadomowił się w Polsce już 
w  XVII wieku, głównie w  miastach 
i na dworach. Na wsi pączki pojawiły 
się pod koniec XIX wieku. Smażono 
je, tak jak dziś, w  głębokim, go-
rącym tłuszczu, aby najeść się przed 
40-dniowym postem, w  czasie któ-
rego na stołach pojawiały się jedynie 
postne potrawy. Ciekawostką jest 
to, że popularne dziś słodkie pączki 
dawniej jadano ze skwarkami. 

 (beb)

Pączkami mieszkańców dwumiasta częstowaliśmy także w ubiegłym roku. Wielu 

Niemców przyznało wtedy, że nie znali tej polskiej tradycji.
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Fot. Beata Bielecka 

– Wszystko jest tu takie kolorowe i nowe – cieszyły się dziewczynki z grupy 6-latków.

- Ale tu teraz ładnie! – mówił Łu-
kasz Kozłowski, tata 6-letniej Hani 
z  przedszkola „Krasnal Hałabała”, 
po obejrzeniu wyremontowanej 
w  lutym łazienki w  najstarszej 
grupie „Mądre sowy”. Z  nowego 
wystroju łazienki cieszą się też 
przedszkolaki. – Wszystko jest tu 
takie kolorowe i nowe – podkreślały 
dziewczynki z grupy 6-latków. – Ten 
remont marzył nam się od dawna, 
bo łazienka u  starszaków była już 
naprawdę w  kiepskim stanie – 
przyznała dyrektorka przedszkola 
Renata Cembrowicz. Przedszkole 
z budżetu gminy dostało na ten cel 
55 tys. zł i  w  czasie ferii zimowych 
ekipa budowlana zamieniła to 
miejsce w  przyjazne dzieciom po-
mieszczenie. 

– Wymieniliśmy glazurę na ścia-
nach i  podłodze, instalację hydrau-
liczną i elektryczną, kupiliśmy nowe 
toalety i umywalki  – wymieniała R. 
Cembrowicz. Cieszy ją, bo w planach 
ma jeszcze remont drugiej łazienki, 
tym razem u  najmłodszych „Mi-
siów”. – Prace zaplanowaliśmy na li-

piec, a do dyspozycji mamy również 
55 tys. zł – dodała dyrektorka. 

„Krasnal Hałabała” dostanie 
w sumie w tym roku 210 tys. zł, bo 
oprócz łazienek, z  budżetu gminy 
zmodernizowany zostanie także 
system cyrkulacji wody w  budynku 

przedszkola (zarezerwowano na to 
80 tys. zł), a  w  kuchni i  na basenie 
zostaną zainstalowane rolety ze-
wnętrzne (20 tys. zł). – Aż szkoda, 
że Hania kończy już przedszkole, bo 
jest to naprawdę świetne miejsce – 
chwalił Ł. Kozłowski.  (beb)Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony / Barrieren reduzieren – gemeinsame Stärken nutzen. 

UNIA EUROPEJSKA
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Jesteś przedsiębiorcą? Przeczytaj!
Szanowni Państwo, przypominamy, że przepisy wprowadzające ustawę 
– Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności 
gospodarczej, obligują przedsiębiorcę, który posiada w  CEIDG wiele 
wpisów, do uzupełnienia wybranego wpisu o  wymagane dane ewi-
dencyjne i informacyjne w terminie do 30 kwietnia 2019 r. Po upływie 
tego terminu wpisy, które nie zawierają wymaganych danych zostaną 
wykreślone z CEIDG. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą 
o zweryfi kowanie swoich wpisów w CEIDG,a w przypadku posiadania 
więcej niż jednego wpisu o kontakt z najbliższym urzędem gminy. 

(beb) 

Minister Elżbieta 
Rafalska z wizytą 
w gminie 

Obwodnica Słubic, zakup terminala towa-
rowych odpraw w Świecku, zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe gminy – między inny-
mi o tym burmistrz Mariusz Olejniczak roz-
mawiał 6 lutego 2019 roku w magistracie 
z minister rodziny, pracy i polityki społecz-
nej Elżbietą Rafalską. 

P omagają uzależnionym 
i ich rodzinom 
Od 1 lutego 2019 r., w Punkcie Informacyjno- Konsultacyjnym miesz-
czącym się w  Słubickim Centrum Organizacji Pozarządowych przy 
ul. Piłsudskiego 3-4, (drugie piętro, pokój 35) wznowili swoje dyżury 
instruktorki terapii uzależnień Lidia Krzyżanowicz oraz Ewa Grobys. 
Osoby uzależnione oraz członków ich rodzin zachęcamy do bezpłat-
nego korzystania z usług mających na celu do motywowanie do pod-
jęcia leczenia odwykowego, wspieranie abstynencji oraz konsultowanie 
bieżących problemów oraz prowadzenie treningów umiejętności 
psychologicznych dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych 
z gminy Słubice. Ewa Grobys przyjmuje w każdy piątek, a Lidia Krzyża-
nowicz w każdy wtorek w godzinach 16.00-20.00. 

(beb)

Straż Miejska dostała 
fi nansowe wsparcie 

Dodatkowe 170 tys. zł zapisano w budżecie na ten rok na działalność 
Straży Miejskiej w Słubicach. Funkcjonariusze dostaną m.in. nowy 
radiowóz, planuje się też zwiększenie etatów, tak by w przyszłości 
mogli pracować w systemie dwuzmianowym. 

Wkrótce rekrutacja 
do przedszkoli i szkół 

18 marca rozpocznie się rek rutacja dzieci do przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych przy szkołach i punktów przedszkolnych oraz pierw-
szoklasistów, którzy mieszkają poza obwodem szkoły. Kto ma pierw-
szeństwo przy przyjęciu? Co decyduje o przyjęciu do szkoły dziecka 
spoza obwodu szkolnego? 

Minister E. Rafalska przypomniała, 
że rząd przeznaczył 1 mln zł na 
wykonanie studium techniczno-
-ekonomiczno-środowiskowego 
koniecznego do rozpoczęcia w przy-
szłości budowy obwodnicy Słubic. 
– Pani minister podkreśliła, że 
wspiera nasze działania, żeby do-
prowadzić do wybudowania ob-
wodnicy – mówi burmistrz Mariusz 
Olejniczak, który kilka dni później 
rozmawiał na ten temat także z wo-
jewodą lubuskim Władysławem 
Dajczakiem oraz dyrektorem Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Au-
tostrad Markiem Langerem.

– Budowa obwodnicy to dla nas 
temat priorytetowy dlatego wszę-
dzie, gdzie jest to tylko możliwe 
zabiegamy o  poparcie – podkreśla 
burmistrz. Z  minister E. Rafalską 

burmistrz rozmawiał też na temat 
planów gminy, żeby kupić od skarbu 
państwa, na preferencyjnych wa-
runkach, terminal w  Świecku. Sa-
morząd stara się o  to od kilku lat. 
Planuje ponowić prośbę.

- Rozmawialiśmy także o zagospo-
darowaniu w  przyszłości terenów 
nad Odrą, ponieważ za dwa lata, 
gdy zakończy się umacnianie wału 
przeciwpowodziowego, nad rzeką 
powstanie szeroki trakt. Chcieli-
byśmy, żeby nadal było to miejsce do 
spacerów, a w związku z tym, że pas 
ten będzie dużo szerszy niż obecnie, 
wzdłuż wału marzy nam się ścieżka 
rowerowa – mówi burmistrz. Zago-
spodarowanie tych terenów będzie 
bardzo kosztowne dlatego burmistrz 
już zabiega o pomoc w tym temacie 
skarbu państwa.  (beb)

Burmistrz Mariusz Olejniczak rozmawiał z minister Elżbietą Rafalską o wsparciu, którego 

gmina potrzebuje, żeby ruszyć temat budowy obwodnicy miasta.
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Warto przypomnieć, jakie kryteria 
rekrutacji obowiązują w gminie Słu-
bice. Wynikają z  uchwał podjętych 
przez radnych. W  czasie rekrutacji 
do klas pierwszych obowiązują na-
stępujące kryteria, którym odpo-
wiada określona liczba punktów. 
Jeśli w szkole, do której rodzice chcą 
posłać dziecko jest już jego rodzeń-
stwo kandydat dostanie 5 punktów, 
trzy – jeśli w szkole pracują rodzice 
lub opiekunowie dziecka i tyle samo 
punktów, jeśli w  obwodzie szkoły 
mieszkają krewni, którzy wspierają 
rodziców w  zapewnieniu opieki 
dziecku.

Z  kolei przy przyjęciu do przed-
szkola, oddziału przedszkolnego 
lub punktu przedszkolnego, na 
pierwszym etapie rekrutacji obo-
wiązują kryteria ustawowe: wie-
lodzietność rodziny kandydata, 
niepełnosprawność kandydata, 
niepełnosprawność jednego z  ro-

dziców kandydata, niepełnospraw-
ność obojga rodziców kandydata, 
niepełnosprawność rodzeństwa 
kandydata, samotne wychowy-
wanie w  rodzinie, objęcie kandy-
data pieczą zastępczą. Wszystkie te 
kryteria maja jednakową wartość. 
Na drugim etapie rekrutacji brane 
są pod uwagę następujące kryteria, 
którym odpowiada różna liczba 
punktów: dziecko obojga rodziców 
pracujących/ studiujących w  sys-
temie dziennym/ uczących się sys-
temie dziennym – 4 pkt, dziecko 
posiadające rodzeństwo w  przed-
szkolu– 2 pkt, dziecko obojga ro-
dziców rozliczających podatek 
dochodowy w Słubicach lub dziecko 
rodzica, który samotnie je wycho-
wuje i w Słubicach rozlicza podatek 
– 3 pkt, najbliższe położenie przed-
szkola, do którego ma być przyjęte 
dziecko względem jego miejsca za-
mieszkania – 2 pkt, dziecko, które 

będzie korzystało z  pełnej oferty 
przedszkola (powyżej podstawy pro-
gramowej wraz z posiłkami) – 1 pkt.

Burmistrz Słubic ogłosił rekru-
tację na rok szkolny 2019/2020 do 
Przedszkola Samorządowego nr 
1, nr 2, nr 3 i  nr 4 w  Słubicach, od-
działów przedszkolnych w  Szkole 
Podstawowej nr 1 i nr 2 w Słubicach, 
w  Szkole Podstawowej w  Kunowi-
cach i  w  Golicach, punktów przed-
szkolnych w  Kunowicach, Golicach 
i  Świecku oraz do klasy pierwszej 
Szkoły Podstawowej nr 1, nr 2 i nr 3 
w  Słubicach, Szkoły Podstawowej 
w  Golicach i  Szkoły Podstawowej 
w  Kunowicach. Dokumenty rekru-
tacyjne można pobrać w  placów-
kach oświatowych oraz na stronie 
ww.edukacja.slubice.pl w  zakładce 
Rekrutacja dzieci do przedszkoli 
samorządowych i  klas pierwszych 
szkół podstawowych. 

 (beb)

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w  Słubicach Grzegorz Cholew-
czyński, tuż po swojej nominacji, 
w  wywiadzie, który ukazał się na 
łamach grudniowej „Gazety Słu-
bickiej” podkreślał, że jest zwolen-
nikiem zwiększenia nakładów na 
Straż Miejską, tak by mogła ona 
działać efektywniej. – Gdy widzę, 
jak ludzie parkują na chodnikach, 
trawnikach, czy też jednym kołem 
na ulicy, zastanawiam się, czy u na-
szego sąsiada za Odrą też by tak zro-
bili? Oczywiście, że nie, bo każdy 
zdaje sobie sprawę, że natychmiast 
dostałby niemały mandat. Komu 
przyszłoby do głowy wyrzucić pa-
pier na ulicy we Frankfurcie, czy 
też nie posprzątać po swoim pupilu, 
będąc tam na spacerze? U  nas nie-
którym przychodzi to z  niebywałą 
lekkością. Dlatego w  mojej ocenie 
Straż Miejska musi podejmować 
w  tym kierunku skuteczniejsze 
działania, żeby każdy, kto zakłóca 
ład i  porządek w  mieście wiedział, 
że spotka go za to kara – podkreślał. 
Radni podzielili to zdanie i  w  bu-
dżecie na ten rok zarezerwowali 
więcej pieniędzy na działalność 
Straży Miejskiej.  

Podczas styczniowej sesji wysłu-
chali też sprawozdania z działalności 
SM za 2018 rok (można je znaleźć 
na stronie internetowej gminy: 
www.slubice.pl), które przedstawił 
komendant Wiesław Zackiewicz. 
Mówił m.in. o  statystykach, z  któ-
rych wynika, że w ub. roku strażnicy 

przeprowadzili 328 patroli prewen-
cyjnych, 72 patrole wspólnie z  po-
licją, a  podjętych interwencji było 
1697. Gros z  nich to efekt współ-
działania z  mieszkańcami. – Prze-
prowadziliśmy też 66 czynności 
interwencyjno-kontrolnych dotyczą-
cych porządków na posesjach, wy-
krytych zostało 11 dzikich wysypisk, 
m.in. dzięki zamontowaniu kamer 
pułapek, 21 razy interweniowaliśmy 
z powodu pozostawionych odpadów 
poremontowych – wyliczał komen-
dant. Kolejny raz w  ramach działań 
profi laktycznych wydano „Vade-
mecum dla właścicieli psów”, w 2019 
roku będzie kontynuowana akcja, 
która polega na malowaniu na chod-
nikach, wspólnie z  uczniami szkół 
podstawowych, napisów „Posprzątaj 
ja w to wchodzę”, żeby przypominać 

właścicielom czworonogów o  obo-
wiązku sprzątania psich odchodów. 
Ponadto strażnicy w  ub. roku 86 
razy pukali do drzwi mieszkańców, 
żeby sprawdzić, czym palą w  pie-
cach, rozdawali biuletyn „Nie spalaj 
odpadów”, kontrolowali też wywóz 
nieczystości płynnych. Prowadzi 
również bezpłatne znakowanie ro-
werów w  swojej siedzibie przy ul. 
Akademickiej 1. Każdy, kto oznakuje 
rower dostaje opaskę odblaskową 
i kamizelkę. Strażników widać też na 
drogach. W ub. roku przeprowadzili 
388 kontroli parkowania w  miej-
scach o  dużym natężeniu ruchu. 
– Wzmocnienie kadrowe i  radiowóz 
pozwolą nam zwiększyć częstotli-
wość kontroli i bardzo się z tego cie-
szymy – podkreślał komendant.  

(beb)

Podczas sesji rady miejskiej komendant Straży Miejskiej w Słubicach Wiesław Zackiewicz 

podsumował ubiegły rok i opowiedział o planach na przyszłość. 
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Gdańsk dziękuje słubiczanom i frankfurtczykom 
za modlitwę i słowa otuchy
Śmierć prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, zamordowanego 13 stycznia 2019 roku, podczas fi nału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy, poruszyła mieszkańców dwumiasta Słubice-Frankfurt. Burmistrzowie: Mariusz 
Olejniczak i Rene Wilke wysłali, na ręce wiceprezydent Gdańska Aleksandy Dulkiewicz, kondolencje od miesz-
kańców, a w dniu pogrzebu Pawła Adamowicza gmina zorganizowała koncert poświęcony pamięci prezydenta 
Gdańska. Mieszkańcy modlili się też za śp. Pawła Adamowicza podczas mszy świętej, która poprzedziła koncert. 
Kilka dni p óźniej dostaliśmy podziękowania za to, że w tych trudnych dniach byliśmy sercem ze wszystkimi, 
których ta straszna śmierć dotknęła najbardziej. 

Słubiczanie pożegnali prezydenta Gdańska
 

- Myślę, że naszym obowiązkiem jest szukanie dróg, które doprowadzą do pojednania Polaków, refl eksja, że wszech-
obecny w życiu społecznym hejt karmi czyjąś nienawiść – mówił burmistrz Mariusz Olejniczak przed koncertem po-
święconym pamięci zamordowanego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, który odbył się 19 stycznia 2019 roku, 
w kościele NMP Królowej Polski. 

- Ten dzisiejszy wieczór miał być 
wypełniony walcami i  polkami 
Straussa, przy dźwiękach których 
chcieliśmy radośnie wejść w  nowy 
rok. Tymczasem za chwilę usły-
szymy refl eksyjną i  poruszającą 
symfonię Brahmsa, bo życie napi-
sało swój własny scenariusz – mówił 
burmistrz. Podkreślał, że w  dniu 
pogrzebu prezydenta Gdańska, 
który odbył się w południe w Bazy-
lice Mariackiej, czuł, podobnie jak 
wiele innych osób, ogromną po-
trzebę współuczestniczenia w  tym 
pożegnaniu. Bo śmierć prezydenta, 
zamordowanego podczas 27. Finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy bardzo nim wstrząsnęła.

Przed koncertem w  wykonaniu 
Brandenburskiej Orkiestry Pań-
stwowej z  Frankfurtu nad Odrą, 

którą dyrygował Takao Ukigaya, od-
była się msza święta, podczas której 
słubiczanie modlili się za duszę śp. 
Pawła Adamowicza, a  także za jego 
najbliższych.

Dyrektor administracyjna Bran-
denburskiej Orkiestry Państwowej 
Sabine Völker podkreślała, że także 
Niemcy są wstrząśnięci tym, co się 
stało. – Chcieliśmy państwu i  ro-
dzinie wyrazić nasze współczucie. 
I  docenić tego szczególnego czło-
wieka w ten sposób, w jaki zagramy 
dziś ten koncert – mówiła S. Völker 
i  dodała, że Paweł Adamowicz na-
leżał do nowej generacji polityków, 
którzy stawiali na współpracę 
i dobre sąsiedztwo z Niemcami.

Zanim zabrzmiały pierwsze 
dźwięki I  Symfonii c-moll” op. 68 
Johannesa Brahmsa, burmistrz po-

prosił mieszkańców, żeby uczcić 
minutą ciszy pamięć zmarłego pre-
zydenta. Potem muzyka wypełniła 
przestrzeń kościoła.

- Wspaniały koncert!- mówiła 
wyraźnie wzruszona pani Grażyna, 
która przyszła do kościoła pożegnać 
P. Adamowicza wraz z grupą znajo-
mych. – Dziękujemy gminie, że zor-
ganizowała to wydarzenie, bo gdy 
oglądałam dziś w telewizji pogrzeb 
prezydenta Gdańska czułam, że 
muszę tu przyjść, żeby spróbować 
choć trochę ukoić ból, który czuję. 
Podczas tego koncertu wszystko we 
mnie krzyczało z żalu, niemocy, ale 
był to też czas refl eksji, bo to od nas 
wszystkich zależy czy pozwolimy, 
żeby zło okazało się silniejsze niż 
dobro. 

(beb)
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Złote Gody słubickich małżonków 
 31 par małżeńskich odebrało w piątek, 4 lutego 2019 roku, z rąk burmistrza Mariusza Olejniczaka, medale za wieloletnie 
pożycie małżeńskie, przyznane im przez prezydenta RP Andrzeja Dudę. Fotografi e dzięki uprzejmości portalu slubice24.pl.

Uroczystość odbyła się w Słubickim 
Miejskim Ośrodku Kultury i  miała 
bardzo doniosłą oprawę. Zadbali 
o  to pracownicy Urzędu Stanu Cy-
wilnego i SMOKa. Małżonkowie od-
nowili przysięgę, a  także odebrali 
gratulacje od burmistrza Mariusza 
Olejniczaka i  przewodniczącego 
Rady Miejskiej w  Słubicach Grze-
gorza Cholewczyńskiego. Wielu 
z  nich nie kryło wzruszenia, bo 50 
lat wspólnego życia to bagaż ra-
dości, ale i problemów, które udało 
się pokonać dzięki życiowej mą-
drości i głębokim uczuciom. 

- Bywa tak, że niektórzy nie po-
trafi ą obronić uczucia, ale wy do-
stojni jubilaci jednak nieprzerwanie 
od 50 lat trwacie w  miłości, posza-
nowaniu, adoracji. Wasza miłość 
potrafi ła wytrzymać różne, czasem 
bardzo ciężkie i  dramatyczne 
chwile. Jubilaci, całym swoim ży-
ciem zasłużyliście na uznanie i sza-
cunek – mówił burmistrz. W trakcie 
uroczystości dla gości zaśpiewały 
i zatańczyły dzieci z zespołu „Łowi-
czanki”, z  Przedszkola Samorządo-
wego nr 2, bardzo ciekawy program 

zaprezentowali tancerze ze Studia 
Tańca Bohema, na scenie pojawiła 
się też Nikola Giec, wnuczka jednej 
z  par, która przyjechała specjalnie 
na tę uroczystość z Gdańska i zaśpie-
wała swoim dziadkom. Wszystkim 

parom raz jeszcze składamy najser-
deczniejsze życzenia!

Zdjęcia: portal Slubice24.pl, 
więcej można obejrzeć na: www.slu-
bice24.pl 

(beb)
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Biblioteka 
podziękowała 
książkami 

Biblioteka miejska nagrodziła Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słu-
bicach „za zaangażowanie, wspaniałą 
współpracę oraz realizację wspólnych pro-
jektów i przedsięwzięć kulturalno-eduka-
cyjnych na rzecz uczniów i czytelników 
oraz całej społeczności lokalnej powiatu 
słubickiego”. W ramach nagrody SOŚW 
dostał 40 książek, wartych 500 złotych. 

Zakupione książki to m.in. literatura popularnonaukowa, poradniki 
dla nauczycieli, lektury szkolne oraz bajki i opowiadania. – Przekazane 
pozycje wzbogacą proces dydaktyczno-wychowawczy i  rewalidacyjny 
placówki. W  związku z  powyższym za ten wspaniały gest uczniowie 
i  grono pedagogiczne serdecznie dziękują – mówi prowadząca biblio-
tekę w SOSW Maria Wałach. 

(beb)

Babcie i dziadkowie 
byli przeszczęśliwi!

Dzień Babci i Dziadka obchodzono w każdej gminnej placówce oświa-
towej, m.in. w Golicach, z czego relację zdała nauczycielka Alicja Barszcz. 

Powstał „Raport na temat 
kształcenia” w dwumieście

Do tej pory nie było tak obszernej i dokładnej publikacji, przedsta-
wiającej krajobraz edukacyjny Frankfurtu nad Odrą. Ze względu na 
transgraniczny charakter dwumiasta w raporcie znalazły się również 
informacje o polskim systemie edukacji, ofertach kształcenia w Słu-
bicach oraz dane liczbowe w tym zakresie.

ZUS wysyła 
do sanatoriów

Jesteś ubezpieczony, aktywny zawodowo, 
niestety stan twojego zdrowia pogarsza się 
i grozi niezdolnością do pracy? Wystąp do 
ZUS o skierowanie na rehabilitacje leczniczą.

ZUS wysyła Polaków do sanatoriów 
od ponad 20 lat. Od tego czasu z re-
habilitacji skorzystało ponad 1,3 mln 
osób. Każdego roku w  programie 
bezpłatnej rehabilitacji rentowej 
bierze udział ok. 80 tys. ubezpieczo-
nych. 

W  2018 roku skorzystało z  niego 
ponad 90,5 tys. osób. Większość 
z  nich (76,7 tys.) cierpiała na scho-
rzenia narządu ruchu, układu 
krążenia (5,2 tys.) i  problemy psy-
chosomatyczne (blisko 3 tys.). Do 
sanatorium wyjeżdżają już nawet 
nastolatkowie, jednak najwięcej 
osób korzystających z  rehabilitacji 
jest w  wieku 50 – 59 lat. Bezpłatna 
rehabilitacja rentowa skierowana 
jest do osób aktywnych zawodowo, 
które w  wyniku choroby lub urazu 
są zagrożone utratą zdolności do 
pracy.

Celem programu jest, aby za-
wczasu przeciwdziałać pogar-
szającemu się stanowi zdrowia 
umożliwiając tym samym ubezpie-
czonemu dalszą aktywność zawo-
dową. Czas jest tu kluczowy, gdyż 
kolejne miesiące pracy mimo po-
garszającego się zdrowia mogą przy-
nieść nieodwracalne skutki. Aby 
uzyskać skierowanie na rehabili-
tację leczniczą trzeba mieć stosowne 
orzeczenie od lekarza orzecznika 
ZUS. Taki dokument orzecznik 
może wydać na wniosek lekarza pro-
wadzącego leczenie przy ustalaniu 
uprawnień do świadczenia reha-
bilitacyjnego, podczas kontroli za-
świadczenia lekarskiego o czasowej 
niezdolności do pracy lub podczas 
orzekania o  niezdolności do pracy 

dla celów rentowych. Jeśli orzecznik 
wyda pozytywną decyzję, zaintere-
sowany otrzymuje zawiadomienie 
o  skierowaniu na rehabilitację. Od-
setek pozytywnie rozpatrzonych 
wniosków to blisko 80%.

Co ważne, osoba skierowana na 
takie leczenie nie ponosi żadnych 
kosztów związanych ze swoją ku-
racją, pobytem i dojazdem do uzdro-
wiska. Nie musi także korzystać 
z urlopu wypoczynkowego, bowiem 
lekarz wystawi zwolnienie. Również 
czas oczekiwania na skierowanie 
jest krótszy niż w przypadku skorzy-
stania z usługi w ramach NFZ. Osoby 
cierpiące z powodu chorób zawodo-
wych bądź wypadków przy pracy 
kierowani są do sanatoriów już na 
kolejny turnus.

Obecnie ZUS prowadzi program 
rehabilitacji w  prawie 100 ośrod-
kach rehabilitacyjnych, m.in. 
w  Ciechocinku, Krynicy, Ustroniu, 
Nałęczowie, czy Kołobrzegu. W tym 
roku Zakład planuje podpisanie 
umów z  kolejnymi placówkami. 
Istotny jest fakt, że z roku na rok ro-
śnie skuteczność rehabilitacji leczni-
czej ZUS. Blisko połowa osób, które 
z  niej korzystają wraca do pracy. 
Dla porównania, jeszcze w  2006 
roku było to nieco ponad 28 proc., 
a w 2012 roku – ok. 38 proc. Niezdol-
ności do pracy jest coraz rzadszym 
scenariuszem.

Więcej informacji jak uzyskać skie-
rowanie na rehabilitację leczniczą na 
stronie zus.pl/rehabilitacja. 

 Agata Muchowska,
regionalny rzecznik prasowy 

ZUS województwa lubuskiego

Oprócz zaprezentowania w formie 
grafi cznej i  tabelarycznej danych 
liczbowych odnoszących się do 
2017 roku raport koncentruje się 
na obszarach tematycznych zwią-
zanych z  ofertami kształcenia 
zaspokajającymi potrzeby miesz-
kańców w  każdym wieku, roz-
wojem kompetencji językowych 
oraz zapewnieniem wykwalifi ko-
wanych pracowników. 

Nad sporządzeniem „Raportu 
na temat kształcenia” praco-
wało Biuro ds. kształcenia w  Słu-
bicko-Frankfurckim Centrum 
Kooperacji, w  ramach programu 
Federalnego Ministerstwa Edu-
kacji i  Badań Naukowych „Edu-

kacja integruje”. Program ten 
wspiera jednostki administracji 
samorządowej w  rozwoju i  umac-
nianiu miejsc kształcenia. Miasto 
Frankfurt nad Odrą dostrzegło po-
trzebę opracowania dokumentu, 
który zebrałby wszelkie informacje 
w  zakresie kształcenia oraz dałby 
podstawę do dalszej pracy nad roz-
szerzeniem ofert edukacyjnych. 

Raport ukazał się wyłącznie w ję-

zyku niemieckim, jednakże opis 
wszystkich wykresów i  tabel oraz 
podsumowanie wyników raportu 
zostały przetłumaczone na język 
polski. Zarówno niemiecką wersję 
raportu, jak również polską można 
znaleźć na stronie internetowej 
gminy Słubice: www.slubice.pl 

Słubicko-Frankfurckie 
Centrum Kooperacji 

- W naszej szkole to szczególna uro-
czystość, na której wnuczęta mogą 
wyrazić dobro, szacunek i przywią-
zanie do swoich dziadków. Oprócz 

montażu słowno – muzycznego, 
szanowni goście obejrzeli także 
pokaz mody dla babci i  dziadka 
przygotowany przez klasę 5 – re-

lacjonuje. Sala, udostępniona na 
ten wieczór przez Rolniczą Spół-
dzielnię Produkcyjną Nowa Wieś, 
pękała w  szwach, bo dziadkowie 
z  ochotą przyjęli zaproszenie na 
swoje święto. Obchodzili je w towa-
rzystwie swoich bliskich, a  także 
burmistrza Słubic Mariusza Olej-
niczaka i  radnego oraz sołtysa 
Golic Rafała Mazurka. Wszystkich 
zachwycił program przygotowany 
przez dzieci, a  szczególnie podo-
bała się Elżbieta Jaworowicz, w po-
stać której rewelacyjnie wcieliła się 
Zuzia Zbrożek. 

- Wszystkim babciom i dziadkom 
serdecznie dziękujemy za przy-
bycie, rodzicom za pomoc w  przy-
gotowaniu uroczystości i słodkiego 
poczęstunku – podkreśla Alicja 
Barszcz. 

(red)
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Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony / Barrieren reduzieren – gemeinsame Stärken nutzen. 

UNIA EUROPEJSKA

Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego

EUROPÄISCHE UNION

Europäischer Fonds für 
regionale Entwicklung
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Przymiarki do 
nowych unijnych 
projektów

Te czujki mogą 
uratować życie!

Burmistrz Słubic Mariusz Olej-
niczak i  jego zastępca Adriana 
Dydyna-Marycka rozmawiali, 15 
lutego 2019 roku w  słubickim 
magistracie, z  Tadeuszem Jędrzej-
czakiem z  Zarządu Województwa 
Lubuskiego, dyrektorem biura 
Euroregionu Pro Europa Viadrina 
Krzysztofem Szydłakiem i  dyrek-
torem Biura Współpracy Zagra-

- Po raz drugi przystępujemy do 
kampanii społecznej „Bezpieczny 
dom”. Zamontowane w  poprzed-
nich latach czujki dymu i  tlenku 
węgla w  ośmiu przypadkach zapo-
biegły tragedii, bo zaalarmowały 
mieszkańców o  zagrożeniu – mówi 
burmistrz Mariusz Olejniczak. 28 
stycznia 2019, burmistrz podpisał 
z  komendantem powiatowej straży 
pożarnej Wojciechem Śliwińskim 
porozumienie o współpracy do 2023 
roku. 

W  praktyce oznacza to, że w  ko-
lejnych budynkach komunalnych 
montowane będą czujki dymu oraz 
tlenku węgla. Ilość zależna będzie od 
możliwości fi nansowych w  danym 
roku budżetowym. Gmina do końca 
września każdego roku poinformuje 
strażaków o tym, ile czujek zamierza 
kupić, a oni je zamontują.

– Takie czujki w znaczący sposób 
pozwolą zwiększyć bezpieczeństwo 

osób i  ustrzec mieszkańców przed 
zarówno zatruciem tlenkiem węgla, 
jak również pożarem – mówi bur-
mistrz M. Olejniczak, a  komendant 
W. Śliwiński dodaje, że przy okazji 
montażu strażacy informują słu-
biczan o  prawidłowym używaniu 
urządzeń domowych, które mogą 
spowodować powstanie pożaru lub 
pojawienie się tlenku węgla. Spraw-
dzają też, przy pomocy anemo-
metru, skuteczność wentylacji.

W  ubiegłym roku zamontowano 
blisko 30 czujek czadu i  dymu. 
W  tym okresie na terenie gminy 
Słubice doszło do 17 zdarzeń zwią-
zanych z zatruciem tlenkiem węgla. 
W  ośmiu przypadkach załączona 
czujka zaalarmowała mieszkańców, 
co mogło uratować im życie. 
Pierwsza edycja kampanii „Bez-
pieczny dom” miała miejsce w  la-
tach 2014-2018. 

(beb)

Burmistrz Mariusz Olejniczak i komendant powiatowej straży pożarnej Wojciech Śli-

wiński nie maja wątpliwości, że w takie kampanie społeczne trzeba się angażować. 

nicznej i  Europejskiej Współpracy 
Terytorialnej Radosławem Brodzi-
kiem na temat unijnych projektów 
realizowanych przez gminę Słubice 
i tych, o których wsparcie gmina za-
biega. Burmistrz dopytywał m.in. 
jak będzie wyglądało współfi nan-
sowanie projektów w  przyszłej, 
unijnej perspektywie fi nansowej. 

(beb)
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Czy chcemy komercyjnego 
cmentarza dla zwierząt? 

600 tys. zł od gminy dla 
organizacji pozarządowych!

Burmistrz Słubic Mariusz Olejniczak ogłosił 29 stycznia 2019 r. kon-
kursy dla organizacji pozarządowych zajmujących się przeciwdzia-
łaniem uzależnieniom i patologiom społecznym, ochroną i promo-
cją zdrowia, bezpieczeństwem publicznym, ratownictwem wodnym 
oraz upowszechnianiem kultury i sztuki. 

Największą część przeznaczonej 
kwoty, bo aż 340 tys. zł, gmina wyda 
na wspieranie działań profi laktycz-
nych, żeby zapobiegać spożywaniu 
alkoholu i  substancji psychoaktyw-
nych przez dzieci i  młodzież. Temu 
mają służyć m.in. zajęcia pozalek-
cyjne, obozy szkoleniowe, zorgani-
zowane formy spędzania wolnego 
czasu dla dzieci ze środowisk zagro-
żonych patologiami społecznymi. 

- Gmina co roku, na dotacje dla 
organizacji pozarządowych, które 
wspierają samorząd w  różnego ro-
dzaju działaniach służących miesz-

kańcom, wydaje podobną kwotę. 
W ubiegłym roku było to dokładnie 
610 tys. zł – przypomina burmistrz 
M.Olejniczak. Przewodniczący rady 
miejskiej Grzegorz Cholewczyński 
podkreśla, że się cieszy, że gmina 
przeznacza tak duże środki na 
wsparcie organizacji, które poma-
gają realizować zadania publiczne.

- Trzy konkursy dla organizacji 
pozarządowych, które już rozstrzy-
gnięto, rozpisane były na dwa lata 
i dotyczyły realizacji zadań publicz-
nych w 2018 i 2019 roku, związanych 
z  kulturą fi zyczną i  sportem (przy-

znano 180 tys. zł), przeciwdziała-
niem przemocy w  rodzinie (15 tys. 
zł) i wsparciem trzeciego sektora (15 
tys. zł). W ramach obecnie ogłoszo-
nych konkursów do podziału jest 385 
tys. zł, a 5 tys. zł jest nadal zarezer-
wowane dla organizacji zajmujących 
się ekologią – informuje Sabina Mat-
kowska, kierowniczka Biura Spraw 
Społecznych w  słubickim urzędzie 
miejskim. Oznacza to, że w tym roku 
organizacje pozarządowe dostaną 
w sumie 600 tys. zł dotacji. 

(beb) 

To pytanie, z  pomocą portalu Slu-
bice.24, zadaliśmy niedawno miesz-
kańcom, którzy swoje zdanie mogą 
wyrazić uczestnicząc w  sondzie na 
ten temat. O cmentarzu dla zwierząt 
zastępca burmistrza Adriana Dy-
dyna-Marycka oraz pracownicy ma-
gistratu rozmawiali 6 lutego, m.in. 
z  przedstawicielami stowarzyszenia 
Animals, powiatowej inspekcji we-
terynaryjnej i Sanepidu. Było to kon-
sekwencją informacji przekazanej 
gminie, że w sąsiedztwie parku przy 
Słubickim Ośrodku Sportu i  Rekre-
acji, powstał nielegalny cmentarzyk 
dla zwierząt. W  11 miejscach nie-
znane osoby pochowały tam praw-
dopodobnie swoje psy, co wynika 
ze zdjęć czy napisów na niektórych 
nagrobkach. 

- Teren ten będzie musiał zo-
stać uprzątnięty ponieważ grzebo-
wisko zostało urządzone w  sposób 
nielegalny. Dlatego zwracamy się 
z  apelem do osób, które pochowały 
tam swoje zwierzęta, żeby do 8 marca 
zlikwidowały nagrobki – mówi za-
stępca burmistrza Adriana Dydyna-
-Marycka. Z uzyskanej przez gminę 
opinii Sanepidu wynika, że martwe 
zwierzęta nie stanowią w  tym 
miejscu zagrożenia dla środowiska, 
dlatego ich szczątki mogą tam po-
zostać. Trzeba jednak podkreślić, że 
obowiązujące w Polsce przepisy nie 
zezwalają na samodzielne grzebanie 

martwych zwierząt, nawet we wła-
snym ogrodzie. Zwierzęta muszą zo-
stać zutylizowane. – Rozumiemy, że 
niektóre osoby, które swoje czworo-
nogi traktują jak członków rodziny, 
chciałyby tego uniknąć i  dlatego 
chowają zwierzęta na przykład w la-
sach czy na innych terenach. Ale to 
może prowadzić choćby do skażenia 
wody czy być zagrożeniem dla śro-
dowiska – podkreśla A. Dydyna-Ma-
rycka.

Takie grzebowiska  
tylko komercyjne
Jedynym rozwiązaniem jest grze-
banie zwierząt w  miejscu do tego 
wyznaczonym. W  Polsce jest kil-
kanaście cmentarzy dla psów czy 
kotów. Działają one wszystkie na 
zasadach komercyjnych, bo prowa-
dzenie takich cmentarzy nie należy 
do zadań gmin.– Jeśli cmentarz dla 
zwierząt w  Słubicach chciałoby 
urządzić i administrować tym miej-
scem na przykład stowarzyszenie 
Animals lub do gminy zgłosiłby się 
w tym temacie jakiś inwestor, spró-
bowalibyśmy pomóc, o  ile oczywi-
ście będzie taka wola mieszkańców 
– mówi A. Dydyna-Marycka. 
– Sprawdzilibyśmy, czy dysponu-
jemy odpowiednim terenem na 
takie cmentarz, bo przepisy są w tej 
kwestii restrykcyjne. Właściwie 
tożsame z tymi, które mają zastoso-

wanie przy zakładaniu typowych ne-
kropolii – dodaje. Podczas spotkania 
w  magistracie ustalono m.in. że 
członkowie stowarzyszenia Animals 
włączą się w  akcję informacyjną 
gminy, której celem jest przybliżenie 
mieszkańcom przepisów związa-
nych z pochówkiem zwierząt i wska-
zanie cmentarzy dla zwierząt, gdzie 
można legalnie je pochować. Gmina 
przygotowała ulotki na ten temat, 
które będą kolportowane przez Ani-
malsów, a  także dostępne np. u  le-
karzy weterynarii.

Słubiczanie podzieleni 
W  sondzie o  cmentarzu dla zwie-
rząt (dostępna jest na stronie www.
słubice 24.pl) zadaliśmy miesz-
kańcom dwa pytania: Czy w  Słubi-
cach powinien powstać komercyjny 
cmentarz dla zwierząt? Jaka kwota 
za pochówek byłaby akceptowalna: 
do 300 zł, 300-500zł, powyżej 500 
zł. 22 lutego, w  dniu zamykania 
tego numeru „Gazety Słubickiej” za 
utworzeniem komercyjnego cmen-
tarza dla zwierząt opowiedziało się 
161 osób, przeciwko było 207. Wśród 
tych, którzy głosowali za utworze-
niem tego typu miejsca 110 osób 
było za tym, żeby opłata nie była 
wyższa niż 300 zł, 36 zapłaciłoby 
od 300 do 500 zł, a 40 skłonnych by 
było zapłacić powyżej 500 zł. 

(beb)

Komunikat w sprawie zwierząt zakopanych nielegalnie 
w parku przy Słubickim Ośrodku Sportu i Rekreacji
W parku przy Słubickim Ośrodku Sportu i Rekreacji znaleziono groby 11 zwierząt. Ponie-

waż obowiązujące w Polsce przepisy nakazują utylizację zwierząt i nie dopuszczają ich 

grzebania samodzielnie, nawet we własnych ogródkach, powstały cmentarzyk jest nie-

legalny. Z tego powodu gmina musi uprzątnąć ten teren. Dlatego prosimy osoby, które 

pogrzebały w tym miejscu swoje zwierzęta o to, by zlikwidowały do 8 marca nagrobki. 

Z uzyskanej przez gminę opinii Sanepidu wynika, że pochowane w tym miejscu zwie-

rzęta nie stanowią zagrożenia dla środowiska, dlatego ich szczątki mogą tam pozostać. 
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„Kultura głupcze”. Umowa podpisana!
 

Przez trzy lata Unia Europejska współfi nansować będzie 200 warsztatów artystycznych dla mieszkańców Słubic i Frankfur-
tu, promocję transgranicznych imprez, da pieniądze na uruchomienie systemu wspólnej sprzedaży biletów na wydarzenia 
kulturalne po obu stronach Odry, redagowanie polsko-niemieckiego kalendarza imprez. Dyrektor Słubickiego Miejskiego 
Ośrodka Kultury Tomasz Pilarski podpisał kilka dni temu umowę na dofi nansowanie projektu „Kultura głupcze”. 

Radni zaprosili na spotkanie 
organizacje pozarządowe 

Przedstawiciele 23 organizacji pozarządowych przyjęli zaproszenie rady miejskiej na spotkanie, które odbyło się 30 
stycznia 2019 roku w Urzędzie Miejskim w Słubicach. Jak zapowiedział przewodniczący rady Grzegorz Cholewczyński 
na pewno nie będzie to ostatnie takie spotkanie. Chęć współpracy z organizacjami pozarządowymi akcentowali nie 
tylko radni, ale też burmistrz Mariusz Olejniczak. 

Budżet projektu wynosi 323 tys. 
euro, z czego 85 proc. pochodzić bę-
dzie z  funduszu Brukseli. Liderem 
projektu jest SMOK, partnerem 
frankfurckie Forum Kleista. – Dzięki 
temu projektowi będziemy mogli 
wzmocnić struktury współpracy 
kulturalnej z  Frankfurtem na kilku 
płaszczyznach – mówi dyrektor 
SMOKa Tomasz Pilarski. Unia bę-
dzie m.in. przez trzy lata dokładać 
do promocji cyklicznych imprez or-
ganizowanych przez Dwumiasto, jak 
choćby Miejskiego Święta Hanzy, 
Europejskiego Festiwalu Piosenki 
Autorskiej Transvocale, festiwalu 
teatralnego Unithea, Labiryntu czy 
Dni Muzyki nad Odrą. Współfi nan-
sować też będzie organizację 200 
warsztatów z  dziedziny kultury te-
matycznie związanych z  naszymi 
transgranicznymi imprezami. 
W  praktyce ma to wyglądać tak, że 
na przykład Festiwal Nowej Sztuki 
lAbiRynT zostanie poprzedzony 
cyklem warsztatów dla zaintere-
sowanych sztukami wizualnymi, 
a w ramach Transvocale będą warsz-

taty z piosenki autorskiej połączone 
z koncertem.

- Nowością w  naszym Dwu-
mieście ma być też uruchomienie 
wspólnego systemu sprzedaży bi-
letów na imprezy odbywające się 
w Słubicach i Frankfurcie – mówi T. 
Pilarski. Oznacza to, że słubiczanin, 
który zechce się wybrać na koncert 
do sąsiadów, bez problemu bilet 
kupi w  SMOKu lub przez Internet, 
płacąc za to w  swojej walucie. Bę-
dzie to bardzo wygodne tym bar-
dziej, że SMOK wspólnie z  Forum 
Kleista, w ramach projektu „Kultura 
głupcze” zatrudniło osobę, która 
tworzy już polsko-niemiecki kalen-
darz imprez, tak by mieszkańcy byli 
na bieżąco ze wszystkimi ciekawymi 
wydarzeniami w Dwumieście.

Projekt – Kultura, głupcze! 
Wzmocnienie strategicznego part-
nerstwa w  obszarze kultury – etap 
I  - będzie fi nansowany z  ramach 
programu Interreg V a, a całkowita 
kwota dofi nansowania wyniesie 
ponad 273 tys. euro. 

(beb) Dzięki wsparciu z Unii będziemy mogli m.in. promować nasze cykliczne wydarzenia w Dwumieście, m.in. Miejskie Święto Hanzy, które 

jest największą imprezą kulturalną na polsko-niemieckim pograniczu. 

- Jesteście dla nas bardzo ważni 
i chcemy zrobić wszystko, żeby wasza 
działalność jak najlepiej się ukła-
dała. Stąd pomysł tego spotkania – 
podkreślał G. Cholewczyński. Radni 
mieli okazję usłyszeć, czym zajmują 
się słubickie organizacje, z  jakimi 
problemami muszą się mierzyć i ja-
kiej pomocy oczekują.

Niektórzy jak na przykład osoby 
działające w  Stowarzyszeniu Cho-
rych na Stwardnienie Rozsiane 
opowiadali, że nie mają własnej 
siedziby, co jest dla nich sporym 
utrudnieniem. Zareagował na to 

wiceprzewodniczący rady miej-
skiej Piotr Gołdyn, który stwier-
dził, że zrobi rozeznanie, czy takie 
spotkania mogłyby się odbywać 
na przykład w Słubickim Miejskim 
Ośrodku Kultury, który dysponuje 
podjazdem dla osób niepełno-
sprawnych i windą.

Podczas spotkania radni poznali 
oczekiwania także innych stowa-
rzyszeń i  nie mieli wątpliwości, 
że w  miarę możliwości trzeba im 
pomóc. Gmina na wiele sposobów 
wspiera organizacje pozarządowe. 
Burmistrz Mariusz Olejniczak przy-

pomina, że każdego roku na ich 
działalność samorząd przeznacza 
bardzo wysokie dotacje. W  tym 
roku jest to 600 tys. zł. Podobna 
kwota trafi ła do społeczników także 
w ubiegłym roku.

Organizacje pozarządowe działa-
jące w  gminie Słubice zajmują się 
m.in. aktywizacją emerytów i renci-
stów, skupiają handlowców, wspie-
rają osoby chore, pielęgnują historię 
regionu, szerzą wiedzę z  zakresu 
społeczeństwa obywatelskiego, po-
pularyzują różne dziedziny nauki. 

(beb)

Jan Muzyka, prezes słubickiego koła Związku Dzieci Wojny, prosił 

o wsparcie działalności koła, bo jak podkreślał, świadków historii, z racji 

wieku, jest już coraz mniej. 

Joanna Sierżant-Rekret opowiedziała o planach stowarzyszenia po 

PROstu, które stara się o budowę swojej siedziby, gdzie prowadzona by-

łaby działalność m.in. terapeutyczna. Stowarzyszenie ma tak wielu pod-

opiecznych, że zaczyna brakować miejsca w dostępnych pomieszczeniach. 

Katarzyna Kochańska z Fundacji na rzecz Collegium Polonicum przybli-

żyła działalność fundacji, która prowadzi m.in. Sektor 3 Słubice – punkt 

doradczo-konsultacyjny dla organizacji pozarządowych. Jest on fi nanso-

wany przez gminę. 
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Grzegorz Cholewczyński i Piotr Gołdyn z prezydium rady podkreślali ogromne znaczenie 

pracy społeczników.  
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- Skąd się wziął Słubfurt? Od czego 
się zaczął 20 lat temu? 
- Punktem wyjścia było moje własne 
doświadczenie. Urodziłem się 
w  Darmstadt, wychowywałem się 
w  Bonn, potem przez 3 lata miesz-
kałem we Francji, a w 1990 roku prze-
prowadziłem się do Poznania. Moje 
dzieci są „niempolami”. A  ja czuję 
się w  pewnej mierze „pomiędzy”. 
Sam się zmieniałem z każdym języ-
kiem, którego się uczyłem, dzięki 
integracji z danym społeczeństwem, 
w którym mieszkałem. 

- I  czego się nauczyłeś, dowie-
działeś?
- Doświadczyłem, że pojęcie naro-
dowości dla mnie samego jest opa-
trzone znakiem zapytania. Ponieważ 
czuję się tak samo dobrze i w Polsce, 
i w Niemczech, i we Francji. Dlatego 
pogranicze polsko-niemieckie jest 
dla mnie idealnym miejscem, żeby 
żyć moją tożsamością. I  właśnie 
Słubfurt jest propozycją dla tych, 
którzy również, tak jak ja, czują się 
„pomiędzy”. 

- Na czym to życie „pomiędzy” 
polega?
- Żyjemy obecnie w  czasach, w  któ-
rych idea państwa narodowościo-
wego staje dosyć skomplikowana. 
Wszystkie wyzwania, jakie nas dziś 
dotyczą, są globalne, np. zmiany 
klimatu, czy kryzys bankowy – do-
świadczyliśmy, że jest tematem, 
który należy rozwiązać na szczeblu 
międzynarodowym. Wielkie fi rmy 
już od dawna działają globalnie. To 
w  pewnym sensie jest taki nowo-
czesny sposób kolonizacji. I takie jest 
polityczne tło działania Słubfurtu. 

- Jest jeszcze jakieś inne?
- Tak, lubię też tę jego drugą, bar-
dziej poetycką stronę. Każde dziecko 
sobie wymyśla świat i  ja też lubię 
wymyślać i tworzyć.

- Na czym to tworzenie polega? 
- Próbowałem stworzyć taką nar-
rację, która wzoruje się na różnych 
technikach i strategiach, używanych 
przez państwa narodowościowe, 
żeby stworzyć identyfi kację Słub-
furtu. Tak naprawdę nasza tożsa-
mość jest płynna, ciągle się zmienia. 
Najmniejszym gronem ludzi, którzy 
czują się wspólnotą jest rodzina, 
przyjaciele. 

A  to, że my czujemy wspólnotę 
z  kimś, kogo nigdy w  życiu nie wi-
dzieliśmy na oczy, kto mieszka da-
leko stąd, to jest wielka abstrakcja. 
I  ona funkcjonuje dlatego, że pań-
stwo narodowościowe używa w tym 
celu różnych strategii. Jakich? Służy 
temu na przykład sport. Ktoś biega 
z fl agą na piersiach, wygrywa i cały 
naród jest dumny. Albo pisarze, jak 
choćby Adam Mickiewicz, który stał 
się bohaterem Polski. A ja postano-
wiłem używać tych samych strategii 
do budowania tożsamości Słub-
furtu. Po co? Po pierwsze, żeby ujaw-
niać, że to są określone strategie. Po 
drugie, zakwestionować je i zaprosić 
ludzi do stworzenia innego obszaru. 

- Jaki obszar chciałeś stworzyć? 
Czym się on wyróżnia?
- Zawsze było tak, że tu jesteśmy 
my Niemcy, a tam ktoś obcy, Polacy. 
I  odwrotnie. Może sobie podajemy 
ręce na moście. A  w  Słubfurcie czy 
w  Nowej Americe, w  tym nowym 
obszarze, jesteśmy my wszyscy – 
słubfurtczycy. I nie musimy już sobie 
podawać rąk na moście, ponieważ 
razem tworzymy nasze miasto. 

- Po co po 20 latach jest potrzebny 
Słubfurt, jakie masz refl eksje? 
- Cieszę się bardzo, że jest nadal po-
trzebny – Olga Kostyrko napisała 
o  tym ponad 100 stron pracy ma-
gisterskiej. Mi leży na sercu przede 
wszystkim to, żeby ludzie rozumieli, 
że to wszystko, co jest nam podane 

jako narracja narodowościowa, jest 
pewną konstrukcją. 

Szczególnie silny jest strach przed 
obcym. Stykam się z  wieloma oso-
bami, które boją się uchodźców. 
Więc ja próbuję pokazać, że to nie-
prawda, że to są tacy sami ludzie 
jak ty i  ja, że możemy od nich się 
wielu rzeczy nauczyć, bo mają inne 
spojrzenie na świat. Dzięki temu 
możemy porównać, pomyśleć, za-
stanawiać się i  być gotowym, żeby 
się zmieniać. Nie chodzi o  to, że 
wszyscy mamy stać się muzułma-
nami – ale prowadzić otwartą komu-
nikację. Dlatego ja odczuwam ich 
obecność jako wzbogacenie.

Choć dla wielu z nich granica jest 
nadal twarda – nie mając azylu, nie 
mogą przejść na polską stronę. 

- Czyli Słubfurt nie jest projektem 
tylko polsko-niemieckim?
- Zawsze mówię, że każdy może być 
słubfurtczykiem, może mieszkać 
nawet w Australii czy w Afryce, naj-
ważniejsze jest to, że czuje tę ideę. 
Słubfurt może być traktowany jako 
swoiste laboratorium do ekspery-
mentowania z  innymi sposobami 
funkcjonowania. 

- A jaki będzie Słubfurt za kolejnych 
20 lat? Masz już wizję i plany?
- Trudno mi to powiedzieć. Wciąż 
dostrzegam nowe możliwości, 
wszystko się rozwija. Na przykład 
nasz Plac Mostowy. Mamy aż 27 po-
siadaczy kluczy z  bardzo różnych 
kultur, powstało już 6 stowarzyszeń, 
założyli je m.in. Kameruńczycy, 
Afgańczycy. Powoli powstaje u  nas 
centrum interkulturowe, które ma 
swoje podłoże nie w tym, że ktoś od-
górnie, instytucjonalnie orzekł, że 
musi tu powstać, ale stworzyliśmy 
je oddolnie. Zaufaliśmy ludziom. 
W  pewnym sensie dostali od nas 
prawa obywatelskie, choć nie mogą 
iść głosować w  ofi cjalnych wybo-

rach, mogą uczestniczyć w  Parla-
mencie Słubfurtu.

A co będzie za 20 lat? W kwietniu 
skończę 56 lat, więc za 20 będę miał 
76. Zobaczymy, jak długo jeszcze po-
ciągnę (śmiech). Myślę, że naszym 

zadaniem na kolejne lata jest wła-
śnie znalezienie ludzi, którzy włączą 
się w  Słubfurt – żeby przechodził 
w  kolejne ręce. Wtedy będę mógł 
odejść na emeryturę. Ale na razie 
sobie tego jeszcze nie wyobrażam. 

Słubfurt to jego Nibylandia 
Stowarzyszenie Słubfurt ma już 20 lat, Wciąż aktywnie działa, a nawet… powstają o nim prace magisterskie. Jak powstał 
i jaką ma obecnie misję Słubfurt, opowiedział, portalowi Słubice24,  jego pomysłodawca Michael Kurzwelly, podczas im-
prezy z okazji 20-lecia, która 21 stycznia odbyła się w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury. 

Porzucone auta? Straż Miejska interweniuje!
Coraz częściej Straż Miejska w Słubicach ma problem z nieużywanymi samochodami, pozostawionymi na poboczach 
dróg, parkingach osiedlowych czy podwórkach. – Auta takie nie tylko szpecą i zajmują miejsca do parkowania, ale 
również bardzo często są uszkodzone, pootwierane i mogą stanowić zagrożenie dla ludzi i środowiska – mówi ko-
mendant Straży Miejskiej Wiesław Zackiewicz. W ubiegłym roku strażnicy doprowadzili do usunięcia 21 takich pojaz-
dów z terenu miasta, a w roku już 4. 

Jak wyjaśnia komendant, zasady 
usuwania pozostawionych po-
jazdów określają przepisy zawarte 
w  art. 50a ustawy Prawo o  ruchu 
drogowym. – Pojazd pozostawiony 
bez tablic rejestracyjnych lub po-
jazd, którego stan wskazuje na to, 
że nie jest używany, może zostać 
usunięty z drogi przez straż gminną 
lub policję na koszt właściciela lub 
posiadacza na wniosek zarządcy 
drogi. Mogłoby się wydawać, że 
przepisy w  tym zakresie są spójne, 
czytelne i nie pozostawiają żadnych 
wątpliwości. Jednak pogłębiona 
analiza zapisu ustawowego, inter-
pretacje Biura Ruchu Drogowego 
Komendy Głównej Policji oraz wy-
roki Trybunału Konstytucyjnego 
w tego typu sprawach wskazują, że 

nie zawsze jest to oczywiste – pod-
kreśla komendant.

Jak interpretować przepisy? 
Pojazd pozostawiony bez tablic re-
jestracyjnych- zapis nieprecyzyjny 
ponieważ stosowany literalnie 
umożliwia usunięcie praktycznie 
każdego pojazdu, który nie posiada 
tablic rejestracyjnych, bez względu 
na jego stan techniczny i fakt czy jest 
używany, czy też został porzucony 
z zamiarem wyzbycia się. Nie można 
też wykluczyć sytuacji kradzieży 
tablic rejestracyjnych. W  takiej sy-
tuacji należy również sprawdzić, 
czy na przedniej szybie samochodu 
jest widoczna naklejka z  numerem 
rejestracyjnym. Jeżeli jest, to taki 
samochód nie jest pozbawiony obo-

wiązkowych cech identyfi kacyj-
nych jakimi są tablice rejestracyjne. 
Należy wówczas przeprowadzić 
czynności wyjaśniające, ustalić za 
pomocą dostępnych środków wła-
ściciela samochodu i ustalić jakie są 
przyczyny pozostawienia pojazdu.

Pojazd, którego stan wskazuje na 
to, że nie jest używany- tak zapisana 
przez ustawodawcę dyspozycja na-
kazuje funkcjonariuszom wzrokowe 
oględziny wyglądu zewnętrznego sa-
mochodu i tylko po dogłębnej ocenie 
każdego takiego przypadku należy 
kwalifi kować pojazdy jako wraki. 
Z pewnością należy każdy przypadek 
rozpatrywać indywidualnie i  naj-
pierw wykonać czynności sprawdza-
jące dotyczące ustalenia właściciela 
samochodu. Jeżeli w  trakcie wyko-

nywanych czynności nie ustalimy 
właściciela lub użytkownika takiego 
pojazdu, można zlecić jego odholo-
wanie na parking strzeżony.

Pojazd może zostać usunięty 
z  drogi – zwrot „może zostać usu-
nięty” nie oznacza obligatoryjnego 
obowiązku usunięcia pojazdu. 
Funkcjonariusz nie ma obowiązku 
zlecenia natychmiastowego usu-
nięcia nieużywanego pojazdu. Musi 
najpierw wykonać szereg czynności 
sprawdzających, które doprowadzą 
go do właściciela lub użytkownika 
samochodu, a  dopiero jeżeli to się 
nie powiedzie może zlecić odholo-
wanie wraka na parking strzeżony.

Pojazd usunięty z  drogi- należy 
zwrócić szczególną uwagę na ten 
zapis ponieważ ustawodawca wy-

raźnie wskazuje, że na podstawie 
art. 50a ustawy prawo o  ruchu 
drogowym można usunąć tylko 
te pojazdy, które pozostawione są 
na drodze publicznej, bądź we-
wnętrznej położonej w strefi e ruchu 
lub zamieszkania.

- Przeprowadzanie czynności 
związanych ze zleceniem holowania 
pojazdów jest procesem żmudnym, 
pracochłonnym, bardzo często 
długotrwałym i  wymagającym od 
funkcjonariuszy dużej wiedzy i  do-
świadczenia. Przepisy nie pozwalają 
na holowanie pojazdów pozostawio-
nych na podwórkach, parkingach 
i w innych miejscach które w świetle 
przepisów nie są drogą publiczną 
– zwraca uwagę W. Zackiewicz. 

(beb) 
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„Trzy drogi” Wojciecha 
Sternaka do Galerii OKNO

Serdecznie zapraszamy 15 marca 2019 roku o 18.00 do Galerii OKNO 
Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury na wernisaż wystawy Woj-
ciecha Sternaka „Trzy drogi” 

Nasze kościoły okiem 
niemieckiego fotografi ka 

Horst Drewings z Frankfurtu nad Odrą w piękny sposób sfotografował 
polskie kościoły leżące w powiecie słubickim i ku radości słubiczan 
zaprezentował je 7 lutego 2019 roku na wystawie w Galerii Małej Słu-
bickiego Miejskiego Ośrodka Kultury. 

Warsztaty fotografi czne 
z elementem 
performatywnym

PODRÓŻ-OD-NOWA 
– pomysł i prowadzenie: dr Wojciech Sternak
14 marca o 17.30 zapraszamy do Galerii OKNO na warsztaty teoretyczno-
-praktyczne z zakresu fotografi i, które poprowadzi Wojciech Sternak. 

Głównym celem warsztatów jest otwarcie się na poza-mainstre-
amowe formy podróżowania. Ograniczenia czasowe są naszym sprzy-
mierzeńcem – krótki czas wędrówki jeszcze silniej wyostrzy zmysły. 
Goethe podkreślał, że spacery na przedmieścia były równie owocne jak 
podróż do Włoch.

Nasza ideą będzie podejście do podróży od nowa. Nie będziemy kie-
rować się utartymi szlakami – ustalimy je konceptualnie – ad hoc. Nie 
będziemy martwić się, czy zakładany plan się uda – każda obrana droga 
będzie dobra by spojrzeć w nowy sposób na miejsca, które nam spowsze-
dniały. Myśląc o sposobie fotografowania – poszukamy nowych ścieżek! 
Przywykliśmy biegać turystycznymi szlakami i pstrykać zdjęcia z ręki 
– przystańmy i postawmy aparat na statywie, czy choćby na murku – 
i zwolnijmy (migawkę). Pośpiech nie jest wskazany, niech nasza podróż 
będzie jak duchowa odnowa.

Spotkanie rozpoczniemy mini-wykładem i  maxi-burzą mózgów. 
Następnie każdy uczestnik odbędzie swoją podróż i stworzy cykl foto-
grafi i, które z  perspektywy czasu okażą się (być może) pozaczasowe, 
ukażą przestrzeń w sposób niecodzienny, pozwolą wyrwać się (choćby 
na chwilę) z kieratu masowego wytwarzania obrazów fotografi cznych. 
A jak wszystkim dobrze pójdzie – to może spotkamy się na wspólnej wy-
stawie?
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 
Tel.: 604 588 465, e-mail anna@galeriaokno.pl

 

- Fotografowanie to moja pasja, 
która się narodziła gdy miałem 
14 lat – opowiada frankfurtczyk. 
Z  aparatem objechał cały powiat 
słubicki, pokazując na zdjęciach 
urodę architektury sakralnej. 
Wystawy pogratulował autorowi 
burmistrz Mariusz Olejniczak. – 
Wielokrotnie bywałem na przy-
kład w  kościele w  Cybince, znam 
dobrze tę budowlę, a  jednak pa-
trząc na zdjęcie, zastanawiałam 
się, gdzie je zrobiono – przyznał 
burmistrz chwaląc autora za ujęcie. 
W otwarciu wystawy uczestniczyła 
także zastępca burmistrza Adriana 
Dydyna-Marycka.

H. Drewingsowi gratulowała też 
Anna Panek-Kusz, która prowadzi 
Galerię Małą. Podkreślała wartość 
artystyczną fotografi i i  to, że autor 
zadał sobie wiele trudu, żeby zrobić 
zdjęcia przy odpowiednim świetle, 
co wpłynęło na urodę ujęć.

Horst Drewing fotografowaniem 
zajmuje się amatorsko, choć w roz-

wijaniu tej pasji wspiera go zaprzy-
jaźniony z nim od 40 lat frankfurcki 
mistrz, fotograf Winfried Mausolf. 
Przez lata swojej fotografi cznej 
przygody Horst Drewing może po-
szczycić się licznymi publikacjami 

w gazetach, broszurach i książkach. 
Swoje fotografi e prezentował do-
tychczas w Niemczech, Polsce, Rosji 
i Austrii. Pasją Horsta Drewinga jest 
fotografowanie krajobrazów. 

(beb)

Horstowi Drewingsowi (z lewej)  fotografi cznego zacięcia gratulowali m.in. Anna Panek-

-Kusz, która prowadzi Galerię Małą oraz artysta frankfurcki Michael Kurzwelly.
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Wojciech Sternak za punkt wyjścia 
do swoich fotografi cznych reali-
zacji wybrał miejsca, do których 
podąża odkrywając ich tajemnice, 
przeszłość, niekiedy niechlubną 
historię. Artysta rejestruje drogę, 
ale nie w  tradycyjny turystyczny 
sposób. Naznacza temat fotogra-
fi cznym kadrem, rozpracowuje 
temat. Podporządkowuje stylistykę, 
formę prezentacji czyniąc z  niej 
przygodę również dla widza. Żadna 
z jego dróg nie jest taka sama, każda 
wytycza nowe horyzonty, skłania do 
zastanowienia. Zastosowane różne 

techniki fotografi czne: fotografi a 
analogowa, cyfrowa, samodzielnie 
tworzone pigmenty nadają każdej 
z odkrywanych przez niego dróg in-
dywidualny element wizualnej nar-
racji. Na wernisażu będzie można te 
drogi przejść razem z  artystą, który 
przybliży idee, odpowie na pytania.

Wojciech Sternak, fotograf i  kul-
turoznawca. Doktorat w  dziedzinie 
sztuk plastycznych, w  dyscyplinie 
sztuki piękne pod opieką prof. Woj-
ciecha Prażmowskiego. W  2006 
roku wydał pierwszy polski album 
o  katastrofi e czarnobylskiej „Cień 

Czarnobyla”. W 2013 roku zaprezen-
tował w  PME w  Warszawie doku-
mentalny projekt „Dopóki. Wisła” 
opowiadający o  Polsce z  perspek-
tywy naszej największej rzeki. Od 
2014 tworzy wielowątkowy cykl 
badający wzajemne wpływy po-
dróży i  fotografowania. Adiunkt 
w  Katedrze Fotografi i i  Genologii 
Dziennikarskiej na Uniwersytecie 
Warszawskim, dyrektor Studium Fo-
tografi i ZPAF. Autor tekstów o foto-
grafi i oraz wystaw indywidualnych 
i zbiorowych, czasem kurator. 

(AP)

Galeria Mała 
pokaże „Cyklady” 
Witolda Cholewy 

Serdecznie zapraszamy w czwartek 7 mar-
ca o 18.00 do Galerii Małej Słubickiego Miej-
skiego Ośrodka Kultury na wernisaż wysta-
wy fotografi i Witolda Cholewy „Cyklady”.

Prezentowane fotografi e to efekt 
rejsu jaki Witold Cholewa odbył 
wraz z  grupą znajomych na jachcie 
„Cyclades 50,5” w październiku 2018 
roku. Załoga wypłynęła z Lavri pod 
Atenamii a dalsza podróż odbywała 
się pomiędzy wyspami Kea, Kithnos, 
Siros, Mykonos i trwała tydzień. Wi-
told Cholewa to prawdziwy pasjonat 
fotografi i, więc pomimo pewnych 
obaw o  sprzęt, nie mógł sobie od-
mówić uwieczniania tej podróży, 
komponowania kadrów, chwytania 
chwil, emocji, światła. Na wystawie 
będzie można zobaczyć ok. 40 fo-
tografi i, na których autor jak sam 
mówi, starał się ukazać, co się dzieje 
na pokładzie: zaangażowanie załogi 
w  prowadzenie jachtu, odwiedzane 
miasta na wyspach z poziomu wpły-
wającego podróżnika do portu oraz 
w samych miastach to, co najbardziej 
zadziwia przybysza, to czym nowe 
miejsce różni się od znanych mu 
obrazów: kształtów budynków, uży-
wanych kolorów do ich ozdabiania, 
stosowanych detali oraz widocznych 
faktur metali i farb. Najważniejszym 
jednak obrazem do uchwycenia był 
bezmiar otaczającego morza, siła 
i  groza wiatr, moc słońca. Zastana 
pogoda świetnie przedstawiła całe 
spektrum swoich możliwości; od 
sztormu po zupełną fl autę. 

Na wernisażu autor nie tylko 
zaprezentuje swoje zdjęcie ale po-
dzieli się wrażeniami z  wyprawy, 

przytoczy anegdoty, opowie o  przy-
godach i fotografowaniu w nowych 
okolicznościach, mierzeniu się z po-
godą, światłem, samym sobą, o przy-
jaźni i  wyzwaniach, które warto 
podejmować.

Witold Cholewa – fotograf, rocznik
1970, od urodzenia związany z  Cy-
binką. Członek Amatorskiej Ko-
mórki Fotografi i Artystycznej AKFA,
przy Galerii Okno w Słubicach oraz 
Zielonogórskiego Towarzystwa Fo-
tografi cznego. 

(AP)
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Ferie na sportowo
Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji również miał kilka propozycji 
zdrowego spędzenia tegorocznych ferii zimowych. Darmowe lodo-
wisko i hala sportowa, turnieje tenisa stołowego cieszyły się bardzo 
dużym zainteresowaniem.

Plebiscyt LZS 
ze słubickimi 
akcentami

Gmina Słońsk już po raz IX była gospoda-
rzem uroczystego podsumowania Plebiscy-
tu na Najlepszego Sportowca i Trenera Lubu-
skiego Zrzeszenia LZS. 

Zwycięstwo ze Słubic 
wywieźli berlińczycy 

Trzydniowy turniej trampkarzy Colloseum Cup o Puchar Prezesa 
SOSiR odbył się od 8 do 10 lutego na boisku o nawierzchni sztucznej. 
Siedem drużyn walczyło systemem „każdy z każdym”. 

Wydarzenie to jest organizowane 
przez fi rmę Colloseum Marketing 
Sport i  Lubuskie Zrzeszenie LZS. 
Jako, że w  strukturach LZS działa 
kilka słubickich klubów to rok 
rocznie ich przedstawiciele poka-
zują się na najlepszych miejscach. 
Tym razem w roli głównej wystąpił 
LKS Lubusz Słubice. Laureaci wy-
bierani się w  głosowaniu wszyst-
kich wojewódzkich przedstawicieli 
rodziny LZS. Najbardziej prestiżowa 
kategoria to wybór najlepszego 
zawodnika. Tu na bardzo dobrym 
miejscu znalazł się Jakub Czak, 
czwarty był również reprezentu-
jący Lubusz Antoni Plichta. Za to 
Imprezą Roku wybrano „Festiwal 
Dzień Dziecka na sportowo”, który 
odbył się w  Słubicach w  czerwcu 
2018 roku. Przedstawiciele naszego 
Klubu Jacek Grześkowiak i  Grze-
gorz Kaczmarek zajęli odpowiednio 
drugie i  piąte miejsce w  kategorii 
Trener. Z kolei drugie miejsce w ka-
tegorii Działacz przyznano Roma-
nowi Siemińskiemu (LKS Lubusz).

Oto najlepsze trójki w poszczegól-
nych kategoriach:
Klasyfi kacja zawodników: 
1. Kopera Oskar- Bks Orkan Gorzów 

Wlkp
2. Czak Jakub- Lks Lubusz Słubice 
3. Prokopyszyn Filip- Lks Trasa Zie-

lona Góra 

Klasyfi kacja trenerów:
1. Swadowski Grzegorz- Bks Orkan 

Gorzów Wlkp. 
2. Zagozda Jacek- Uks Nowiny Wielkie 
3. Grześkowiak Jacek- Lks Lubusz 

Słubice 
5. Kaczmarek Grzegorz- Lks Lubusz 

Słubice 
Klasyfi kacja Drużyna Roku:
1. Uks Nowiny Wielkie 
2. Pom Strzelce Krajeńskie
3. Mks Tęcza Homit Krosno Odrzań-

skie.
Klasyfi kacja Działacz Roku:
1. Kulczycki Ryszard- Prezes Lubu-

skiego Związku Tenisa Stołowego
2. Siemiński Roman- Działacz Lks 

Lubusz Słubice
3. Zagozda Jacek- Działacz Uks No-

winy Wielkie
Klasyfi kacja Impreza Roku:
1. Festiwal Dzień Dziecka Na Spor-

towo Słubice 2018 - Dyrektor Ry-
szard Chustecki

2. Wojewódzkie Międzypokoleniowe 
Zawody Sportowe Lzs– Dyrektor 
Zdzisław Butrym

3. Piknik Rzutowy W  Wiechlicach– 
Kierownik Zawodów Zygmunt 
Szwarc

Nagroda specjalna za całokształt 
działalności otrzymał Andrzej 
Szczesny – członek rady wojewódz-
kiej LZ LZS 

(RT)

Jakub Czak w plebiscycie zajął 2. miejsce.

W imieniu LKS Lubusz Słubice nagrodę za najlepszą imprezę w 2018 roku odebrał prezes 

klubu Ryszard Chustecki.

Tegoroczna „Akcja Zima” odbyła 
się podczas ferii od 14 do 27 lutego. 
W  tym okresie codziennie dzieci 
i  młodzież, dzięki wsparciu gminy 
Słubice, mogły korzystać za darmo 
z lodowiska i zajęć w hali sportowej. 
Dodatkowo 18 lutego odbyły się dwa 
turnieje tenisa stołowego, dla dzieci 
i  dorosłych. U  młodszych w  tur-
nieju dziewcząt zwyciężyła Daniela 
Fink przed Laurą Ohler. Natomiast 
u  chłopców klasę pokazał Dawid 
Kowalewski, który wygrał wszystkie 
swoje mecze. Bardzo zacięta walka 
wyłoniła zdobywcę drugiej i  trze-
ciej lokaty. Ostatecznie zwycięsko 
z  tej potyczki wyszedł Maciej Ko-
walewski, który pokonał Jakuba 
Sitka. Natomiast w turnieju typowo 
amatorskim (dla zawodników nie 
grających w  żadnej lidze tenisa sto-
łowego) wystąpiły dwie panie i  9 
panów. O  ile u  pań z  powodu fre-
kwencji rozgrywki się zakończyły 
dosyć szybko, o  tyle u  panów za-
grano w dwóch grupach. Z tych grup 
dwóch najlepszych przeszło do pół-
fi nałów, po których odbyły się mecze 
o poszczególne miejsca. W wielkim 
fi nale spotkał się weteran i  mistrz 
również rakiety do tenisa ziemnego 
Wojciech Tomków z Przemysławem 
Szewielińskim. Ten pierwszy po 
bardzo zaciętym pojedynku wygrał 

3-2. W meczu o III miejsce Ireneusz 
Polak pokonał Piotra Bondziaka 
z Cybinki.

Klasyfi kacja końcowa
Panie:
1. Aneta Nowicka
2. Izabela Olech
Panowie:
1. Wojciech Tomków
2. Przemysław Szewieliński
3. Ireneusz Polak

4. Piotr Bondziak
5. Krzysztof Metera
6. Adam Borkowski
7. Tomasz Jasiewicz
8. Tomasz Radowski
9. Marcin Guss

Najlepsze i  najlepsi otrzymali 
puchary, wszyscy pamiątkowe dy-
plomy i  tradycyjnie już spośród 
wszystkich rozlosowano nagrody 
rzeczowe. 

(RT)

Tafl a lodowiska przez całe ferie była pełna.

Zwycięska ekipa BSC Berlin tuż po wręczeniu głównego trofeum.

To był pierwszy z trzech turniejów roz-
grywanych w  lutym na obiekcie Słu-
bickiego Ośrodka Sportu i  Rekreacji. 
Po trzydniowych zmaganiach osta-
tecznie pokazali klasę i  tym samym 
zwyciężyli goście zza Odry, czyli Ber-
liner Sport Club Berlin, zdobywając 
16 pkt (5 wygranych i 1 remis). Drugie 
miejsce przypadło Steinpolowi Ilance 
Rzepin- 11 pkt, a trzecie Akademii Pił-
karskiej ze Zbąszynka - 10 pkt. Kolejne 
miejsca zajęli: APMM Falubaz Zielona 
Góra - 9, Warta Gorzów WLKP - 6, Po-
lonia Słubice - 4 i  Celuloza Kostrzyn 
nad Odrą. Podczas ceremonii zakoń-
czenia turnieju, w której wzięli udział 
Zbigniew Sawicki, prezes SOSiR, 
Mirosław Wrzesiński, prezes Collo-
seum Marketing Sport i Ryszard Chu-
stecki z SOSiRu wręczono wszystkim 
ekipom puchary i nagrody rzeczowe.

Wyróżniono również najlepszych 
zawodników i trenera:
• najlepszy strzelec- Aleksander Sa-

dowski- Zielona Góra
• najlepszy zawodnik- Tamayo Pa-

tolla- Berlin
• najlepszy bramkarz- Hubert Mu-

szyński- Zbąszynek
• Trener zwycięskiej drużyny Chri-

stopf Hoff man- Berlin 
(RT) Polonia Słubice (niebieskie stroje) w meczu z Berlinem odniosła porażkę 3-0.
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Gabriela Kiałka 
wśród młodych 
orłów

Wspaniałe sukcesy 
lekkoatletów Lubusza 
Słubice

Dwa medale, obydwa w biegu na 60 m, przywieźli lekkoatleci Lubu-
sza Słubice z Halowych Mistrzostw Polski, które odbywały się od 8 do 
10 lutego w Toruniu. Na podium stanęli Antoni Plichta w sprincie i Ja-
kub Czak w biegu przez płotki.

Polonia Słubice 
walczy o ligę 

Polonia Słubice ma za sobą cykl sparingów 
przed wiosennymi rozgrywkami IV ligi. 
Większość z nich nasi piłkarze wygrali, jed-
nak ligowa walka będzie bardzo trudna.

Puchar burmistrza 
zgarnął Salos Szczecin 

Turnieje zimowe rozgrywane na boisku o nawierzchni sztucznej Słu-
bickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji to już kilkuletnia tradycja. Tym 
razem zmierzyło się pięć drużyn w kategorii juniora starszego. Naj-
lepszych nagrodził burmistrz Mariusz Olejniczak.

Słubiczanka, jako jedyna 
z  województwa lubuskiego, 
uznana za najlepszą bram-
karkę w  regionie, została wy-
różniona i  powołana przez 
Polski Związek Piłki Nożnej 
na zimową Akademię Mło-
dych Orłów w  Bydgoszczy. 
Trenowała tam przez tydzień, 
w  końcówce stycznia, pod 
okiem szkoleniowców mło-
dzieżowych reprezentacji 
Polski. Jak opowiada mama 
Gabrysi, Anna Kiałka, dziew-
czynka trenuje od dziecka, gra 
w  Stilonie Gorzów, jest pod-
opieczną Mirosława Dębca. 
Serdecznie gratulujemy! 

(beb)

Antoni Plichta pobiegł po złoto. 

W rundzie wiosennej podpora drużyny będzie w dalszym ciągu bardzo doświadczony 

Przemysław Begier (na pierwszym planie).

Pierwszy mecz rundy rewanżowej 
podopiecznych trenera Andrzeja 
Wypycha odbędzie się w Nowej Soli 
16 marca. Cykl przygotowawczy roz-
począł się na początku stycznia. Od 
tego czasu poloniści rozegrali sześć 
sparingów. Oto wyniki:
• 26.01 – Polonia Słubice – Czarni 

Browar Witnica- 1-1
• 02.02 – Orzeł Międzyrzecz- Po-

lonia Słubice- 1-4
• 06.02 – Polonia Słubice- ARS Fo-

otball Academy 3-1
• 12.02 – Polonia Słubice – Pogoń 

Świebodzin- 4-2
• 13.02 – Polonia Słubice – Spartak 

Deszczno- 7-3
• 16.02 – Polonia Słubice – Spójnia 

Ośno- 6-0
• 23.02 – Polonia Słubice – Stal Su-

lęcin (mecz odbył się po wydaniu 
Gazety)

Przerwa zimowa to również zawi-
rowania jeśli chodzi o  składy pił-
karskich drużyn. Polonię Słubice 
opuściło trzech zawodników: Igor 
Kurkowski, Gabriel Kodzis i  Hayato 
Kuramoto. Wszyscy postanowili 
zmienić barwy klubowe. Podczas 

sparingów było testowanych kilku 
zawodników, w  tym kilku z  brazy-
lijskiej szkółki działającej w  Słubi-
cach, jednak kto z  nich zasili nasz 
zespół na razie nie wiadomo. Cze-
kamy zatem na wiosenne rozgrywki 
i liczymy na utrzymanie w IV lidze. 
Zachęcamy kibiców do wspierania 
naszej drużyny. 

(RT)

Czy zawodnicy z brazylijskiej szkółki za-

silą Polonię?
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Złoto Antoniego Plichty pokazało, 
że doskonale przepracował okres 
zimowy i  z  wielkimi nadziejami 
czeka na sezon startowy na odkry-
tych obiektach. W Toruniu już bieg 
eliminacyjny i  najlepszy wynik 
życiowy 6,85 pokazał, że walka 
fi nałowa o  medale jest bardzo re-
alna. Tak też się stało. W  fi nale 
nasz zawodnik po wystrzale sę-
dziowskiego pistoletu wyskoczył 
jak z procy i na mecie zameldował 
się jako pierwszy. Jego wynik był 
tylko o 0,02 sekundy gorszy od eli-
minacji, ale wystarczył na pierwszy 
w tej kategorii wiekowej U-20 złoty 
medal mistrzostw Polski w  hali. 
Podopieczny Krzysztofa Wesołka 
pobiegł jeszcze w  biegu na 200 m. 
W  fi nale zajął 5. miejsce, jednak 
wcześniej w  biegu eliminacyjnym 
poprawił swój rekord życiowy, który 
teraz wynosi 22,17.

Drugi medal dla Słubic zdobył 
nasz „płotkowiec” Jakub Czak. 
Trzecie miejsce i brąz w biegu na 60 
m przez płotki z wynikiem w fi nale 
8,01 należy uważać za duży sukces. 
Sukces, którego mogło nie być, bo 
na kilka dni przed mistrzostwami 

Kuba Czak z  powodu drobnej kon-
tuzji chciał zrezygnować ze startu. 
Jednak determinacja jego samego, 
trenera i  przede wszystkim pomoc 
medyczna pozwoliła mu pobiec. 
Warto dodać, że do srebra zabrakło 
tylko 0,01 sekundy! Mistrzostwa 
w Toruniu kończą tegoroczne zma-

gania naszych lekkoatletów. Przed 
nimi jak zwykle długi i ciężki sezon 
startowy. Mamy nadzieję, że rów-
nież wyniki na otwartych arenach 
będą życiowymi rekordami, które 
przełożą się na medalowe pozycje. 

(RT)

Trener zwycięskiej drużyny odebrał statuetkę z rąk burmistrza Słubic Mariusza Olejniczaka.

Tym razem pośród pięciu drużyn 
juniorskich zabrakło gospodarzy. 
Za to oprócz ekip z  Kostrzyna nad 
Odrą, Gorzowa Wlkp., Świebodzina 
i Szczecina wystąpiła złożona z bra-
zylijskich zawodników drużyna 
ARS Football Kurytyba. To właśnie 
brazylijscy gracze, którzy w  Słubi-
cach trenują w  szkółce piłkarskiej 
prowadzonej przez byłego trenera 
Polonii Roberto Szymańskiego wal-
czyli do samego końca o zwycięstwo 
i  puchar burmistrza. Ostatecznie 
powędrował on do zawodników Sa-
losa Szczecin, którzy w decydującym 
meczu turnieju pokonali brazylijski 
zespół 3:1.

Klasyfi kacja końcowa turnieju:
1. Salos Szczecin
2. Ars Football Kurytyba
3. Warta Gorzów Wielkopolski
4. Celuloza Kostrzyn Nad Odrą
5. Pogoń Świebodzin

Wyróżnienia indywidualne:
• Najlepszy Zawodnik: Denen- ARS 

Football Kurytyba
• Najlepszy Bramkarz: Maciej Za-

jączkowski- Salos Szczecin
• Król Strzelców: Eryk Sulimenko- 

Warta Gorzów Wlkp.

• Trener Zwycięskiej Drużyny: 
Adam Drozdowski- Salos Szczecin 

(RT)
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Pasja według Św. Mateusza 
niedziela, 03 marca, 17:00 Filharmonia „Carla Philippa Emanuela Bacha” – Frankfurt nad Odrą

Latem 1999 roku zainteresowanie na całym 
świecie wzbudziły sensacyjnie odnale-
zione w Kijowie nuty – uważane od końca 
drugiej wojny światowej za zaginione 
obszerne zbiory muzyczne Berlińskiej 
Akademii Śpiewu odkryto w  Archiwum 
Państwowym Ukrainy i  sprowadzono 
z  powrotem do Berlina. Wśród nich znaj-
dowała się również powstała w 1769 roku 
Pasja wg św. Mateusza Carla Philippa Ema-
nuela Bacha, która zostanie wykonana 
teraz w  Sali Koncertowej po raz drugi. 
Pierwsze wykonanie – przez Akademię 
Śpiewu w 2005 roku – odbyło się również 
we Frankfurcie nad Odrą.
Bilety: 22,00 / 19,00 / 16,00 / 13,00 / 7,00 €

Amadeus na Dni Muzyki nad Odrą 
Wielkimi krokami zbliża się najbardziej rozpoznawalny festiwal muzyczny dla polsko-niemieckich melomanów. To już 
jego 54 edycja i po raz 25 wspólnie przygotowana w wymiarze międzynarodowym przez frankfurcką salę koncertową 
i Filharmonię Zielonogórską. Dzięki współpracy z Słubickim Miejskim Ośrodkiem Kultury festiwal od kilkunastu lat gości 
także w Słubicach. Tym razem z gościem specjalnym – renomowaną Orkiestrą Kameralną Polskiego Radia Amadeus. 

W  tym roku w  bogatym programie 
imprezy znajdziemy ponad dwa-
dzieścia bardzo różnorodnych ga-
tunkowo i  stylowo wydarzeń: od 
tradycyjnych spotkań z  muzyką 
klasyczną, muzyką oratoryjną czy 
symfoniczną, poprzez koncerty ka-
meralne, specjalne wydarzenia dla 
dzieci i  młodzieży, wieczory lite-
rackie, pokaz  baletowy, po koncerty 
jazzowe czy nawet na 12 saksofonów 
lub trąbkę i  organy. A  wszystko to 
w  kilkunastu miejscowościach re-
gionu po obu stronach Odry. Poniżej 
publikujemy subiektywny wybór 
najważniejszych festiwalowych wy-
darzeń. Pełen program dostępny jest 
na stronie www.dnimuzyki.pl.

Do Słubic zawita wyjątkowy gość 
– poznańska orkiestra Amadeus pod 
mistrzowską batutą legendarnej 
Agnieszki Duczmal. To właśnie za 
jej sprawą doszło do powstania Or-
kiestry Kameralnej Polskiego Radia 
Amadeus w 1968 roku w Poznaniu. 
Początkowo działała ona pod patro-
natem Jeunesses Musicales, a  póź-
niej Poznańskiego Towarzystwa 
Muzycznego. Zdobycie przez Orkie-

strę w 1976 roku Srebrnego Medalu 
Herberta von Karajana na Między-
narodowych Spotkaniach Młodych 
Orkiestr w  Berlinie Zachodnim za-
owocowało przekształceniem jej rok 
później w etatowy zespół Polskiego 
Radia i Telewizji, a  następnie w  Or-
kiestrę Kameralną Polskiego Radia 
Amadeus pod dyrekcją Agnieszki 
Duczmal. Od 2009 roku drugim 
dyrygentem Orkiestry jest Anna 
Duczmal-Mróz. Ów kobiecy duet 
dyrygencki czyni zespół ewene-
mentem na skalę światową.

W  programie kameralnego kon-
certu znajdą się żywiołowe utwory 
doskonale odzwierciedlające motto 
tegorocznego festiwalu, czyli tra-
dycję i przełom: Gioacchino Rossini 
– „Wilhelm Tell“, uwertura (fi nał), 
Gustav Holst – Suita Św. Pawła op. 
29 nr 2, Lev Knipper – Radif, Suita 
w  irańskim stylu, Astor Piazzolla – 
Cztery pory roku. 

Na koncert zapraszamy 7 marca 
o  godz. 19:00 do kościoła NMP KP, 
bilety: 10 i  5 euro (ulgowe) do ku-
pienia w SMOK i przed koncertem.  

(ts)

7. Koncert Filharmoniczny
piątek, 15 marca, 19:30 Filharmonia „Carla Philippa Emanuela Bacha” 
– Frankfurt nad Odrą

Program wieczoru otwiera „Iberia” 
– owa druga część trzyczęściowego 
cyklu orkiestrowych „Obrazów” Clau-
de’a  Debussy’ego, która początkowo 
przeraziła zarówno publiczność, jak 
i  krytyków, będąc dziś jednak najbar-
dziej znaną i  lubianą częścią dzieła. 
Na zakończenie zabrzmi jeszcze jeden 
„ulubieniec publiczności”: II Symfonia 
fi ńskiego kompozytora Jeana Sibe-
liusa, który osiągając w krótkim czasie 
sławę i  popularność w  Anglii i  Ame-
ryce, jednocześnie długo pozostał sze-
rzej nieznany w Europie. 
Bilety w cenie 20 zł do nabycia w SMOK.

piątek, 08 marca, 20:30, 
SMOK Słubice, Klub Prowincja

Tym razem na stand-upowej scenie wystąpią Wiolka Walasz-
czyk oraz Michał Leja. Wiolka Walaszczyk – stand-uperka 
z  Gdańska, bezkompromisowa, charyzmatyczna i  niezwykle 
energiczna osobowość sceniczna. W swoim materiale chętnie 
opowiada zarówno o życiu prywatnym, jak i o sytuacjach zu-
pełnie absurdalnych. Michał Leja – stand-uper, improwizator 
i  gospodarz programu „Michał Leja Show”, który szturmem 
zdobył uznanie publiczności w całej Polsce oraz uznanie śro-
dowiska komediowego. Niecodzienne spojrzenie na świat, 
świetna interakcja z  publicznością oraz otwartość na inne 
formy sprawiają, że każdy występ Michała to rozrywka na naj-
wyższym poziomie.
Bilety: 30,00 / 35,00 / 40,00 zł

Koncert: 
Gutek
niedziela, 10 marca, 19:00, SMOK Słubice, Klub Prowincja

Zespół Gutek, to projekt Piotra „Gutka Gutkowskiego – wo-
kalisty, który od 2018 roku wraz ze swoim zespołem dodaje 
kolorytu polskiej scenie muzycznej. Przez wiele lat jego cha-
rakterystyczny głos i melodyjny śpiew kojarzył się z zespołem 
Indios Bravos, jak również dodawał smaku hip hopowym 
hymnom przełomu wieków. Chociaż Gutek został przypi-
sany do reggae i hip hopu, to na kilkudziesięciu płytach z jego 
udziałem znajdziemy całe spektrum muzycznych gatunków.
Bilety: 30,00 / 35,00 zł

Koncert: 
TURBO / HELLHAIM / Okrütnik
piątek, 15 marca, 19:00, SMOK Słubice, Klub Prowincja

Żywa legenda polskiego metalu zespół TURBO ogłasza ob-
szerne tournée pod kryptonimem ‘The Last Warrior Tour’. 
Zespół zapowiada wykonanie na żywo w  całości kultowego 
krążka ‘Ostatni Wojownik’ (1987) oraz dodatkowo najostrzejsze 
utwory z  bogatego dorobku płytowego grupy. ‘Ostatni Wo-
jownik’, to krążek, który po dziś dzień uznawany jest za praw-
dziwy kanon thrash metalu i złotych lat dla muzyki metalowej 
w Polsce.
Bilety: 40,00 / 50,00 zł
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MIESZKASZ W 
POLSCE I JESTEŚ  

UBEZPIECZONY W 
AOK NORDOST? 

C E N T R U M  M E D Y C Z N E  B R A N D M E D  
U L .  D A S Z Y Ń S K I E G O  1  

6 9 - 1 0 0  S Ł U B I C E  
( I I  P I Ę T R O  G A L E R I I  P R I M A )  

+ 4 8  9 5  7 5 8  2 6  4 9  
+ 4 9  1 7 6  2 2  0 2  4 2  4 6  
W W W . B R A N D M E D . E U

 
OD 1 WRZEŚNIA POLACY UBEZPIECZENI W AOK 

NORDOST MOGĄ  W PROSTY I  WYGODNY SPOSÓB 
KORZYSTAĆ  Z LECZENIA W POLSCE NA PODSTAWIE 

KARTY AOK. 

MOŻESZ LECZYĆ SIĘ W 
CENTRUM MEDYCZNYM 

 BRANDMED !

Reklama

Reklama

USŁUGI POGRZEBOWE

s.c.

Dariusz Orłowski 
tel. 602 370 562 (24h) 

668 030 562 

Cmentarz Komunalny
ul. Sportowa 2
69-100 Słubice

Reklama

Reklama

Burmistrz Słubic ogłasza

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym  stano-

wiącej własność Gminy Słubice położonej w Pławidle.

Lp. 
położenie 
lokalu

nr ewid. 
działki

opis użytku
powierzchnia 
działki

powierzchnia 
zabudowy

cena wywoławcza 
nieruchomości

wadium

1.
obręb 
1-Plawidło

34/5
grunty rolne 
zabudowane

917 m² 43,47 m² 17 500 zł 2 000 zł

Przetarg odbędzie się 28 marca 2019 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akade-

mickiej nr 1 (II piętro).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu, które należy wpłacić na konto urzędu w banku Bank 

Spółdzielczy w Rzepinie, Oddział Słubice nr 37 8371 0009 0009 5514 2000 0060 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 

22 marca 2019 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Miejskiego w Słubicach. 

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

skiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1 oraz na stronie bip.slubice.pl i www.slubice.pl/pl/nieruchomosci.

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach – Wydział Gospodarowania 

Nieruchomościami i Architektury, pok. Nr 230 lub telefonicznie pod nr tel. 095 737 20 60 w godz. 8:00 – 16:00 od poniedziałku 

do piątku.

Przetarg ogłoszono 8 lutego 2019 r.

     

INFORMACJA 

W Urzędzie Miejskim w Słubicach na okres 21 dni, wywieszono Zarządzenie Nr 77/2019 Burmistrza Słubic z dnia 7 lutego 2019 

r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Słu-

bice przeznaczonego do oddania w najem na okres do 3 lat.

Lp.
Położenie
(miejscowość, 
ulica)

Nr księgi wieczystej 
nieruchomości

Nr działki
Pow.
lokalu

Przeznaczenie lokalu
Wysokość czynszu 
w skali miesiąca 

 

1.

Słubice 
ul. Kościuszki 19A

GW1S/00016277/2 697/20 51,09 m2
Lokal użytkowy 
-działalność statutowa 
organizacji pozarządowej 

1,50zł/m2 
miesięcznie
(+23% VAT)

2.

Słubice 
ul. Kopernika 9F

GW1S/00025244/8 524/38 51,09 m2
Magazyn - lokal użytkowy 
-działalność statutowa 
organizacji pozarządowej 

3,00zł/m2 
miesięcznie
(+23% VAT)

Ważna informacja w sprawie 
dowodów osobistych
W piątek 1 marca 2019r. nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru 
Dowodów Osobistych. Oznacza to, że od 11.30 do końca godzin otwarcia 
urzędu, nie będzie możliwości załatwienia spraw dotyczących dowodów 
osobistych, w tym złożenia wniosków o dowód osobisty oraz wydania już 
spersonalizowanego dowodu. Za utrudnienia przepraszamy. 
 

INFORMACJA 

W Urzędzie Miejskim w Słubicach na okres 21 dni, wywieszono Zarządzenie Nr 78/2019 Burmistrza Słubic z dnia 7 lutego 2019 r. 

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Słubice 

przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat.

Lp.
Położenie
(miejscowość, ulica)

Nr księgi wieczystej 
nieruchomości

Nr 
działki

Pow. 
lokalu

Przeznaczenie 
lokalu

Wysokość czynszu 
w skali miesiąca 

1.

Słubice, Targowisko 
Miejskie, ul. Kopernika, 
pawilon nr 251 

GW1S/00003821/7 418/6 9,00 m2

Teren zabudowany 
pawilonem 
handlowym

3,50zł/m2 miesięcznie
(+23% VAT), płatny do dnia 
25 każdego miesiąca
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Kultura? Bez granic!
Polsko-niemiecki kalendarz bezGRANIC/ohneGRENZEN, który jest dostępny od grudnia w Słubicach i Frankfurcie nad 
Odrą, na stałe zagości też w „Gazecie Słubickiej”. Znajdziecie u nas Państwo informacje o najciekawszych imprezach, 
które odbędą się po obu stronach Odry. Oferta jest bardzo bogata, a że kultura zbliża i łamie bariery mentalne, to tym 
bardziej zachęcamy do korzystania z propozycji wydarzeń organizowanych w  naszym dwumieście. 

Piękna i Bestia – musical 
(w jęz. niem.)
niedziela, 03 marca, 11:00 Forum Kleista

Jedna z  najpiękniej-
szych historii miłosnych 
wszech czasów pojawi 
się na scenie w  formie 
ciekawego i  zabawnego 
musicalu. Znany z  peł-
nych fantazji przedsta-
wień familijnych teatr 
Theater Liberi przed-
stawi inscenizację tej 
francuskiej baśni od-
powiadającą naszym 
czasom, gwarantując 
całym rodzinom dobrą 
zabawę! W  czasach, gdy piękno zewnętrzne często defi niuje 
wartość danego człowieka, ta historia sprzeciwia się takiej po-
wierzchowności. Bella, istota otwarta i radosna, nie obawia się 
Bestii i odkrywa, że za wyglądem potwora kryje się coś więcej. 
Podąża za swoim sercem i dzięki sile miłości udaje jej się zdjąć 
zły czar. 

Bilety: gr. cenowa 1: 25,00 / 23,00 €, gr. cenowa 2: 22,00 / 
20,00 €

30 lat Narodowego 
Cyrku Chińskiego
niedziela, 03 marca, 16:00 Hala Targowa 1

Legendarne występy Narodowego Cyrku Chińskiego świętują 
swoje 30-lecie wspaniałym przedstawieniem jubileuszowym 
THE GREAT WALL! Tradycyjne historie Chin wokół owianego 
legendami Muru Chińskiego, zostaną tu pokazane w  formie 
przedstawienia pełnego akrobatyki, tańca, teatru, muzyki i hu-
moru. Tę piękną podróż dopełni tradycyjna scenografi a oraz 
barwne, folklorystyczne kostiumy z Państwa Środka.

Bilety: 47,00 / 45,00 / 42,00 €

18. Dzień zabaw dla dzieci
niedziela, 10 marca, 10:00 Hala Targowa 1

Kinderland Böhm 
zaprasza na dzień 
zabaw dla dzieci 
w Halach Targowych 
we Frankfurcie nad 
Odrą. Na odwiedza-
jących będą czekać 
ogromne zjeż-
dżalnie, trampoliny, 
ścianki wspinacz-
kowe, tory prze-
szkód, mechaniczny byk rodeo, wesołe pojazdy, dmuchane 
zamki, plac zabaw dla najmłodszych, lokomotywy, wspinacz-
kowe miasto i wiele innych atrakcji.

Bilety: 10,00 / 5,00 €

Nawet nie wiesz, jak bardzo Cię 
kocham (3+, w jęz. niem.)
niedziela, 10 marca, 10:00 Teatr Śmiechu

Mały zajączek kocha dużego 
zająca. Jak bardzo? Tak ba-
aardzo – i  zajączek pokazując 
rozpościera swoje łapki. Ale 
łapki dużego zająca sięgają 
dużo dalej. Jak bardzo można 
się w ogóle wzajemnie kochać? 
Na widzów czeka wciągająca 
i  wesoła zabawa zajęcy w  py-
tania i odpowiedzi podczas po-
dróży przez cztery pory roku.

Bilety: 3,60 / 4,80 €

Jarmark rzemieślniczy 
w Kościele Mariackim
niedziela, 17 marca, 10:30 Kościół Mariacki

W  historycznych murach 
Kościoła Mariackiego za-
prezentują się zakłady wy-
konujące zarówno stare, jak 
i nowe rzemiosło. Odwiedza-
jący będą mogli przyjrzeć się 
technikom wykonania i  po-
rozmawiać z zegarmistrzem, 
grawerem, zdunem, szlifi e-
rzem noży, wykonawcą schodów, sztukatorem, kamieniarzem, 
fryzjerem i innymi fachowcami. Otwarcie jarmarku odbędzie 
się o  godz. 10:30 mszą oraz występem męskiego chóru rze-
mieślniczego z Bad Freienwalde. 

Wstęp wolny

Four Styles – festiwal gitarowy
sobota, 23 marca, 20:00 Filharmonia „Carla Philippa Ema-
nuela Bacha” – Frankfurt nad Odrą

Jeden z  najpopularniej-
szych instrumentów na-
szych czasów w  licznych 
odsłonach. Dajcie się porwać 
w  świat gitar i  ich niepo-
równywalnie różnorodnych 
form wyrazu. Czeka na 
Was niezapomniany wie-
czór z  czterema muzykami, 
którzy z pewnością Was oczarują. Podczas koncertu tych czte-
rech gitarzystów przedstawi utwory z  własnego repertuaru 
solowego. W  dalszej części wieczoru muzycy zaprezentują 
najróżniejsze kombinacje gitarowych stylów. Dzięki temu po-
znamy bogactwo możliwości tego wyjątkowego instrumentu, 
jak i cztery odmienne osobowości muzyczne.

Bilety: 29,70 / 24,20 / 19,80 €

Vivaldi – Cztery pory roku
niedziela, 24 marca, 17:00 Filharmonia „Carla Philippa 
Emanuela Bacha” – Frankfurt nad Odrą

Przeżyjcie nie tylko jedną, 
ale cztery pory roku na raz! 
Podczas tego niezapomnia-
nego koncertu będzie można 
usłyszeć dźwięki „Le quattro 
stagioni” oraz innych, mi-
strzowskich dzieł. Kierow-
nictwo muzyczne Orkiestry 
Kameralnej Nowej Filhar-
monii w Hamburgu przejmie Tigran Mikaelyan. 

Bilety: 29,70 / 24,20 / 19,80 €

Nowe przygody Petterssona 
i Findusa (4+, w jęz. niem.)
wtorek, 26 marca, 09:30, Teatr Śmiechu

Stary Pettersson roz-
myśla właśnie nad swoim 
nowym wynalazkiem 
„ S T R Z A ŁO ŁU KOW Y-
RZUTNIWĘDKOWEJ”, 
który to wynalazek ma 
zamiar niezwłocznie 
wypróbować. Niestety 
Findus ma zupełnie 
inny pomysł. A  mianowicie chętnie wyruszyłby na biwak 
z  namiotem, który Pettersson znalazł na strychu. Do tego 
wszystkiego dochodzą kury, dorzucając swoje trzy grosze i… 
jak zwykle u naszych bohaterów, sytuacja się komplikuje. Nie 
wspominając o sąsiadce – Pani Andersson, ale to już musicie 
zobaczyć sami.

Bilety: 3,60 / 4,80 €

Co w trawie piszczy 
(2+, w jęz. niem.)
niedziela, 31 marca, 10:00, Teatr Śmiechu

Czerwone w czarne kropki i… chodzi po trawie ? Co pełza pod 
ziemią? Co fruwa na łące? Dlaczego kwiatki wychodzą z ziemi? 
Zapraszamy wszystkich małych odkrywców na ciekawy 
spacer, na którym szelesty i dźwięki opowiedzą historię na co 
dzień „niesłyszalnego” świata. To wzrokowa i dźwiękowa przy-
goda dla najmłodszych.

Bilety: 4,80 / 3,60 €

Wystawa – Raju nigdy nie było 
Katia Fouquet / Oskar Manigk
03.03 – 05.05.2019, Brandenburskie Muzeum Sztuki 
Współczesnej, Hala Ratuszowa

Na wystawie Katii 
Fouquet (ur. 1975 r.) 
i  Oskara Manigka (ur. 
1934 r.) spotykają się ar-
tyści dwóch pokoleń. Ze 
swoich różnych punktów 
widzenia zajmują się 
pytaniem o  charakte-
rystyczne dla płci wy-
obrażenie mężczyzny 
i  kobiety. Istotny będzie 
przy tym aspekt władzy i przemocy, przedstawione zostaną po-
stacie z branży fi lmowej i rozrywkowej oraz charakterystyczne 
dla płci wyobrażenia o byciu artystą i tworzeniu sztuki.

Bilety: 4,00 / 3,00 €


