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Straż Miejska informuje, że 13 października, w trakcie wyborów do Sejmu i Senatu, osoby niepełnosprawni mogą zgłaszać,
pod bezpłatny numer alarmowy Straży Miejskiej 986 lub numer 95 737 2000, potrzebę dowiezienia do lokalu wyborczego.
Zgłoszenia Straż Miejska będzie przyjmować już od 2 października. Można też zadzwonić w dniu wyborów, ale strażnicy
będą dowozić mieszkańców gminy według kolejności zgłoszeń.
Bezpłatne leczenie zębów,
a także ich lakowanie
i lakierowanie oraz wiele
innych działań proﬁlaktycznych
gwarantuje uczniom wszystkich
słubickich podstawówek
porozumienie, które burmistrz
Mariusz Olejniczak podpisał,
10 września, ze słubicką ﬁrmą
Al –Dentica. Taką samą opieką
stomatologiczną objęci też będą
uczniowie z Kunowic i Golic.
Do ich szkół będzie regularnie
przyjeżdżał dentobus. str. 2

W związku z budową ronda w sąsiedztwie hotelu
Horda, przy ul. Obozowej, od 19 września, został na
stałe zlikwidowany przystanek autobusowy, który
się tam znajdował.
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Do 20 września, w Urzędzie
Miejskim w Słubicach,
zbierane były ankiety od
osób, które są zainteresowane
wymianą nieekologicznych
pieców. Na podstawie
liczby ankiet (w momencie
zamknięcia gazety jeszcze
jej nie znaliśmy – przyp. red.)
gmina oszacuje kwotę dotacji,
o którą będzie się starać
w Urzędzie Marszałkowskim
str. 2
w Zielonej Górze.

Wkrótce otwarcie placu Bohaterów!
- 13 września złożyliśmy wniosek do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o odbiór inwestycji i jak tylko
zakończy się procedura z tym związana otworzymy plac dla mieszkańców – zapowiada burmistrz Mariusz Olejniczak.
Dzień wcześniej burmistrz, ze swoją
zastępczynią Adrianą Dydyną-Marycką i przedstawicielami wykonawcy, wizytowali to miejsce.
– Jesteśmy zadowoleni z tego, jak ten
plac teraz wygląda. Lada moment
mieszkańcy będą już mogli wypoczywać w cieniu drzew lub przy
nowej fontannie, a dzieci korzystać
z ogrodzonego placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią i ciekawymi
urządzeniami – mówi burmistrz.
Fontanna wzbudza zachwyt
mieszkańców szczególnie wieczorem, gdy podświetlają ją kolorowe lampy, choć wiele osób cieszy
się także z tego, że latem będzie się
przy niej można ochłodzić. Na placu
jest też miejsce na mobilną scenę,
tak by można tam urządzać imprezy
plenerowe.
Gminna inwestycja ruszyła na początku roku, przetarg na realizację
wygrała słubicka firma Eurokop
Invest. Po przebudowie placu Bohaterów słubiczanie zyskali nie tylko
ładne miejsce do rekreacji. Wokół
placu zbudowano też 90 miejsc parkingowych. Na przebudowę placu
Bohaterów gmina Słubice przeznaczyła 4,3 mln zł.
(beb)
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Opieka stomatologiczna Gmina
dla uczniów? Za darmo! powalczy
o wymianę
„kopciuchów”
Bezpłatne leczenie zębów, a także ich lakowanie i lakierowanie oraz
wiele innych działań proﬁlaktycznych gwarantuje uczniom wszystkich słubickich podstawówek porozumienie, które burmistrz Mariusz
Olejniczak podpisał, 10 września, ze słubicką ﬁrmą Al –Dentica. Taką
samą opieką stomatologiczną objęci też będą uczniowie z Kunowic
i Golic. Do ich szkół będzie regularnie przyjeżdżał dentobus.

Do 20 września, w Urzędzie Miejskim
w Słubicach, zbierane były ankiety od
osób, które są zainteresowane wymianą
nieekologicznych pieców. Na podstawie
liczby ankiet (w momencie zamknięcia
gazety jeszcze jej nie znaliśmy – przyp.
red.) gmina oszacuje kwotę dotacji, o którą
będzie się starać w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze.
Fot. Beata Bielecka

12 września weszła w życie ustawa
o opiece zdrowotnej nad uczniami,
która standaryzuje zakres opieki,
kładąc nacisk na profilaktyczną
opiekę
zdrowotną,
promocję
zdrowia i na opiekę stomatologiczną. - Nałożyła ona na gminę
obowiązek podpisania porozumienia z podmiotem wykonującym
świadczenia zdrowotne z zakresu
leczenia stomatologicznego dla
dzieci i młodzieży finansowane ze
środków publicznych - mówi dyrektorka Zespołu Administracyjnego
Oświaty w Słubicach Jolanta Skręty.
Jedynym podmiotem w Słubicach,
który ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia jest
firma Al- Dentica prowadzona przez
stomatolog Beatę Piórkowską. Właśnie z tą firmą gmina podpisała porozumienie.
W ocenie Beaty Piórkowskiej stan
uzębienia uczniów jest bardzo zły. –
Wiele dzieci już nawet zęby mleczne
ma z próchnicą – mówi dentystka.
Potwierdzają to statystyki. Z Ogólnopolskiego Monitoringu Stanu
Zdrowia Jamy Ustnej wynika, że
ponad połowa trzylatków ma zęby
z ubytkami. Wśród sześciolatków

Beata Piórkowska, z którą burmistrz Mariusz Olejniczak podpisał porozumienie, już
przyjmuje uczniów słubickich podstawówek w gabinecie przy ul. Mickiewicza 9/1.

riusz Olejniczak. Szczegóły związane z podpisanym porozumiem
dyrektorzy placówek oświatowych
przekazali już rodzicom podczas zebrań, które się odbyły na początku
roku szkolnego. Podpisane porozumienie będzie obowiązywało przez
cały rok szkolny.

próchnicę ma już 87 proc., a wśród
18-latków - 90 proc. Problem z uzębieniem jest, obok nadwagi, jednym
z najpoważniejszych wśród dzieci
i młodzieży.
– Mam nadzieję, że dzięki objęciu naszych uczniów bezpłatną
opieką stomatologiczną to się
zmieni - podkreśla burmistrz Ma-

(beb)

Zarząd Województwa Lubuskiego
ogłosił konkurs, którego pula wynosi ponad 9 mln zł. Pieniądze te
zostaną wydane na wymianę tzw.
„kopciuchów”, czyli nieekologicznych pieców. O dofinansowanie
mogą starać się samorządy, które
później przekażą pieniądze swoim
mieszkańcom. Maksymalna kwota
dla jednej osoby to 10 tys. zł, dla
gmin – 1 mln zł, a dla Gorzowa
i Zielonej Góry po 2 mln zł.
Pieniądze
pochodzić
będą
w Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Jak
wynika z ankiety, którą trzeba było
wypełnić, w ramach konkursu

możliwe będzie pozyskanie dofinansowania m.in. na: wymianę
starych kotłów, pieców, urządzeń
grzewczych na paliwa stałe, inwestycje polegające na podłączeniu
do sieci ciepłowniczej ( jedynie
w przypadku gdy podłączenie to
na danym obszarze jest uzasadnione ekonomicznie), podłączenie
do sieci gazowej i instalacja indywidualnego źródła ogrzewania,
instalacja indywidualnego źródła
ogrzewania zasilanego energią
elektryczną, odnawialnymi źródłami energii lub olejem opałowym.
(beb)

Nasz cel – Słubice czyste miasto!
Kampania będzie miała kilka
etapów, a zakończy ją debata publiczna połączona z wręczeniem
nagród „Fair play-eko” wspólnocie
mieszkaniowej, najbardziej zaangażowanej w segregację odpadów
i trójce mieszkańców, którzy mogą
być dla innych przykładem.
Na zlecenie gminy kampanię
przygotowała i zrealizuje, do końca
roku, Horyzont TV Słubice. HTS
już przygotował kilka odcinków
programów ukazujących problem.
Materiały można oglądać na stronie
www. slubice.tv w zakładce – Kampania ekologiczna.
- Kampania ta ma być formą dyskusji na temat problemu brudnego
miasta – mówi burmistrz Mariusz
Olejniczak i dodaje, że trzeci rok
z rzędu gmina stara się, poprzez
kampanie edukacyjne, dotrzeć do
mieszkańców i przekonać, tych
nieprzekonanych, że trzeba segregować odpady, dbać o środowisko,
bo ignorancja może nasz wszystkich
dużo kosztować. – Poprzednie dwie
kampanie miały formę działań prewencyjnych i edukacyjnych w przedszkolach i szkołach podstawowych.
Teraz pora na edukację dorosłych
– podkreśla burmistrz. – To, czy bę-

dziemy mieszkać w czystym mieście zależy od nas samych. Bardzo
ucieszyło mnie, że dzięki naszym
zarządcom wspólnot powstało wiele
nowych wiat śmietnikowych, które
umożliwiają segregację odpadów.
Smuci natomiast to, że nie zawsze wykorzystywane są one w odpowiedni
sposób. Miejsca te zasypywane są
odpadami wielkogabarytowymi, co
zmienia te tereny w mini śmietniska
– mówi burmistrz.
Jak ma wyglądać cała kampania?
Wyjaśnia to Mariusz Konopka,
prezes Horyzont TV Słubice. Pierwszy etap kampanii to realizacja
spotu i cyklu reportaży, żeby niejako
wytknąć palcem te miejsca, w których problem „brudnego miasta”
jest największy. Rozmawiamy też
na ten tematz zarządcami wspólnot
i mieszkańcami. Tego typu materiały
interwencyjne staną się paliwem do
dyskusji. Chcemy, żeby mieszkańcy
zaczęli rozmawiać o problemie odpadów, bo dialog może być punktem
wyjścia do rozwiązania problemu –
uważa M. Konopka.
Kolejnym krokiem będzie debata
publiczna z udziałem władz miejskich, zarządców i mieszkańców
na temat segregacji odpadów, kon-

Fot. Beata Bielecka

Gmina Słubice prowadzi kampanię społeczną „Słubice-czyste miasto”, która ma obudzić w mieszkańcach poczucie
obywatelskiego obowiązku utrzymania porządku w swoim otoczeniu. Chodzi nie tylko o to, żebyśmy sami dbali o czystość, ale też reagowali, gdy inni zaśmiecają nasze miasto. Razem możemy sprawić, że spod naszych domów znikną
zalegające stare meble, leżące pod śmietnikami odpady po remontach czy sterty opon.

Tak kilka dni temu wyglądało osiedle Słowiańskie. Zdjęcie to, zamieszczone m.in. na gminnym Facebooku, wywołało lawinę komentarzy. Udało się też dotrzeć do jednej z osób, która wyrzuciła tam śmieci. Straż Miejska ukarała ją mandatem.

sekwencji łamania prawa, dbałości
o czystość w mieście i gminie. - To
jak wygląda nasze miasto zależy
od nas – mieszkańców – mówi M.
Konopka. – Wspólny cel, jakim jest
czyste miasto możemy osiągnąć

tylko i wyłącznie pilnując siebie nawzajem, reagując na niewłaściwe
zachowania sąsiadów czy innych
osób. Mam nadzieję, że poprzez to, że
pokażemy pewne zachowania, ktoś,
kto wystawia na przykład odpady

gabarytowe nie przestrzegając harmonogramu ich wywozu następnym
razem zastanowi się zanim tak postąpi lub po prostu, po ludzku zrobi
mu się wstyd - dodaje M. Konopka.
(beb)
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Dwumiasto chce zostać Będzie nowy plac
Europejską Stolicą Kultury zabaw za blisko
300 tys. zł!

Umowę podpisano w Urzędzie Miejskim w Słubicach z udziałem wszystkich stron projektu.
Fot. Ariel Pawelczyk

- Na razie opracowujemy koncepcję, za trzy lata chcielibyśmy
oficjalnie złożyć wniosek – zapowiedział burmistrz M. Olejniczak.
Dwumiasto chce zostać Europejską
Stolicą Kultury w 2029 roku. Nadburmistrz Frankfurtu René Wilke
poinformował, że pomysł pojawił
się w czasie debaty nad Słubicko-Frankfurckim Planem Działania
2020-2030, który poparli 9 maja
radni z obu miast.
Obaj burmistrzowie uznali, że
dwumiasto, które opiera się na idei
europejskiej byłoby dobrą lokalizacją dla Europejskiej Stolicy Kultury. Tytuł ten jest przyznawany
przez Unię Europejską co najmniej
dwóm miastom. Celem jest promowanie europejskiego dziedzictwa
kulturowego i międzynarodowego
współistnienia.
Przy
finansowym
wsparciu
z Brukseli Słubice i Frankfurt mogłyby rozwinąć swoją ofertę kulturalną i stać się jeszcze ciekawszym
miejscem dla mieszkańców i turystów. Jury, które ocenia wnioski,
bierze pod uwagę kilka kryteriów,
m.in. europejski wymiar zgłoszenia,
potencjał artystyczny i zaangażowanie społeczeństwa.
Premier Brandenburgii Dietmar
Woidke, który jest też koordynatorem rządu ds. niemiecko-polskiej współpracy, obiecał podczas
sierpniowej wizyty w dwumieście
wsparcie naszych starań o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. - Jest to

Fot. Beata Bielecka

Burmistrzowie Słubic i Frankfurtu: Mariusz Olejniczak i René Wilke
ogłosili to 5 sierpnia, podczas wizyty szefa niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Heiko Maasa i premiera Brandenburgii
Dietmara Woidke.

W spotkaniu, podczas którego rozmawiano o rozwoju dwumiasta, uczestniczyli: Minister
Spraw Zagranicznych Niemiec Heiko Maas, premier Brandenburgii Dietmar Woidke, prezydentka Europejskiego Uniwersytetu Viadrina prof. Julia von Blumenthal oraz burmistrzowie: Mariusz Olejniczak i René Wilke.

świetny pomysł, który pomoże obu
miastom iść naprzód i wzmocnić
spójność w regionie – stwierdził.
- Już sam proces aplikowania
o miano Europejskiej Stolicy Kultury jest doskonałym sposobem na
promocję dwumiasta i czyni nas
jeszcze ciekawszym miejscem na
europejskiej mapie kulturalnej i turystycznej – uważa dyrektor Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury
Tomasz Stefański. - Ważne jest też,

żebyśmy stawiali sobie ambitne
cele, które będą stanowić nowe impulsy naszego wspólnego rozwoju–
dodaje.
W tym roku Europejską Stolicą
Kultury jest włoska Matera i bułgarski Płowdiw. Do tej pory z polskich miast tytułem tym zostały
wyróżnione Kraków (rok 2000)
i Wrocław (2016).
(beb)

Uczniowski Klub Sportowy SP3
i Lokalna Grupa Działania Zielona
Dolina Odry i Warty, przy wsparciu
gminy Słubice, będą realizować
projekt, dzięki któremu w sąsiedztwie ulicy Jagiełły, powstanie nowy
plac zabaw i siłownia pod chmurką.
W całości zostanie sfinansowany
z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich.
9 września, w Urzędzie Miejskim w Słubicach, Wicemarszałek
Województwa Lubuskiego Stanisław Tomczyszyn, Dyrektor Departamentu Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich w Urzędzie
Marszałkowskim Arkadiusz Dąbrowski oraz przedstawiciele beneficjenta: prezes UKS SP3 Iga Majek
i Hanna Wróbel, podpisali umowę.
„Doposażenie istniejącego placu
zabaw w Słubicach” to projekt

o wartości przeszło 296 tys. zł. – Jesteśmy naprawdę wdzięczni za to
wsparcie – dziękował wicemarszałkowi województwa burmistrz Mariusz Olejniczak.
Stanisław Tomczyszyn podkreślił,
że Urząd Marszałkowski w Zielonej
Górze współpracuje z 10 lokalnymi
grupami działania, ale stowarzyszenie Zielona Dolina Odry i Warty,
które podczas spotkania reprezentował jej wiceprezes Leonard
Pietrow, jest jedną z najbardziej aktywnych.
Jak mówił L. Pietrow w ślad za
podpisaną umową, lada moment
ruszy procedura związana z wyborem wykonawcy. – Myślę, że nowy
plac zabaw może powstać na przełomie tego roku lub na początku
przyszłego – stwierdził.
(beb)

Tysiące bezpłatnych e-booków czekają w bibliotece!
Biblioteka miejska oferuje swoim Czytelnikom nową usługę polegającą na bezpłatnym dostępie do bestsellerowych
publikacji elektronicznych znajdujących się w systemie Legimi ( e-booków i audiobooków) obejmujących zarówno literaturę piękną, m.in. powieści obyczajowe, sensacyjne, historyczne, literaturę popularno-naukową jak i nowości dostępne na rynku wydawniczym. Obecnie oferta obejmuje ponad 60 000 cyfrowych książek!
Ta oferta stwarza możliwość czytania
na różnych nośnikach oraz w różnych
miejscach i o każdej porze! Jedynym
warunkiem jest posiadanie karty
czytelnika. Wystarczy odwiedzić biReklama

bliotekę i odebrać indywidualny kod
dostępu. Jego aktywacja następuje po
rejestracji bezpłatnego konta w serwisie Legimi na stronie http://www.
legimi.pl/wimbp_gorzow. Wówczas

wszystkie bez wyjątku e-książki dostępne w abonamencie, po pobraniu
aplikacji Legimi można czytać na
smartfonie, tablecie, komputerze.
Oczywiście za darmo! Po aktywacji

kodu dostęp do bazy będzie możliwy
przez okres jednego miesiąca. Po
upływie tego okresu wystarczy powtórnie odwiedzić bibliotekę, w celu
otrzymania kolejnego kodu. Kody

będzie można otrzymać do wyczerpania limitu.
Szczegółowych informacji udziela
słubicka biblioteka. Zachęcamy do
skorzystania z oferty! Zespół BPMiG
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Pamięć, z której płynie ważna lekcja!
Przed dwa dni trwały w gminie obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. 1 września, na placu Sybiraków, była
krótka uroczystość połączona ze złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy pod pomnikiem poświęconym tym wszystkim, którzy walczyli o niepodległość Polski. Uczestniczyli w niej m.in. burmistrz Słubic Mariusz Olejniczak wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej Grzegorzem Cholewczyńskim, radni, nadburmistrz Frankfurtu nad Odrą Rene Wilke oraz
Martin Patzelt poseł do Bundestagu. Główne obchody odbyły się dzień później w Świecku.
Teren byłego obozu to ważne miejsce
martyrologii na ziemi słubickiej.
Obóz, który powstał w 1940 roku,
i podlegał gestapo, kryje wstrząsające
historię. Więziono tu łącznie ok. 4
tys. osób. m.in. Polaków, Żydów, Francuzów, Belgów, Hiszpanów, Rosjan,
Białorusinów, ale też niepoprawnych
politycznie Niemców. Zmuszani
do nieludzkiej pracy przy budowie
pobliskiej autostrady, w żwirowni,
w gospodarstwach rolnych i różnych
zakładach, często torturowani i głodzeni przeżyli tu piekło. W styczniu
1945 r., gdy Rosjanie byli coraz bliżej
Berlina, obóz w Świecku został ewakuowany, a więźniów pognano do
obozu koncentracyjnego Sachsenhausen. Siedmiotygodniowy „marsz
śmierci” przeżyła tylko część osób.
Około 70 więźniów, którzy z powodu chorób, nie byli w stanie iść,
zamknięto w obozowym baraku
w Świecku i spalono żywcem.

To miejsce nie pozwala
zapomnieć
O historii tego miejsca przypomina
pomnik, który stanął we wsi w 1977

roku. - Takich miejsc w całej Polsce,
w całej Europie, na całym świecie
jest wiele. Każde z nich ma swoją
historię i każde nie pozwala zapomnieć. Niech to jednak nie będzie
pamięć podsycająca nienawiść,
ale pamięć, z której płynie ważna
lekcja. Że najważniejszy jest pokój!
Że zbrodnie powstrzymać może
tylko pojednanie, cierpliwy dialog,
wzajemne czerpanie ze swoich
kultur i ludzka solidarność – mówił
w Świecku burmistrz Mariusz Olejniczak. - Europejczycy z tragicznego
polskiego września i lat niemieckiej
okupacji powinni czerpać naukę, że
nacjonalizm i fanatyzm wszelkich
ideologii prowadzi do niewyobrażalnych ludzkich dramatów – dodał.

Historię tworzymy my sami
Burmistrz Mariusz Olejniczak podkreślał, że dążenie do pokoju to
zadanie nas wszystkich. - Wszyscy
musimy do tego dążyć! Pytać siebie:
Co ja robię dla pokoju? Czy szukam
dialogu czy może przykładam rękę
do podziałów? Historii nie tworzą
inni. Historię tworzymy my sami.

Burmistrz Mariusz Olejniczak: - Niech współczesna historia będzie pisana słowami, u źródeł
których leżą najważniejsze wartości, które rodzą pokój: solidarność społeczna, szacunek
dla każdego człowieka, praworządność i sprawiedliwość. To jest zadanie wychowywania do
pokoju, które przed nami stoi. To wyzwanie naszych niespokojnych czasów.
Niech ta współczesna historia będzie pisana słowami, u źródeł których leżą najważniejsze wartości,
które rodzą pokój: solidarność
społeczna, szacunek dla każdego
człowieka, praworządność i sprawiedliwość. To jest zadanie wychowywania do pokoju, które przed
nami stoi. To wyzwanie naszych
niespokojnych czasów. Musimy
mu sprostać, żeby nigdy więcej
nie powstawały miejsca, jak to,
w którym dziś jesteśmy – mówił
burmistrz.
O to modlili się z mieszkańcami
duchowni różnych wyznań. Uroczystości w Świecku towarzyszyła
oprawa przygotowana przez 17.
Wielkopolską Brygadę Zmechanizowaną oraz poczty sztandarowe
lokalnych instytucji.
(beb)

Najlepsi z najlepszych ze stypendiami od gminy

Podczas sierpniowej sesji uczniowie, ich rodzice, a także nauczyciele odebrali gratulacje z rąk burmistrza Mariusza Olejniczaka
i przewodniczącego Rady Miejskiej w Słubicach Grzegorza
Cholewczyńskiego. Wszystkim stypendystom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! (red)

Fot. Ariel Pawelczyk

26 uczniów otrzymywać będzie w tym
roku szkolnym stypendia burmistrza
Słubic. W gronie tym, oprócz uczniów
z najwyższymi średnimi ocen w swoich szkołach, są też ﬁnaliści lub laureaci konkursów przedmiotowych oraz
osoby, które uzyskały jedno z pierwszych trzech miejsc w konkursach, zawodach lub olimpiadach sportowych,
artystycznych i innych na szczeblu co
najmniej wojewódzkim.
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To były udane transgraniczne dożynki
Mieszkańcy gminy Słubice razem z sąsiadami zza Odry spotkali się w sobotę, 14 września w Drzecinie, na transgranicznych dożynkach. W programie był m.in. konkurs rzeźby w drewnie, pokaz pszczelarski, występ chóru z zaprzyjaźnionego Booßen, degustacja drzecińskiego chleba, warsztaty rękodzieła, przejażdżki konne i wiele innych atrakcji. Polsko-niemieckie święto plonów zorganizowano w ramach projektu „Europejskie Modelowe Miasto Współpracy
Transgranicznej Frankfurt nad Odrą-Słubice”.
wiejskiej. Były występy grupy tanecznej Bohema, śpiewał chór
z Booßen, dla dzieci i młodzieży
przygotowano animacje i konkursy, a także warsztaty: wyplatania wieńców dożynkowych,
strojenia owoców i warzyw, robienia woreczków i lalek słowiańskich ze zbóż. Można też było
zobaczyć jak dawnej wyglądała zagroda wiejska, było wspólne grillowanie i zawody sportowe.
(beb)

Fot. Paweł Grudzień

Zanim mieszkańcy dwumiasta
spotkali się na mszy dziękczynnej
w drzecińskim kościele, przed południem kibicowali uczestnikom
„Drzecińskiego konkursu drwali”.
Wygrał go Marek Żeleźniak ze Starościna, którego praca „Koń z drzecińskiej stajni” najbardziej przypadła
do gustu jury. Drugą nagrodę dostał Michał Świderski z Drzecina,
a trzecią Damian Fortuna ze Słubic.
Po mszy barwny korowód
przeszedł na plac koło świetlicy
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Anna Panek-Kusz
z rekomendacją
prestiżowej fundacji

Burmistrz Mariusz Olejniczak spotkał się 20
sierpnia z dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich Pawłem Tonderem i jego zastępcą
Grzegorzem Szulcem, żeby doprowadzić do
realizacji inwestycji, które usprawnią ruch
i poprawią bezpieczeństwo w gminie. Mowa
była m.in. o potrzebie skomunikowania
osiedla Widok w Kunowicach i osiedla Zielone Wzgórza z drogą wojewódzką nr 137, prowadzącą ze Słubic do Kunowic.

zdobywca Oscara reżyser Volker
Schloendorff. Od 2010 roku jest
też kuratorką Międzynarodowego
Festiwalu Nowej Sztuki lAbiRynT,
który przyciąga do Słubic i Frankfurtu artystów z całego świata.
Rekomendacja działań, podejmowanych przez A. Panek-Kusz, ze strony
amerykańskiej fundacji pomoże jej
w nawiązaniu kolejnych kontaktów
z artystami.

Jak reagować na trudności dziecka, jak wspierać je w nauce, jak tworzyć domowe zasady korzystania z mediów cyfrowych? O tym m.in.
będą rozmawiać z rodzicami psycholodzy i terapeuci podczas wykładów i warsztatów podnoszących kompetencje i umiejętności wychowawcze, na które gmina Słubice zaprasza 28 września 2019 r. do
Collegium Polonicum.
Ruszamy od 9.00. Na początek trzy
wykłady: Joanny Misiek- Zbierskiej
„Jak wspierać dziecko w nauce”, dr.
Macieja Dębskiego „Miłość, bezpieczeństwo, przynależność - czyli
o tym, czego szukamy w smartfonach” oraz Małgorzaty Łuby
„Pierwsza pomoc emocjonalna. Jak
reagować na trudności dziecka”.

Fot. Beata Bielecka

(beb)

Jak wspierać dzieci?
Zapraszamy na Sobotę
dla Rodziców

Burmistrz Mariusz Olejniczak o rozwiązaniu problemów komunikacyjnych na drogach
wojewódzkich rozmawiał z dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich Pawłem Tonderem
i jego zastępcą Grzegorzem Szulcem.

- Jestem zadowolony z dzisiejszych
rozmów - mówił po spotkaniu burmistrz, który pokazał przybyłym
do Słubic dyrektorom ZDW, z jakimi problemami boryka się gmina
i gdzie należy udrożnić ruch. - Jest
to między innymi skrzyżowanie
drogi wojewódzkiej z ulicą Srebrną
w Kunowicach, z której kierowcom
bardzo trudno włączyć się do ruchu
- tłumaczył. Dlatego władze gminy
zabiegają, żeby w tym miejscu ZDW
zbudował rondo.
- To rondo nie tylko skomunikowałoby osiedle Widok i, leżące po
drugiej strony drogi, osiedle Zielone
Wzgórza z drogą wojewódzką, ale

także wyhamowało ruch przy wjeździe do Kunowic od strony Słubic, co
poprawiłoby bezpieczeństwo - podkreślał burmistrz.
Ustalenia ze spotkania są takie,
że ZDW przygotuje wstępną dokumentację, która pozwoli rozeznać
się w kosztach przygotowania projektu i zrealizowania inwestycji.
Gmina jest gotowa w nich partycypować. - Rozmawialiśmy też na
temat budowy chodnika, od ulicy
Jeziornej w Kunowicach do szkoły
i zadeklarowaliśmy udział finansowy w opracowaniu dokumentacji
– relacjonował burmistrz.
(beb)

Ruszyła budowa
ronda przy Obozowej

Od 13.00 do 16.00 będą
warsztaty, na które także
serdecznie zapraszamy:
• „Tworzenie domowych zasad korzystania z mediów cyfrowych”, dr
Maciej Dębski
• „Domowa apteczka w niepewności i nieśmiałości dziecka”, Joanna Misiek - Zbierska
• „Pierwsza pomoc emocjonalna
- jak reagować na trudności
dziecka”, Małgorzata Łuba
W związku z ograniczoną ilością
miejsc na poszczególne warsztaty
o uczestnictwie w nich będzie decydować kolejność zgłoszeń.
Rejestracja uczestników będzie
odbywać się 28 września 2019 r. od

25 września

Dzięki tym
inwestycjom ma
być bezpieczniej

Kuratorka Galerii Okno, działającej przy Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury i festiwalu lAbiRynT, traﬁła do grona artystów
wspieranych przez amerykańską fundację,
działającą w Europie, Emily Harvey Foundation. - Świadczy to o zaufaniu do tego co
robię i jest to rodzaj rekomendacji dla mnie
- mówi Anna Panek-Kusz. - Jestem dumny, że mamy w Słubickim Miejskim Ośrodku
Kultury, tak utalentowaną osobę - podkreśla burmistrz Mariusz Olejniczak.
Anna Panek-Kusz stworzyła w 2002
roku Galerię Okno, która działa
w oparciu o jej autorski program
wystawienniczy oraz edukacyjny
o transgranicznym charakterze.
W 2014 roku została odznaczona
Brandenburskim Orderem Zasługi,
jednym z najbardziej prestiżowych
wyróżnień w Niemczech. Znalazła
się w gronie wybitnych twórców,
uhonorowanych tym wyróżnieniem, wśród których jest m.in.

08/2019

godziny 9.00 w holu Collegium Polonicum.
Udział oraz poczęstunek dla
uczestników jest bezpłatny, ponieważ jego koszt został opłacony
z budżetu Gminnego Programu

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy
Słubice na 2019 rok.
Więcej informacji na stronie gminy
Słubice:www.slubice.pl (beb)

Kilka dni temu zamknięto dla ruchu
samochodowego odcinek ulicy Obozowej, od skrzyżowania z ulicą Kunowicką (dawniej Szosą Rzepińską)
do ul. Brzozowej, w sąsiedztwie hotelu Horda. Samochody osobowe
mogą korzystać z objazdu przez
osiedle Zielone Wzgórza ulicami:
Letnią, Północną i Poziomkową, dla
aut ciężarowych objazd wyznaczono
przez strefę ekonomiczną. Kierowcy
jadący do Słubic od strony Kunowic
i odwrotnie, mogą nadal korzystać
z drogi przy ul. Kunowickiej, jednak
jest tam wahadłowy ruch, sterowany
sygnalizacją świetlną.
Budowa ronda ma potrwać około
miesiąc. Inwestorem jest Zarząd
Dróg Wojewódzkich. – Cieszę się
bardzo z tej inwestycji, bo poprawi

bezpieczeństwo na tym odcinku
drogi – mówi burmistrz Mariusz
Olejniczak dodając, że o powstanie
ronda, oprócz gminy, mocno zabiegał wicemarszałek województwa
Marcin Jabłoński.
(beb)
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Charytatywny turniej dla Krzyśka
Jak zwykle w takich sytuacjach łamie się głos i łzy same napływają do oczu. Znany w słubickim środowisku piłkarskim
Krzysztof Ryłko doznał dwóch udarów i wymaga bardzo kosztownej rehabilitacji.
honorowych gości był ojciec Krzysztofa, a także burmistrz Mariusz
Olejniczak. Po krótkich, niezwykle
wzruszających
słowach
powitania przystąpiono do sportowych
zmagań na dwóch boiskach. Po fazie
grupowej przystąpiono do meczy
o poszczególne miejsca. Z powodu
upalnej pogody postanowiono, że
o wszystkie miejsca oprócz tych
„medalowych” zawodnicy będą
rywalizować rzutami karnymi.
W wielkim finale zmierzyły się
ekipy Przyjaciele SKP Słubice i MBB
Logistic. Po bardzo zaciętym meczu
górą byli ci pierwsi i to oni zgarnęli
główne trofeum. Trzecie miejsce
przypadło traktowanej troszkę

„ulgowo” ekipie Fundacji Grupy Pomagamy. Jednak jak wszyscy podkreślali nie o wyniki w tym dniu
chodziło. Dzięki zarówno samym
piłkarzom, jak i setkom gości, którzy
korzystali z bardzo wielu atrakcji
(strefa cateringowa, dmuchańce, licytacje) udało się zabrać do puszek
aż 9761,42 zł i 667,67 euro. Brawo,
brawo, brawo! Podczas uroczystego
podsumowania turnieju wszystkie
drużyny otrzymały puchary, wyróżniono również indywidualnie
najlepszego zawodnika, bramkarza
i strzelca. Nie zabrakło oczywiście
kierowanych do taty, z prośbą o przekazanie Krzyśkowi, życzeń powrotu
do zdrowia. (RT)

Ojciec Krzysztofa Ryłko serdecznie podziękował za organizację turnieju i obiecał, że
o wszystkim opowie synowi.

Fot. Robert Tomczak

To historia zarówno bardzo smutna,
jak i tak samo optymistyczna. Przyjaciele Krzysztofa Ryłko, który doznał niedawno drugiego udaru,
wraz z głównym organizatorem,
czyli niezastąpioną Fundacją Grupy
Pomagamy, postanowili wziąć
sprawy w swoje ręce i zorganizować
turniej piłkarski wraz z rodzinnym
festynem, żeby zebrać pieniądze na
kosztowną rehabilitację Krzyśka.
Na odzew piłkarzy i mieszkańców
z całego naszego powiatu nie trzeba
było długo czekać. W sobotę 31
sierpnia do piłkarskich rozgrywek
stanęło aż 12 drużyn. Wszystkich
powitała Aleksandra Kołek z Fundacji Grupy Pomagamy, a wśród

Przyjaciele SKP Słubice zgarnęli główne trofeum w turnieju.

Kapitanowie wszystkich drużyn oraz wyróżnieni indywidualnie piłkarze.

Biegając upamiętnili rocznicę
wybuchu II wojny
Uczestników powitał Ryszard Chustecki, dyrektor SOSiRu. Program
przewidywał udział osób w różnym
wieku. Jako pierwsi na starcie
stanęli najmłodsi: 4-5- latkowie,
którzy przebiegli 60 m. Następnie
już coraz starsi mieli do pokonania
dłuższe dystanse. Kulminacją był
bieg główny pań i panów na 2019
m, w nawiązaniu do daty rocznicy.
Biegi zakończyły się wręczeniem
pucharów dla najlepszych trójek. Dziękujemy serdecznie wszystkim
za udział i uczczenie w ten sposób tej
tragicznej dla Polski daty. Szkoda, że
frekwencja nie była taka, jak byśmy
sobie tego życzyli, ale tym bardziej
brawa należą się tym, którzy z nami
byli na stadionie w tym dniu - podsumowuje R. Chustecki.

Fot. Robert Tomczak

Podczas biegowego festynu, który odbył się 1 września na stadionie Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, dzieci, młodzież i dorośli upamiętnili 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

Najmłodsi biegali na 50 m. Od lewej Łucja Piórkowska, Borys Janiak i Oliwia Brzeskot.

Najlepsi z najlepszych:
kat. U6 – rocznik 2014 – 2015 / 4 – 5
lat / - 60m / dz-chł razem / s.c.
1. Borys Janiak / 2014 / 12,55
2. Łucja Piórkowska / 2014 / 12,84
3. Oliwia Brzeskot / 2014 / 12,85
4. Zosia Gawdzik / 2016 / 16,12 PK
kat. U8 – rocznik 2012 – 2013 / 6 –
7 lat / - 100m / dz-chł razem / s.c.
1. Amelia Marciniak / 2012 / 17,82
2. Patryk Gawdzik / 2013 / 25,04

kat. U10 – rocznik 2010 – 2011 / 8 9 lat / - / 200m / dz. / s.c.
1. Nadia Dusza / 2011 / 37,38
2. Anna Kapla / 2011 / 42,70
kat. U10 – rocznik 2010 – 2011 / 8 9 lat / 200m / chł. / s.c.
1. Sebastian Olech / 2010 / 34,12
2. Filip Zychla / 2010 / 42,71
3. Szymon Pysiak / 2010 / 50,68

kat. U12 – rocznik 2008 – 2009 /
10 – 11 lat / – 300m / dz. / s.c.
1. Wiktoria Prokopowicz / 2008 /
50,82
2. Daniela Fink / 2008 / 50,85
kat. U12 – rocznik 2008 – 2009 /
10 – 11 lat / – 300m / chł. / s.c.
1. Kacper Bobkiewicz / 2009 / 50,79
2. Ksawery Skubisz / 2009 / 50,82

W biegu kobiet najlepsza była Monika Matla-Fink, za nią na metę przybiegły Monika Wojciechowska i Barbara Antczak-Rutkowska.

3. Olek Rutkowski / 2009 / 50,86 /
kat. U14 – rocznik 2006 – 2007 /
12 – 13 lat / - 300m / chł. / / s.c.
1. Maciej Rutkowski / 2006 / 49,87
kat OPEN K – 2019 m
1. Monika Matla- Fink / 1984 /
8:40,15
2. Monika Wojciechowska / 1979 /
9:10,39

3. Barbara Antczak-Rutkowska
/ 1979 / 10:18,59
4. Magdalena Kapla / 1985 / 11:12,59
kat OPEN M – 2019 m
1. Maciej Konczyński / 1985 / 7:38,14
2. Michał Zychla / 1985 / 8:34,89
3. Rafał Rutkowski / 1977 / 10:19,04
(RT)
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Tego jeszcze
u nas nie było
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w 2019
roku zagościła w województwie lubuskim.
W Słubicach w ramach olimpiady odbyły się
zawody w dyscyplinie, której nasi mieszkańcy nie mieli jeszcze okazji oglądać. Mieliśmy okazję kibicować najlepszym zespołom młodzieżowym w rugby.

Fot. Robert Tomczak

W niedzielę 8 września Dąb Przybyszów przyjechał do Polonii Słubice
jako lider IV-ligowej tabeli i to bez straty bramki. Jednak każda seria
kiedyś się kończy. Po fenomenalnym meczu naszych piłkarzy mecz
zakończył się wynikiem 4-0.

08/2019

Nowy nabytek Polonii Giovanni Parizotto w 67. minucie otworzył
wynik tego meczu.

razem odpierał ataki gości, wynik
mógłby być zupełnie inny. Druga
połowa to zupełna zamiana stron.
To Poloniści przeważali w każdym
niemal elemencie kunsztu piłkarskiego. Z minuty na minutę
pachniało bramką dla naszych
i tak też się stało w 67. minucie,
kiedy to Giovani Parizotto, nowy
zawodnik z Włoch otworzył wynik
tego spotkania. Dalej już było tylko
lepiej. Najpierw z karnego strzelił
kapitan zespołu Przemysław Be-

To była szósta kolejka ligowa. Piłkarzy Polonii Słubice nie trzeba
było dodatkowo motywować przed
meczem z bardzo mocnym liderem
tabeli. Jednak umiejętności, wola
walki i bardzo duże zaangażowanie
na boisku naszych piłkarzy pokazały, że jak się chce to wszystko jest
możliwe. Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem.
To goście przeważali, zaliczyli nawet
jedną poprzeczkę. Gdyby nie bramkarz Kuba Szewieliński, który raz za

gier, chwile potem trzecią bramkę
dołożył Patryk Nowaczewski i na
koniec tuż przed ostatnim gwizdkiem sędziego, bramkarza gości dosłownie ośmieszył niezastąpiony.
P. Begier. Dzięki temu zwycięstwu
Polonia przesunęła się w tabeli na
5. miejsce. Łącznie z tym meczem
bilans słubiczan wynosił 3 zwycięstwa, w tym jedno bardzo cenne
3-1 ze Stilonem Gorzów, 1 remis i 2
przegrane.

Konkurs niespodzianka dla dzieci łowienie monet z wody
1. Ola Baleja
2. Blanka Niklas
3. Oscar Podolski
Konkurencje pływackie dla przedszkolaków
1. Amelia Marciniak
2. Ignacy Homziuk

Finały Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży - Lubuskie 2019 w rugby
uroczyście otwarto 18 lipca. Wśród
zaproszonych gości honorowych
byli: Marcin Jabłoński z Zarządu
Województwa Lubuskiego, Leszek
Bajon, starosta słubicki, Jacek Zalejarz, szef wyszkolenia Związku
Rugby, a także gospodarze Słubic:
burmistrz Marusz Olejniczak, Grzegorz Cholewczyński, Przewodniczący Rady Miejskiej w Słubicach,
dyrektor SOSiRu Ryszard Chustecki. Na trybunach nie mogło też
zabraknąć 120 zawodników reprezentujących 7 województw i 8
klubów sportowych z całej Polski,
trenerów, sędziów i kibiców. W ramach Finałów Olimpiady w rugby
8 drużyn najpierw podzielono na
dwie grupy, w których grano każdy
z każdym. Drugi dzień natomiast
to półfinały i finały. Pierwsze dwie
drużyny z każdej grupy zagrały
o strefę medalową „na krzyż”. Pozostałe walczyły o kolejne miejsca. Po
ostatnim meczu finałów OOM- Lubuskie 2019 w rugby przyszedł czas
na ceremonię dekoracji. 19 lipca odbyło się uroczyste zakończenie „Turnieju Finałowego”, w którym udział
wzięli:

Fot. Robert Tomczak

Jak co roku Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, podczas wakacji, zorganizował Festyn Rodzinny z konkurencjami i konkursami wodnymi. Przy pięknej pogodzie impreza cieszyła się sporym zainteresowaniem mieszkańców naszej gminy.

Oto wyniki wszystkich
zmagań:

Oﬁcjalne otwarcie olimpiady.

(RT)

Pływackie zmagania
na basenie
Festyn pływacki zorganizowano
w sobotę 3 sierpnia. Po uroczystym
otwarciu przyszedł czas na poszczególne zmagania pływackie. Dla
najmłodszych przygotowano na
początek konkurs łowienia monet.
Najlepiej poradziła sobie z tym
Ola Baleja przed Blanką Niklas
i Oskarem Podolskim. W następnej
kolejności przedszkolaki ścigały się
w wodnym biegu przodem i tyłem.
Po nich, w 30 m basenie, uczniowie
kl.IV-VI. Wszystko zakończyło się
wyścigiem głównym na 50 m . Najlepsi otrzymali z rąk prezesa SOSiRu
Zbigniewa Sawickiego i dyrektora
Ryszarda Chusteckiego, a także sędziego głównego Leszka Smolarczyka, puchary, statuetki i medale.
Był jeszcze konkurs „celne oko” (rzut
piłką do koła ratunkowego) przygotowany przez Ryszarda Płaczkowskiego.

Fot. Robert Tomczak

Mecz obﬁtował w wiele podbramkowych akcji.

Na najlepszych czekały puchary i medale.

3. Brian Niklas
konkurencje pływackie dla klas
I-III,
1. Tomasz Topol
2. Hugo Topol
3. Nikola Łączyńska
Konkurencje pływackie dla klas IVVI:
1. Jagoda Martyńska
Konkurs „Celne Oko”:
1. Nikodem Heindrych
2. Hanna Borula

3. Tobiasz Dubacki
Wyścig główny na 50 m o Puchar
Burmistrza Słubic:
Kobiety
1. Agnieszka Dubacka
2. Jagoda Martyńska
3. Agnieszka Rekowska
Mężczyźni
1. Łukasz Kowalski
2. Bartosz Borula
3. Tomasz Topol
(RT)

Rugby to bardzo kontaktowy sport.

· Andrzej Kuć- Wiceprezes
Polskiego Związku Rugby;
· Jacek Zalejarz- Członek Zarządu,
Szef Wyszkolenia Polskiego
Związku Rugby;
· Mariusz Olejniczak- Burmistrz
Słubic;
· Ryszard Chustecki- Dyrektor
SOSiR;
· Maciej Misiak- Trener Kadry
Rugby U-16;
Zespoły uczestniczące w Turnieju
nagrodzone zostały przez honorowych gości i gospodarzy okazałymi
pucharami, dyplomami (I-VIII) i medalami (I-III), a najlepsi zawodnicy
nagrodami rzeczowymi i pamiątkowymi statuetkami. Ponadto trener
kadry U-16 Maciej Misiak wyróżnił
najlepszych zawodników.
• Najbardziej Wartościowy (MVP):
Damian Rogowski (RC Orkan
Sochaczew)
• Najwszechstronniejszy: Patryk
Chain (OKS Skra Warszawa)
Wręczono również puchary w klasyfikacji województw, które odebrali
poszczególni trenerzy:
I miejsce – województwo mazowieckie
II miejsce – Małopolska
III miejsce – Łódzkie
(RT)
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Lubicie odkrywać nieznane?
Zapraszamy do lAbiRynTu sztuki!
- To będą trzy dni wytyczania nowych dróg i przestrzeni, zarówno artystycznych jak i mentalnych – mówi Anna Panek-Kusz, jedna z kuratorek Festiwalu Nowej Sztuki lAbiRynT, na który dwumiasto Słubice-Frankfurt zaprasza od 18
do 20 października.
- Przez dwie dekady nie wychodzimy z lAbiRynTu, bo nie chcemy.
Poszerzamy go, rozbudowujemy,
ulepszamy, zdobywamy. Błądzenie
także może być nauką, drogą o wielu
kierunkach, pełną zdarzeń i emocji
– a taka właśnie jawi się nam sztuka
współczesna – dodaje artystka.
Tegorocznej edycji festiwalu,
który rozpocznie się 18 października
o 15.15 w sali kinowej Słubickiego
Miejskiego Ośrodka Kultury, towarzyszy hasło „lAbiRynT? lAbiRynT!”
- Jest to szczególny rok, gdyż będziemy obchodzić swoisty jubileusz.
Mija właśnie 20 lat, od pierwszych
edycji festiwalu, organizowanych na
pograniczu polsko-czeskim. Od 10
lat z sukcesem rozwijamy lAbiRynT
w Słubicach i Frankfurcie nad Odrą,
na pograniczu polsko-niemieckim –
mówi Anna Panek-Kusz, która z Michaelem Kurzwellym i prof. Jerzym
Olkiem, pomysłodawcą festiwalu,
czuwa nad merytoryczną i wizualną
stroną imprezy.
Hasło jubileuszowej edycji nie bez
przyczyny dubluje nazwę festiwalu.
- Chcieliśmy kolejny raz przemie-

rzyć ścieżki labiryntu, powrócić do
genezy, usystematyzować wspomnienia, ale także wytyczyć nowe
drogi, przestrzenie: te artystyczne,
jak również mentalne – podkreślają
kuratorzy festiwalu.
W tym roku przez 3 festiwalowe
dni zobaczymy blisko 40 wystaw, 3
performance, odbędą się wykłady

i projekcje filmów artystycznych.
Wysłuchamy koncertu. Zobaczymy
realizację artystów z wielu stron
świata, biorących udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych
Kuratorzy festiwalu zwracają
uwagę, że kiedyś główny trzon artystycznych prezentacji wyznaczały
malarstwo, rzeźba czy rysunek. Dziś

nowe media, technologia,
techniki eksperymentalne
zawładnęły sztuką, choć
wzorce, tematy, inspiracje
bardzo często osadzone są
w przeszłości i tradycji. Powracają w nowej odsłonie,
w nowych wariantach
interpretacyjnych i styli18-20.10.2019
stycznych, odpowiadając
na potrzeby czasu. Dialog
Festiwal Nowej Sztuki
S∏ubice
z przeszłością trwa, budując
Festival Neuer Kunst
Frankfurt (O)
pomosty, platformę z siatki
powiązań, labiryntu skojarzeń.
A. Panek – Kusz wspomina, że kiedy festiwal lAbiRynT obchodził dziesięciolecie, demu chciałabym podziękować i ponapisała we wstępie do katalogu, że gratulować: artystom i krytykom,
prelegentom,
jest on próbą, sprawdzianem, który wykładowcom,
wyznacza kierunek, pozwalając błą- uczestnikom akademii LAbiRynT,
dzić, szukać, odnajdywać lub prze- partnerom, sponsorom, władzom
paść. Że lAbiRynT staje się środkiem dwumiasta Słubice- Frankfurt –
do osiągnięcia celu, możliwością, podkreśla kuratorka.
Głównymi organizatorami lAa nie przeszkodą.
- Od tamtej pory pod tym biRynTu są: po stronie niemieckiej
względem nic się nie zmieniło. - stowarzyszenie non-profit SłubCieszy fakt, że festiwal obchodzi furt e.V, po stronie polskiej Słubicki
dwudzieste urodziny, że tak wiele Miejski Ośrodek Kultury, galeria
osób jest częścią tego sukcesu i każ- OKNO.

Poza horyzont

Searching for Paradise

Da Capo al Fine

Kurator: Jerzy Olek; autorzy: Štěpan Grygar, Zsolt
Gyenes, Michael Kurzwelly, Tohei Mano, Bogusław
Michnik, Jürgen Olbrich, Jerzy Olek, Anna Panek-Kusz, Marek Poźniak, Tadeusz Sawa-Borysławski,
Berty Skuber, Tobias Stengel, Wojciech Sternak,
Zdeněk Stuchlik, Yasu Suzuka, Grzegorz Sztabiński,
Naoya Yoshikawa

Annett e Riemann

Longina Poterek-Krenz, Anna Krenz

W ramach projektu Searching for Paradise autorka pokazuje fragmenty większej serii The Absence of a Speciﬁed Perspective. Prace dają spojrzenie na niezwykły,
surrealistyczny świat, który jest nieprzewidywalny – to
labirynt nieskończonych możliwości, zagadkowy w odniesieniu do każdego zachowania i związanych z nim
konsekwencji.
Te narracyjne kolaże wymieszane będą z ilustracjami
horyzontu, namalowanymi farbami laserunkowymi na
papierze fotograﬁ cznym i częściowo pokrytymi wzorami przypominającymi labirynt. Labirynt oznacza
w tym wypadku poszukiwanie sensu i poznania, a horyzont kieruje spojrzenie na to, co znajduje się za nim.

Nieuleczalnie żywa Longiny Poterek-Krenz to 9 wyszywanych techniką aplikacji prześcieradeł z wizerunkiem
kobiety w 9 fazach rozwoju życia. Od młodej i zielonej
dziewczyny, która dojrzewa i odkrywa w sobie kobietę,
i swoją własną nieuleczalnie żywą naturę, przez fazę
miłości aż ku kobiecie matce. Dziewięć etapów, jak
dziewięć miesięcy ciąży, to pochwała kobiecości i (nie)
zmiennej natury. Prześcieradło, ten najbardziej intymny kawałek materiału, a jednocześnie historia, z którą
identyﬁ kować by się mogła prawie każda dziewczyna,
nadaje pracy żywotności i uniwersalności.
Dziś znów matka i córka tworzą dialog. Obie mówią
o kobietach, ale w zupełnie inny sposób.

Grzegorz Sztabiński

Ciągle daleki
Istnieć, nie będąc widzianym – oto wyzwanie. Wszystko, co wpada w czarną otchłań, znika z pola widzenia.
Wydostać się z niej nie sposób. Za to można się zatracić,
balansując pomiędzy absolutnym horyzontem zdarzeń i horyzontem pozornym, mijając po drodze martwy horyzont. Trzeba jeszcze tylko sforsować horyzont
izolowany, a wraz z nim dynamiczny, by znaleźć się
w wolnej streﬁ e sztuki – chłonnej i niezależnej. Sztuki
myślowo osobnej. Czeka ją wprawdzie nieodwołalny
koniec, ale zanim to nastąpi, ma szansę doświadczyć
krótkotrwałego stanu wyzwolenia. Wówczas najbardziej istotne okazuje się zakreślone osobistym horyzontem dostępne aktowi kreacji otoczenie.

Już wkrótce opis wszystkich wystaw, program
oraz mapa, dostępne będą na stronie
labirynt.slubice.eu
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Drogi

O ciągłości i rozpadzie

Wymiary zmienne

Vojtěch Aubrecht

Alexandra Karrasch

Sławomir Sobczak

Droga deﬁ niuje przestrzeń, kierunek i cel w pejzażu.
Prowadzi i łączy, czasem jednak bywa przeszkodą. Droga dominuje nasze życie, określając jego trajektorię.
Rzadko wychodzimy poza utarty szlak.
Tytuł wystawy można interpretować dosłownie i symbolicznie. Rozmaitość prac na tej małej retrospektywie
ukazuje ścieżkę artysty. Prace digitalne wiszą obok zdjęć
analogowych w dużym formacie, krzepkie fotograﬁ e cyfrowe sąsiadują z pracami kolorowanymi ręcznie. Nośnikiem obrazów fotograﬁ cznych są papier, płótno i żwir.

Moja praca bazuje na świadomie wybranej czynności
powtarzania. Powstaje ze zbliżonej do natury struktury dającej impuls – opowiadam o czymś, co nie posiada
historii, tak jak czas sam w sobie nie ma pamięci. W ten
sposób przestrzeń realna przeplata się ze stworzoną,
wymyśloną, wywołując reakcję poza obszarem konceptualnym. To jest ten moment, w którym obserwator
może spotkać samego siebie, postrzegając się jako odbicie własnej, duchowej ciągłości. Ten proces określam
mianem „metody pozyskiwania rzeczywistości”.

East-Side-Story

Księgi hermetyczne

Anne Peschken, Marek Pisarsky

Sławomir Brzoska

Praca wykorzystuje technikę tzw. konstelacji rodzinnych do tworzenia międzypokoleniowych przestrzeni
do reﬂ eksji na temat historii migracji i jej skutków.
Zachodnie regiony Polski na wschód od Odry doświadczyły pod koniec wojny kompletnej wymiany ludności. W kontekście dzisiejszych ruchów migracyjnych
interesuje nas badanie historii przybycia i ludzi, którzy chcieliby podzielić się z nami swoimi doświadczeniami znalezienia się w nowym otoczeniu. W związku
z tym poszukiwaliśmy starych fotograﬁ i z pierwszych
lat przesiedlenia w prywatnych albumach rodzinnych
i archiwach. W miarę możliwości odtworzyliśmy sceny
ze zdjęć z bezpośrednimi potomkami.

Prace nad cyklem obiektów pod wspólnym tytułem
Księgi hermetyczne rozpocząłem w 2018. Nazywam je
„hermetycznymi”, ponieważ nazwa ta najlepiej oddaje
ich charakter. W tradycji gnostyckiej czy alchemicznej
hermetyzm wskazuje na związki z mistyką, zakładając
jedność i niepodzielność uniwersum. W pracach tych
używam otwartych ksiąg, na ogół starych, które – w zależności od treści – w różny sposób owijane są wełną.
Czasem pozostaje tylko niewielki otwór pozwalający
wejrzeć na fragment strony, ale też używam nieraz bardziej skomplikowanych metod dialogu wełny z treścią.

25 września

Wymiar zmienny oznacza wielkość, która może przyjmować rozmaite wartości. Wartości te należą do pewnego określonego zbioru, który z kolei jest dookreślony
przez naturę rzeczywistości. Zmienne stanowią drugi
obok stałych typ wyznaczników charakteryzujących
alfabet odczytywania teorii sformalizowanej, oraz wpływają na relacje między podmiotem a przedmiotem stanowiącym ową zmienną. Instalacja ma czynić z widza/
uczestnika odczuwającego relacyjność zmiennych nie
tylko wobec siebie, ale także w relacji z nim samym.

COPYRIGHTberlin revisited
Kurator: Patrick Huber; Autorzy: Pablo Alonso, Peter Anders, Armin Bremicker & Katharina Kern, Stefan
Beck, Sarah Bernauer, Thomas Draschan, Roland Fuhrmann, Kasia Górczyńska & Rafał Górczyński, Pierre
Granoux, Peter Hauenschild & Georg Ritter, Anton Henning, Patrick Huber, Yuki Jungesblut, Ute Lindner, Rémy
Markowitsch, Maya Roos, Karin Sander & Harry Walter,
Hagen Schümann, Veit Stratmann, Vadim Zakharov

Veit Stratmann

COPYRIGHTberlin jest łączącą różne dziedziny niekomercyjną platformą dążącą do interdyscyplinarnej
wymiany poprzez wystawy, wydarzenia i publikacje
oraz zapewnienie przestrzeni eksperymentalnej dla
działań artystycznych. Szczególny nacisk kładzie się
przy tym na nawiązanie dialogu pomiędzy procesami
artystycznymi, poruszającego pytania z estetycznego,
socjologicznego lub ﬁ lozoﬁ cznego punktu widzenia.

Ukryte…
Janusz Tylman

Symbolizm asocjacyjny
Kurator: Rudolf Němeček, autorzy: Monika Šimek Fulková, Iva Pavlátová,
Petr Moško, Zdeněk Mudroch, Rudolf Němeček, Pavel Rejtar, Zdeněk Stuchlík;
Pod wpływem przyrody, ludzi, snów – czyli bardzo indywidualnych asocjacji – autorzy tworzą swoje pomysły na
zdjęcia. Jeden autor preparuje mózgi i w labiryncie zwojów mózgowych szuka w nas tego lepszego. Kolor jest symbolem charakteru. Kolejny autor dzięki kompozycji form,
barw, i przede wszystkim fantazji łączy na obrazie elementy pozornie niespójne, jakby z różnych światów, nadając im nowe przesłanie. Miłość do Grecji zaowocowała
zobrazowaniem mitu o Ariadnie, córce króla Krety, która
dała Tezeuszowi kłębek nici, aby mógł odnaleźć powrotną
drogę z labiryntu, w który zapuścił się, by pokonać bestię.
Dla jeszcze innego artysty źródłem inspiracji jest książka
Jana Amosa Komeńskiego Labirynt świata i raj serca. Pielgrzym idzie przez pola i miasta, obserwując to, co dzieje
się wokół niego. Odkrywa, że nic nie jest czarne lub białe,
dobre lub złe. Ostatecznie skryje się we własnym wnętrzu
i odnajdzie spokój duszy.
Rudolf Němeček

Pavel Rejtar

Codziennie mijamy ich dziesiątki, obojętnie przechodzimy po nich. Żeliwne, metalowe płyty przykrywające
podziemne LABIRYNTY. Przyjrzyjmy się im uważnie,
czy tylko pełnią funkcję zabezpieczeń włazów? Wiele
z nich tworzy historię miejsca i czasu, upamiętnia wydarzenia, reklamuje, jest swoistym obiektem artystycznym…
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lAbiRynT 2019 - Program
Słubicki Miejski Ośrodek Kultury SMOK,
ul. 1-go Maja 1, 69-100 Słubice
Wystawy i performance:
• Wystawa zbiorowa: „Poza horyzont“
- kurator Jerzy Olek; autorzy: Štěpan Grygar, Zsolt
Gyenes, Michael Kurzwelly, Tohei Mano, Bogusław
Michnik, Jürgen O.Olbrich, Jerzy Olek, Anna Panek-Kusz, Marek Poźniak, Tadeusz Sawa-Borysławski,
Berty Skuber, Tobias Stengel, Wojciech Sternak, Zdeněk Stuchlik, Yasu Suzuka, Grzegorz Sztabiński, Naoya Yoshikawa
• Jarosław Pijarowski – „Multidimensional Room
– nowy wymiar fotograﬁi w sztuce”
• Remigiusz Koniecko – „Przenikanie natury”
• Annette Riemann – „Searching for Paradise”
• „Archiwum lAbiRynTu”
• Petr Šulc – „Patrząc w górę”
• Rüdiger Penzkofer, Rainer Schall
– „Jour ﬁxe. Biuro ruchomych zachowań”
• Anna Krenz – „Da Capo al Fine”
Wykłady:
• Tadeusz Sawa-Borysławski – „Horyzont architektury”
• Thomas Kulmen – „Digitale Werk- und Nachlassverzeichnisse - eine Orientierung - für Künstler*innen“
• Sławomir Brzoska – „Szkice w podróży”
• Anna Panek-Kusz – „Galeria OKNO, kuratorska wizja”
• Marcin Giżycki – „Reﬂeksje o ﬁlmie improwizowanym“
Film |video:
• Gisela Weimann, Pea(ce Soup, 16:33 min, dokumentacja wideo performance’u muzycznego podczas
lAbiRynTu 2012, kompozycja elektroniczna pod tym
samym tytułem Pauline Oliveros. Muzycy: Katia Guedes, Matthias Badczong, Johannes Bauer, Friedemann Graef, Richard Koch. Kamera: Gisela Weimann,
Renate Cristin, Saïd Messari.
Zakończenie wieczoru przy rozmowach
i dyskusjach w Klubie Prowincja

SOBOTA, 19.09.2019 r.
otwarte 09:30-18:00
oprowadzanie 09:30-12:00

• Kamil Karmelita „ Dźwięki marimby”

Słubicki Miejski Ośrodek Kultury SMOK,
ul. 1-go Maja 1, 69-100 Słubice

20:00

Uniwersytet Ludowy we Frankfurcie,
Gartenstra.e 1, 15230 Frankfurt (Oder)

• „Akademia lAbiRynTu“ – wystawa efektów
warsztatów, prowadzący: Michael Disqu, Michael
Kurzwelly, Wojciech Sternak, Anna Panek-Kusz

NIEDZIELA, 20.10.2019 R.

Packhof, Brandenburskie Muzeum Sztuki
Współczesnej, Carl-Philip-Emanuel-Bach-Str.
11, 15230 Frankfurt (Oder)

Collegium Polonicum,
ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice

otwarte 10:00-18:00
oprowadzanie 15:30-16:00

oprowadzanie 9:30 – 10:15

• 20 lat COPYRIGHTberlin – kurator: Patrick Huber,
autorzy: Pablo Alonso, Peter Anders, Atelier Bremicker/Kern, Stefan Beck, Sarah Bernauer, Thomas
Draschan, Roland Fuhrmann, Kasia G.rczyńska &
Rafał G.rczyński, Hauenschild/Ritter, Anton Henning,
Patrick Huber, Yuki Jungesblut, Ute Lindner, R.my
Markowitsch, Karin Sander/Harry Walter, Hagen
Schümann, Maya Roos, Veit Stratmann, Vadim Zakharov, Pierre Grannoux

Wystawa czeskich artystów:
”Symbolizm asocjacyjny” – kurator Rudolf Němeček;
autorzy: Monika Šimek Fulkova, IvaPavlatova, Petr
Moško, Zdeněk Mudroch, Rudolf Němeček, Pavel Rejtar,
Zdeněk Stuchlik

Friedenskirche, Schulstr 4A,
15230 Frankfurt (Oder)

Happening/Instalacja:
• Michael Kurzwelly & Ren. Matschkowiak „Order Zasługi”

16:30-18:30

Wystawy:
• studenci Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi,
“502 Bad Gateway”
• Janusz Tylman „Ukryte…”

Wystawa:
• Detlef Schweiger
– „Usunięte dane w nowym formatowaniu”
• Performance:
• Markus Mussinghoff – „Wszystko w porządku”

Dolina Uradu, ul. Szosowa, 69-108 Urad

oprowadzanie 11:00 – 13:00

Podsumowanie, zakończenie festiwalu

1

Słubicki Miejski Ośrodek Kultury /
Galeria OKNO, ul. I Maja 1, Słubice

4

Friedenskirche, Schulstr. 4A, Frankfurt (Oder)

2

Dolina Uradu

5

Robert-Havemann-Str. 7, Frankfurt (Oder)

3

Packhof, Brandenburgisches Landesmuseum für moderne Kunst Carl-Philip-Emanuel-Bach-Str. 11, Frankfurt (Oder)

6

Collegium Polonicum
ul. Kościuszki 1, Słubice
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• Vojtěch Aubrecht – „Drogi”
• Jürgen O. Olbrich
– „Mrówki! Z archiwów policji ds. papieru”
• Michael Disque – „Archiwum aktualnie niczego”
• Alexandra Karrasch – „O ciągłości i rozpadzie”
• Terry Buchholz – „Podarek”
• Sławomir Sobczak – „Wymiary zmienne”
• Anne Peschken/Marek Pisarsky – „East-Side-Story”
• Tobias Stengel – „Rysunki radiowe”
• Studenten der Kunsthochschule Dresden
– „IDEAŁ” oraz „Miejskie Pasożyty”
• Studenten der Kunstuniversität Pilzno
– „Zdjęcia z Sutnarki”
• Sławomir Lorenc – „Wetlook-life”
• Adam Czerneńko – „Nie zbliżaj się”

• Performance: Marcin Czerwiński „psię$winiö”
• Prezentacja czasopisma artystycznego „Rita Baum”
przez założyciela: Marcina Czerwińskiego
• Prezentacja czasopisma artystycznego „Artluk“
przez redaktorów: Pawła Łubowskiego
i Jacka Kasprzyckiego
• Zakończenie wieczoru przy rozmowach
i dyskusjach w Klubie Prowincja

otwarte 10:00-18:00
oprowadzanie 12:30-14:30

Karl-Ma

Robert-Havemann-Str. , 15230 Frankfurt (Oder)

Janusz Musiał – „Horyzont zdarzeń”
Sławomir Brzoska – „Księgi hermetyczne”
Mariusz Krajewski – „Wycięte”
Mirosław Rajkowski
– „Kompozycje trzeciego wymiaru”

ści

15:15 (otwarcie festiwalu) - 21:30

•
•
•
•

Jedn
o

PIĄTEK, 18.10.2019 r.

29

artykuł sponsorowany

12

gazeta Słubicka

08/2019

25 września

EWE: PRZYŁĄCZ SIĘ DO SIECI KORZYŚCI!
WSZYSCY POTRZEBUJEMY CIEPŁA… I OSZCZĘDNOŚCI!
WSZYSCY POTRZEBUJEMY CIEPŁA
Każdy dom wymaga ogrzewania,
a wybór paliwa wykorzystywanego
do tych celów jest jedną z trudniejszych decyzji. Często korzystamy z raz
wybranego paliwa, nie myśląc o jego
zmianie choć dostępność różnych rodzajów jest duża. Pytanie, czy wiemy
o nich wszystko, co pozwoli nam
podjąć najwłaściwszą decyzję.
Jednym z kryteriów, które powinniśmy wziąć pod uwagę, rozważając
sposób ogrzewania domu, jest komfort obsługi urządzeń grzewczych –
niektóre wystarczy włączyć i można
zapomnieć o ich dalszej kontroli,
inne będą wymagały regularnego,
ręcznego uzupełniania paliwa. Kiedy
dokonujemy wyboru nośnika energii
powinniśmy również zwrócić uwagę
na jego wpływ na środowisko.
Z taką wiedzą związany jest oczywiście zysk – choć może w przypadku
gazu ziemnego lepszym słowem jest
„oszczędność”.

WSZYSCY POTRZEBUJEMY
OSZCZĘDNOŚCI
W przypadku gazu ziemnego możemy
mówić aż o poczwórnej oszczędności.
Gdy wybierzemy gaz ziemny jako paliwo, oszczędzimy sobie nie tylko niepotrzebnych i nagłych wydatków, lecz
również czasu i wysiłku związanych
z obsługą ogrzewania (o czym często
zapominamy w kalkulacjach).

Kolejny bardzo ważnym aspektem
jest fakt, że oszczędzamy środowisko,
w którym żyjemy (bo gaz ziemny jest
jednym z najbardziej ekologicznych
paliw), jak również oszczędzimy sobie
i swojej rodzinie kłopotów związanych
z obsługą innych paliw i systemów
ogrzewania, które je wykorzystują.

GAZ ZIEMNY – GENERATOR
OSZCZĘDNOŚCI
W obiegowej opinii gaz ziemny
kosztuje dużo. To w większości przypadków nieprawda. Na wyliczenia
kosztów mają wpływ oczywiste czynniki, m.in. powierzchnia, liczba osób,
stan techniczny budynku, ale także
wiele innych, związanych na przykład
z bezproblemową obsługą systemu
grzewczego. Dlatego przy szacowaniu
indywidualnych kosztów gazu należy
brać pod uwagę więcej czynników niż
tylko cena jednostkowa. Tym bardziej,
że ceny ekogroszku i węgla rosną – za
to ceny gazu ziemnego w ostatnich
3 latach zostały obniżone łącznie aż
o około 16%!
Na gazie ziemnym można łatwo
zaoszczędzić – wystarczy nie przegrzewać, tylko ustawić odpowiednią temperaturę na termostacie
(w każdym z pomieszczeń z osobna!)
oraz regularnie (raz w roku) serwisować system grzewczy. Taka zadbana
instalacja będzie nam służyć praktycznie bezobsługowo przez lata!

GAZ ZIEMNY – OSZCZĘDNOŚĆ
CZASU I WYSIŁKU
Gaz ziemny jest stworzony do oszczędzania – i to oszczędzania wygodnego,
które nie zabiera naszego cennego
czasu i nie wymaga wysiłku. Wynika
to z tego, że jego zużycie, w przeciwieństwie do ogrzewania choćby
drewnem, możemy sobie „zaprogramować”. Na przykład ustawić niską
temperaturę wtedy, kiedy nas nie ma
w domu, a przyjemne ciepło na kilkanaście minut przed powrotem do
domu z pracy czy ze szkoły. Możemy to
zrobić zdalnie, przez Internet – i już nie
musimy się bać, że po powrocie z ferii
zimowych zastaniemy popękane rury
– bo naszą instalację możemy ustawić
na zapobieganie wymrożeniu domu.
To są bardzo ważne, a często niedoceniane oszczędności.
Wygoda korzystania z gazu ziemnego jest niezaprzeczalna. Nie trzeba
szacować jego zużycia, nie trzeba go
zamawiać na zapas, nie można go
kupić za dużo ani za mało. Na dodatek
można wygodnie rozplanować płatności!

GAZ ZIEMNY – OSZCZĘDZENIE
SOBIE KŁOPOTÓW
Gaz ziemny jest bezpieczny w obsłudze. I nie chodzi tu o czynnik ludzki
– bo większość pieców gazowych jest
praktycznie bezobsługowa. Chodzi
o urządzenia, które do właściwego

funkcjonowania wymagają niedrogiego, krótkiego przeglądu raz na
rok. I to głównie po to, by oczyszczone pracowały wydajniej i dłużej
dostarczały ciepło bez dodatkowych
kosztów.
Gaz ziemny to także bezpieczeństwo dostaw. Zwłaszcza w EWE, które
posiada najnowocześniejszą i jedną
z najbardziej niezawodnych sieci gazowych. Monitorowany przez Urząd
Regulacji Energetyki tzw. średni
czas przerwy w dostawie na jednego klienta był w sieci EWE blisko
10-krotnie krótszy niż u innych dostawców!

zują wyższość gazu ziemnego nad innymi paliwami grzewczymi.

GAZ ZIEMNY – SPOSÓB NA
OSZCZĘDZANIE ŚRODOWISKA
Przejście na ogrzewanie gazowe
to jedna z najbardziej efektywnych
metod ograniczania emisji zanieczyszczeń powietrza. Gaz ziemny składa
się przede wszystkim z metanu, który
w trakcie spalania nie obciąża środowiska. Nie zawiera siarki ani metali
ciężkich i emituje do atmosfery 30%
mniej dwutlenku węgla niż ropa i 50%
mniej niż węgiel! To niezwykle istotne
w czasach, gdy jako społeczeństwo
jesteśmy zmuszeni podjąć walkę ze
smogiem.
Gaz ziemny nie generuje popiołu
ani pyłu, nie wytwarza sadzy, którą
trzeba usuwać. Wszystko to składa się
na kolejne oszczędności, które wyka-

„Dostępność, wygoda, oszczędność
i czyste środowisko – to zalety gazu,
które trudno podważyć. Zachęcam
również do kontaktu z naszymi doradcami, którzy zapoznają się z Państwa
potrzebami, wyliczą oszczędności
i dokładnie przeprowadzą przez cały
proces – od sprawdzenia możliwości
przyłączenia do sieci gazowej EWE do
rozpoczęcia dostawy gazu” – mówi
Marek Szymoniak, Dyrektor Działu
Dystrybucji i Obrotu Sieciowego
Gazem EWE.

EWE to działający od 20 lat w Polsce niezależny dostawca gazu, posiadający aż 1679 km własnych sieci gazowych.
Dostarcza gaz dla klientów indywidualnych, jak i firm w 49 gminach na terenie 6 województw. Wszystkie informacje
dotyczące korzystania z gazu ziemnego znajdą Państwo na stronie www.ewe.pl i pod numerem infolinii 801 100 800.
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Marcin

Jabłoński
nasz kandydat
do Sejmu
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Mądrze zaplanujmy obwodnicę Słubic
Marcin Jabłoński
Doświadczony samorządowiec. Dwukrotnie
wiceburmistrz Słubic. Dwukrotnie starosta
słubicki. Wicewojewoda gorzowski. Pierwszy
wicewojewoda lubuski. Wojewoda Lubuski.
Marszałek Lubuski. Wiceminister Spraw
Wewnętrznych. Kilkakrotnie prezes spółek.
Radny wojewódzki i powiatowy kilku kadencji.
Laureat Oskara Samorządowego (Nagroda
im. Grzegorza Palki, 2010), Samorządowiec
20-Lecia (Nagroda Związku Powiatów
Polskich, 2018). Współtwórca Platformy
Obywatelskiej RP w województwie lubuskim.
Obecnie radny sejmiku i członek zarządu
województwa lubuskiego.

SZANOWNI PAŃSTWO! DRODZY SŁUBICZANIE!
Moje dotychczasowa, różnorodna droga zawodowa, bogate doświadczenie
życiowe oraz społecznikowska pasja, jak również szereg dokonań na tych polach skłoniły mnie do podjęcia decyzji o udziale w wyborach do sejmu.
Dokonujące się obecnie negatywne zmiany w naszym kraju związane z brutalnym sposobem sprawowania władzy przez rządzącą partię wywołują we
mnie głęboki sprzeciw. Zamach na konstytucję, demolowanie fundamentalnych zasad państwa prawa, wykorzystywanie instytucji i funkcji państwowych przeciwko obywatelom, czego sam doświadczyłem, to najlepsza droga
do zepchnięcia Polski na margines zajmowany przez dyktatury.
Jestem przekonany, że konsekwentny rozwój naszego kraju, poprawa jakości
życia Polaków, budowanie solidnych podstaw dla przyszłości naszych dzieci
możliwe są bez szerzenia nienawiści, dzielenia społeczeństwa, z poszanowaniem norm i zasad demokratycznych i cywilizowanych państw europejskich.
Sfinansowane przez KKW Koalicja Obywatelska PO .N iPL Zieloni

www.facebook.com/lubuskiejablonski // www.facebook.com/jablonski.marcin
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Twoja szansa na rozwój w sektorze logistyki.
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Oferujemy pracę od zaraz w hotelach
(w Berlinie i okolicach) na stanowiskach:
Pokojówka/pokojowy

Supervisor

Osoba sprzątająca otwarte przestrzenie
Oferujemy:
• niemiecką umowę na stałe;
• pracę w hotelach 4* i 5* w Berlinie i okolicach
(Blankenfelde-Mahlow, Bad Saarow);
• osobiste szkolenia i nadzór;
• wynagrodzenie – 10,56€ brutto/godz.;
od stycznia 2020 – 10,80€ brutto/godz.;
• dodatek 75% za niedziele i święta;
• 28 dni urlopowych w 1 roku; 29 – 2 roku; 30 – 3 roku;
• darmową naukę języka niemieckiego;
• możliwość awansu.

e-mail:
personal@kleine.berlin
tel.: 0049 30 27 57 25 052
(w języku polskim)
Adres:
KLEINE Reinigungs- und
Dienstleistungsgesellschaft mbH
Storkower Str. 132,
10407 Berlin
Zapraszamy od
poniedziałku do piątku
w godz. 08:00 – 15:00

Dla osób mówiących w języku niemieckim mamy również
inne oferty. Zeskanuj kod obok i wejdź na nasz fanpage na
Facebook’u. Sprawdź naszą zakładkę pt. oferty pracy.
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Volkshochschule
Frankfurt (Oder)
OFERTA DLA POLSKOJĘZYCZNYCH
MIESZKAŃCÓW POGRANICZA
Poniżej przedstawiamy ofertę kursów języka
niemieckiego oraz kursów, wykładów i wycieczek
prowadzonych w języku polskim i niemieckim przez
dwujęzycznych wykładowców, instruktorów lub
przewodników.

JĘZYK NIEMIECKI
(DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE)
SYSTEM KURSÓW
JĘZYKA NIEMIECKIEGO
 Język niemiecki - poziom podstawowy A1
Kurs początkujący dla słuchaczy z zerową lub minimalną znajomością niemieckiego. Oprócz podstaw
gramatyki uczymy słownictwa w zakresach: rodzina,
praca, zakupy, podróże. Główny nacisk leży na mówieniu i słuchaniu ze zrozumieniem.
KURS I404.03- POZIOM A1.1
termin: 09.09.2019 - 16.12.2019, 75 godz.
dzień/godz.: pon., śr., 17:30 - 20:00, koszt: 153,00 €
KURS I404.06 - POZIOM A1.2
termin: 09.09.2019 - 16.12.2019, 75 godz.
dzień/godz.: pon., śr., 17:30 - 20:00, koszt: 153,00 €

KURS I404.18 - POZIOM B1+
(KURS ODŚWIEŻAJĄCY)
termin: 16.09.2019 - 22.01.2020, 60 godz.
dzień/godz.: pon., śr.,17:30 - 19:00, koszt: 123,00 €

 Język niemiecki - poziom średnio
zaawansowany B2
Kursy skierowane do słuchaczy, którzy uzyskali certyﬁkat B1 lub posiadają umiejętności na tym poziomie.
Oznacza to, że bez problemu porozumiewają się
w sytuacjach życia codziennego, choć jeszcze z błędami
i przy ograniczonym zasobie słownictwa.
KURS I404.19 - POZIOM B2.1
(KURS WEEKENDOWY)
termin: 14.09.2019 - 14.12.2019, 60 godz.
dzień/godz.: sob., 09:00 - 13:15, koszt: 123,00 €

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

KURSY W JĘZYKU POLSKIM
I NIEMIECKIM
Poniższe wykłady, kursy i wycieczki prowadzone są
przez dwujęzycznych prelegentów, przewodników lub
instruktorów. Uczestniczyć w nich mogą także osoby
nieznające języka niemieckiego.

RYNEK PRACY I KSZTAŁCENIE
W NIEMCZECH

KURS I404.21 - POZIOM B2.1
(ALLTAG UND BERUF II,
KURS WEEKENDOWY)
termin: 14.09.2019 - 01.02.2020, 60 godz.
dzień/godz. sob., 09:30 - 12:45, koszt: 123,00 €
KURS I404.22 - POZIOM B2.2

KURS I500.PL01
termin: 30.09.2019
dzień/godz.: pon., 17:30 - 19:00, koszt: wstęp wolny

termin: 24.10.2019 - 05.12.2019, 12 godz.
dzień/godz.: czw., 18:00 - 19:30, koszt: 39,00 €

termin: 04.11.2019 - 13.01.2020, 12 godz.
dzień/godz.: pon., 09:30 - 10:30, koszt: 51,00 €

KURS I207.02

KURS I302.52

 Garncarstwo w atelier

termin: 04.11.2019 - 13.01.2020, 12 godz.
dzień/godz.: pon., 10:40 - 11:40, koszt: 51,00 €

KURS H210.06

KURS I404.12 - POZIOM A2.1
(KURS WEEKENDOWY)
termin: 07.09.2019 - 07.12.2019, 60 godz.
dzień/godz.: sob., 09:00 - 13:15, koszt: 123,00 €
KURS I404.13 - POZIOM A2.2
termin: 16.09.2019 - 08.01.2020, 75 godz.
dzień/godz.: pon., śr.,16:30 - 18:55, koszt: 153,00 €
KURS I404.14 - POZIOM A2.2
termin: 18.09.2019 - 08.01.2020, 75 godz.
dzień/godz.: pon., śr.,17:00 - 19:30, koszt: 153,00 €

 Język niemiecki - poziom średnio
zaawansowany B1
Kursy adresowane do osób, które opanowały już podstawową znajomość języka, tzn. umiejących rozumieć
wypowiedzi na tematy życia codziennego w normalnym tempie oraz analizować teksty, pomimo pewnej
zawartości nieznanego słownictwa.
KURS I404.15 - POZIOM B1.1
(KURS WEEKENDOWY)
termin: 21.09.2019 - 07.12.2019, 60 godz.
dzień/godz.: sob., 09:00 - 13:15, koszt: 123,00 €
KURS I404.17 - POZIOM B1.2
termin: 05.09.2019 - 19.12.2019, 75 godz.
dzień/godz.: wt., czw., 17:00 - 19:30, koszt: 153,00 €

 Pilates

termin: 12.12.2019 - 30.01.2019, 12 godz.
dzień/godz.: czw., 18:00 - 19:30, koszt: 39,00 €

 Język niemiecki - poziom wysoko
zaawansowany C1/C2

termin: 10.09.2019 - 17.12.2019, 75 godz.
dzień/godz.: wt., czw., 17:00 - 19:30, koszt: 153,00 €

 Step-Aerobic

KURS I302.52

termin: 26.09.2019 - 28.011.2019, 12 godz.
dzień/godz.: czw., 18:00 - 19:30, koszt: 39,00 €

KURS I404.11 - POZIOM A2.1

termin: 06.11.2019 - 15.01.2020, 12 godz.
dzień/godz.: śr., 17:45 - 18:45, koszt: 51,00 €

KURS I207.03

KURS I404.09 - POZIOM A1.3

Kursy adresowane są do osób z początkową znajomością języka, które potraﬁą się już porozumiewać prostymi zdaniami w typowych, codziennych sytuacjach.

KURS I302.18

 Fatburner Workout

termin: 13.09.2019 - 24.01.2020, 30 godz.
dzień/godz.: pt., 15:00 - 16:30, koszt: 63,00 €

 Język niemiecki - poziom podstawowy A2

termin: 06.11.2019 - 15.01.2020, 12 godz.
dzień/godz.: śr., 16:30 - 17:30, koszt: 51,00 €

 Nauka rysunku w 6-ściu lekcjach

KURS I404.23 - POZIOM B2-C1
(TRENING PISANIA I SŁOWNICTWA)

termin: 07.09.2019 - 07.12.2019, 60 godz.
dzień/godz.: sob., 09:00 - 13:15, koszt: 123,00 €

KURS I302.20

termin: 04.11.2019 - 13.01.2020, 12 godz.
dzień/godz.: pon., 16:45 - 17:45, koszt: 51,00 €

termin: 21.09.2019 - 18.01.2019, 60 godz.
dzień/godz.: sob., 09:00 - 13:15, koszt: 123,00 €

Kursy adresowane do osób, które bez większych
ograniczeń porozumiewają się w sytuacjach życia codziennego oraz zawodowego i nadal pragną poszerzać
swoje umiejętności.

 Zumba®

PLASTYKA I SZTUKA

termin: 24.09.2019 - 16.01.2020, 60 godz.
dzień/godz.: wt., czw., 17:00 - 19:30, koszt: 153,00 €

KURS I404.10 - A1.3
(KURS WEEKENDOWY)

termin: 05.11.2019 - 14.01.2020, 12 godz.
dzień/godz.: wt., 19:00 - 20:00, koszt: 51,00 €

KURS I302.22

KURS I404.08 - A1.2
(KURS WEEKENDOWY)

termin: 23.09.2019 - 15.01.2020, 75 godz.
dzień/godz.: pon., śr., 17:30 - 20:00, koszt: 153,00 €

KURS I302.31 (DLA ZAAWANSOWANYCH)

 Salsation®
 Uznawanie polskich kwaliﬁkacji
zawodowych w Niemczech?

KURS I404.20 - POZIOM B2.1
termin: 09.09.2019 - 15.01.2020, 75 godz.
dzień/godz.: pon., śr.,17:00 - 18:30/19:30, koszt:
153,00 €
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KURS I210.05

termin: 21.11.2019 - 09.01.2019, 12 godz.
dzień/godz.: czw., 15:00 - 16:30, koszt: 39,00 €

 Łucznictwo - krótki kurs dla początkujących
KURS I302.37
termin: 26.09.2019
dzień/godz.: czw., 17:00 - 19:15, koszt: 10,00 €

 Inline Skating dla początkujących

 Garncarstwo tematyczne

KURS I302.46

KURS I404.24 - POZIOM C1.1

KURS I210.09
(TEMAT: TALERZE)

termin: 07.10.2019 - 10.10.2019, 10 godz.
dzień/godz.: pon.-czw., 16:00 - 17:30, koszt: 35,00 €

termin: 17.09.2019 - 14.01.2020, 75 godz.
dzień/godz.: wt., czw., 17:30 - 20:00, koszt: 153,00 €

termin: 23.10.2019 - 06.11.2019
dzień/godz.: śr., 15:00 - 16:30, koszt: 15,00 €

 Taniec towarzyski dla początkujących

KURS I404.25 - POZIOM C1.2

KURS I210.10
(TEMAT: MASELNICZKI)

termin: 23.09.2019 - 15.01.2020, 75 godz.
dzień/godz.: pon., śr., 17:30 - 19:30, koszt: 153,00 €

termin: 27.11.2019 - 11.12.2019
dzień/godz.: śr., 15:00 - 16:30, koszt: 15,00 €

KURS I404.27 - POZIOM C2.1
termin: 16.09.2019 - 06.01.2020, 75 godz.
dzień/godz.: pon., śr., 17:00 - 19:30, koszt: 153,00 €

TESTY I EGZAMINY
 Egzamin certyﬁkatowy
„Język niemiecki jako obcy” B1 i B2 (telc)
Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej na 30 dni przed
terminem egzaminu.
terminy:
koszt:

sob., 21.09.2019, 9:00 - 16:00,
sob., 14.12.2019, 9:00 - 16:00
153,00 €

 Egzaminy certyﬁkatowe Instytutu Goethego
B2/C1/C2
Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej na 14 dni przed
terminem egzaminu.
terminy:

sob, 28.09.2019, 9:00 - 15:00, sob,
07.12.2019, 9:00 - 15:00

 Ceramika raku własnej roboty
KURS I210.11
termin: 31.08.2019 - 07.09.2019, 10 godz.
dzień/godz.: sob., 10:00 - 13:00, koszt: 33,00 €
KURS I210.12
termin: 26.10.2019 - 09.11.2019, 10 godz.
dzień/godz.: sob., 10:00 - 13:00, koszt: 33,00 €
KURS I210.13
termin: 30.11.2019 - 14.12.2019, 10 godz.
dzień/godz. sob., 10:00 - 13:00, koszt: 33,00 €

SPORT I TANIEC
 Body vital: Pilates, Yoganastik & Body Art
KURS I302.27
termin: 21.11.2019 - 30.01.2020, 12 godz.
dzień/godz.: czw., 19:00 - 20:00, koszt: 51,00 €

 Aroha® Training dla ciała i duszy
koszt:
poziom B1: 185,00 € (dla ucz. z zewnątrz: 245,00 €),
poziom C1: 207,50 € (dla ucz. z zewnątrz: 275,00 €),
poziom C2: 226,25 € (dla ucz. z zewnątrz: 300,00 €)

KURS I302.29 (DLA POCZĄTKUJĄCYCH)
termin: 05.11.2019 - 14.01.2020, 12 godz.
dzień/godz.: wt., 17:30 - 18:30, koszt: 51,00 €

KURS I205.02
termin: 25.10.2019 - 22.11.2019, 8 godz.
dzień/godz.: pt., 17:15 - 18:45, koszt: 27,00 €
KURS I205.03
termin: 10.01.2020 - 31.01.2020, 8 godz.
dzień/godz.: pt., 17:15 - 18:45, koszt: 27,00 €

 Tańce weselne
KURS I205.04
termin: 25.10.2019 - 22.11.2019, 8 godz.
dzień/godz.: pt., 17:15 - 18:45, koszt: 39,00 €

Więcej informacji (także w języku
polskim) oraz możliwość dokonania
zgłoszenia online na kursy na stronie
internetowej VHS we Frankfurcie
nad Odrą: www.vhs-frankfurt-oder.de

gazeta Słubicka

18

08/2019

25 września

Obwieszczenie Burmistrza Słubic
z dnia 9 września 2019 roku
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Burmistrz Słubic podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów
głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:

Nr obwodu
Granice obwodu głosowania
głosowania

1)
2)
3)
4)
5)

1)
2)
3)
4)
5)

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Słubice, ulice: aleja Niepodległości, Borówkowa, Brzozowa, Bukowa,
Folwarczna, Kunowicka, Kupiecka, Letnia, Malinowa, Nocznickiego, Obozowa,
osiedle Przemysłowe, Południowa, Powstańców Wielkopolskich, Poziomkowa,
Północna, Przedwiośnie, Rzepińska, Sosnowa, Sportowa, Strzelecka,
Transportowa, Widokowa, Wiosenna, Wschodnia, Zachodnia, Zimowa.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach,
aleja Niepodległości 23

2

Słubice, ulice: Kilińskiego, Kochanowskiego, Wandy, Wodna.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Słubicach, Kilińskiego 8

3

Słubice, ulice: 1 Maja, Adama Asnyka, aleja Młodzieży Polskiej, Dąbrówki,
Jedności Robotniczej, Konopnickiej, Kościuszki, Mirosławskiego,
plac Frankfurcki, Wrocławska.

Słubicki Miejski Ośrodek Kultury
w Słubicach, ul. 1 Maja 1

Lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych

4

Słubice, ulice: Kopernika od nr 1 do nr 17, od nr 60 do końca,
Księdza Augustyna Szamarzewskiego, Mickiewicza, Nadodrzańska, Wałowa.

Przedszkole Samorządowe nr 1 w Słubicach,
ul. Kopernika 62

Lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych

5

Słubice, ulice: Bolesława Chrobrego, Chopina, Kopernika od nr 18 do nr 59,
Księdza Piotra Wawrzyniaka.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Słubicach, hol,
Wojska Polskiego 1

Lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych

6

Słubice, ulice: Daszyńskiego, osiedle Słowiańskie, plac Sybiraków, Słowackiego

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
w Słubicach, ul. Jedności Robotniczej 18

Lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych

7

Słubice, ulice: Podchorążych, Reja, Słowiańska, Żeromskiego

Przedszkole Samorządowe nr 3 w Słubicach, ul. Podchorążych 3

8

Słubice, ulice: Paderewskiego, Sienkiewicza

Zespół Szkół Technicznych w Słubicach, aleja Niepodległości 13

9

Słubice, ulice: Bolesława Krzywoustego, Jana III Sobieskiego, Kanałowa,
Kazimierza Wielkiego, Królowej Jadwigi, Krótka, Narutowicza, plac Bohaterów,
Stanisława Augusta Poniatowskiego, Stefana Batorego, Władysława Łokietka,
Zygmunta I Starego, Żwirki i Wigury.

Przedszkole Samorządowe nr 2,
Narutowicza 17

Lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych

10

Słubice, ulice: plac im. Jana Pawła II, plac Przyjaźni, plac Wolności, Seelowska.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Słubicach,
ul. Wojska Polskiego 1, sala nr 18,

Lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych

11

Słubice, ulice: Akademicka, Bohaterów Warszawy, Józefa Piłsudskiego,
Konstytucji 3 Maja, od nr 67 do końca, Mariana Grabarskiego,
Wojska Polskiego, od nr 1 do nr 50, od nr 120 do końca

Przedszkole Samorządowe nr 4,
Bohaterów Warszawy 8

Lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych

12

Słubice, ulice: Kazimierza Jagiellończyka, Konstytucji 3 Maja od nr 1 do nr 66,
Mieszka I, osiedle Świerkowe, Piska, Staszica, Wincentego Witosa,
Władysława Jagiełły.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Słubicach, ul. Wojska Polskiego 38, sala nr 2

13

Słubice, ulice: Agrestowa, Arbuzowa, Aroniowa, Bratkowa, Brzoskwiniowa,
Czereśniowa, Daktylowa, Drzymały, Figowa, Gołębia, Gruszkowa, Grzybowa,
Jagodowa, Jaskółcza, Jastrzębia, Jeżynowa, Klonowa, Konwaliowa, Krucza,
Kukułcza, Kwiatowa, Liliowa, Lisia, Makowa, Morelowa, Oliwkowa, Ogrodowa,
Orzechowa, osiedle Krasińskiego, osiedle Wimar, Owocowa, Pomarańczowa,
Porzeczkowa, Prosta, Różana, Rysia, Sadowa, Sokola, Sowia, Szczecińska,
Śliwkowa, Truskawkowa, Tulipanowa, Wilcza, Winogronowa, Wiśniowa,
Wojska Polskiego od nr 51 do nr 119, Żurawia.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Słubicach, ul. Wojska Polskiego 38, sala nr 5

14

Sołectwa: Drzecin, Golice, Lisów, Nowe Biskupice, Nowy Lubusz,
Pławidło, Stare Biskupice.

Świetlica Wiejska w Drzecinie, Drzecin 30b,

15

Sołectwa: Kunice, Rybocice, Świecko.

Świetlica Wiejska w Rybocicach, Rybocice 20

16

Sołectwo Kunowice

Szkoła Podstawowa w Kunowicach, Kunowice ul. Słubicka 18

17

Słubice, ulica Nadodrzańska 6

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Szpital Powiatowy” w Słubicach,
Nadodrzańska 6

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
całkowitej niezdolności do pracy;
niezdolności do samodzielnej egzystencji;
zaliczeniu do I grupy inwalidów;
zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza
Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim najpóźniej do dnia 30 września 2019 r.
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania
ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy
posiadający orzeczenie organu rentowego o:
całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
całkowitej niezdolności do pracy;
niezdolności do samodzielnej egzystencji;
zaliczeniu do I grupy inwalidów;
zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Słubic najpóźniej do dnia 4 października 2019 r.
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 13 października
2019 r. od godz. 7:00 do godz. 21:00.

Lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych

Burmistrz Słubic ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Słubice:
położenie/obręb

numer powierzchnia
działki

nr księgi wieczystej

cena
wywoławcza

wadium

obręb 11 m. Rybocice

77/2

GW1S/00022132/9

42.000,00 zł

6.000,00 zł

0,1764 ha

Przetarg odbędzie się w dniu 7 listopada 2019 r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu
Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1. Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na II piętrze Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1 oraz
na stronie bip.slubice.pl i www.slubice.pl.
Dodatkowe informacje odnośnie ogłoszonego przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach
w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami i Architektury, pok. nr 219 na II piętrze, telefonicznie pod. nr tel. 095
737 20 49 od poniedziałku do piątku w godz. 8ºº – 16ºº lub drogą elektroniczną beata.nowakowska@slubice.pl.
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Słubice:
położenie/obręb

numer powierzchnia nr księgi wieczystej
działki

Słubice ul. Wincentego
177/12
Witosa obręb 1 m. Słubice

0,1594 ha

GW1S/00020567/3

cena wywoławcza wadium
nieruchomości
109.470,00 zł

15.000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 7 listopada 2019 r. (czwartek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu
Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1. Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na II piętrze Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1 oraz
na stronie bip.slubice.pl i www.slubice.pl.
Dodatkowe informacje odnośnie ogłoszonego przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami i Architektury, pok. nr 219 na II piętrze, telefonicznie pod.
nr tel. 095 737 20 49 od poniedziałku do piątku w godz. 8ºº – 16ºº lub drogą elektroniczną beata.nowakowska@
slubice.pl.
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Reklama

Dariusz Orłowski
tel. 602 370 562 (24h)
668 030 562
Cmentarz Komunalny
ul. Sportowa 2
69-100 Słubice

USŁUGI POGRZEBOWE
s.c.
Reklama

INFORMACJA
W Urzędzie Miejskim w Słubicach na okres 21 dni, wywieszono Zarządzenie Nr 318/2019 Burmistrza Słubic z dnia 5 września
2019 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy
Słubice przeznaczonych do oddania w najem na okres do 10 lat.
Lp. Położenie

Nr księgi wieczystej Nr
działki

Pow. użytkowa nieruchomości

Przeznaczenie
nieruchomości

Stawka
czynszu
netto*

Termin
wnoszenia
czynszu

1.

Słubice
ul. 1-go Maja 11

GW1S/00018799/1

715/22

6,66 m²

Pomieszczenie
gospodarcze

2,50 zł / m² / do 10 dnia
miesięcznie każdego miesiąca

2.

Słubice
ul. 1-go Maja 11

GW1S/00018799/1

715/22

6,15 m²

Pomieszczenie
gospodarcze

2,50 zł / m² / do 10 dnia
miesięcznie każdego miesiąca

3.

Słubice
ul. 1-go Maja 11

GW1S/00018799/1

715/22

6,15 m²

Pomieszczenie
gospodarcze

2,50 zł / m² / do 10 dnia
miesięcznie każdego miesiąca

4.

Słubice
ul. Narutowicza 32

GW1S/00018898/5

1088/11 5,73 m²

Pomieszczenie
gospodarcze

2,50 zł / m² / do 10 dnia
miesięcznie każdego miesiąca

5.

Słubice
ul. Paderewskiego 29 GW1S/00027621/9

542/56 3,98 m²

Pomieszczenie
gospodarcze

2,50 zł / m² / do 10 dnia
miesięcznie każdego miesiąca

6.

Słubice
Pl. Przyjaźni 27

GW1S/00008449/0 521/9

8,57 m²

Pomieszczenie
gospodarcze

2,50 zł / m² / do 10 dnia
miesięcznie każdego miesiąca

7.

Słubice
ul. Reja 6

GW1S/00005072/5 621/90

4,74 m²

Pomieszczenie
gospodarcze

2,50 zł / m² / do 10 dnia
miesięcznie każdego miesiąca

8.

Słubice
ul. Reja 9

GW1S/00000995/6 626/8

4,06 m²

Pomieszczenie
gospodarcze

2,50 zł / m² / do 10 dnia
miesięcznie każdego miesiąca

9.

Słubice
ul. Sienkiewicza 12

GW1S/00009890/3 603/7

5,24 m²

Pomieszczenie
gospodarcze

2,50 zł / m² / do 10 dnia
miesięcznie każdego miesiąca

10. Słubice
ul. Słowiańska 12

GW1S/00005161/6

619/33

21,91 m²

Pomieszczenie
gospodarcze

2,50 zł / m² / do 10 dnia
miesięcznie każdego miesiąca

Słubice
ul. Słowiańska 12

GW1S/00005161/6

619/33

8,49 m²

Pomieszczenie
gospodarcze

2,50 zł / m² / do 10 dnia
miesięcznie każdego miesiąca

GW1S/00010615/2

697/25

3,50 m²

Pomieszczenie
gospodarcze

2,50 zł / m² / do 10 dnia
miesięcznie każdego miesiąca

11.

12. Słubice
ul. Wodna 1

* Do stawki czynszu netto zostanie doliczona obowiązująca stawka podatku od towarów i usług VAT.

INFORMACJA
W Urzędzie Miejskim w Słubicach na okres 21 dni, wywieszono Zarządzenie Nr 319/2019 Burmistrza Słubic z dnia 5 września
2019 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy
Słubice przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat.
Lp. Położenie

Nr księgi wieczystej

Nr
działki

Pow. użytkowa
nieruchomości

Przeznaczenie
nieruchomości

Stawka
czynszu
netto*

Termin
wnoszenia
czynszu
do 10 dnia

1.

Słubice,
ul. Narutowicza 18 GW1S/00005185/0

335/58

11,76 m²

garaż

3,00 zł / m² / każdego
miesięcznie miesiąca

2.

Słubice,
ul. Narutowicza 18 GW1S/00005185/0

335/58

18,33 m²

garaż

3,00 zł / m² / każdego
miesięcznie miesiąca

3.

Słubice,
ul. Żeromskiego
18

683/58 13,13 m²

garaż

3,00 zł / m² / każdego
miesięcznie miesiąca

do 10 dnia

do 10 dnia

GW1S/00001535/1

* Do stawki czynszu netto zostanie doliczona obowiązująca stawka podatku od towarów i usług VAT.
Reklama

INFORMACJA
W Urzędzie Miejskim w Słubicach na okres 21 dni, wywieszono Zarządzenie Nr 315/2019 Burmistrza Słubic z dnia 5 września
2019 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słubice przeznaczonej do oddania w najem na okres do 3 lat.
Lp. Położenie

1.

użytkowa
Nr księgi wieczystej Nr działki Pow.
nieruchomości

Słubice, SCOP
ul. Piłsudskiego GW1S/00026906/4
3-4, lok. nr 2

1275

10,79 m²

Przeznaczenie
nieruchomości

Stawka
czynszu
netto*

Lokal użytkowy
- biuro

0,50 zł
do 25 dnia
/ m² /
każdego miesiąca
miesięcznie

* Do stawki czynszu netto zostanie doliczona obowiązująca stawka podatku od towarów i usług VAT.

Reklama

Termin
wnoszenia
czynszu

gazeta Słubicka
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Kultura? Bez granic!

Stephan Graf v. Bothmer:
Stan & Olli (Flip i Flap)
06.10, 15:00, niedziela, Forum Kleista

Stand-Up: Abelard Giza
w programie „Piniata”
05.10, 17:00 i 20:00, piątek, SMOK Słubice, Klub Prowincja
Ze swoim najnowszym programem wystąpi
Abelard
Giza.
Urodzony w 1980
r. w Gdańsku.
Stand-uper, scen
- arzysta, autor
tekstów komediowych. Lider Kabare - tu Limo (1999-2014) z którym zdobył
liczne nagrody i popularność. Twórca programów stand-upowych „Pro - teus Vulgaris“, „Ludzie, trzymajcie kapelusze“, „
Numer 3“ oraz serialu „Kryzys“. Aktualnie jeździ z programem
„Pi - niata“. Przed Abelardem wystąpi i poprowadzi cały wie czór Jacek Stramik.
Bilety: 60,00 / 70,00 zł

Wystawa dinozaurów: Dino Expo
05.10, 13:00 – 18:00, sobota i 06.10, 10:00 – 18:00, niedziela,
Hala Brandenburska
Przeżyjcie
podroż w czasie
przez świat preh i s to r yc z nyc h
postaci,
ktore
zamieszkiwały
Ziemię
dawno
temu. Dzięki naszym w pełni ruchomym i wydającym dźwięki postaciom dinozaurow nasza
wystawa sprawia wrażenie bardzo realistycznej. Zarowno
młodsi, jak i starsi znajdą tu wiele do odkrycia i nauczenia się.
Co godzinę jeden z naszych pracownikow wskoczy w stroj dinozaura i zaprezentuje mały pokaz. W jednej z sal znajdziecie
kącik dokumentacyjny, w ktorym wyświetlane będą ciekawe
filmy. Dlanajmłodszych przygotowaliśmy przejażdżkę na mobilnym dinozaurze oraz dinozaurowy zamek dmuchany.
Bilety: 9,00 / 7,00 € / bilet rodzinny 28,00 €

1. Koncert Klasyki Wiedeńskiej
06.10, 11:00, niedziela, Filharmonia „C. Ph. E. Bach“

Zapraszamy
na
podroż do czasów
kina
niemego,
w których zawód
akompaniatora
filmowego pełnił
niezwykle istotna
rolę. Jako taper
wystąpi Stephan
Graf von Bothmer,
na którego przedstawienia z muzyką do kina niemego przychodzą tłumy widzow na całym
świecie. W warstwie filmowej nie zabraknie klasykow slapsticku: Stana Laurela & Olivera Hardy‘ego, znanych jako Flip
i Flap, którzy wciąż na nowo wplątują się w karkołomne sytuacje, siejąc chaos i zniszczenie.
Bilety: 20,00 / 18,00 / 10,00 € / bilet rodzinny 40,00 €
Bilety dostępne również w ofercie abonamentowej.

2. Koncert Filharmoniczny
11.10, 19:30, piątek, Filharmonia „C. Ph. E. Bach“
V Symfonia Beethovena jest jednym
z
najpopularniejszych dzieł muzyki
klasycznej nie tylko
ze względu na słynny
motyw początkowy.
Do dziś wielu doszukuje się w tej dramatycznej
„Symfonii
Losu“ szczególnych interpretacji. Czy Beethoven myślał przy
niej o Immanuelu Kancie, który przekonywał, by traktować
los, jako coś, co samemu można ukształtować? Czy jest to wyłącznie
kwestia chęci i woli? Duże wątpliwości miał tu Maurice Ravel,
przede wszystkim wtedy, gdy kilkoro jego przyjaciół poległo
w I wojnie światowej. Suitą „Le Tombeau de Couperin“ na swój
sposób uczcił ich pamięć. Po niej usłyszymy III Koncert fortepianowy Beli Bartóka z należącym do najlepszych pianistów
na Węgrzech Deszö Ránkim przy fortepianie.
Na wszystkie koncerty Brandenburskiej Orkiestry Państwowej
w kasie SMOK dostępne są czeki koncertowe w cenie 20 zł.

Koncert: Pidżama Porno
11.10, 20:00, piątek, SMOK Słubice, Klub Prowincja
Pidżama
powstała w 1987
roku z inicjatywy
Grabaża
(Krzysztofa Grabowskiego) oraz
Kozaka (Andrzeja
Kozakiewicza).
Wkrótce
dołączyli do nich
kolejni muzycy,
a dwa lata później ukazał się debiutancki album formacji zatytułowany „Ulice jak stygmaty’. Kolejny krążek „Futurista”
Marcin Świetlicki określił mianem „cudownie odnalezionego,
brakującego łańcuszka w polskim rocku”.
Mimo to zespół w 1995 roku rozpadł się. Reaktywacja Pidżamy
przypada na drugą połowę lat 90. Od tego czasu niemal każde
wydawnictwo Grabaża i spółki witano z dużym zainteresowaniem i radością. Od września 2014 roku Pidżama Porno funkcjonuje jako trio. w składzie: Grabaż, Kozak i Kuzyn. Jesienią
2019 roku ukaże się nowy album, z którym zespół wyruszy
w trasę promującą.
Bilety: 65,00 / 75,00 zł

Ignaz Pleyel założył 1807 r. w Paryżu słynną fabryke fortepianów. Był jednak właściwie kompozytorem, pochodził z Austrii i tam też dał się poznać jako wyjątkowo utalentowany
uczeń Josepha Haydna. Również Mozart, którym rozpoczniemy ten wieczór, interesował się dziełami
Pleyela. W ramach rozpoczęcia serii koncertów „Klasyki Wiedeńskiej“ najlepiej będzie można porównać, jak blisko Haydna
brzmią jego dzieła. Po Symfonii F-dur Pleyela usłyszymy bowiem słynną Symfonię Haydna „Z uderzeniem w kocioł“, którego brzmienie kompozytor umieścił tam, gdzie jego muzyka
jest szczególnie delikatna.
Na wszystkie koncerty Brandenburskiej Orkiestry Państwowej
w kasie SMOK dostępne są czeki koncertowe w cenie 20 zł

2. Niedzielny poranek muzyczny
20.10, 11:00, niedziela, Filharmonia „C. Ph. E. Bach“
Muzyka poważna
czy lekka? George
Gershwin był jak
Mozart, nie rozumiał, dlaczego ambitna muzyka nie
mogłaby być jednocześnie wesoła i porywająca. O tym,
jak poważna może

08/2019

25 września

być rozrywka i jak zajmujące mogą być poważniejsze dźwięki
George‘a Gershwina, przypomną muzycy Monkfish Trio oraz
ich goście. Tym nieco innym, bardziej żywiołowym rodzajem
koncertu kameralnego ukłonią się amerykańskiej legendzie,
która swoją „Błękitną Rapsodią“ ukształtowała amerykańską
muzykę współczesną i z wielkim powodzeniem pisała komedie muzyczne. Gershwin był przy tym tak genialny, że jako
pierwszy otrzymał nagrodę Pulitzera za komedię muzyczną
(„Of Thee I Sing“).
Bilety: 21,00 €

Eﬃ Briest
– Rapsodia pisana piaskiem
23.10, 19:30, środa, Forum Kleista
Sandtheater Berlin
należy nie tylko w samych Niem - czech
do najbardziej renomowanych grup
teatralnych
malujących
piaskiem.
Najlepsi w swojej
dziedzinie artyści zabiorą publiczność do
fascynującego świata
obrazów, które powstają na żywo przed
oczami
widzów.
Szczególną atrakcją
tegorocznych
Dni
Kleista będzie premiera przygotowanej
przez Sandtheater powieści społeczno-obyczajowej Theodora
Fontane »Effi Briest«, w wielkich obrazach i bez słów. Przedstawieniu muzycz - nie towarzyszyć będzie Euphoria Orchestra
oraz wirtuoz akordeonu Aydar Gaynullin.
Bilety: 25,00 / 23,00 €
Bilety dostępne również w ofercie abonamentowej

3th Anniversary Sick Rabbits Crew
with Westbam The Risky Sets
26.10, 20:00, sobota, SMOK Słubice, Klub Prowincja
The Sick Rabbits Crew powraca aby świętować swoje
3 Urodziny! Gościem specjalnym będzie prawdziwa
ikona muzyki klubowej i „Ojciec Chrzestny” takich mu zycznych festiwali jak Mayday,
Love Parade, czy Nature One
– Westbam! Usłyszycie jego
legendarne hity takie jak: „
Agharta”, „ New World Order”,
„Datapop”… i wiele wiele innych. Tego wieczoru zagrają
również: Cherry aka Break’n’Tune (Szczecin), Jaykosy
(Berlin), Martin Telemann
(Berlin), Luke Weedsmoker
(Słubice) oraz Mr. Electro (Katowice)
Bilety: 55,00 / 65,00 zł

Miejskie komentarze
08.09 - 13.10.19, Brandenburskie Muzeum Sztuki Współczesnej, Packhof
Brandenburskie
Muzeum
Sztuki
Współczesnej odpowiada wystawą
„Miejskie komentarze” na bieżące
debaty i dyskusje
wokół przestrzeni
publicznej i miejskiej we Frankfurcie nad Odrą.
Wystawę zainauguruje pięciu artystów z Berlina, Frankfurtu
nad Odrą i regionu Brandenburgii, którzy rzucą spojrzenie
na sztukę w przestrzeni publicznej, jej struktury architektoniczne oraz puste i otwarte przestrzenie w mieście. Skupią się
przy tym głównie na utopijnym (przestrzenno-strukturalnym)
potencjale terenów poprzemysłowych, a także na projektach
wyrwanych z dawnego kontekstu przez zaawansowaną rewitalizację miasta.
Bilety: 4,00 / 3,00 €

