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16 października, w przedszkolu samorządowym nr 2, świętowano urodziny tej placówki, do której od ubiegłego roku 
chodzą też niemieckie dzieci. Dyrektorka Małgorzata Tomala zaprosiła na tę uroczystość oprócz dzieci, także ab-
solwentów przedszkola, nauczycielki, które były związane z nim przez lata, a także władze gminy i przedstawicieli 
innych placówek oświatowych. Dzieci przygotowały na tę okazję m.in. pokaz mody, przypominając co się nosiło 
w szalonych latach 70., czy późniejszym okresie, gdy królowały dresy... Był też tort urodzinowy i mnóstwo innych 
atrakcji. Na 6-7 stronie fotorelacja z tej uroczystości. 

(beb) 

Pinokio stuknęła 50! 

Gdyby nie natychmiastowa pomoc dwóch prze-
chodniów: Bogdana Andrzejewskiego i radnego 
Piotra Kiedrowicz, Niemiec, który zasłabł w Słubi-
cach mógłby tego nie przeżyć. Do dramatycznego 
zdarzenia doszło 24 października.   str. 2

W końcówce października 
gmina sprawiła radość 
mieszkańcom remontując 
kolejne drogi. 
  str. 2

W ramach kampanii społecznej 

"Zgnieć śmieć" gmina kupiła 

1000  zgniatarek do butelek 

plastikowych i puszek, które 

rozdaje mieszkańcom.   str. 3
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Gloria Adomarus! 
Nasz chór śpiewa już 25 lat

6 listopada w auli Collegium Polonicum odbył się koncert podsumo-
wujący 25 lat działalności chóru Adoramus, który nieprzerwanie pro-
wadzi Barbara Weiser-Lada.  

 Asfaltem do domu 
W końcówce października gmina sprawiła radość mieszkańcom, 
remontując kolejne drogi.  Teraz po gładkiej jak stół asfaltowej na-
wierzchni do swoich domów dojechać mogą mieszkańcy Świecka, 
Golic i ul. Nocznickiego w Słubicach. 

Słubiczanie uratowali 
umierającego 

mężczyznę
Gdyby nie natychmiastowa pomoc dwóch 
przechodniów: Bogdana Andrzejewskiego 
i radnego Piotra Kiedrowicz, Niemiec, który za-
słabł w Słubicach mógłby tego nie przeżyć. Do 
dramatycznego zdarzenia doszło 24 paździer-
nika na parkingu marketu Mila. 

Święto 
nauczycieli? 

Były nagrody!

– Drogi, drogi i  jeszcze raz drogi 
– podkreśla burmistrz Tomasz Ci-
szewicz i  przyznaje, że w  ostatnim 
czasie poszło na ten cel sporo pie-
niędzy. Pod koniec października 
z  budżetu wysupłano blisko 200 
tys. zł, dzięki czemu można było 
poprawić jakość dojazdu do wielo-
rodzinnego bloku w  Świecku, do 
remizy przy ul. Jasnej w  Golicach 
i  budynków przy końcówce Nocz-
nickiego. Krzysztof Rogoziński, 
który zajmuje się w magistracie dro-
gami, tak jak burmistrz, cieszy się 
z  każdego kawałka nawierzchni. – 
Naprawdę ten rok był bardzo dobry 

– mówi i  wylicza inne drogowe 
inwestycje w  Słubicach. Latem zo-
stały wybudowane drogi przy Ka-
zimierza Wielkiego i  odcinek ul. 
Zygmunta Starego. Były to drogi 
gruntowe, została na nie położona 
kostka brukowa. Przebudowana 
została też droga przy Bohaterów 
Warszawy. Z ulicy zniknął bruk, na 
który narzekali kierowcy, a  pojawił 
się asfalt. Asfaltowy dywanik po-
jawił się też latem na części ul. Pół-
nocnej (osiedle Zielone Wzgórza), 
na fragmencie Powstańców Wiel-
kopolskich i  przy Szkole Podsta-
wowej nr 1. Dwie drogi zbudowano 

także w  Świecku: jedną przy bo-
isku, drugą przy świetlicy wiejskiej. 
W Kunowicach utwardzona została 
Diamentowa na osiedlu Widok, 
Srebrna oraz fragment drogi na os. 
Słonecznym i  Jeziorna. W  Drze-
cinie na bruk prowadzący do świe-
tlicy też wylano asfalt, podobnie 
jak na drogę gruntową na osiedlu 
mieszkaniowym w  Starych Bisku-
picach. Remontu doczekała się też 
ul. Wodna w Golicach. Na te letnie 
inwestycje poszło ponad 1,1 mln zł. 
W  całym roku na drogi gmina wy-
dała ponad 1,5 mln zł. 

(beb)
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Krzysztof Rogoziński z radością patrzy na nową drogę w Świecku.Remontu doczekała się też końcówka Nocznickiego.

Burmistrzowie Tomasz Ciszewicz 
i  Roman Siemiński zaprosili  14 
października do magistratu przed-
stawicieli szkół i  przedszkoli. 
Okazją był Dzień Edukacji Naro-
dowej. Z  tego powodu najlepszych 
pedagogów nagrodzono zarówno 
w  gminie, jak również na gali 
w  Gorzowie. W  Teatrze Osterwy  
były dwie przedstawicielki naszej 

Na ten wyjątkowy dzień chór przygo-
tował też wyjątkową porcję muzyki. 
W  programie znalazła się „Gloria” 
Antonio Vivaldiego i „Gospel Mass” 
Roberta Raya. Wykonawcami byli: 
Katarzyna Penkala (sopran), Mag-
dalena Iłowska (mezzosopran), 
frankfurckie chóry: Heavenly Voices 
oraz Singakademie i  oczywiście 
słubicki Adoramus. Towarzyszyła 

im  Orkiestra Symfoników Bydgo-
skich, którą dyrygowali: Barbara 
Weiser-Lada i  Wojciech Kuczyński. 
Chór Adoramus jest znany nie tylko 
w  Polsce, ale też za granicą, gdzie 
wielokrotnie koncertował. To z tego 
chóru wywodzą się osoby, które zaj-
mują się zawodowo śpiewaniem, 
m.in. Patryk Rymanowski, związany 
z  Teatrem Wielkim w  Łodzi, tenor 

Tą informacją podzielił się z  nami 
portal slubice24.pl. W  jednym 
z  zaparkowanych obok sklepu sa-
mochodów zasłabł mężczyzna, 
obywatel Niemiec. Mężczyznę, ca-
łego sinego i  mającego problemy 
z  oddychaniem, zastała w  samo-
chodzie jego żona, która akurat 
wracała z  zakupów. Zaczęła roz-
paczliwie wzywać pomocy. Do 
auta błyskawicznie doskoczyło 
dwóch przechodzących obok słu-
biczan, którzy wyciągnęli poszko-
dowanego z  samochodu. Niestety 
puls był już ledwo wyczuwalny, 
mężczyzna przestał oddychać. Po 

sprawdzeniu drożności dróg odde-
chowych natychmiast podjęli akcję 
reanimacyjną – masaż serca oraz 
sztuczne oddychanie. W  między-
czasie ktoś ze zgromadzonych obok 
osób wezwał karetkę. Po trwającej 
kilka minut reanimacji mężczyzna 
odzyskał przytomność, wróciła 
akcja serca i  zaczął samodzielnie 
oddychać. Po chwili zjawiła się ka-
retka, które zabrała go do szpitala 
w  Słubicach. Tam udzielono mu 
dalszej pomocy. Mężczyzna przeżył 
i  został przetransportowany do 
szpitala w Niemczech.

(beb) 

Bartosz Borula, laureat m.in. presti-
żowej nagrody im. Giulio Perottiego 
w  I  Międzynarodowym Konkursie 
Wokalnym organizowanym kilka 
lat temu w  Ueckermünde, który 
śpiewa w operze niemieckiej czy ba-
ryton Grzegorz Sobczak, absolwent 
Poznańskiej Akademii Muzycznej, 
związany obecnie z operą w Lubece.

(beb)   

gminy: Jolanta Skręty, dyrektor Ze-
społu Administracyjnego Oświaty 
w Słubicach, która sprawuje pieczę 
nad naszymi placówkami oświa-
towymi, jak również dyrektorka 
szkoły podstawowej w  Golicach 
Teresa Wieczorek. Obie zostały 
uhonorowane medalami Komisji 
Edukacji Narodowej.

(beb)
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Agnieszka Konopka była jedną z nauczycielek zaproszonych do gminy. 

Fot. Archiwum chóru
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Gmina likwiduje uciążliwy 
przystanek przy kościele 
i buduje nowy 

Do połowy grudnia przy ul. Konopnickiej, koło dawnego przedszkola 
Pinokio, zostanie zbudowany nowy przystanek autobusowy, z wiatą 
dla pasażerów. Oświetlony i co ważne, nie kolidujący z ruchem na tej 
ulicy. Dzięki temu będzie można zlikwidować niebezpieczny i uciążli-
wy przystanek przy ul. 1 Maja, koło kościoła NMP Królowej Polski.  

Zgnieć śmieć! To się opłaca 
W środę, 21 października, w parku przy placu Przyjaźni, rozpoczęliśmy kampanię „Zgnieć śmieć i dbaj o środowisko”.
Mieszkańcom rozdawaliśmy zgniatarki do plastikowych butelek i puszek. Wystarczyło wypełnić ankietę, 
która podpowie nam, co zrobić, żeby więcej słubiczan segregowało odpady. 

Mieszkańcy 
Nowego Lubusza 

będą mieli 
większą świetlicę

Mieszkańcy sołectwa Nowy Lubusz popro-
sili o zgodę, żeby znajdującą się przy świe-
tlicy zakrystię zaadaptować na ich potrzeby. 
Zakrystia sąsiaduje z kaplicą, ale parafi a Św. 
Ducha nie miała nic przeciwko temu. Gmina 
też. Co więcej urząd da pieniądze na remont. 

– Bardzo się cieszę, że wybrany już 
został wykonawca, lokalna fi rma 
Bogdana Dyby, który wygrał prze-
targ i  będzie na zlecenie gminy 
wykonywał tę inwestycję – mówi 
burmistrz Tomasz Ciszewicz. Ża-
łuje, że nie udało się namówić do 
partycypowania w  kosztach wła-
ściciela drogi – Generalnej Dy-
rekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 
– Mimo to będziemy realizować 
tę inwestycje z  własnego budżetu 

i  przeznaczamy na nią 72 tys. zł. 
Jestem przekonany, że warto wydać 
te pieniądze, bo będzie to z  korzy-
ścią dla wszystkich. Nie będzie już 
korków przy kościele, bo gdy na 
tamtym przystanku zatrzymywał 
się autobus, inne samochody 
z  powodu braku zatoki, nie były 
w  stanie go wyminąć – dodaje. 
Opowiada, że przy Konopnickiej, 
taka zatoka zostanie zbudowana, 
dlatego przystanek w żaden sposób 

nie wpłynie na ruch odbywający 
się na tej ulicy. Burmistrz przy-
znaje, że do budowy nowego przy-
stanku przymierzał się od dawna, 
ale gmina miała sporo problemów 
z  uzyskaniem  wszelkich doku-
mentów potrzebnych do ubiegania 
się o  pozwolenie na budowę. – 
W końcu po trzech latach naszych 
starań ta sprawa znajdzie swój fi nał 
– cieszy się T. Ciszewicz.  

(beb) 

– Kaplica oczywiście zostaje, a je-
dynie chcemy zrezygnować z zachry-
stii, która nie jest niezbędna – mówi 
sołtys Nowego Lubusza Marcin 
Kalinowski. Podkreśla, że miesz-
kańcom zależało na tej zmianie, bo 
przy różnych spotkaniach w  świe-
tlicy bywało za ciasno. Jak informuje 
Barbara Banaśkiewicz, naczelnik 
wydziału administracyjnego słubic-
kiego Urzędu Miejskiego, moderni-
zacja obejmie m.in. powiększenie 
sali głównej poprzez wyburzenie 
istniejących ścianek, likwidację 
podestu i  wyrównanie poziomu 

podłóg, doprowadzenie wody z  po-
mieszczenia sanitarnego do kuchni, 
a  także malowanie ścian. – Te nie-
wielkie, a  jakże ważne z  punktu 
widzenia mieszkańców prace re-
montowe, jakie przeprowadzone 
będą jeszcze w  tym roku, poprawią 
funkcjonalność świetlicy i  umoż-
liwią większej liczbie mieszkańców 
uczestnictwo w życiu społeczno-kul-
turalnym wsi – podkreśla B. Banaś-
kiewicz. Świetlica jest też miejscem 
spotkań dzieci, które mogą tu roz-
wijać swoje pasje.

(beb)

– Bardzo fajna ta zgniatarka – chwa-
liła Izabela Jednoróg, jedna z miesz-
kanek Słubic, którą zainteresowała 
gminna kampania. Takich zgnia-
tarek rozdaliśmy w pierwszym dniu 
naszej akcji prawie 80, a  w  sumie 
rozdamy tysiąc! Będziemy to robić 
do końca listopada, spotykając się 
z  mieszkańcami w  różnych miej-
scach. Dotychczas pracownicy 
Fundacji na rzecz Collegium Polo-
nicum, której gmina zleciła prze-
prowadzenie kampanii, byli m.in. 
w Gimnazjum nr 1 i w Gimnazjum 
nr 2, a także w Urzędzie Miejskim, 
gdzie rozdawali zgniatarki i  roz-
mawiali z  mieszkańcami na temat 
segregacji odpadów. W  szkołach 
były m.in. zajęcia z  ekologii.  Ko-
lejne spotkania zaplanowano na: 
10 listopada (Urząd Miejski, od 
9.00 do 12.00), 14 listopada (plac 
Przyjaźni od 9.00 do 14.00), 17 i 24 
listopada (Urząd Miejski, od 10.00 
do 13.00). 30 listopada (12.00-
16.00) w  Collegium Polonicum 
odbędzie się fi nał akcji z udziałem 
uczniów i ich rodzin. W programie 
m.in. zawody o  tytuł najbardziej 
ekologicznej szkoły oraz warsztaty 

z  recyklingu i  upcyklingu (jest to 
forma przetwarzania wtórnego od-
padów, w wyniku którego powstają 
produkty o  wartości wyższej niż 
przetwarzane surowce – np. meble 
z palet). 
Korzyści ze zgniatania odpadów

• 1 niezgnieciona plastikowa 
butelka zajmuje tyle miejsca 
w śmietniku, ile 14 zgniecionych

F
o

t.
 B

ea
ta

 B
ie

le
ck

a
 

• dbamy o środowisko
• wyrzucamy śmieci nawet 5 razy 

rzadziej
Organizatorami kampanii są: Urząd 
Miejski, Przedsiębiorstwo Usług Ko-
munalnych i  Zakład Usług Wodno-
-Ściekowych. Gmina przeznaczyła 
na tę kampanię ponad 50 tys. zł. Pa-
tronat medialny nad nią ma portal 
słubice24.pl i telewizja HTS.

(beb)



4 gazeta Słubicka   10/2015   6 listopada

Burmistrz nadal 
walczy o regionalny 
ekspres do Poznania 

Tomasz Ciszewicz spotkał się pod koniec października  w Urzędzie 
Marszałkowskim z członkiem zarządu województwa lubuskiego 
Alicją Makarską. Rozmowa dotyczyła m.in. przywrócenia transgra-
nicznego połączenia kolejowego między Frankfurtem, Słubicami  
i Poznaniem, a także gospodarki śmieciowej w gminie i przyszłego 
kontraktu lubuskiego dla  grupy G-8, której współzałożycielem była 
nasza gmina.

Dzięki pomocy gminy 
policjanci będą 

skuteczniejsi
Blisko 9,5 tys. zł przeznaczyła gmina m.in. na zakup narkotestów, 
testera trzeźwości i innych rzeczy, które wpłyną na poprawę bezpie-
czeństwa mieszkańców. 26 października burmistrz Tomasz Cisze-
wicz przekazał je komendantowi powiatowej policji w Słubicach Ra-
fałowi Wawrzyniakowi. 

Radość rodziców, przy 
przedszkolu większy parking

– Test narkotykowy pozwala niemal 
od ręki sprawdzić, czy mamy do 
czynienia z  osobą, która jest pod 
wpływem środków odurzających – 
mówił komendant. Gmina kupiła 
policji 43 takie narkotesty. Z  ich 
pomocą, pobierając jedynie ślinę, 
można w  ciągu zaledwie kilku 
minut wykryć 6 głównych grup nar-
kotykowych i dodatkowo ok. 150 ich 
pochodnych. 

Policja dostała też od gminy tester 
trzeźwości, szybki i  prosty w  ob-
słudze bezkontaktowy przyrząd 
(pomiar odbywa się bez ustnika) 
ze wskaźnikiem obecności lub nie-
obecności alkoholu w wydychanym 
powietrzu. Można dzięki niemu 
w  krótkim czasie skontrolować 
na przykład kierowców stojących 
w korku lub na światłach. 

Samorząd przekazał też poli-
cjantom drobny sprzęt, który ułatwi 
im pracę. Trafi  on do wydziału 
prewencji oraz do wydziału ruchu 
drogowego. – Regularnie, w  miarę 
możliwości, wspieramy policje, bo 
chodzi przecież o  bezpieczeństwo 
naszych mieszkańców – podkreślił 
burmistrz. 

(beb) F
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Regionalne ekspresy: „Schmidt” 
z  Frankfurtu i  Słubic do Poznania 
oraz „Kowalski”  z  Poznania do 
Słubic i  Frankfurtu, z  których ko-
rzystało wielu mieszkańców, przed-
siębiorców, a  także studiująca na 
pograniczu młodzież, kursowały 
z  przerwami od kilku lat. Cieszyły 
się powodzeniem, bo oprócz dro-
gich pociągów Intercity, dawały 
jedyną możliwość dostania się do 
Poznania bez przesiadki. Połączenie 
uruchomiły wspólnie Przewozy Re-
gionalne i niemiecki przewoźnik DB 
Regio, który dostarczył nowoczesne 
szynobusy. Przerwy w  kursowaniu 
pociągów wynikały z tego, że Prze-
wozy Regionalne miały problemy 

z  dotacjami z  Ministerstwa Infra-
struktury i  Rozwoju na kursy mię-
dzynarodowe.  To spowodowało, że 
1 września pociągi znów „wypadły  
z  torów”. Burmistrz Tomasz Cisze-
wicz robi wszystko, żeby na nie 
wróciły. Już w  sierpniu, gdy dostał 
wiadomość o  planach zamknięcia 
tej linii, wspólnie z  nadburmi-
strzem Frankfurtu Martinem Wilke 
skierowali do ministerstwa w War-
szawie petycję przekonując, że li-
kwidacja połączenia negatywnie 
wpłynie na współpracę polsko-nie-
miecką, która rozwija się bardzo 
dobrze na wielu płaszczyznach. To 
póki co nie przyniosło rezultatów.  – 
Dlatego między innymi poprosiłem 

o spotkanie z przedstawicielem za-
rządu województwa, żeby kolejny 
raz upomnieć się o to połączenie – 
mówi burmistrz. Podczas spotkania 
w Zielonej Górze T. Ciszewicz usły-
szał, że urząd marszałkowski widzi 
potrzebę istnienia linii, ale ma 
ograniczone środki, żeby do niej 
dokładać.  – Będzie jednak rozma-
wiał o  dofi nansowaniu tych połą-
czeń  z   urzędem marszałkowskim 
w  Poznaniu – cieszy się burmistrz. 
Z  wicemarszałek A. Makarską po-
ruszył też dwa inne, bardzo ważne 
dla gminy tematy:  gospodarki 
śmieciowej w  gminie i  przyszłego 
kontraktu lubuskiego. 

(beb) 

– Na prośbę rodziców powiększy-
liśmy parking przy „czwórce” po-
nieważ nie zawsze można tam było 
znaleźć wolne miejsce, żeby zapar-
kować samochód gdy odbiera się 
dziecko z  przedszkola – mówi bur-
mistrz Tomasz Ciszewicz o  zakoń-

czonej niedawno inwestycji. Gmina 
wydała na nią ok. 30 tys. zł, ale 
uzyskała przy przedszkolu Krasnal 
Hałabała, które mieści się przy ul. 
Bohaterów Warszawy, 10 dodatko-
wych miejsc parkingowych.

(beb) 

Reklama

Najwi´ksza firma us∏ug 
hotelarskich w Niemczech 
i bezpoÊredni pracodawca 
poszukuje

pokojówek / pokojowych 
oraz kierowników zespo∏u

do Hotelu po∏o˝onego w centrum Berlina!

Wymagana jest tylko znajomoÊç j´zyka 
niemieckiego lub angielskiego w stopniu 

komunikacyjnym. 

Op∏ata za godzin´ wynosi 9,55 euro.

5 dni roboczych w tygodniu, 
weekendy na przemian.

Rozmowy kwalifikacyjne tylko we wtorki i piàtki 
od godz. 10:00 do 15:00.

Kontakt: 3B Berlin Premium Hotelservice GmbH
   Blücherstraße 22, 10961 Berlin

Na Paƒstwa zg∏oszenia czeka 
mowiàca po polsku Pani Syrovatska 

pod nr tel.: +49 177 2332961 
lub +49 30 6003 16612

Na drogę do cmentarza 
w Kunowicach wylano asfalt 

Gmina zrobiła niespodziankę 
mieszkańcom sołectwa i  tuż przed 
uroczystością Wszystkich Świę-
tych zleciła remont części ul. Je-
ziornej  prowadzącej do cmentarza. 
W piątek, na ok. 100 metrowym od-

cinku, wylano asfalt, dzięki czemu 
łatwiej i  wygodniej mieszkańcy 
mogli dojść i  dojechać do grobów 
bliskich. Droga kosztowała gminę 
ponad 25 tys. zł. 

(beb)
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Kto tym razem okaże się „m iastoczuły”?
Stowarzyszenie FSL-Aktywni dla Powiatu po raz trzeci wyda kalendarz ze zdjęciami osób, które swoją pasją i dobrą 
energią potrafi ą zarażać innych. – Mamy już pierwsze zgłoszenia, a na kolejne czekamy do 20 listopada – mówi szef 
stowarzyszenia Robert Tomczak. Kalendarz Miastoczułych – Aktywni dla Słubic jest akcją charytatywną. W ubiegłym 
roku pieniądze zebrane podczas wernisażu, na którym zaprezentowano kalendarz, przeznaczono na oddział dziecięcy 
słubickiego szpitala. 

– W tym kalendarzu, który wymy-
ślił Łukasz Kozłowski z  naszego 
stowarzyszenia, pokazujemy ludzi 
aktywnych, z pasjami, którzy robią 
coś, z czego nasze miasto może być 
dumne, z  czego mogą być dumni 
nasi mieszkańcy i w końcu, z czego 
mogą być dumni oni sami –   mówi 
R. Tomczak. Wyboru osób, które 
trafi ą na kartki kalendarza na 
przyszły rok dokona kapituła skła-
dająca się z dotychczasowych Mia-
stoczułych. Swojego kandydata 
zgłosić może każdy. Wystarczy 
podać nazwisko takiej osoby 
i krótkie uzasadnienie. Zgłoszenia 
przyjmuje R. Tomczak (mailowe: 
ROBSONSPORT@WP.PL lub tele-
foniczne – 601 641 504). 

Kapituła wybierze tradycyjnie 
12 Miastoczułych (można zgłaszać 
także osoby, które już w  tym ka-
lendarzu były). Zrobi to do 25 listo-
pada, a  ok. 10 grudnia fotografk i 
związane ze stowarzyszeniem: Ewa 
Rydzewski z  Frankfurtu nad Odrą 
i  słubiczanka Elżbieta Tomczak, 
zrobią zdjęcia tegorocznym bo-

haterom kalendarza. Na początek 
roku zaplanowano jego prezentację 
podczas wernisażu w  Słubickim 
Miejskim Ośrodku Kultury. 

W ubiegłym roku miano Miasto-
czułych zyskali: Jerzy Grabowski, 
działacz sportowy, Dorota Rutka, 
nauczycielka, organizatorka 
m.in. spływów kajakowych i  ko-
ordynatorka polsko-niemieckich 
projektów, Daniel Szurka, prezes 
stowarzyszenia Nasze Słubice 
PL, Michael Kurzwelly, założyciel 
Słubfurtu, Weronika Bursztyno-
wicz, prezes słubickiego oddziału 
Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego, Andrzej Martyniak, dzia-
łacz UKS Polonia Słubice, Tomasz 
Pilarski, szef ośrodka kultury, 
Anna Panek-Kusz, która prowadzi 
galerię Okno, Adam Runiewicz, 
założyciel Fundacji Hospicyjnej 
Dajmy Nadzieję, Sławomir To-
musiak, animator kultury, Zbi-
gniew Sawicki, prezes Słubickiego 
Ośrodka Sportu i  Rekreacji i  Jo-
anna Sierżant-Rekret, prezes sto-
warzyszenia „po PROstu”.

Im potyczki językowe nie są straszne 
Sabina Kusz, Kasandra Hołub i Tymoteusz Tokarski ze Szkoły Podstawowej w Kunowicach wygrali powiatowy konkurs 
polonistyczny „Kunowickie potyczki z językiem polskim 2015”, który zorganizowano w tej placówce 15 października. 
Ich opiekunem była Ewelina Ryś. 
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Drugie miejsce zajęła drużyna ze 
Szkoły Podstawowej w  Białkowie, 
w składzie: Julia Wojtkiewicz, Kinga 
Żygadło i  Filip Kowalski, uczniowie 
Anny Pikuły. Trzecią drużyną byli: 
Aleksandra Kołodziejczyk, Zuzanna 
Szulc i  Igor Dankowski z  SP w  Cy-
bince, których do konkursu przygo-
towała Agnieszka Worona.

W sumie w potyczkach z językiem 
polskim wzięło udział 7 drużyn. 
Kolejne miejsca zajęły: SP w  Ko-
walowie (Martyna Gołębiowska, 
Katarzyna Jaworska i  Paulina Król) 
i  równorzędne Społeczna Niepu-
bliczna Ogólnokształcąca Szkoła 
Muzyczna I  st. w  Słubicach (Mar-
tyna Mierzwiak, Jonatan Jabłoński 
i  Damian Penkala), a  kolejne, też 
równorzędnie SP w Golicach (Nikola 
Poddebniak, Wiktoria Fink i Hubert 
Alicki) i  SP nr 3 (Julia Łazdowska, 
Hanna Klincewicz i Marika Olech).

Podczas konkursu, którego pomy-
słodawczynią i jedną z organizatorek 
była dr Ksymena Filipowicz-To-
karska z  Collegium Polonicum, po-
przeczka została zawieszona bardzo 
wysoko, ale wielu uczniów sprostało 
wymaganiom. Musieli zmierzyć się 
m.in. z bardzo trudnym dyktandem, 
wykazać się znajomością związków 
frazeologicznych, umiejętnością 
prawidłowej odmiany trudnych rze-
czowników czy przygotować insce-
nizację związaną z wybraną książką.

Jak zapowiada Ewelina Ryś, polo-
nistka z  Kunowic, która była jedną 
z  głównych organizatorek kon-
kursu, będzie on kontynuowany 
w kolejnych latach.

(beb)
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Gdy przed 50 laty otwarto Przedszkole nr 2
były  tam zaledwie trzy grupy dzieci. Dziś 
jest siedem, w dodatku placówkę tę przed 
rokiem przeniesiono do pięknego budynku  
wybudowanego  przez gminę przy ul. Naru-
towicza. 

Małgorzata Tomala, która kieruje tym przedszkolem od 12 lat, w czasie uro-
dzinowego spotkania snuła wspomnienia i opowiadała o historii. Wróciła 
choćby pamięcią do osób, które przed nią kierowały tą placówką, gdy jeszcze 
mieściła się ona w budynku przy ul. 1 Maja 15. Wspominała nieżyjącą już 
Irenę Sierakowską, której Pinokio zawdzięcza piękne stroje do krakowiaka 
i polki (dzieci występują w nich do dziś),  Annę Choinę, Wandę Muszyńską 
i Elżbietę Sukiennik.  Przez te lata mury przedszkola opuściło 1100 dzieci. Od 
2009 roku Pinokio współpracuje z frankfurcką Eurokitą, co doprowadziło 
do realizacji wspólnego projektu „Edukacja bez granic”. Jego efektem jest 
m.in. nowy budynek przedszkola, sfi nansowany w dużej mierze przez Unię 
Europejską, do którego chodzą razem polskie i niemieckie dzieci.

(beb) 

Tak się bawiono na 
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urodzinach Pinokio… 

Reklama
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Akcja sprzątania wybranych na-
grobków rozpoczęła się od lapida-
rium przedwojennych nagrobków 
pod kamiennym murem. Uprząt-
nięto też teren wokół grobu 7 
nieznanych żołnierzy Wojska Pol-
skiego, poległych w 1945 r. na ziemi 
słubickiej, a także koło miejsca po-
chówku pierwszego powojennego 
lekarza Słubic Zenona Szemisa oraz 
obelisku pamiątkowego ZNP ku 
czci pionierów powojennej oświaty 

w  Słubicach. Jak mówi R. Semik, 
w  2015 r. w  słubickim lapidarium 
przybyło aż osiem kolejnych ka-
mieni, z  czego pięć odkrytych zo-
stało na brzegu, rekordowo w  tym 
roku, niskiej Odry. – Najstarszy 
z  odnalezionych w  wodzie ponie-
mieckich kamieni pochodzi z  1858 
r., co czyni go najstarszym spośród 
wszystkich dotąd zgromadzonych 
w  słubickim lapidarium! – pod-
kreśla regionalista. 

Taka jest historia 
słubickiego lapidarium 

R. Semik podkreśla, że przed-
wojenne lapidarium na naszym 
cmentarzu powstało dzięki za-
pałowi i  fi nansowemu wsparciu 
kilku społeczników. – W okolicach 
dwujęzycznej tablicy pamiątkowej, 
odsłoniętej na cmentarzu w 2011 r., 
sukcesywnie pojawiają się kolejne 
tablice nagrobne, które wznosiły 
się w  tym miejscu jeszcze kilka-
dziesiąt lat temu – opowiada. Pod 
tablicą pojawiają się znicze, świeże 
kwiaty i  kartki z  nazwiskami 
osób pochowanych tu przed 1945 
r. W  2012 r. wsparcia dla całego 
przedsięwzięcia udzielili też słu-
biccy strażacy. Przywieźli z  lasku 
koło strefy ekonomicznej wywie-
zione tam w  latach 80. tablice 
nagrobne, m.in. mieszkającego 
przy ul. Jedności Robotniczej wi-
cedyrektora warsztatów szkolnych 
Wilhelma Böhmego (1880-1940), 
dyrektora ubezpieczalni z  dzi-
siejszej siedziby SMOK-a  Paula 
Büschela (1874-1937), czy nauczy-
ciela Arthura Kocha (1888-1914). 
W  2013 r. pozyskano nagrobki 
m.in. Franza Collatha (1876-1942), 
czyli właściciela fabryki broni 
myśliwskiej w  okolicach dzisiej-
szego sklepu „Biedronka” przy ul. 
Kościuszki oraz Eliese Kretschmer 
(1862-1943). 

Śpiew nad grobami 

W  2012 r. na cmentarz wyruszył 
też „I spacer pojednania i wzajem-
nego szacunku”, podczas którego 
można było posłuchać komentarzy 
historycznych w  obu językach. 
– Wydarzenie to odbywa się teraz cy-
klicznie w  każdy Dzień Wszystkich 
Świętych – przypomina R. Semik.  

Tak było i   w tym roku. Podczas  
spaceru na cmentarz można było 
poznać historię nekropolii, po-
cząwszy od jej założenia w 1814 r., 
a potem zapalić symboliczny znicz 
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Słubiczanie sprzątnęli cmentarz, 
potem był spacer z Niemcami 

Uczniowie Gimnazjum nr 2, harcerze Hufca ZHP Słubice, mieszkańcy  oraz społeczny opiekun zabytków powiatu 
słubickiego Roland Semik sprzątnęli przed Dniem Wszystkich Świętych kilka miejsc na cmentarzu komunalnym. 
1 listopada R. Semik zaprosił też mieszkańców Słubic i Frankfurtu  na IV polsko-niemiecki spacer na cmentarz, w trak-
cie którego można było posłuchać o historii nekropolii. 

pod dwujęzyczną tablicą pamiąt-
kową poświęconą mieszkańcom 
przedwojennych Słubic oraz przy 
grobie 7 nieznanych żołnierzy 
Wojska Polskiego. W  spacerze, po 
raz pierwszy, wzięli udział  słubiccy 
harcerze, którzy opowiedzieli 
krótko o  tradycjach polskiego 
ruchu harcerskiego oraz o  wkła-

dzie harcerzy w  pielęgnowanie 
grobów na terenie całego kraju 
oraz na dawnych Kresach Wschod-
nich. Tuż po spacerze, tradycyjnie 
można było posłuchać śpiewów 
chóru kameralnego „Adoramus” 
przy wybranych grobowcach słu-
bickiej nekropolii. 

(beb) 

Na polach nadziei przed 
biblioteką wyrosną 
wiosną żonkile 

Już po raz drugi słubicka Fundacja 
Hospicyjna „Dajmy Nadzieję” zor-
ganizowała w  październiku akcję 
sadzenia żonkili. Zaproszeni go-
ście, dzieci i  młodzież posadzili 
wspólnie cebulki kwiatów  m.in. 
przy bibliotece miejskiej. Wiosną, 
kiedy żonkile zakwitną, mają przy-
pominać mieszkańcom o  potrzebie 
opieki nad chorymi i  o  wrażliwości 
na ich cierpienie. „Pola Nadziei” 
to kampania na rzecz opieki palia-

tywnej i hospicyjnej nad ciężko cho-
rymi i  ich rodzinami. Jej głównym 
celem jest szerzenie idei działań 
hospicyjnych oraz uwrażliwienie 
innych na potrzeby osób chorych.   
Żonkil będący międzynarodowym 
symbolem nadziei ma przypo-
minać o ludziach cierpiących, ocze-
kujących naszej pomocy i  opieki 
w  trudnym okresie ich życia, jakim 
jest choroba. 

Źródło: Biblioteka miejska 
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– Zaprosiliśmy na tę premierę 
przedsiębiorców, którzy wsparli 
nasz projekt, a także władze miasta 
i  powiatu oraz radnych, bo samo-
rządy też pomogły nam fi nansowo 
zrealizować ten fi lm – wspomina 
M. Konopka. Gośćmi tego pokazu 
byli też prezesi lokalnych tele-
wizji z  całej Polski, którzy gościli 
w Słubicach na zjeździe Stowarzy-
szenia Polskich Telewizji Lokal-
nych. Nie zabrakło też oczywiście 
odtwórców głównych ról: Petera 
Lucasa, słubiczanki Julii Olechno 
i  kostrzynianki Maryanny Bory-
sevich i  statystów, czyli nauczy-
cieli ze słubickiego Gimnazjum 
nr 1, gdzie kręcony był fi lm. Na 
premierę przyjechał też reżyser 
A. Pilarczyk i kompozytor muzyki 
do fi lmu Łukasz Bryła. 

– Ten pilotażowy odcinek reali-
zowaliśmy z  naszym partnerem 
siecią kablową Vectra i  obecnie 
prowadzimy rozmowy nad dalszym 
rozwojem projektu, bo w planie jest 
10 odcinków – mówi M. Konopka. 
Na razie twórcy serialu skupiają 
się na tym, żeby zrobić drugi od-
cinek, który pozwoli zamknąć całą 
historię, która zaczęła w  pierw-
szym odcinku.  Scenariusz już pisze 
A. Pilarczyk. – Pierwszy odcinek 
jest ekspozycją głównego boha-
tera, który pojawia się w  Polsce po 
30 latach, bo mieszkał do tej pory 
w Stanach Zjednoczonych i równo-
legle ma miejsce wydarzenie, które 
jest oparte na faktach – dotyczy 
niezdrowej relacji między dwoma 
gimnazjalistkami – wspomina słu-
biczanin. – Ta niezdrowa relacja ma 
dramatyczne skutki , które powo-
dują, że zarówno rodzice jak i szkoła 
są w  tej sytuacji bezsilni. W  tym 

właśnie momencie pojawia się ty-
tułowy korepetytor, który poprzez 
swoje niekonwencjonalne metody 
i  umiejętności potrafi  pokazać 
prawdę o tym dramacie. A prawda 
jest miażdżąca. Ci, którzy  oglądali 
pierwszy odcinek przyznali, że ta-
kiego fi nału nikt nie przewidział – 
mówi M. Konopka.  

Słubiczanin realizuje fi lmy od 10 

lat. Zaczął jako student wrocław-
skiej fi lmówki,  a obecnie próbuje 
się zmierzyć w  profesjonalnym 
formatem serialu telewizyjnego. 
Ma na swoim koncie m.in. fi lm 
„Swoimi słowami”, a  także „Teraz 
i  zawsze” i  „ Pani Weronika i  jej 
chłopcy”.  Wszystkie zostały  na-
grodzone na  prestiżowych festi-

walach.
(beb)

Słubiczanie obejrzeli „Korepetytora”. 
Byli naprawdę zachwyceni!

W październiku, w auli Collegium Polonicum, odbyła się premiera pilotażowego odcinka serialu, którego producentem 
i autorem zdjęć jest  słubiczanin Mariusz Konopka, a reżyserem Artur Pilarczyk. 
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dzie koncert Krzysztofa Napiór-
kowskiego, a  o  21.00 w  klubie 
Prowincja (SMOK) wystąpi Fismoll. 
T. Pilarski tak zachwala wyko-
nawców. – Krzysztof Napiórkowski 
to świetny wokalista, kompozytor, 
autor tekstów, fajna osobowość sce-
niczna, coraz bardziej doceniany 
na rynku – opowiada. – Ma za sobą 

3 płyty z  muzyką popową wzboga-
coną o jazz i folk. Barwa jego głosu 
sprawia, że mówią o  nim polski 
Frank Sinatra.

Natomiast Fismoll, to artysta two-
rzący muzykę akustyczną i liryczną. 
Jest wokalistą, instrumentalistą, 
kompozytorem i  autorem tekstów. 
Pseudonim Fismoll nawiązuje do 

W czwartkowy wieczór udamy się w senstymentalną podróż, by na nowo odkryć naj-

większe przeboje Marka Grechuty.

dzieciństwa muzyka, który jako 
siedmiolatek często sobie podśpie-
wywał. Jego ojciec-muzyk zauważył, 
że robi to najczęściej w  tonacji fi s-
-moll. To z  tego powodu artysta 
przyjął pseudonim, który dla niego 
stał się symbolem najczystszej i naj-
bardziej naturalnej muzyki, która się 
z niego wydobywa.

Natalia Lubrano, znana m.in. 
z udziału w programie The Voice of 
Poland, to artystka, której utwory 
niosą potężną dawkę optymizmu. 
Występowała m.in. z  Andrzejem 
Smolikiem, Renatą Przemyk, a także 
w projekcie »FoxBox« u boku Noviki, 
Marii Peszek, Pauliny Przybysz i  in-
nych reprezentatywnych artystów 
swego pokolenia. W  marcu 2012 
roku ukazała się autorska płyta wo-
kalistki i jej zespołu pt. R.E.S.P.E.C.T. 
N. Lubrano jest m.in. laureatką 35. 
Przeglądu Piosenki Aktorskiej we 
Wrocławiu, gdzie zdobyła nagrodę 
publiczności oraz nagrodę jury za 
walory wokalne. 
Wielobarwny Frankfurt

Koniecznie trzeba też się wybrać 
na koncerty do Frankfurtu, bo tam 
jak zawsze będzie potężna dawka 
muzyki świata. Wystąpią w tym roku 
m.in. zespoły skandynawskie i  cze-
skie, a  także wokaliści niemieccy. 
Karnety na cały festiwal kosztują 
160 zł i będą do kupienia już w tym 
tygodniu w  SMOKu. Bilety na po-
szczególne koncerty – 20 zł, a na K. 
Nosowską – 40 zł. 

Organizatorami festiwalu są sto-
warzyszenie transVOCALE, Słubicki 
Miejski Ośrodek Kultury i  Forum 
Kleista. 

Beata Bielecka

Ale to będzie 
klimatyczne granie!

Wieczór z utworami Marka Grechuty otworzy w czwartek, 12 listo-
pada, europejski festiwal transVOCALE, podczas którego w Słu-
bicach i Frankfurcie, królować będzie piosenka autorska. W kolej-
nych dniach usłyszymy m.in. Kasię Nosowską, Natalię Lubrano, 
Krzysztofa Napiórkowskiego i baśniowe kompozycje polskiego 
muzyka o pseudonimie Fismoll. W programie w sumie 17 kon-
certów, a festiwal potrwa do soboty 14 listopada. 

Jak mówi Tomasz Pilarski, dyrektor 
Słubickiego Miejskiego Ośrodka 
Kultury, tegoroczne transVOCALE, 
przyniesie nowości. – Festiwal ma 
już 12 lat i nie chcąc znudzić publicz-
ności monotonią formatu zaczęliśmy 
szukać nowych dróg programowych 
– opowiada. –Doszliśmy do wniosku, 
że nigdy nie wykreowaliśmy żadnej 
festiwalowej produkcji, czyli jakiegoś 
pomysłu na autorski koncert. Ko-
ledzy z  Frankfurtu zaproponowali, 
żeby w  tym roku pierwszy festiwa-
lowy wieczór poświęcić Markowi 
Grechucie. Nie sposób się było bronić 
przed tym pomysłem, bo bardzo 
było nam miło, że oni znali twór-
czość Marka Grechuty. Żeby zrobić 
taki wieczór trzeba było się zmierzyć 
z tematem tłumaczeń tych piosenek 
na język niemiecki. Okazało się, że 
Marek Grechuta na początku lat 70. 
nagrał kilka utworów po niemiecku: 
Dni, których nie znamy, Linoskoczka, 
Świecie nasz i  Chodźmy tam – opo-
wiada T. Pilarski. 
Dni, których nie znamy

Teksty bardzo dobrze przetłu-
maczył wtedy niemiecki bard Kurt 
Demmler. – Kilka innych piosenek 
zostało zaadaptowanych przez nie-
mieckich wykonawców i  myśmy te 
utwory wszystkie zebrali, zrobiliśmy 
dodatkowo 3 tłumaczenia, żeby 
połowa recitalu była po niemiecku 
i  tak powstał program koncertu, 
na który się złoży ok. 20 utworów 
– mówi. Wśród wykonawców usły-
szymy: Krzysztofa Napiórkowskiego 
i Christiana Hasse, Darię Ciecierską, 
młodą wokalistkę z  Krakowa i  Inez 
z  Berlina. Wystąpią z  nimi mu-
zycy krakowscy pod kierownic-

twem Michała Jurkiewicza, który 
współpracuje m.in. ze Zbigniewem 
Wodeckim, Janem Kantym Pawluś-
kiewiczem i Grzegorzem Turnauem, 
artyści z  Niemiec i  kwartet smycz-
kowy z  fi lharmonii gorzowskiej. 
Koncert (12 listopada, 20.00 Kleist 
Forum) poprowadzą satyrycy z  Pol-
skiego Klubu Nieudaczników z Ber-
lina, którzy przygotowują rodzaj 
narracji. 

– Mamy nadzieję, że nasz po-
mysł się spodoba i  będziemy mogli 
kontynuować, w  ramach festiwalu 
TransVOCALE, takie przygotowane 
przez nas wieczory poświęcone mu-
zyce różnych artystów – mówi T. Pi-
larski. Dodaje, że w przyszłym roku 
jest rok Edith Piaf, więc może usły-
szymy wtedy jej piosenki. Nowością 
jest też w tym roku to, że nie będzie 
przyznana nagroda transVOCALE. 
– Trochę ze względów fi nansowych 
i  trochę z  faktu, że nie chcieliśmy 
jej przyznawać na siłę, a w ostatnim 
roku, ani w Polsce, ani w Niemczech 
nie znaleźliśmy niczego odkryw-
czego w  piosence autorskiej, czego 
dawno nie było – tłumaczy dyrektor 
SMOK. 
Trzy dni, dwa miasta, jeden 

festiwal, 17 koncertów

W  sumie w  czasie tegorocznego 
TransVOCALE będzie 17 koncertów 
wykonawców z  różnych części 
Europy. Zapowiada się kolorowo, 
tanecznie, lirycznie i  melancho-
lijnie. W piątek w Słubicach (19.00, 
aula Collegium Polonicum) wy-
stąpi Kasia Nosowska, a  po niej 
Natalia Lubrano (21.00, SMOK). 
W  sobotę w  SMOKu o  19.00 bę-

M
. K

a
re

w
ic

z

Inauguracja festiwalu • czwartek • 12.11. • 19.30 • Kleist Forum
Anawa – linoskoczek. W ho dzie dla Marka Grechuty (PL/D)

piątek • 13.11. • 19.00 • aula CP
Katarzyna Nosowska (PL)

piątek • 13.11. • 20.00 • Kleist Forum
Charity Children (D/NZ)

Urodzony 10 grudnia 1945 roku w  Zamościu Marek Grechuta, 
był polskim piosenkarzem, poetą, kompozytorem, malarzem 
i absolwentem architektury. W szczególny sposób interesował 
sie rzeźbą i filozofią. Zmarł w wieku 60 lat, 6 października 2006 
w  Krakowie. Jest jednym z  najwybitniejszych przedstawicieli 
piosenki poetyckiej, stylu wykreowanego przez niego z elemen-
tów progresywnego rocka, jazzu, muzyki klasycznej i  ludowej. 
Stylu, który stoi w opozycji do piosenki popularnej. Pisał pio-
senki do tekstów współczesnych poetów, komponował muzy-
kę do teatru, stale współpracował z  legendarnym kabaretem 
Piwnica pod Baranami. Marka Grechuty polskiej publiczności 

Katarzyna Nosowska, wokalistka zespołu Hey, solowo nagrywa 
od 1996 r. Wtedy to pod szyldem Nosowska ukazał się album 
»puk puk« z  muzyką elektroniczną, mocno odbiegającą od 
dokonań jej rodzimej formacji. Zarówno publiczności, jak i kry-
tykom, nowe wcielenie Nosowskiej zdecydowanie przypadło do 
gustu. W kolejnych latach, równolegle z działalnością w Hey’u, 
Nosowska wydała płyty: „Milena” (1998), „Sushi” (2000) oraz 
„UniSexBlues” (2007), Osiecka (2008) i 8 (2011). Laureatka wielu 
nagród, m.in. Paszportu Polityki w 1993 roku i dwudziestu jeden 
Fryderyków (w tym dziesięciu z zespołem Hey). W 2012 została 
mianowana nową dyrektor artystyczną projektu Męskie Granie.

Niezależny, mozaikowy zespół składający się z podróżujących 
po świecie artystów zaprasza swoimi folkowymi utworami 
pomiędzy melancholią a zabawą, do marzeń i tańca. »Charity 
Children« pochodzą z całego świata. Ich historia zaczęła się na 
ulicach Berlina. W 2011 roku Chloe Lewer i Elliott McKee prze-
nieśli sie z Nowej Zelandii do Berlina, gdzie zaczęli grać na ulicy. 
Rozweselające melodie pełne energii oraz ich ciepłe usposo-
bienie charakteryzują brzmienie zespołu, składającego sie na 
początku istnienia tylko z dwóch osób. Teraz jednak, z roku na 
roku, przybywa nowych członków. Wszystkich ich łączy wolność 
i kreatywność ulicy.

przedstawiać nie trzeba, ale fakt, że w swojej karierze miał także 
międzynarodowe epizody, nie jest już powszechnie znany. Na fali 
odwilży pierwszej połowy lat 70-tych Grechuta we współpracy 
z  Kurtem Demmlerem stworzył niemieckojęzyczne adaptacje 
kilku swoich przebojów. To punkt wyjścia do wieczoru poświe-
conemu tej ikonie polskiej piosenki twórcy. Jego największe 
przeboje po polsku i  niemiecku zaśpiewają znani piosenkarze 
i mniej znane, ale nie mniej utalentowane wokalistki. Całości 
towarzyszyć będzie polsko-niemiecki zespół pod kierownictwem 
Michała Jurkiewicza. Projekt dofinansowany jest przez Fundację 
Współpracy Polsko-Niemieckiej.
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piątek • 13.11. • 21.00 • Kleist Forum
Kompanía Z

piątek • 13.11. • 22.30 • Kleist Forum
dunkelbunt

sobota • 14.11. • 20.30 • Kleist Forum
Elin Kaven (N)

sobota • 14.11. • 21.00 • SMOK
Fissmoll (PL)

Kleist Forum • Darstellbar
Aftershow

czwartek • 12.11. • 22.00 
Das große Frankfurter
Kurorchester (D)

piątek • 13.11. • 23.30 
Lucas Dymny (F)

sobota • 14.11. • 23.30 
Jack Novelle (D)

W potrzasku pomiędzy różnymi kulturami i muzycznymi świata-
mi, w społecznej niszy nowej miejskiej subkultury, w dymiącym 
świetle knajp powstała »Rembetica«. W  paleniu fajki wodnej 
odnaleziono wspólną otuchę, grano na buzuki i baglamie oraz 
improwizowano piosenki o więzieniu, haszyszu i nieszczęśliwej 
miłości. Bogato ornamentowany rodzaj śpiewu z Orientu, me-
lodyjne motywy z greckiej muzyki ludowej, instrumenty z Bał-
kanów i Bliskiego Wschodu oraz harmonijne struktury z muzyki 
europejskiej, stopione tutaj w nową artystyczną formę wyrazu, 
która odpowiadała zmienionej rzeczywistości życia codziennego. 

Dunkelbunt urodzony w  1979 roku w  Hamburgu, mieszka 
w Wiedniu, gdzie pracuje jako kompozytor, producent, redak-
tor radiowy i  DJ. Nazwa oznacza różnorodność i  nieustanne 
poszukiwanie nowych muzykalnych fuzji i  form sztuki. Lista 
zespołów i muzyków, z którymi współpracuje jest tak rozległa, 
jak muzykalne wody, po których się porusza. Od 2006 roku po-
dróżuje po całym świecie kierowany pasją do muzyki. W wielu 
miastach poszukiwał nowych brzmień i dzięki temu wykreował 
swój własny styl. Jego muzyka jest mieszanką takich gatunków 
jak dub, bluegrass, klezmer, jazz, swing, elektro, trip-hop czy 
breakbeat – mocno związana z muzycznymi wpływami z Europy 
Południowej i Bałkanów.

Elin Kåven zabiera nas w podróż do Sapmi - kraju, w którym 
duch folkloru i mistyki jest codziennością. Elin jest członkinią 
społeczności samijskich nomadów, którzy żyją na północ od 
kręgu polarnego. Jako prawnuczka znanego szamana pocho-
dzącego z  lodowatej tundry Sapmi, z pewnością odziedziczyła 
po nim pewne magiczne zdolności. Jednocześnie jest bardzo 
zafascynowana innymi kulturami. Elin niczym arktyczna wróż-
ka, emanująca wdziękiem i skromnością, łączy ze sobą taniec 
i muzykę.
 

Fismoll to młody 21-letni, lecz niezwykle dojrzały polski singer-
-songwriter światowej klasy, o  natychmiast rozpoznawalnym 
stylu i  głosie. Doceniony na międzynarodowych festiwalach. 
W ciągu dwóch lat od wydania debiutanckiej płyty »At Glade« 
zagrał ogromną ilość koncertów zarówno ze swoim znakomitym
zespołem jak i  solo, zyskując renomę świetnego wykonawcy 
o rzadko spotykanym klimacie koncertów. Prywatnie jest po-
godnym, energicznym mężczyzną o niezwykłej empatii i przeni-
kliwej inteligencji. Związany jest z warszawską wytwórnią pły-
tową NEXTPOP, w której rozmaitych produkcjach bierze aktywny 
udział również jako muzyk i realizator.

piątek • 13.11. • 22.00 • Kleist Forum
Christian Haase

sobota • 14.11. • 19.00 • SMOK
Krzysztof Napiórkowski (PL)

sobota • 14.11. • 21.30 • Kleist Forum
Fabrizio Consoli (I)

Christian Haase jest fenomenem. Jak żaden inny niemiecki 
artysta młodego pokolenia, ciągle odkrywa siebie na nowo, 
bez jednoczesnego zatracenia siebie. Artysta chodzi z  głową 
w  chmurach, przy czym potrafi jednocześnie twardo stąpać 
po ziemi, przez co zyskuje na autentyczności. Christian Haase 
jest autorem słów do wszystkich swoich utworów. Przy tym 
uznawany jest za jednego z  najwybitniejszych niemieckich 
twórców tekstów piosenek. Na nowej płycie »alles was gut ist« 
(Wszystko, co dobre) Haase rozdaje swoje piosenki jak ukłucia 
igły w duszę, jednocześnie nie żałuje łagodzącego balsamu. 

Zdobył kilkanaście nagród na największych festiwalach twór-
czości studenckiej, m. in. na Spotkaniach Zamkowych w Olsz-
tynie, Poetyckiej Dolinie w Warszawie. Krzysztof Napiórkowski 
swobodnie sięga po różne stylistyki, których wspólnym mia-
nownikiem są wyważone, bogate kompozycje, a  także pełne 
dystansu do świata, poetyckie teksty piosenek. Ukończył pra-
cę nad trzecią solową płytą, która ukazała sie wiosną 2014 r. 
Występował i nagrywał m.in. z formacją »Po godzinach« oraz 
»Śrubki« oraz z  takimi artystami jak m.in. Grzegorz Turnau, 
Anna Maria Jopek, Aga Zaryan, Dorota Miśkiewicz, Kuba Ba-
dach, Stanisław Sojka, Marek Napiórkowski, Leszek Możdżer 
czy Urszula Dudziak.

Fabrizio Consoli od końca lat 80. sposób pełni rolę muzyka 
studyjnego, autora i producenta u boku pierwszorzędnych ar-
tystów włoskiej sceny muzycznej. Do dzisiaj wydał dwadzieścia 
albumów, zdobył wiele nagród m.in. na Festiwalu w San Remo, 
skomponował ścieżki dźwiękowe do wielu filmów. Na potrzeby 
koncertu zaaranżował wraz z zespołem własne utwory w nowym 
wykonaniu. Efektem końcowym jest wyrafinowany «crossover« 
pomiędzy jazzem, popowymi perełkami, melancholijnym tango 
i  żywym Latin Groove. Ujmujący program, bogaty w »słodko-
-gorzkie« i »autoironiczne małe historie«, coś w rodzaju galerii 
kolorowych doświadczeń, które porywają nas ze sobą.

piątek • 13.11. • 21.00 • SMOK
Natalia Lubrano

sobota • 14.11. • 19.30 • Kleist Forum
Trio Rosenrot (D)

sobota • 14.11. • 22.30 • Kleist Forum
âaãi Vorba (PL/UA)

Natalia Lubrano – urodzona we Wrocławiu, polska wokalistka, 
kompozytorka i autorka tekstów, związana z wrocławską sceną 
muzyczną do dziś. Ukończyła Szkołę Muzyczną we Wrocławiu 
oraz szkołę jazzu »Jazz a Tours« we Francji. Zdobywała szlify na 
wielu warsztatach jazzowo–bluesowych w Polsce i za granicą. 
Wywodzi się z  rodziny muzykującej. Znana jest z  wieloletniej 
współpracy ze środowiskiem wrocławskich hip–hopowców oraz 
ze współpracy zespołem »Miloopa«, z którym wydała trzy albu-
my. W marcu 2012 roku ukazała się autorska płyta wokalistki 
i jej zespołu »R.E.S.P.E.C.T.« wydana przez wydawnictwo Kayax.

Trio Rosenrot interpretuje niemieckie pieśni ludowe w  nowy, 
jedyny w swoim rodzaju sposób. Pieśń ludowa jest jak istota, 
której kwintesencją jest rozwój własnej, zaskakującej dynamiki. 
Trio Rosenrot tworzy w kameralnie-muzycznej obsadzie (sopran, 
gitara i perkusja) w intymnej atmosferze pokoju mieszkalnego, 
która w  jednym momencie może się zmienić w  orkiestralną 
przestrzeń dźwięku o niezwykłym rozmiarze. Uwspółcześniona 
muzyka, która porusza.

Oryginalna mieszanka potraktowanej z pasją i fachowością tra-
dycji, własnych kompozycji i muzycznych »remake‘ów« pełnych 
mnóstwa nie-folkowych pomysłów, sprawia że ich muzyka wy-
myka się utartym schematom orkiestr dętych czy Balkanbeatu. 
Wykonywana na tradycyjnych akustycznych instrumentach 
»cygańska fuzja« gatunków i stylów to wielopłaszczyznowe po-
łączenie etnicznej transowości, rockowej dynamiki, subtelnych 
jazzujących harmonii, spojone charyzmatycznym głosem solist-
ki grupy Marii Natanson, wokalistki i skrzypaczki, postrzeganej 
jako jedna z czołowych polskich wokalistek folkowych. 

piątek • 13.11. • 22.00 • Kleist Forum
Mela

sobota • 14.11. • 20.30 • Kleist Forum
Meszecsinka (HU)

sobota • 14.11. • 22.30 • Kleist Forum
Lucy Ward (GB)

Mela pisze piosenki, które mimo marzycielskości nadal budują 
most do rzeczywistości. W  swojej muzyce Mela Marie Spa-
emann posługuje się elementami klasyki, jazzu i popu. Dzięki 
jej eksperymentalnemu i osobistemu podejściu do różnych ga-
tunków muzycznych juz na swojej pierwszej płycie »The Moony 
Sessions« znajduje całkowicie własny styl. 
Na żywo Mela za pomocą loop-stacji, niebiańskiego wokalu 
i akompaniamentu wiolonczeli tworzy nastrojowy świat dźwię-
ków, które torują drogę dla jej soulowo-narracyjnego śpiewu.

Meszecsinka jest dzieckiem miłości, która narodziła się w bla-
sku pełni księżyca. Nazwa po bułgarsku oznacza »mały księ-
życ« i pochodzi z bułgarskiej pieśni ludowej »Annamari«. Me-
szecsinka jest skryta, czarująca i delikatna, jak każde dziecko 
miłości. Śpiewa w siedmiu językach, pochodzi z dwóch krajów 
i zabierze Państwa do krainy cudów. Tam bułgarska i węgierska 
muzyka ludowa łączy się z muzyką latynoską, funkową, orien-
talną oraz tą eksperymentalną. W  roku 2011 »Meszecsinka« 
zdobyła pierwszą nagrodę w konkursie Folksbeats, co zapocząt-
kowało jej trasę koncertową po Ameryce Północnej.

Okrzyknięta przez brytyjską prasę, jako «jeden z  najbardziej 
obiecujących młodych talentów brytyjskiego folku« Lucy Ward 
z Derby w Anglii wypełnia każdą scenę życiem. Kocha folkową 
muzykę oraz opowiadania. Ballady wyśpiewuje ekspresyjnym 
głosem a’capella z  taką pewnością jak piosenki biesiadne, 
a własne kompozycje z takim samym oddaniem jak mniej zna-
ne tradycyjne pieśni. Jej debiutancki krążek »Adelphi Has To 
Fly« otrzymał w pełni pozytywne recenzje, a w 2012 roku Lucy 
otrzymała nagrodę BBC2 Folk Award dla najlepszej debiutantki. 
W 2013 ukazała się płyta »Single Flame«. 
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To dopiero są 
brydżowe asy!

Słubice gościły uczestników XV otwartych 
Mistrzostw Brydża Sportowego Pracowni-
ków Oświaty. Okazało się, że wśród naszych 
mieszkańców nie brakuje super graczy.  
a najlepszą parą słubicką: Najlepszą parą 
słubicką zostali: Sławomir Drewalski i Cze-
sław Rekret.

Ping-pongowe 
Grand Prix Słubic

Za nami kolejna odsłona organizowanego przez stowarzyszenie 
FSL – Aktywni dla Powiatu GrAND Prix Słubic w tenisie stołowym. 
W najliczniejszej kategorii na pozycji lidera umocnił się słubiczanin 
Bartosz Tomków.

Wielkie wsparcie 
dla Ani Harkowskiej

Słubicka Fundacja na Rzecz Sportu i Edukacji SOSiR i otrzymała wiel-
kie wsparcie fi nansowe na rzecz akcji „Droga Ani do Rio”. Akcja ma na 
celu wsparcie naszej wspaniałej sportsmenki Anny Harkowskiej w jej 
przygotowaniach do Igrzysk Paraolimpijskich w Rio de Janeiro.

Turniej, który zorganizowano 11 
października w  klubie Provincia, 
w  Słubickim Miejskim Ośrodku 
Kultury, zgromadził 48 zawodników 
(24 pary) z  całego województwa. 
Mieliśmy nawet gościa z Warszawy. 
Rozgrywki odbywały się na zapis 
maksymalny systemem „każdy 
z każdym”, a w turnieju wzięli udział 
nie tylko pracownicy oświaty.  W kla-
syfi kacji Open wygrała para: Ry-
szard Sakowicz i  Tomasz Bartnicki. 
Drugie miejsce zajęli: Krzysztof 
Tumilewicz i  Krzysztof Rogoziński, 
a  na trzecim miejscu znaleźli się: 

Zdzisław Świątek i  Zbigniew Halat. 
Wśród pracowników oświaty prym 
wiedli: Wojciech Waszkowiak i Sta-
nisław Owczarski, drugie miejsce 
przypadło Walentynie Sobolewskiej 
i Janinie Miechowicz, a trzecie Lidii 
Wilczak i Andrzejowi Rękosiak. Naj-
lepszą parą mikstową zostali: Lidia 
Wilczak i  Andrzej Rękosiak, a  naj-
lepszą parą słubicką: Sławomir Dre-
walski i Czesław Rekret.

Organizatorem imprezy, pod 
patronatem gminy, był Zarząd Od-
działu ZNP w Słubicach.  

(rt)

Fundacja SOSiR już kilka miesięcy 
temu zgłosiła ofi cjalną zbiórkę pu-
bliczną o nazwie „Droga Ani do Rio” 
i  udało się już zebrać środki fi nan-
sowe. Jednak takiego „zastrzyku” 
nikt się nie spodziewał. Właściciele 
fi rmy Promet Cargo: Magdalena Ci-

szek-Kozłowska i  Maciej Kozłowski 
postanowili przekazać na rzecz Ani 
kwotę 15.000 zł! Uroczyste przeka-
zanie symbolicznego czeku odbyło 
się w  czwartek 15 października. 
Zgodnie z wolą sponsorów i przede 
wszystkim celem akcji środki te 

zostaną przeznaczone na przygoto-
wania Ani Harkowskiej do odbywa-
jących się w  2016 roku Paraigrzysk 
w  Rio de Janeiro. Jeszcze raz ser-
decznie dziękujemy fi rmie Promet 
Cargo i ... cały czas liczymy na kolej-
nych sponsorów.

Grand Prix składa się z  organizo-
wanych raz w  miesiącu sześciu 
turniejów. Zawodniczki i  zawod-
nicy zbierają punkty w  klasyfi kacji 
generalnej i  po ostatnim turnieju 
w listopadzie okaże się kto zostanie 
Mistrzem Słubic. Oto wyniki tur-
nieju wrześniowego: kobiety – 1. 
Agnieszka Nawrot (Słońsk), 2. Maja 
Komisarek (Górzyca), 3. Klaudia Ko-
ryzna (Górzyca), 4. Roksana Koryzna 
(Górzyca), 5. Magdalena Burkiewicz 
(Słońsk), do 18 lat – 1. Aleksander 
Kubicki (Słońsk), 2. Przemysław 
Nawrot (Słońsk), 3. Kacper Janicki 
(Słońsk), 4. Karol Tomków (Słu-
bice), 19+ – 1. Bartosz Tomków, 2. 
Waldemar Borkowski, 3. Roman 
Lisowski, 4. Robert Tomczak, 5. Woj-
ciech Tomków, 6. Tadeusz Nawrot, 7. 
Jerzy Niewiadomski, 8. Piotr Duna-
jewski.

Klasyfi kacja generalna po 4 tur-
niejach: 1. Agnieszka Nawrot – 48 
pkt, 2. Maja Komisarek – 38, 3. Alek-

sandra Fronk – 16, 1. Aleksander 
Kubicki – 44, 2. Przemysław Nawrot– 
42, 3. Karol Tomków – 27, 1. Bartosz 
Tomków – 42, 2. Robert Tomczak – 34

3. Roman Lisowski – 31. Impreza 
odbywa się pod patronatem Burmi-
strza Słubic.

(rt)

Tel. 792 792 493
e-mail: primadecor@op.pl

– kompleksowe dekoracje ślubne i weselne
 dekoracja kościoła | sali weselnej |samochodu 
 bukiety ślubne | podziękowania i inne
– Dekoracje: komunijne, studniówkowe, urodzinowe

FB: primadecorurszuladobrowolska
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Oni to umieją celnie strzelić
 Po raz pierwszy zorganizowano u nas, kilka dni temu, otwarte mi-
strzostwa Słubic w strzelectwie kulowym. Wzięło w nich udział 12 
osób, które rywalizowały w trzech konkurencjach. Niektórzy po mi-
strzowsku strzelali w sam środek tarczy radząc sobie znakomicie 
z bronią. 

Nauczyciele to też nieźli strzelcy 
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pedagodzy sobie…postrzelali. Tradycją stały się organizowane tego dnia, przez  słubic-
ki oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego i UKS Muszkiet, indywidualne zawody strzeleckie.  

– Słubice do tej pory słynęły z bardzo 
dobrych zawodników broni pneu-
matycznej, a  teraz dołączyli do 
nich amatorzy strzelania kulowego 
z „prawdziwej” broni – mówi Robert 
Tomczak z  SOSiR. I  podaje wyniki 
w trzech konkurencjach.
 Pistolet Centralnego Zapłonu
1. Jakub Walczak – 84 Pkt (Większa 

Ilość 10-Tek)
2. Leonard Binder – 84
3. Antoni Bońkowski – 76
 Strzelanie Dynamiczne
1. Jakub Walczak
2. Daniel Leończuk
3. Marek Sobczak
 Karabin Bocznego Zapłonu
1. Antoni Bońkowski – 83 Pkt
2. Wojciech Jakimiuk – 78
3. Marek Sobczak – 77

– Serdecznie gratulujemy zwy-
cięzcom, a wszystkim zawodnikom, 
w  tym Elizie Kempie, jedynej pani, 
dziękujemy za udział – podkreśla R. 
Tomczak. Podczas dekoracji główni 
organizatorzy z  Akademii Strzelec-
kiej na czele z  Bogdanem Walcza-
kiem wręczyli najlepszym puchary, 
statuetki, medale i dyplomy.

Organizatorami mistrzostw była 
Akademia Strzelecka, Słubicki 
Ośrodek Sportu i  Rekreacji, a  pa-
tronat nad imprezą objął burmistrz 
Słubic. 

Bardzo dobra frekwencja i  co 
najważniejsze udział nowych za-
wodniczek i zawodników podczas 
tegorocznych zawodów pokazały, 
że te zawody warto  organizować. 
Wśród uczestników znaleźli się 
nauczyciele słubickich przed-
szkoli, podstawówek, gimnazjów,  
oraz szkół ponadgimnazjalnych. 
Rywalizacja sportowa przepro-

wadzona została w  dwóch ka-
tegoriach, kobiet, mężczyzn, 
a  sędziami byli  Jerzy Wieczorek 
i Janusz Sikorski. Po kilku seriach 
strzeleckich i  podliczeniu wy-
ników było wiadomo kto w  tym 
dniu miał najlepsze oko. 
Wyniki zawodów:

KOBIETY:

Agnieszka Araszewska – Specjalny 
Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 
Słubice – 185pkt.
Magdalena Górecka – Zespół Szkół 
Technicznych Słubice – 183pkt.
Magdalena Kałkowska – Specjalny 
Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 
Słubice – 178pkt.
Izabela Szczepanik – Przedszkole 
Samorządowe nr 4 Słubice – 170pkt.

Beata Cichecka – Nowak – Specjalny 
Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 
Słubice – 168pkt.
Iwona Idkowiak – Zespół Szkół Tech-
nicznych Słubice – 168pkt
MĘŻCZYŹNI
Michał Weryszko – Gimnazjum nr 1 
Słubice – 182pkt.
Roman Szydłak – Zespół Szkół Tech-
nicznych Słubice – 178pkt.

Krzysztof Jaworski – Zespół Szkół 
Technicznych Słubice – 177pkt.
Janusz Sikorski – Zespół Szkół Tech-
nicznych Słubice – 176pkt.
Robert Banaśkiewicz  – Zespół Szkół 
Technicznych Słubice – 171pkt.
Tadeusz Dereń  – Gimnazjum nr 1 
Słubice – 167pkt.

(rt)

Od soboty 
otwarte 

lodowisko!

– 7 listopada otwieramy nasze 
sztuczne, kryte lodowisko – infor-
muje Robert Tomczak ze Słubic-
kiego Ośrodka Sportu i  Rekreacji. 
Mieści się ono obok stadionu, przy 
polu golfowym. Jest gdzie pojeź-
dzić, bo lodowisko ma 40 metrów 
długości i  20 metrów szerokości. 
Na miejscu jest wypożyczalnia 
łyżew, pingwina, który pozwala 
dzieciom utrzymać się na lodzie 
i  kasków. Jest też szatnia, a  obok 

obiektu znajduje się duży parking. 
Można tu dojechać też autobusem 
komunikacji miejskiej. Lodowisko 
jest czynne 7 dni w  tygodniu, od  
11.00 do 20.30. Na miejscu jest też 
punkt ostrzenia łyżew. Lodowisko 
można sobie zarezerwować w  in-
nych godzinach, a  nawet w  nocy. 
Zainteresowani mogą się dzwonić 
w tej sprawie pod numer telefonu: 
506 400 821.

(beb)  
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Festiwal Nowej Sztuki „„lAbiRynT” 
to dla wielu wyjątkowy czas. – Duże 
wydarzenie – chwali słubiczanka 
Dorota Rutka. – Te trzy festiwalowe 
dni to święto wędrowania po czasem 
krętych ścieżkach labiryntu sztuki, 
ale bez niebezpieczeństwa zgubienia 
się w  nim – bo zawsze w  towarzy-
stwie interesujących i  zaintereso-
wanych sztuką ludzi, z możliwością 
porozmawiania i znalezienia swojej  
ścieżki obcowania ze sztuką – pod-
kreśla. – Jednocześnie festiwal 
jest doskonałą formą poszerzania 
wiedzy oraz poznawania ciekawych, 
często nowatorskich technik arty-
stycznych – dodaje.  

Anna Panek-Kusz ze słubickiej 
galerii OKNO, dzięki której „lAbi-
RynT” zadomowił się w  Słubicach, 
cieszy się, że  coraz mocniej wrasta 
on w  struktury i  mentalność za-
równo mieszkańców Słubic, Frank-
furtu jak również dalszych rejonów 
Polski, Europy i  świata. – Festiwal 
z  dużą dawką sztuki, rozmów, dys-
kusji  pozostał w  pamięci każdego 
kto zapragnął przyłączyć się do 
wspólnego odkrywania zagadnień 
sztuki współczesnej. Wielką war-
tością tego festiwalu jest również 
promocja wizerunku naszego dwu-
miasta, współpracy Słubic i  Frank-
furtu nad Odrą poprzez wspólną 
organizację wydarzeń kulturalnych 
na wysokim, międzynarodowym 
poziomie – podkreśla. Współorga-
nizatorami imprezy byli prof. Jerzy 
Olek i  frankfurcki artysta Michael 
Kurzwelly.

Antoni Porczak, kierownik Ka-
tedry Działań Multimedialnych 
Akademii Sztuk Pięknych w  Kra-
kowie tak wspomina to wydarzenie. 
– Festiwal sprawdza się od lat ku 
zadowoleniu wszystkich uczest-
ników. Jest na tyle wielowarstwowy, 
że każdy znajduje dla siebie odpo-
wiednie pole  aktywności, ważny 
jest kulturowo, terytorialnie, poko-
leniowo. Bardzo cenne są warsztaty. 
Przemieniają uczestników bardziej 
niż gotowa sztuka – ocenia. A prof. 
Leszek Maluga dodaje, że „festiwal 
jako zbiór wydarzeń artystycznych 
jest imponujący”. 

– To już tradycja, że uczestnicy 
festiwalu po zakończeniu imprezy 

dzielą się z  nami swoimi refl ek-
sjami – mówi A. Panek-Kusz i  przy-
tacza kolejną opinię. Piotr Paraniak,                                                                                                              
artysta pochodzący ze Słubic, który 
obecnie mieszka i  tworzy w  Po-
znaniu tak ocenił „lAbiRynT”. – Fe-
stiwal Nowej Sztuki to jeden z  tych 
weekendów, które uwielbiam! Dwie 
doby ze sztuką pod rękę! To ten czas, 
gdzie ekscytacja przed kolejnym 
wernisażem miesza się z  narasta-
jącym zmęczeniem, które dopiero 
da znać o  sobie w  niedzielny wie-
czór. A do tej pory adrenalina, pod-
niecenie i  ciekawość, gdzie każda 
godzina i minuta, to inne spojrzenie 

na sztukę. Pozostaje chłonąć i  nie 
zmarnować ani jednej! Chwilo trwaj 
i nie przemijaj! – można trawestować 
Fausta – zachwala festiwal. 

Artysta Zbyszek Muziewicz, który 
też wziął udział w  tegorocznym fe-
stiwalu uważa, że „wchodzi on w fazę 
profesjonalizacji na mocnej podbu-
dowie intelektualnej”. – Zakładam, 
że ten proces będzie kontynuowany, 
bo mi osobiście ta formuła bardzo 
odpowiada. Jestem nastawiony na 
rozwój poprzez kontakt z  artystami 
poszukującymi. Nie interesuje mnie 
powielanie tego, co już było. Oczy-
wiście poszukiwanie zawsze jest 
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obarczone ryzykiem pójścia w  nie-
właściwą stronę, ale właśnie takie 
wydarzenia jak Labirynt pozwalają 
zweryfi kować poglądy i  podejmo-
wane decyzje. Moje spostrzeżenia 
potwierdzało wielu uczestników 
tegorocznego Labiryntu, zarówno 
ze strony polskiej jak i niemieckiej – 
mówi. – Uczestnictwo w  Labiryncie 
jest dla mnie ważnym doświadcze-
niem, które wzbogaca mnie du-
chowo i  ładuje moje akumulatory 
bardzo twórczą energią – podsumo-
wuje.  

Pochwał nie szczędzi też ar-
tystka Justyna Miklasiewicz, ma-

larka, doktorantka Uniwersytetu 
Artystycznego w  Poznaniu. – Je-
stem pod ogromnym wrażeniem 
różnorodności festiwalu i  jego 
rozmachu, ale przede wszystkim 
ujęła mnie wspaniała atmosfera 
jaka panowała pomiędzy uczest-
nikami i  organizatorami.   Wę-
drujące wszędzie w  ślad za nami 
termosy z kawą i herbatą wprowa-
dzały jakże potrzebną nutę swo-
body i  rozluźnienia, osładzając 
ciepłym aromatem górnolotne 
myśli i  często słonawy smak potu 
i  łez, których świadectwa oglądać 
mogliśmy na ścianach, ekranach, 
podłogach i  na murach. Gorzko 
słodki smak pozostawia temat 
przewodni tegorocznego festiwalu 
– „Stany chwilowe” – niestety sam 
festiwal był stanem chwilowym 
i  należy już do przeszłości. To co 
pozostało – okruchy wspomnień 
– dokumentacje medialne – wy-
miana myśli – być może kiełkujące 
ziarna – to powinno zacząć teraz 
pracować.  Gratuluję serdecznie 
wspaniałego dzieła jakim jest ten 
festiwal – podkreśliła.  

(beb)

Podczas tego festiwalu 
kluczyliśmy po labiryncie sztuki 

Ostatni weekend października upłynął w Słubicach i we Frankfurcie nad Odrą na obcowaniu ze sztuką współczesną. 
Jej „lAbiRynT” pomogli nam oswoić artyści z Czech, Francji, Japonii, Niemiec, Polski, Ukrainy, USA, Węgier i Włoch. 
Za nami prawie trzydzieści wystaw. Zobaczyliśmy fotografi e, grafi kę, malarstwo, rzeźbę, instalacje, collage, performance,
fi lmy artystyczne. Były też wykłady o sztuce. 

Zrealizowano z fi nansowym wsparciem 
Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej
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INFORMACJA

W siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach wywieszone zostały wykazy lokali 

mieszkalnych stanowiących własność Gminy Słubice przeznaczonych do sprze-

daży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców:

 

położenie działka nr

ul. Staszica 14/5 276/5

ul. Os. Słowiańskie 7a/5 643/12      

ul. Konstytucji 3 Maja 73a/4 343/6

ul. Jagiełły 5/5 276/6

ul. Jagiełły 5/3 276/6

Wykaz wywieszono na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w na-

byciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 782 ze 

zm. ), tj. przez osoby, którym/które:

- przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ww. ustawy lub 

odrębnych przepisów; 

- są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa 

własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. albo jej spadkobiercami, 

wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Słubice, 22  października 2015 r.

INFORMACJA

Burmistrz Słubic informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach w dniu 29 października 2015r. wywieszono wyka-

zy nieruchomości gruntowych, stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat:

- Słubice ul. B. Chrobrego, część działki 404/4 o pow. 16m2 – zabudowany garażem murowanym,

- Słubice ul. Kanałowa / ul. Konstytucji 3 Maja, część działki 343/33 i 343/26 o łącznej pow. 33m2 – posadowienie garażu 

blaszanego,

- Słubice ul. Staszica, część działki 278/10 o pow. 14m2 – zabudowany wiatą,

- Słubice ul. Staszica, część działki 278/10 o pow. 59m2 – zieleń izolacyjna,

- Słubice ul. Staszica, część działki 278/10 o pow. 10m2 – miejsce parkingowe.

Wykazy wywieszono dnia 29 października 2015r. na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach oraz na stronie 

urzędu www.bip.slubice.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1 

– Wydział Gospodarowania Nieruchomościami i Architektury lub telefonicznie 095 737 20  51. 

Słubice, dn. 02.11.2015r.

Burmistrz Słubic ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy 

Słubice położonych w obrębie 3 m. Słubice na terenie osiedla „Zielone Wzgórza”.

Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego:

lp. położenie numer działki powierzchnia cena wywoławcza

nieruchomości netto

wadium

1 ul. Wschodnia 500/12 0,2035 ha 53.000,00 zł 6.000,00 zł

2 ul. Wschodnia 500/16 0,3086 ha 81.000,00 zł 9.000,00 zł

3 ul. Wschodnia 500/17 0,2959 ha 78.000,00 zł 8.000,00 zł

4 ul. Wschodnia 500/18 0,2799 ha 73.000,00 zł 8.000,00 zł

5 ul. Wschodnia 500/24 0,2443 ha 65.000,00 zł 7.000,00 zł

Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w stawce 23%.Księga wieczysta – Nr 

GW1S/00011601/8. Nieruchomości są wolne od wszelkich długów ciężarów i hipotek i nie są obciążone żadnymi ograniczo-

nymi prawami rzeczowymi. 

Przeznaczenie działek: zgodnie z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla „Zielone Wzgórza” 

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

niku Urzędowym Województwa Lubuskiego nr 8/99, poz. 45 z dnia 10 marca 1999 r. wyżej wymienione działki znajdują się 

w granicach terenu oznaczonego symbolem – M1 o zapisie „tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego”.

Przetarg odbędzie się w dniu 1 grudnia 2015 r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Miejskiego w Słubicach 

przy ul. Akademickiej 1. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium wraz z podaniem w tytule przelewu lub wpłaty 

kogo dotyczy wadium oraz wskazaniem numeru działki, za którą uiszczono wadium. Wadium należy wpłacić na konto Urzę-

du Miejskiego w Słubicach prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Rzepinie nr 37 8371 0009 0009 5514 2000 0060 w takim 

terminie, aby najpóźniej w dniu 26 listopada 2015 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie urzędu. 

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

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

szenia o przetargu zamieszczono w Gazecie Wyborczej  oraz Gazecie Słubickiej 

Ogłoszony przetarg może zostać odwołany z uzasadnionych przyczyn.

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

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

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

Przetarg ogłoszono dnia 19 października 2015 r.

INFORMACJA

W Urzędzie Miejskim w Słubicach w dniu  4 listopada 2015 r. na okres 21 dni, 

tj. od dnia  4 listopada 2015 r. do dnia 25 listopada 2015 r. wywieszono zarządze-

nie Nr 269/2015 Burmistrza Słubic w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń 

gospodarczych i garażu przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat:

• Słubice, ul. Kopernika 49, pow. lokalu 6,86 m2, z przeznaczeniem na pomiesz-

czenie gospodarcze,

• Słubice, ul. Kopernika 49, pow. lokalu 6,86 m2, z przeznaczeniem na pomiesz-

czenie gospodarcze,

• Słubice, ul. Słowiańskiego 14, pow. lokalu 6,49 m2, z przeznaczeniem na po-

mieszczenie gospodarcze,

• Słubice, ul. Wodna 1, pow. lokalu 4,05 m2, z przeznaczeniem na pomieszczenie 

gospodarcze,

• Słubice, ul. Żeromskiego 27, pow. lokalu 11,79 m2, z przeznaczeniem na po-

mieszczenie gospodarcze,

• Słubice, ul. Żeromskiego 27, pow. lokalu 4,85 m2, z przeznaczeniem na po-

mieszczenie gospodarcze,

• Słubice, ul. Paderewskiego 28, pow. lokalu 4,04 m2, z przeznaczeniem na po-

mieszczenie gospodarcze,

• Słubice, ul. Paderewskiego 28, pow. lokalu 4,04 m2, z przeznaczeniem na po-

mieszczenie gospodarcze,

• Słubice, ul. Paderewskiego 28, pow. lokalu 10,19 m2, z przeznaczeniem na po-

mieszczenie gospodarcze,

• Słubice, ul. Paderewskiego 28, pow. lokalu 3,95 m2, z przeznaczeniem na po-

mieszczenie gospodarcze,

• Słubice, ul. Wojska Polskiego 141, pow. lokalu 11,05 m2, z przeznaczeniem na 

pomieszczenie gospodarcze,

• Słubice, ul. Żeromskiego 27, pow. lokalu  19,18 m2, z przeznaczeniem na garaż.

W grudniu w kinie SMOK

od 4 grudnia od 11 grudnia od 18 grudnia

Igrzyska Śmierci: 
Kosogłos – część 2



16 gazeta Słubicka   10/2015   6 listopada

Reklama

Reklama

668 030 562 (24h)
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w kinie SMOK


