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Podczas październikowej sesji 
radni przegłosowali nowe 
stawki podatków. Najbardziej 
interesujący mieszkańców po-
datek od nieruchomości wzro-
śnie w 2018 roku o 2 grosze za 
metr kwadratowy powierzchni 
budynków mieszkalnych i o 1 
grosz za grunt pod budynkami 
mieszkalnymi. Dla przykładu 
za 50 metrowe mieszkanie 
wraz z gruntem słubiczanie 
zapłacą rocznie ok. 2 zł więcej. 
W przypadku 10-arowej dział-
ki stawka podatku od nieru-
chomości wzrośnie rocznie 
o 10 zł. Wzrost podatków śred-
nio o 2 proc. wynika z infl acji, 
której wskaźnik wynosi 1,9 
proc.  str. 3

Ponad 45 tys. zł przeznaczyła 
gmina na zakup nowych 
urządzeń na osiedlowy plac 
zabaw. Właśnie montowane 
są tam nowe sprzęty, które 
nie tylko służą zabawie, ale 
też poprawiają sprawność 
ruchową dzieci. O rozbudowę 
placu prosili rodzice, bo 
w sąsiedztwie stoi wiele 
bloków i miejsce to jest 
chętnie odwiedzane przez ich 
pociechy.  str. 7

99.rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę uczciliśmy w gminie na kilka sposobów. 
W piątek, 10 listopada, w przededniu Narodowego Święta Niepodległości odbyły się biegi 
uliczne, w których wzięła udział rekordowa liczba młodych biegaczy (ponad 700), a 11 listopada 
słubiczanie modlili się za Ojczyznę w kościele pw. Św. Ducha, po południu odbył się rodzinny 
festyn, a wieczorem koncert kameralny muzyki polskiej w Słubickim Miejskim Ośrodku 
Kultury.  str. 2

16 listopada w Urzędzie Miejskim w Słu-
bicach wyłoniliśmy wykonawcę, który 
jeszcze w tym roku wyremontuje siedem 
gminnych dróg. 

Na październikowej sesji radni przychylili się do wniosku burmistrza To-
masza Ciszewicza, żeby przeznaczyć dodatkowe 1,5 mln zł na poprawę 
jakości dróg. Do remontu idzie cała ulica Rzepińska (od skrzyżowania z Na-
rutowicza do ul. Sportowej), na której zostanie położona nowa nawierzchnia 
asfaltowa. Takie nowe nawierzchnie zyskają też w Słubicach ulice: Żerom-
skiego, Daszyńskiego, Konopnickiej, plac Bohaterów (od budynków od 1 do 
4) i  Łokietka. Gmina wyremontuje również Bursztynową i  Szmaragdową 
w Kunowicach. Przetarg wygrała miejscowa fi rma Eurokop, która ma zmo-
dernizować drogi do 15 grudnia.  

(beb)

Zamkną fragment autostrady
Kłopoty czekają w grudniowy weekend 
(9-10.12.2017) kierowców, którzy chcieliby 
skorzystać z autostrady A12 w kierunku Ber-
lina i Frankfurtu. Wszystko przez planowany 
remont mostu tramwajowego nad tą drogą. 

Za nami 14.edycja Europejskiego Festiwalu Piosenki Autorskiej trans-
VOCALE, na który zaprosiliśmy do Słubic i Frankfurtu w listopadowy 
weekend (16-18.11.2017). - Cieszę się, że kolejny raz spotkaliśmy się 
na tym wyjątkowym festiwalu, który poprzez muzykę przybliża nam 
świat i pozwala go lepiej zrozumieć - mówi burmistrz T. Ciszewicz. 

Sale koncertowe zapełnili, do ostat-
niego miejsca, m.in. Kuba Badach, 
który w  Słubicach prezentował 
utwory z  nowego albumu „Old-
school” i Brodka, promująca ostatnią 
płytę „Clashes”. Publiczność oklaski-
wała także Buslava, multiinstrumen-
talistę, kompozytora i twórcę tekstów 
opowiadających o  emocjach, ludz-
kiej ciekawości i  doświadczeniach 
ujętych w  niebanalne dźwięki, 
a  także żywiołowe Bubliczki, mu-
zyczną bandę, która miesza bał-
kańską energię, cygański spontan 
i żydowską aurę z polską i kaszubską 
treścią. Publiczność chwaliła też 
koncert grupy Biff , w  skład której 
wchodzą byli członkowie legendar-
nego Pogodno, zachwyciła Bovska, 
co nie było zaskoczeniem biorąc pod 
uwagę fakt, że wokalistka w  ubie-
głym roku nominowana była do 
MTV Europe Music Award, w  kate-
gorii Najlepszy polski wykonawca, 
a w 2017 roku walczyła o Fryderyka 
w  kategorii Fonografi czny debiut 
roku. Jak zawsze transVOCALE 
było też okazją do własnych odkryć. 
Na kilku scenach, po obu stronach 
Odry, mieliśmy okazję słuchać arty-
stów mniej znanych, którzy potrafi li 
jednak zabrać publiczność do nieba 
pięknych dźwięków i tekstów. 

Podczas transVOCALE oddaliśmy 
też hołd ikonie niemieckiej pio-
senki Udo Lindenbergowi. Koncert 
ten otworzył tegoroczny festiwal, 
a  na ten wyjątkowy wieczór zapro-
sili publiczność, zgromadzoną we 
frankfurckim Forum Kleista, bur-
mistrzowie Słubic i  Frankfurtu: To-
masz Ciszewicz i dr Martin Wilke. 

Polscy i  niemieccy wokaliści: 
Krzysztof Napiórkowski, Pascal 
von Wróblewski, Małgorzata Mar-
kowska, Reiner von Vielen i  Ma-
ciej Sławny, wykonali dwadzieścia 
najpopularniejszych utworów Lin-
denberga, w  tym dziesięć w  autor-
skim przekładzie na język polski. 
O  stronę literacką przekładów za-
dbał Krzysztof Napiórkowski, a wo-
kalistom towarzyszyli muzycy pod 
kierownictwem Wojciecha Zan-
deckiego. Koncert z  piosenkami 
Udo Lindenberga to była kolejna, 
własna produkcja koncertowa 
przygotowana na transVOCALE. 
Pierwsza powstała przed dwoma 
laty. Publiczność usłyszała wtedy 
utwory Marka Grechuty w  wyko-
naniu artystów z obu stron Odry. 

Dyrektor Słubickiego Miejskiego 
Ośrodka Kultury Tomasz Pilarski 
nie ma wątpliwości, że warto kon-
tynuować pomysł, żeby festiwalowi 

towarzyszyły własne produkcje. 
– Chcemy, żeby nasz festiwal czymś 
się wyróżniał. Ponieważ jesteśmy 
dwumiastem na granicy, to prostym 
kluczem do stworzenia takiego wy-
różnika było wzięcie na warsztat 
polskiej i  niemieckiej piosenki au-
torskiej. Dzięki temu, że utwory 
wykonywane są w  obu językach 
jesteśmy w  stanie lepiej się zrozu-
mieć. Polska i  niemiecka piosenka 
autorska są to światy sobie nieznane 
i  dosyć hermetyczne i  tym większe 
jest to wyzwanie dla organizatorów 
– mówi T. Pilarski. - Produkcja 
z  utworami Grechuty zachęciła nas 
do tego, żeby ten eksperyment kon-
tynuować i  owocem tych działań 
był wieczór poświęcony piosenkom 
Lindenberga – dodaje. Podkreśla 
również, że nikt dotąd nie tłumaczył 
tych utworów na język polski i  jest 
to na pewno wartość dodana tego 
festiwalu. Dzięki dotacji z  miasta 
wynoszącej 50% kosztów festiwalu, 
organizatorzy mogli zaproponować 
mieszkańcom wyjątkowo ciekawy 
program w  gwiazdorskiej obsadzie, 
przy cenach biletów znacząco niż-
szych niż w dużych ośrodkach miej-
skich. Festiwalowe wspomnienia 
w fotogalerii Anny Panek-Kusz i To-
masza Fedyszyna na  str. 8-9. (beb)

To był muzyczny 
tygiel kultur 

Frankfurcka spółka komunikacyjna 
SVF, która poinformowała słubicki 
Urząd Miejski o  tych planach (SVF 
jest jednym z  inwestorów) podała, 
że autostrada zamknięta będzie po-
między zjazdami Frankfurt(Oder) 
– Mitte do Frankfurt(Oder) – West. 
Scenariusz jest taki: w  sobotę 9 
grudnia, od godz. 22.00, do niedzieli 
10 grudnia, do godz. 24.00 plano-
wane jest całkowite zamknięcie 
autostrady w  obu kierunkach. 
W  stronę Berlina, autostrada A12 
ma zostać zamknięta już w  sobotę 
9 grudnia, od godz. 20.00, a w kie-
runku Słubic będzie zamknięta do 

poniedziałku 11 grudnia, do godz. 
8.00. Ponadto z  powodu renowacji 
mostu, od 27 listopada 2017 roku, 
przez ok. 13 miesięcy, nie będzie 
kursował tramwaj linii 4, który do-
jeżdżał do Markendorfu. Zostanie 
on zastąpiony komunikacją auto-
busową. - Nie możemy wykluczyć, 
że w  tym czasie dojdzie do spię-
trzeń komunikacyjnych i  korków 
po polskiej stronie autostrady oraz 
do zwiększonego ruchu na terenie 
Słubic i okolic – przewidują pracow-
nicy spółki SVF. Dlatego proszą kie-
rowców o zrozumienie.  

(beb) 

Kolejne 1,5 mln zł na drogi 
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Radosne i refl eksyjne

Narodowe Święto Niepodległości
99.rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę uczciliśmy w gminie na kilka sposobów. W piątek, 10 listopa-
da, w przededniu Narodowego Święta Niepodległości odbyły się biegi uliczne, w których wzięła udział rekordowa 
liczba młodych biegaczy (fotorelacja na str. 13), a 11 listopada słubiczanie modlili się za Ojczyznę w kościele pw. Du-
cha Świętego, po południu odbył się rodzinny festyn, a wieczorem koncert kameralny muzyki polskiej w Słubickim 
Miejskim Ośrodku Kultury. 

Narodowe Uliczne Biegi Niepodległości, których organizatorem był Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, odbyły się już po raz 28. Na starcie stanęli zarówno mali biegacze z przedszkoli, jak 
i uczniowie różnych szkół. Przedszkolaki walczyły o puchar ks. kanonika Józefa Zadwornego, pozostali o medale i puchary ufundowane m.in. przez gminę i starostwo powiatowe. Wielu 
słubiczan, w tym przedstawiciele różnych organizacji społecznych, radni miejscy i powiatowi, uczestniczyło także w mszy świętej, w czasie której o wolności, patriotyzmie i potrzebie jed-
ności mówił w kazaniu ksiądz proboszcz Henryk Wojnar. Burmistrz Tomasz Ciszewicz podkreślał w swoim przemówieniu, że patriotyzm to także szacunek i dbanie o swoją małą ojczyznę, 
w której się żyje, a starosta Marcin Jabłoński przypomniał karty z polskiej historii. Wieczorem Słubicki Miejski Ośrodek Kultury zaprosił na koncert kameralny z muzyką I. J. Paderew-
skiego, F. Chopina i H. Wieniawskiego w wykonaniu Anastazji Łysenko, Moniki Pończochy i Macieja Smoląga.

(beb)
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Reklama

26 października, podczas sesji, radni prze-
głosowali nowe stawki podatków. 

Od 11 września do końca października 2017 r., w Szkole Podstawowej 
nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Słubicach i Zespole Edukacyjnym nr 4 
w Zielonej Górze, realizowany był projekt edukacyjny „Moja muzyczna 
tożsamość - pieśni i tańce ludowe dla najmłodszych”, który był skie-
rowany do chętnych uczniów z obu szkół. Poniżej relacja na ten temat 
przygotowana przez koordynatorkę projektu Magdalenę Iłowską. 

Jaśniej w parkach
W wielu miejscach w mieście zamiast trady-
cyjnego oświetlenia ulicznego zamontowa-
no niedawno kolejne lampy ledowe. 

Nieformalna grupa składająca się 
z  nauczycieli, byłych i  obecnych 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 1,
stworzyła projekt zatytułowany 
„Moja muzyczna tożsamość - pieśni 
i  tańce ludowe dla najmłodszych”. 
Głównym celem projektu była 
nauka pieśni i  tańców ludowych 
oraz przybliżenie tradycji i  kul-
tury polskich tańców narodowych, 
a  przede wszystkim zapoznanie się 
z  kulturą naszego regionu. Dzięki 
realizacji tego projektu dzieci miały 
możliwość zdobycia wiedzy o  folk-
lorze, a  także poznania polskich 
pieśni ludowych, poprzez warsztaty 
wokalne i  taneczne mogły rozwijać 
swoje talenty. Poprzez warsztaty 
psychologiczne uczestnicy rozwijali 
umiejętności komunikacji z otocze-
niem, a  także podejmowali próbę 
rozpoznania własnych upodobań 
muzycznych. Projekt został przy-
gotowany i zrealizowany we współ-
pracy z Fundacją na rzecz Collegium 
Polonicum w Słubicach.

W konkursie projektów Lubuskiej 
Inicjatywy Młodzieżowej – Budżet 

Inicjatyw Obywatelskich dla grup 
nieformalnych otrzymaliśmy do-
fi nansowanie w  wysokości 5.000 
złotych. Wszystkie działania w pro-
jekcie były podzielone na dwa etapy: 
W  pierwszym etapie odbywały się 
próby uczestników projektu z dyry-
gentami w  obu szkołach. Podczas 
prób chórzyści razem z dyrygentami 
wybrali utwory z  zakresu muzyki 
ludowej. W trakcie pracy nad utwo-
rami dbali o  prawidłową postawę 
śpiewaczą, ćwiczyli intonację, dykcję 
oraz emisję głosu.

Próby odbywały się równolegle 
w dwóch szkołach w Zielonej Górze 
i  Słubicach. Drugi etap składał się 
z  całodniowych warsztatów, które 
miały miejsce w  Collegium Polo-
nicum. Warsztaty składały się z zajęć 
integracyjnych z  pedagogiem. 
Warsztatów psychologicznych, 
w  trakcie których uczestnicy mogli 
zastanowić się nad zagadnieniem: 
moja muzyczna tożsamość, co lubię, 
a czego wolę unikać w muzyce?

Kolejne zajęcia to był taniec lu-
dowy w  podziale na grupy, a  także 

Poznali tradycje związane z tańcami i pieśniami narodowymi

Na ludową nutę
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próby połączonych chórów. Efektem 
tych warsztatów był koncert, na 
którym uczestnicy projektu zapre-
zentowali swoje umiejętności na-
byte podczas wszystkich etapów 
projektu.

Głośne owacje publiczności 
po koncercie były najlepszym 
dowodem, że podjęte przez nas 
wspólne działania muzyczne przy-
niosły zamierzony efekt. 

Najbardziej interesujący miesz-
kańców podatek od nieruchomości 
wzrośnie w 2018 roku o 2 grosze za 
metr kwadratowy powierzchni bu-
dynków mieszkalnych (było 0,75 zł, 
będzie - 0,77 zł) i o 1 grosz za grunt 
pod budynkami mieszkalnymi (było 
– 0,45 zł, będzie – 0,46 zł). Wzrost 
podatków średnio o 2 proc. wynika 
z  infl acji, której wskaźnik wynosi 
1,9 proc. Dla przykładu za 50 me-
trowe mieszkanie wraz z  gruntem 
słubiczanie zapłacą rocznie ok. 2 
zł więcej. W  przypadku 10-arowej 
działki stawka podatku od nieru-
chomości wzrośnie rocznie o 10 zł. 

Zmiany dotyczą też przedsię-
biorców. Od przyszłego roku o  2 
grosze więcej będą oni płacić za metr 
kwadratowy gruntu, związanego 

z prowadzeniem działalności gospo-
darczej (było 0,85 zł, będzie – 0,87 zł) 
i o 40 groszy więcej za budynki (było 
21,10 zł, będzie – 21,50 zł). Zmiany 
stawek spowodują, że do przyszło-
rocznego budżetu, z  tytułu podatku 
od nieruchomości, wpłynie o 236 tys. 
zł więcej niż w  roku 2017. Za przy-
jęciem uchwały dotyczącej nowych 
stawek podatków od nieruchomości 
głosowało 9 radnych, a 5 wstrzymało 
się od głosu. Jednomyślnie natomiast 
radni przyjęli nowe stawki podatku 
od środków transportu. Wzrosną 
one średnio o ok. 2,8 proc. Szczegó-
łowe dane na temat nowych stawek 
podatków można znaleźć na stronie 
gminy: www.slubice.pl w Biuletynie 
In formacji Publicznej. 

(beb)

Będą groszowe 
podwyżki podatków

Nowe lapmy pojawiły się m.in. 
w  parkach przy placu Wolności 
i placu Przyjaźni, przy ulicy Akade-
mickiej, na deptakach przy ul. Że-
romskiego i Kochanowskiego. 

W sumie w ramach modernizacji 
oświetlenia w miejscu dotychczaso-
wych opraw w kształcie kul, zamon-
towano 62 nowe oprawy, za które 
gmina zapłaciła 67 tys. zł. Burmistrz 
Tomasz Ciszewicz mówi, że pierwsze 
lampy ledowe zaczęliśmy stawiać 
w  gminie w  2011 roku i  od tego 

czasu, co roku, wymieniamy kolejne 
lampy sodowe na ledowe. Powód jest 
jeden- lampy ledowe są energoosz-
czędne, w  niektórych przypadkach 
zużywają nawet 70 proc. energii 
mniej niż oświetlenie starego typu. – 
Ponadto lampy ledowe świecą inten-
sywniej i  oświetlają większy obszar 
niż znajdujące się w tym samym te-
renie lampy sodowe. Dlatego nadal 
będziemy szli w tym kierunku – za-
powiada burmistrz.  

(beb)

Od listopada relacje z posiedzeń Rady Miej-
skiej w Słubicach będą emitowane na ante-
nie lokalnej telewizji HTS w pierwsze wtorki 
po czwartkowych sesjach. 

 Sesje w HTS o stałej porze

Będzie je można oglądać, tak jak dotychczas bezpośrednio po Serwisie In-
formacyjnym, który rozpoczyna się o  17.15. Nie możemy podać dokładnej 
godziny emisji ponieważ Serwis Informacyjny nie ma sztywnych ram czaso-
wych. Relacje z sesji będzie można oglądać w telewizji HTS przez cztery dni, tj. 
do kolejnego wydania Serwisu Informacyjnego, który nadawany jest w piątki 
o 17.15. Ponadto przypominamy, że relację z sesji można na bieżąco, bez ogra-
niczeń czasowych, oglądać na stronie internetowej telewizji HTS. Znajdują się 
tam wszystkie, zarchiwizowane nagrania z sesji rad miejskich. 

(red) 

 Magdalena Iłowska zadbała o edukację wokalną dzieci, które brały udział w projekcie.
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PORADNIA CHIRURGICZNA
DLA POLSKICH PACJENTÓW POSIADAJĄCYCH NIEMIECKIE 
UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE LUB OSÓB PRAGNĄCYCH SIĘ 
LECZYĆ W NIEMCZECH PRYWATNIE

Klinika chirurgii ogólnej i brzusznej wykonuje 

zabiegi w zakresie leczenia:

· Chirurgii onkologicznej nowotworów jamy brzusznej
 (przełyku, żołądka, jelita cienkiego, grubego i odbytnicy)
· chorób tarczycy, nadnerczy
· kamicy pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych
· przepuklin
· chorób odbytu (hemoroidy, przetoki, szczeliny odbytu)
· otyłości

rejestracja w języku polskim za pośrednictwem maila:

poradnia.chirurgiczna@klinikumffo.de

maile będzie odbierał i umawiał pacjentów na

wizytę polski lekarz – nie potrzeba skierowania

G E S U N D H E I T S - C A M P U S

Reklama

F
o

t.
 U

rz
ą

d
 M

ie
js

k
i w

 S
łu

b
ic

a
ch

 

Słubicka poetka zabrała 
dzieci do świata wierszy

3 listopada 2017 roku grupę „Dzwoneczki” 
z Przedszkola Samorządowego nr 2 „Pino-
kio” odwiedziła Elżbieta Nowak, która nie-
dawno wydała tomik swoich wierszy. 

Świetlice zyskają 
nowy wygląd

Blisko 140 tys. zł wyda gmina na poprawę 
warunków w dwóch świetlicach wiejskich. 

Tak wygląda wyremontowana świetlica w Pławidle.  

Ponad 75 tys. zł poszło już na re-
mont świetlicy w Pławidle, w której 
obniżono i docieplono sufi ty w sali 
głównej i sali komputerowej. W sali 
głównej wstawiono też pięć okien 
oraz wymieniono drzwi. Nato-
miast w sali komputerowej zamon-
towano jedno dodatkowe okno, 
dzięki czemu jest tam teraz więcej 
naturalnego światła. Oba pomiesz-
czenia zostały też pomalowane. 
Ponadto wydzielono dodatkowe 

pomieszczenie gospodarcze i  wy-
konano drobne prace naprawcze, 
wymalowano elewację budynku. 
Obecnie trwa również termomo-
dernizacja świetlicy w  Nowym 
Lubuszu, która obejmuje m.in. 
ocieplenie ścian zewnętrznych bu-
dynku, izolację i ocieplenie funda-
mentów. Będą tam też kładzione 
nowe tynki i zostanie wymienione 
okno na poddaszu. Na to wszystko 
gmina przeznaczyła 64, 5 tys. zł. 

(beb)

Remont alei 
Niepodległości
zakończony 

Teraz to 
się jeździ 

Zakończył się re-
mont alei Niepod-
ległości. Krośnień-
ska fi rma Kontrakt, 
która wygrała 
przetarg, zeszła już 
z placu budowy. 

Gminie zostało tylko wymalowanie 
pasów na jezdni (tego nie było 
w umowie z Kontraktem). 

– Mamy na to pieniądze i  zro-
bimy to, jak tylko pozwolą nam na 
to warunki atmosferyczne – mówi 
burmistrz Tomasz Ciszewicz. Żeby 
rozpocząć oznakowanie poziome 
drogi jezdnia musi być idealnie 
sucha. 

Burmistrz mówi, że na tę długo 
oczekiwaną przez mieszkańców in-
westycję gmina wydała ponad 1,4 
mln zł. Modernizacja drogi polegała 
na tym, że drogowcy zerwali dotych-
czasową nawierzchnię z  polbruku 
i  wylali na drogę trzy warstwy as-
faltu. Przy jezdni zamontowano też 
nowe krawężniki. 

(beb)

- To babcia naszego Michała, więc 
poznaliśmy także wiersze, które 
pani Elżbieta napisała o  swoim 
wnuku - mówi nauczycielka z grupy 
„Dzwoneczki” Dorota Kotuła. Po-
etka opowiedziała przedszkolakom 
o  swojej przygodzie z  literaturą 
i  zaprezentowała swoją twórczość. 
Wśród wierszy były m.in. opowieści 
o  rodzicach, dziadkach, ulubionych 
zwierzakach i  ... o  swoim misiu - 
przytulance, którą pani Elżbieta 

bardzo dobrze pamięta. - Zrobiła 
nam też piękny prezent. Dostaliśmy 
jej książkę „Niechaj mówią wiersze”, 
ze specjalną dedykacją dla dzieci 
z naszego przedszkola, dwa wiersze 
z  ilustracjami, napisane specjalnie 
dla naszej grupy, a  także słodkości 
- wspomina D. Kotuła. Natomiast 
„Dzwoneczki” podarowały swojemu 
gościowi własnoręcznie wykonaną 
laurkę. 

(beb)
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Co można zrobić, żeby więcej osób chciało się uczyć języka sąsiada 
i innych języków obcych, w jaki sposób wspierać rodziny w temacie 
kształcenia, czego potrzebuje niepełnosprawne dziecko w szkole, jak 
zwiększyć imigrantom szanse edukacji, jak tworzyć nawyki zdrowe-
go żywienia u dzieci? – to tylko część pytań, na które szukali odpo-
wiedzi uczestnicy Słubicko-Frankfurckiego Forum Kształcenia. 

Za nami Słubicko-Frankfurckie Forum Kształcenia

Oświatowa burza mózgów 

Gmina Słubice wspólnie z miastem 
Frankfurt nad Odrą, w  ramach 
realizacji projektu "Europejskie 
modelowe miasto współpracy", 
zorganizowała 20 listopada 2017 
r. w  Collegium Polonicum w  Słu-
bicach spotkanie ponad stu 
przedstawicieli instytucji zaanga-
żowanych w  transgraniczne kształ-
cenie. Uczestnikami Forum, które 
otworzyli burmistrzowie Słubic 
i Frankfurtu: Tomasz Ciszewicz i dr 
Martin Wilke, byli m.in. Grzegorz 
Tomczak z Lubuskiego Kuratorium 
Oświaty oraz zastępca kierownika 
frankfurckiego urzędu ds. Oświaty 

Reklama

Uwaga!!! 
2 grudnia 2017 r.
godz. od 10:00 do 12:00 
Collegium Polonicum, sala 21 
ul. Kościuszki 1 w Słubicach. 
Firma EuroJob24 organizuje 
Giełdę Pracy.
Serdecznie zapraszamy.

Oferujemy pracę dla:
· spawaczy, szlifi erzy, ślusarzy

· komisjonerów (oferty również dla par)

· magazynierów

· monterów konstrukcji stalowej

· elektryków

· pracowników pralni przemysłowej

· pielęgniarek, techników sterylizacji 
medycznej

PRACA ZA GRANICĄPRACA ZA GRANICĄ

GIEŁDA PRACY GIEŁDA PRACY 

Kontakt: 576 150 740, 500 469 799, praca@eurojob24.pl

Plac zabaw 
ucieszył dzieci 

Ponad 45 tys. zł przeznaczyła gmina na za-
kup nowych urządzeń na plac zabaw na 
osiedlu Słowiańskim. Zamontowano tam 
w połowie listopada nowe sprzęty, które 
nie tylko służą zabawie, ale też poprawia-
ją sprawność ruchową dzieci. O rozbudowę 
placu prosili rodzice, bo w sąsiedztwie stoi 
wiele bloków i miejsce to jest chętnie odwie-
dzane przez ich pociechy.

Elke Dengler, a  także przedstawi-
ciele Polsko-Niemieckiego Towarzy-
stwa Brandenburgii, „Polen Mobils“ 
i  szkoły podstawowej w  Görlitz 
o profi lu dwujęzycznym, a także sto-
warzyszeń i organizacji zajmujących 
się kształceniem. Zaproszeni goście 
wzięli udział w  dyskusji i  ośmiu 
warsztatach tematycznych, podczas 
których zastanawiano się m.in. jak 
zwiększyć liczbę ofert związanych 
z  kształceniem w  Dwumieście, 
podejmować nowe działania na 
rzecz wspierania kompetencji języ-
kowych i  zapewnić mieszkańcom 
dostęp do specjalistów w  regionie. 

- Priorytetowym założeniem Słu-
bicko-Frankfurckiego Forum 
Kształcenia było przedstawienie 
polskiego i  niemieckiego systemu 
oświaty, poznanie ram wyznacza-
jących zakres edukacji i na tej pod-
stawie podjęcie działań na rzecz 
dalszej współpracy transgranicznej 
– podkreśla Soeren Bollmann ze 
Słubicko-Frankfurckiego Centrum 
Kooperacji, które zorganizowało 
Forum. – To było bardzo ciekawe 
spotkanie, które obfi towało w wiele 
pomysłów. Teraz przed nami ich 
analiza – zapowiada dr J. Pyrgiel. 

  (beb)

Ponad 41,6 tys. zł otrzyma gmina, z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, na re-
alizację programu usuwania azbestu i wy-
robów zawierających azbest. 

W  końcówce października bur-
mistrz Tomasz Ciszewicz i  prezes 
WFOŚiGW Jolanta Fedak podpi-
sali umowę o  dotacji. Na mocy tej 
umowy gmina otrzyma zwrot po-
niesionych w  tym roku kosztów 
realizacji programu. Dzięki przy-
znanej dotacji można było usunąć 
w 2017 roku ok. 126 ton azbestu z za-
budowań znajdujących się w  Słubi-
cach i sołectwach. 

Gmina co roku usuwa od kilku-
dziesięciu do ponad stu ton azbestu 
z  zabudowań, bo jest on substancją 
wysoce szkodliwą, która niszcząco 
wpływa na organizm ludzki.Pył 
azbestu bez problemów dostaje 

się do płuc wraz z  wdychanym po-
wietrzem. Jeśli więc w  powietrzu, 
którym oddychamy znajdują się 
włókna azbestu, to gromadzą się one 
i zalegają w płucach. Możliwość po-
jawienia się choroby w  organizmie 
ludzkim zależy od rodzaju azbestu, 
wymiarów włókien zawartych w po-
wietrzu, ich ilości oraz liczby lat 
przebywania w  zanieczyszczonym 
azbestem środowisku. Włókna ma-
łych rozmiarów, niewidoczne gołym 
okiem, wnikają głębiej do układu 
oddechowego. Ponadto wyroby 
azbestowe mogą być również przy-
czyną raka płuc i  międzybłonniaka 
opłucnej.  (beb) 

Zwrot pieniędzy za 
usunięcie azbestu 

Jolanta Skręty, dyrektor Zespołu Administracyjnego Oświaty  (w środku) opowiadała m.in. o polskim systemie kształcenia, który różni 

się od niemieckiego. Fot. Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji

Na tym jednak nie koniec. – Także na 
przyszły rok mamy plany związane 
z  modernizacją kolejnych placów 
zabaw – zapowiada burmistrz To-
masz Ciszewicz. Chodzi o plac zabaw 
przy placu Przyjaźni, obok budynku 
nr 28 i  przy ul. Kochanowskiego. 
Mieszkańców interesowało też, co 
z placem zabaw na Małej Moskwie, 
o  który też proszą zamieszkujący 
w tej części miasta rodzice. - W tym 
roku powstał Gminny Program 

Rewitalizacji i  właśnie w  ramach 
tego programu planujemy szereg 
inwestycji na tzw. Małej Moskwie. 
Pozwolą rozwiązać m.in. problemy 
komunikacyjne, ale też zapewnią 
mieszkańcom miejsca rekreacji. Na 
realizację tego programu można 
uzyskać dofi nansowanie i będziemy 
o nie zabiegać. Dlatego na razie nie 
planujemy przeznaczać pieniędzy 
z własnego budżetu na te inwestycje 
– mówi burmistrz.  (beb)  

Projekt współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego) w ramach programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Branden-
burgia Polska 2014-2020. „Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony /
Barrieren reduzieren – gemeinsame Stärken nutzen”.
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Konkurs rozstrzygnięty!

Mój przyjaciel 
Miś Uszatek

VI Słubickie Forum Organizacji Pozarządowych

Społecznicy szukali 
dobrych rozwiązań

F
o

t.
 A

rc
h

iw
u

m
 b

ib
lio

te
k

i m
ie

js
k

ie
j w

 S
łu

b
ic

a
ch

F
o

t.
 O

rg
a

n
iz

a
to

rz
y

 F
o

ru
m

 

Tego zwycięskiego misia zrobił 3-letni Wojciech Mikulski z Cybinki razem z rodzicami 

i babcią.  

Z okazji 60. uro-
dzin Misia Uszatka, 
słubicka biblioteka 
wspólnie z Przed-
szkolem Samorzą-
dowym nr 3 „Miś 
Uszatek” zaprosiła 
dzieci z rodzinami 
z terenu powia-
tu słubickiego do 
udziału w rodzin-
nym konkursie 
plastycznym. Wła-
śnie poznaliśmy 
zwycięzców. 

I  miejsce zajął 3-letni Wojciech Mi-
kulski z  Cybinki, który swoją pracę 
przygotował z  mamą Małgorzatą, 
tatą Mirosławem i  babcią Henią. 
Drugie miejsce przyznano 4-let-
niej Wiktorii Głodnej z  Ośna Lu-
buskiego. Dziewczynce pomogła 
mama Agnieszka i  siostra Małgo-
rzata. Trzecie miejsce przypadło 
4-letniemu Wojciechowi Koszeli 
z  Ośna Lubuskiego, który pracę na 
konkurs przygotował z  mamą Mo-
niką i tatą Krzysztofem. 

Przyznano także dwa wyróż-
nienia. Otrzymały je: 6-letnia Nikola 
Dziubińska ze Słubic, której misia 
pomogła zrobić mama Aneta oraz 
7-letnia Paulina Broniewska, także 
ze Słubic, za pracę przygotowaną 
wspólnie z rodzicami. 

Zanim poznaliśmy zwycięzców, 
prace uczestników konkursu można 
było oglądać na wystawie w  biblio-
tece słubickiej i  oddać swój głos na 
najładniejszego misia. Wszystkie 
prace były oznaczone numerami, 
pod którymi ukryto dane każdego 
z uczestników. Mieszkańcy powiatu 
słubickiego mogli również głosować 
w  swoich gminnych bibliotekach: 
w  Górzycy, Rzepinie, Cybince oraz 
w Ośnie Lubuskim. Na konkurs na-
płynęło 28 prac, a  głosów oddano 
ponad tysiąc! 

Żeby obejrzeć konkursowe misie 
bibliotekę odwiedzały całe rodziny. 
Grupy przedszkolne i szkolne oprócz 
podziwiania prac miały też okazję 
uczestniczyć w  zajęciach przybliża-
jących postać Misia Uszatka. 

Uroczyste podsumowanie ro-
dzinnego konkursu odbyło się 24 
listopada w  słubickiej bibliotece. 
Zwycięzców zaprezentujemy w  ko-
lejnym wydaniu „Gazety Słubickiej”, 
bo obecny numer zamknęliśmy 
dzień przed uroczystym wręcze-
niem nagród. 

(beb)

Podczas VI Słubickiego Forum Or-
ganizacji Pozarządowych, które 
odbyło się 25 października w  Słu-
bicach, rozmawiano m.in. o  roli 
liderów lokalnych, współpracy 
z biznesem, a także konsultowano 
zapisy programu współpracy 
gminy Słubice z organizacjami po-
zarządowymi w  2018 i  2019 roku. 
Były to trzy godziny, wypełnione 
merytorycznymi rozmowami pod 
okiem zaproszonych ekspertów

- Forum jest po pierwsze okazją 
do tego, żeby móc spotkać się i po-
rozmawiać o tym, co robimy. Wiele 
osób z organizacji nie wie, czym zaj-
mują się inne, a warto dbać o wza-
jemne dobre relacje. Po drugie, 
forum to również możliwość pod-
szkolenia się w  wybranych zagad-
nieniach, zawsze dbamy o to, żeby 
odwiedzili nas eksperci i podzielili 
się swoją wiedzą – mówiła Magda-
lena Tokarska, prezes Fundacji na 
rzecz Collegium Polonicum, która, 
w  ramach prowadzenia Sektora 
3 Słubice, zorganizowała Forum 
wspólnie z  Urzędem Miejskim 
w Słubicach i Ośrodkiem Wsparcia 
Ekonomii Społecznej w  Zielonej 
Górze.

Tradycyjnie odbyło się ono 
w  Collegium Polonicum i  wzięło 
w  nim udział prawie 50 reprezen-
tantów organizacji pozarządowych 
- nie tylko ze Słubic. Przyjechały 
też organizacje z  powiatu kro-
śnieńskiego, które otrzymały do-
tacje w  ramach programu Działaj 
Lokalnie – a  jednym z  punktów 
forum było podsumowanie tego-
rocznej edycji tego konkursu. - 
To, że na sali zgromadziło się tak 
wielu uczestników forum jest do-
wodem na to, że takie spotkania są 
potrzebne – mówiła Sabina Mat-
kowska, Kierownik Biura Spraw 
Społecznych w  słubickim magi-
stracie. 

Jak mądrze współpracować? 
O tym, że warto inwestować w dobrą 
współpracę między samorządem 
a  organizacjami pozarządowymi 
przekonywała Ewa Gałka, współza-

łożycielka oraz prezeska Stowarzy-
szenia Centrum Promocji i Rozwoju 
Inicjatyw Obywatelskich PISOP. 
Jej stowarzyszenie współpracuje 
z  ok. 40 włodarzami gmin z  Wiel-
kopolski. – Współpraca daje efekt 
synergii, przynosi większe zmiany, 
niż gdyby zajmowała się nimi po-
jedyncza instytucja – podkreślała 
E. Gałka. Zwracała uwagę na obu-
stronne korzyści i zachęcała do tego, 
żeby nie skupiać się na barierach, ale 
raczej traktować je jako wyzwania 
w codziennej pracy. 

Damian Dec, prezes Fundacji 
Wspierania Rozwoju Lokalnego 
„Moja Przestrzeń” mówił o kondycji 
lokalnych liderów. Podkreślał, że 
lider to ktoś, kto robi to, do czego jest 
przekonany, budzi zaufanie wśród 
ludzi. Umie dbać o  to zaufanie i  je 
rozwijać. 

Tematy liderstwa oraz współ-
pracy międzysektorowej były 
kontynuowane podczas dyskusji 
stolikowych. Ewa Gałka i  Adam 
Szulczewski z  Ośrodka Wsparcia 
Ekonomii Społecznej prowadzili 
konsultacje społeczne pierwszego 
wieloletniego programu współ-
pracy gminy z  organizacjami – na 
lata 2018 i  2019. – Dobrze się stało, 
że zostanie przyjęty program wie-
loletni. Takie było oczekiwanie 
ze strony lokalnych organizacji. 
Otwiera on możliwości do tego, aby 
zlecać zadania na okres dłuższy niż 
rok, a jest to możliwe w kilku obsza-
rach, takich jak sport, pomoc spo-
łeczna czy edukacja – wyjaśniał A. 
Szulczewski. -Jeśli takie rozwiązania 
się sprawdzą, może kolejny program 
będzie obejmował jeszcze dłuższy 
okres – dodał. 

Ponieważ dla wielu organizacji 
gmina jest najważniejszym part-
nerem poruszono również inne 
tematy ważne dla społeczników: 
potrzebę upamiętnienia świąt na-
rodowych i  rocznic historycznych, 
zaspokojenia potrzeb seniorów 
mieszkających w  gminie poprzez 
przygotowanie dla nich oferty np. 
klubu seniora, w co mogłyby się włą-
czyć organizacje pozarządowe.

Obszar związany z  zarabianiem 
przez organizacje pieniędzy – 
w różny sposób, przewidziany przez 
odpowiednie ustawy – poruszyła 
z  zebranymi Agata Fogel, anima-
torka z  OWES w  Zielonej Górze. 
– Rozmawialiśmy głównie o  dzia-
łalności odpłatnej, którą prowadzą 
w  zasadzie niemal wszystkie or-
ganizacje, choć może nie każda do 
końca zdaje sobie sprawę, na czym 
ona polega – mówiła A. Fogel. Or-
ganizacje pozarządowe są również 
podmiotami ekonomii społecznej 
(czyli mogą zarabiać, a  uzyskany 
dochód przeznaczać na cele sta-
tutowe). I  jeśli mają odpowiednie 
zapisy w  statucie, mogą prowadzić 
działalność gospodarczą – jednak 
niewiele się na to decyduje. Jednak 
nie taki ten diabeł straszny… - 
Ośrodki wsparcia powstały właśnie 
po to, żeby pomóc przejść przez takie 
trudne tematy, dlatego zachęcam, 
żeby o tym rozmawiać. Warto zasta-
nowić się nad działalnością, która 
pomogłaby sfi nansować działania 
organizacji – dodała A. Fogel. 

Chcemy być przykładem 
dla innych
Po trzech godzinach owocnych 
rozmów, wymiany doświadczeń 
oraz integracji, przyszedł czas na 
podsumowania. – Cieszymy się 
bardzo, że na nasze zaproszenie 
odpowiedziało tak wielu społecz-
ników. Mam nadzieję, że nasze or-
ganizacje będą się rozwijać, coraz 
lepiej współpracować ze sobą 
i  z  samorządem lokalnym. Może 
w  ciągu następnego roku nawiążą 
relacje z  lokalnymi fi rmami? Or-
ganizacje w  innych gminach pa-
trzą na nas z podziwem i pytają jak 
nam się to udało, że mamy takie 
forum, że co roku spotykamy się, 
rozmawiamy i  szkolimy, integru-
jemy. Chcemy być nadal dobrym 
przykładem dla innych, ale też 
pomagać w  zorganizowaniu tego 
typu wydarzeń w  kolejnych gmi-
nach – podsumowała forum Mag-
dalena Tokarska. 

Katarzyna Kochańska

Słubice pięknieją przy 
udziale gminy

Ponad 900 tys. zł dołoży, w przyszłym roku, 
gmina do remontów budynków, w których 
ma mieszkania komunalne. Przez ostatnie 
siedem lat na rachunki remontowe wspól-
not mieszkaniowych wpłaciła 5,8 mln zł. 

W  ostatnich kilku latach widać jak zmienia się wygląd Słubic. Dotyczy to 
również samych budynków, które zyskują nowe dachy i elewacje. Znaczna 
część budynków w Słubicach to budynki wspólnot mieszkaniowych, w któ-
rych Gmina Słubice ma również swoje komunalne mieszkania. Oczywiście 
efektu tego nie można byłoby uzyskać, gdyby nie zaangażowanie i determi-
nacja prywatnych właścicieli i zarządców nieruchomości. W ramach posia-
danych udziałów w nieruchomościach, gmina dokłada się do remontów. 

Krzysztof Radkiewicz
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Nasze pływające po Odrze statki zacumowały na zimę w porcie w No-
wej Soli. Mają za sobą bardzo udany sezon. Oprócz typowych codzien-
nych rejsów, organizowane też były m.in. rejsy z muzyką country, 
szanty, rejsy do winnic, możliwość degustacji lokalnych potraw czy 
koncerty jazzowe i pokazy tańca towarzyskiego. Z oferty tej skorzy-
stało ponad 22 tysiące pasażerów. 

Dariusz Obiegło, 
Dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

w Gorzowie Wielkopolskim

oraz 

Tomasz Ciszewicz, 
Burmistrz Miasta i Gminy Słubice

zapraszają 
na bezpłatne szkolenie

e-Składka 
– nowy wymiar rozliczeń z ZUS

Nowe zasady rozliczeń z ZUS 

od 1 stycznia 2018 – e-Składka:

jedna wpłata – jeden rachunek,

co z zaległościami?

jak nie stracić prawa do zasiłku chorobowego? 

środa, 29 listopada 2017 roku godz. 11:00

Urząd Miejski w Słubicach, ul. Akademicka 1

sala konferencyjna 104 (I piętro) 

Zapisy na szkolenie:  
telefonicznie: 95 737 20 90

lub mailowo: zdzislawa.rabenda@slubice.pl

Gmina zleciła przebudowę chodnika obok skle-
pu Biedronka przy ul. Wrocławskiej, między 
ulicami 1 Maja i Kościuszki. Nowa nawierzch-
nia z kostki brukowej położona zostanie po obu 
stronach jezdni. Prace już się rozpoczęły i mają 
potrwać do połowy grudnia. Wykonawcą jest 
miejscowa fi rma Eurokop. Z budżetu gminy na 
tę inwestycję pójdzie 130 tys. zł. 

(beb)

Przy Wrocławskiej 
nowy chodnik
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Zefi r i Laguna 
to turystyczne perły

Nie dziwi więc fakt, że trzeci rok 
z  rzędu, Stowarzyszenie Odra dla 
Turystów, do którego należy także 
gmina Słubice, otrzymało Lubuską 
Perłę Turystyczną dla najlepszej 
atrakcji turystycznej w  wojewódz-
twie lubuskim. 

Prezes Stowarzyszenia Odra dla 
Turystów, słubiczanin Łukasz Ko-
złowski, tak podsumował zakoń-
czony niedawno sezon. 

Był niezwykle obfi ty w  wyda-
rzenia. Obie jednostki wypłynęły 
w swoje rejsy grubo ponad sześćset 
razy (!) , goszcząc na swoich pokła-
dach łącznie ponad dwadzieścia dwa 
tysiące pasażerów. W  tym sezonie 
do dyspozycji mieliśmy dziewięć 
portów oraz dodatkowo dziesięć tak 
zwanych małych przystani. 

Oferta rejsów Stowarzyszenia była 
bardzo bogata. Obok tradycyjnych 
codziennych rejsów harmonogra-
mowych, organizowane były liczne 
rejsy tematyczne, takie choćby jak 
rejsy z  muzyką country, koncerty 
jazzowe czy pokazy tańca towarzy-
skiego. Były także szanty, rejsy do 
winnic, możliwość degustacji lokal-
nych potraw oraz rejsy z  regional-
nymi produktami i  rękodziełem. 
Jak co roku, nie zabrakło także spe-
cjalnej oferty dla dzieci i młodzieży, 

która m.in. dzięki organizowanym 
przez nas konkursom mogła po-
znawać historię swojego regionu. 
Najmłodsi mogli natomiast prze-
nieść się w  świat piratów podczas 
specjalnych rejsów z  animacjami. 
Swoją ofertę kierowaliśmy także 
dla seniorów, którzy bardzo licznie 
korzystali z  naszych usług. Spe-
cjalne rejsy z  prelekcją na tematy 
związane z  profi laktyką zdrowotną 

przyciągały rzesze nieco starszych 
amatorów odrzańskiej przygody. 
Statki były oczywiście obecne na 
wszystkich ważnych wydarzeniach, 
takich jak np. dni miast. 

Dolina Odry ma swoją Miss
Równolegle do pracy nad ofertą 
stricte wodniacką, staramy się na 
wielu płaszczyznach popularyzować 
Odrę, jej walory turystyczne oraz 
turystykę wodniacką w  szerszym 
znaczeniu, dlatego w  sezonie 2017 
wyszliśmy z  kilkoma ciekawymi 
inicjatywami, nie do końca związa-
nymi z samym pływaniem. Dla naj-
młodszych stworzyliśmy bajkowe 
postacie piratów, pod wdzięczną 
nazwą Piracka Banda Odrzaków. 
Zabawa polegała na zbieraniu po-
szczególnych pirackich bohaterów 
w specjalnym albumie. Dla turystów 

stworzyliśmy bardzo intuicyjną 
i  prostą w  obsłudze Turystyczną 
Mapę Doliny Środkowej Odry, gdzie 
z  podziałem na kategorie ujęliśmy 
wszystkie atrakcje turystyczne oraz 
miejsca ważne i ciekawe dla odwie-
dzających nasz region. Zorganizo-
waliśmy także zabawę w Miss Doliny 
Środkowej Odry, która pod kątem 
popularności okazała się strzałem 
w dziesiątkę. Godnym odnotowania 

jest także fakt, iż mijający sezon 
był dla nas bardzo intensywny. 
Odra, jak co roku nie rozpieszczała 
swoim poziomem, co jednak nie 
przeszkodziło nam w  poprawieniu 
wyników z lat ubiegłych. Tendencje 
te wyraźnie pokazują, że zapotrze-
bowanie na tego typu usługi jest 
coraz większe, a  żegluga jak i  cała 
turystyka związana z wodą ma przed 
sobą naprawdę dobry czas. Fakt ten 
także potwierdza rosnąca liczbą 
fanów naszego odrzańskiego pro-
fi lu na Facebooku, który śledzi już 
ponad trzydzieści pięć tysięcy osób. 
Coraz większą popularnością cieszy 
się także prowadzone przez nas 
konto w serwisie Instagram. 

W nowym sezonie 
nowe atrakcje 
Podsumowując, sezon 2017 oce-
niamy jako bardzo udany i  już dziś 
zapraszamy na pokłady naszych 
statków od kwietnia roku 2018. 
Obok kontynuacji sprawdzonych po-
mysłów, będą także nowe projekty, 
nad którymi już dziś pracujemy. Bę-
dzie coś m.in. dla miłośników wy-
cieczek rowerowych czy amatorów 
regionalnych smaków i historii. Nie 
zabraknie oczywiście propozycji dla 
najmłodszych oraz seniorów. Będzie 
sporo o zdrowiu, profi laktyce i atrak-
cjach regionu Doliny Środkowej 
Odry. Zadbamy także o  kreowanie 
odpowiednich postaw ekologicz-
nych czy edukowaniu z  podstaw 
wodniactwa. Do zobaczenia w roku 
2018. Ahoj. 

Pływając Zefi rem można nie tylko podziwiać urodę doliny Odry, ale też ciekawie spędzić czas.  

Ogłoszenie
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To był muzyczny 
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tygiel kultur
Fot. Anna Panek-Kusz, Tomasz Fedyszyn
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TO BYŁO NARODOWE BIEGANIE 
10 listopada, w przededniu Narodowego Święta Niepodległości odbyły się już po raz 28.Narodowe Biegi Niepodległości, 
których organizatorem był Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Na starcie stanęli zarówno mali biegacze z przedszkoli, jak 
i uczniowie różnych szkół. Przedszkolaki walczyły o puchar ks. kanonika Józefa Zadwornego, pozostali o medale i puchary 
ufundowane m.in. przez gminę i starostwo powiatowe.

Wśród najmłodszych dziewczynek 
zwyciężyła Nadia Maćkowiak 
z  przedszkola „Jarzębinka”, wśród 
chłopców Filip Markiewicz z  tego 
samego przedszkola. W  kolejnych 
biegach (rocznik 2011) najlepsi byli: 
Nadia Dusze (Szkoła Podstawowa nr 
2 w Słubicach) i Dawid Gucia z przed-
szkola „Pinokio”. Wśród siedmio-
latków zwyciężyli: Matylda Lubecka 
ze szkoły w  Kunowicach i  Szymon 
Stawicki ze słubickiej „jedynki”. 
W  kolejnych biegach triumfowali: 
Isabel Deuchart i  Kacper Kolowca 
z  kunowickiej szkoły, Daniela Fink 
z  „trójki” i  Piotr Glapa, Lena Łuka-
siewicz (Postomia Sulęcin), Adam 
Szubert z SP nr 1 w Słubicach. Trzy-
nasty bieg (rocznik 2004) okazał się 
szczęśliwy dla Malwiny Olszewskiej 
ze Słubickiej Akademii Biegowej / 
LUBUSZ, a kolejne dla: Bartosza Pi-
lichowskiego ze słubickiej „dwójki”, 
Gabrieli Góry i  Dawida Nowaka 
z  Sulęcina, Julii Śmielewicz i  Mak-
symiliana Pazdy ze słubickiego 
ogólniaka, Dominiki Szkody i  Igora 
Kurkowskiego (CKZiU Słubice). Gra-
tulujemy! Obok fotorelacja Beaty 
Bieleckiej.  
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Regionalista rozwiązał kolejną zagadkę 

 Nowa tablica 
w słubickim lapidarium 

Roland Semik, społeczny opiekun zabyt-
ków w powiecie słubickim poinformował, 
że słubickie lapidarium, które znajduje się 
na cmentarzu komunalnym, wzbogaciło się 
o współczesną tablicę pamiątkową z napi-
sem „Harttung 1897”. 

Nawiązuje ona do autentycznej 
tablicy, która zaginęła na terenie 
cmentarza w  połowie lat 60. XX w. 
Nową tablicę wykonał jeden ze słu-
bickich kamieniarzy na zlecenie po-
tomków rodziny Harttung. 

Dzieje tego rodu sięgają przed-
wojennych Słubic, wówczas Dam-
mvorstadt. Constantin Harttung 
(1890-1983) był ostatnim właści-
cielem fabryki i bielnika pszczelego 
wosku w  okolicach dzisiejszej ul. 
Konstytucji 3 Maja w  Słubicach. To 
rodzinne przedsiębiorstwo istniało 
nieprzerwanie od 1777 r., co czyniło 
je najstarszym przedsiębiorstwem 
produkcyjnym w  całym mieście. 
Firma miała swoje przedstawi-
cielstwa m.in. we Francji, Szwecji, 
Finlandii, Danii, Rosji, Austrii, Ru-
munii, Grecji, Turcji, Ameryce Pół-
nocnej i Argentynie.

Przedstawicielem na terenie II 
RP był Józef Hosiasson przy ul. Trę-
backiej 4 w Warszawie (obecnie sie-
dziba Krajowej Izby Gospodarczej). 
Rodzina Harttungów mieszkała 

w okolicy ul. Sportowej i prowadziła 
własną fundację w  odbudowanym 
niedawno Domu Bolfrasa w  lewo-
brzeżnej części Frankfurtu nad Odrą. 
Rodzinny grobowiec znajdował się 
pod przedostatnim przęsłem cmen-

tarnego muru. Po wojnie większość 
rodziny była represjonowana przez 
radzieckie i  wschodnioniemieckie 
służby bezpieczeństwa. Tablica na-
grobna z  napisem „Harttung 1897” 
została zdewastowana w  1966 albo 
1967 r.

Po wielu latach starań udało się 
również zlokalizować miejsce po-
chówku Günthera Wohlfahrta, pro-
boszcza Kościoła Mariackiego we 
Frankfurcie nad Odrą. Zrobiono to 
na podstawie fotografi i, wykonanej 
na cmentarzu komunalnym w  Słu-
bicach w  latach 60. XX w. Okazuje 
się, że jest to miejsce współczesnego 
grobowca rodziny Bagnowskich. 
Warto wspomnieć, że Kazimierz Ba-
gnowski był pełniącym obowiązki 
prezesa PSS „Społem w  Słubicach” 
pod koniec lat 50. XX w., wcześniej 
m.in. kierownikiem piekarni przy 
ul. Kościuszki, należącej do Urzęd-
niczej Spółdzielni Spożywców 
„Pionier” w Słubicach. Odkrycia do-
konał frankfurcki historyk Eckard 
Reiß, a pomocne w tym okazało się 
żmudne, czasochłonne porównanie 
kompozycji kamieni w  murze za-
równo na wspomnianej fotografi i 
jak i na zachowanym do dzisiaj frag-
mencie cmentarnego muru.

Roland Semik 
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Wszyscy 
jesteśmy równi 

Chyba nie ma w na-
szym mieście sto-
warzyszenia, które 
bardziej „przytula” 
do siebie osoby nie-
pełnosprawne. 

A chodzi o stowarzyszenie "po 
PROstu", które po raz kolejny orga-
nizuje obchody Międzynarodowego 
Dnia Osób Niepełnosprawnych i za-
prasza m.in. na marsz integracyjny 
ulicami naszego miasta. W  pro-
gramie warto zwrócić uwagę na 
wykłady i  warsztaty. Będą poświę-
cone integracji, pomocy osobom, 
które cierpią na różnego rodzaju 
zaburzenia. Będą też dyżury psy-
chologów i pedagogów, mini warsz-
taty kreatywne i  artystyczne, a  na 
koniec marsz integracyjny spod 
siedziby stowarzyszenia po PROstu 
do biblioteki miejskiej. Zakończy 
się on wypuszczeniem dziesiątków 
balonów. Obchody organizowane 
są w  ramach projektu „Każdy inny 
- wszyscy równi" dofi nansowanego 
przez Gminę Słubice oraz we współ-
pracy z Ośrodkiem Szkolno-Wycho-
wawczym w Słubicach.               (beb)

Tu NGOsy znajdują pomoc

Sektor 3 pomoże
Gmina Słubice w ramach zadania zleconego 
fi nansuje prowadzenie punktu doradczo-
-konsultacyjnego dla organizacji pozarzą-
dowych – Sektora 3 Słubice. 

Jest on prowadzony przez Fundację 
na rzecz Collegium Polonicum. 
W  ramach działania Sektora 3, 
organizacje pozarządowe mogą 
skorzystać z: doradztwa specja-
listów w  dziedzinie m.in. księ-
gowości, pozyskiwania środków, 
realizacji projektów fi nansowa-
nych z różnych źródeł, budowania 
wizerunku i  promocji, organizacji 
pracy, wolontariatu itp., pomocy 
w  wyszukiwaniu źródeł fi nanso-
wania i  pisania projektów, prowa-
dzenia szkoleń o  warsztatowym 
charakterze związanych z  co-
dziennym funkcjonowaniem or-
ganizacji, m.in. z wykorzystaniem 
komputerów i  programów uży-
tecznych np. w zdalnej organizacji 
pracy. Sektor 3 Słubice udostępnia 
też bezpłatnie sale wyposażone w 5 
stanowisk komputerowych z  do-
stępem do Internetu. 

Bieżące informacje na temat dzia-
łalności Sektora 3 Słubice znaleźć 
można na stronie: www.sektor3.
slubice.pl lub na Facebooku: https://
www.facebook.com/Sektor3Slubice

Kontakt: 
Sektor 3 Słubice 
– Inkubator NGO 
Budynek biblioteki Collegium 
Polonicum, I piętro 
ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice 
tel. (+48) 884 309 488 
e-mail: sektor3@fundacjacp.org
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Reklama

Rodzice i dziadkowie 
w  uniwersyteckich ławach 

Uniwersytet dla Rodziców pod 
hasłem „Kształcić – Towarzyszyć 
– Wychowywać” skierowany był 
przede wszystkim do rodziców 
i  dziadków zainteresowanych wła-
snym rozwojem, ale także do peda-
gogów, wychowawców i nauczycieli 
pracujących z  dziećmi i  młodzieżą. 
Celem było przekazanie informacji 
i  stworzenie możliwości wymiany 
doświadczeń na temat różnorod-
nych zagadnień z  zakresu wycho-
wania, rozwoju dziecka i  relacji 
rodzinnych. Pomysł tego typu 
spotkań chwalił burmistrz Słubic 
Tomasz Ciszewicz, który wspólnie 
z  nadburmistrzem Frankfurtu dr. 

Martinem Wilke powitali uczest-
ników Uniwersytetu dla Rodziców. 
Mieszkańcy obu miast mieli okazję 
posłuchać wykładu psycholożki 
Joanny Misiek-Zbierskiej „Zro-
zumieć siebie – zrozumieć swoje 
dziecko. Koncepcja Indywidualnych 
Wzorców Myślowych jako szansa 
na pogłębienie wzajemnego rozu-
mienia w  rodzinie” i  wziąć udział 
w warsztatów. Dyskutowano na nich 
o tym, jak wspierać dziecko w smut-
nych sprawach i pomóc mu stać się 
pewniejszym siebie, jak radzić sobie 
ze stresem na co dzień, jak mądrze 
wychowywać dzieci. 

(beb)

11 listopada 2017 roku w budynku Gräfi n-
-Dönhoff  Uniwersytetu Europejskiego Via-
drina już po raz piąty odbył się Uniwersytet 
dla Rodziców - Frankfurt nad Odrą/ Słubice. 

Ten projekt przybliżył 
uczniom nasz region

Od września do końca października 2017roku w Szkole Podstawowej 
nr 1 w Słubicach realizowany był projekt edukacyjny „Poznajmy się bliżej, 
poznajmy nasz region”, który był skierowany do wszystkich chętnych 
uczniów ze szkoły. Jego autorami była Nieformalna Grupa „Aktywni dla 
Jedynki” składająca się z rodziców, nauczycieli i byłych uczniów SP1. 

zrób  
prezent 

ukochanej  
osobie 

 Szukasz niepowtarzalnego prezentu?  
Kup voucher m.in. na: 

- konsultację lekarską bądź dietetyczną, 
- rehabilitację, 

- jogę lub pilates, 
- masaże fizjoterapeutyczne, relaksacyjne lub 

odchudzające. 
Podaruj zdrowie oraz dobre samopoczucie. 

 

Poprzez udział w  różnego rodzaju 
warsztatach i  wyjazdach tema-
tycznych, przybliżających wiedzę 
o  regionie oraz wzmacniających 
postawę lokalnego patriotyzmu, 
dzieci miały możliwość w atrakcyjny 
sposób zrealizować swoje pasje. 

W konkursie projektów Lubuskiej 
Inicjatywy Młodzieżowej – Budżet 
Inicjatyw Obywatelskich dla grup 
nieformalnych, SP 1 wygrała dofi -
nansowanie w  wysokości 5 tys. zł. 
Wszystkie działania w projekcie były 
podzielone na trzy etapy: Pierwszy 
etap dotyczył integracji uczestników 
projektu. Lekcje wychowawcze 
z  psychologiem, spotkania w  świe-
tlicy szkolnej i na kółku plastycznym 
z  harcerzami oraz wspólne warsz-
taty pozwoliły młodszym uczniom 

poznać czym jest harcerstwo i czym 
się zajmuje. 

Drugi etap obejmował cykl warsz-
tatów arteterapii, podczas których 
uczniowie mieli możliwość bliższego 
poznania technik plastycznych ta-
kich jak decoupage i  fi lcowanie na 
sucho. Na warsztatach z  majster-
kowania młodzież szkolna poznała 
tajemnice obróbki drewna i  wyko-
nała zabawkowe mebelki dla lalek 
ze świetlicy szkolnej. Młodzi słubi-
czanie mieli okazję w ciekawy i atrak-
cyjny sposób spędzić swój czas wolny. 

Trzeci etap pomógł poszerzyć 
wiedzę o  naszym regionie. Podczas 
wycieczki do Zielonej Góry dzieci 
miały możliwość poznać historię tego 
miasta. Szukały m.in. fi gurek Bachu-
sików według mapy i  wskazówek 

przewodnika, obejrzały najciekawsze 
zakątki Ogrodu Botanicznego i  Pal-
miarni. W  Poznaniu uczniowie, po 
wysłuchaniu „Legendy o  Poznań-
skich koziołkach”, obejrzeli na Rynku 
trykające się koziołki, a  następnie 
uczestniczyli w  lekcji muzealnej 
„W świecie arcydzieł” w Muzeum Na-
rodowym w Poznaniu. 

Podsumowaniem tego projektu 
jest wystawa prac plastycznych i fo-
tografi i wykonanych przez uczest-
ników warsztatów. Dzieła małych 
artystów można obejrzeć w  Szkole 
Podstawowej nr 1 i w Urzędzie Miej-
skim w  Słubicach. Projekt został 
przygotowany i  zrealizowany we 
współpracy z Fundacją na rzecz Col-
legium Polonicum w Słubicach. 

Magdalena Iłowska 
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Przygotowaliśmy 5 propozycji, które pozwolą 
stworzyć oryginalne prezenty i ozdoby świą-
teczne. Zapraszamy dzieci, babcie, rodziców, 
młodzież… To doskonały moment, żeby 
wspólnie, a  jednocześnie twórczo spędzić 
czas. Takie ozdoby i upominki wykonane sa-
modzielnie na pewno ucieszą bardziej niż te 
kupione w sklepie, bo będą po prostu wyjąt-
kowe i od serca. Zaczynamy w poniedziałek 4 
grudnia o 17.00 i tak przez kolejne dni. Szcze-
góły na plakacie. 

Galeria zapewnia wszystkie materiały. 
Liczba miejsc jest ograniczona dlatego ko-
nieczne są wcześniejsze zgłoszenia. Koszt 
jednego warsztatu dla jednej osoby – 15 zł, 
dziecko + rodzic – 25 zł, karnet dla 1 osoby 
na wszystkie warsztaty – 60 zł. Zapisy: Anna 
Panek-Kusz, tel. 95 758 24 39 wew. 14 lub 604 
588 465, mail: galeriaokno@op.pl 

Pracownie Mikołaja 
w Galerii OKNO

Już oznajmiamy! Już przygotowujemy! Już zapraszamy do pracowni 
Św. Mikołaja w Galerii OKNO Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury.
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LEBENDIGER ADVENTSKALENDER
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W piątek, 1 grudnia 2017 roku organizatorzy Aktywnego 
Kalendarza Adwentowego otworzą pierwsze jego okienko. 
Frankfurckie stowarzyszenie Lebenshilfe zaprosi tego dnia 
na bożonarodzeniowy bazar różnorodności. Do 24 grudnia, 
codziennie różne instytucje, stowarzyszenia, szkoły, orga-
nizować będą spotkania, które przybliżą do świąt i pozwolą  
mieszkańcom dwumiasta lepiej się poznać. 

Poczujmy razem magię świąt 

Słubiczanie i frankfurtczycy będą razem przy-
gotowywać, a  potem degustować, świąteczne 
potrawy, poznawać tradycje kultywowane przez 
sąsiadów zza Odry. W  ramach Kalendarza Słu-
bicki Miejski Ośrodek Kultury zaprosi na Pre-
ludium Bożonarodzeniowe (piszemy o  nim 
więcej na str.16), a Towarzystwo do Walki z Ka-
lectwem ze Słubic zachęca frankfurtczyków, 
żeby dołączyli do nas podczas śpiewania kolęd 

i  zawodów na łyżworolkach. W  Słubicach będą 
też m.in. bożonarodzeniowe warsztaty, podczas 
których chętni będą wykonywać stroiki świą-
teczne i kartki (organizuje je Stowarzyszenie po 
PROstu), a na zakończenie adwentu wspólna pa-
sterka w kościele pw. Ducha Świętego. Wstęp na 
wszystkie wydarzenia i imprezy Aktywnego Ka-
lendarza Adwentowego jest bezpłatny.

(beb)
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STREFA UDANYCH INWESTYCJI

www.kssse.pl

KOSTRZYŃSKO - SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.
ul. Orła Białego 22  ∙  66-470 Kostrzyn nad Odrą

tel. +48 95 721 98 00  ∙  fax +48 95 752 41 67  ∙  e-mail: info@kssse.pl

ReklamaZAPRASZAMY DO KINA

The Square | kino konesera
poniedziałek, 11.12.2017, godz. 19:00 | bilety: 10 zł
komedia | dramat | Szwecja 2017 | 142 min | od 15 l.

Najlepszy | od 8 grudnia
bilet normalny: 17 zł, bilet ulgowy: 14 zł
dramat | biografi czny | polska 2017 | 110 min | od 15 l.

Głównym bohaterem fi lmu jest Jerzy Górski (rocznik 
1954). Po 14 latach zmagania się z nałogiem narkotyko-
wym, postanawia zmienić swoje dotychczasowe życie. Z 
heroinisty stopniowo "przeobraża się" w wyczynowca. Jak 
sam mówi, jeden nałóg zamienił na drugi. Jego droga na 
ekstremalny, sportowy szczyt zaczyna się w 1983 roku we 
wrocławskim Monarze, gdzie przechodzi intensywną tera-
pię odwykową. Kilka lat później kończy morderczy wyścig, 
tzw. Bieg Śmierci i zostaje triatlonowym mistrzem świata. 

Cicha noc | od 15 grudnia
bilet normalny: 17 zł, bilet ulgowy: 14 zł
dramat | Polska 2017 | 97 min | od 15 l. 

Adam (Dawid Ogrodnik), na co dzień pracujący za grani-
cą, w Wigilię Bożego Narodzenia odwiedza swój rodzinny 
dom na polskiej prowincji. Z początku ukrywa prawdziwy 
powód tej nieoczekiwanej wizyty, ale wkrótce zaczyna 
wprowadzać kolejnych krewnych w swoje plany. Sytu-
acja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy świąteczny gość 
oznajmia, że zostanie ojcem. Wtedy, zgodnie z polską 
tradycją, na stole pojawia się alkohol...

Kumple z dżungli | od 15 grudnia
bilet normalny: 17 zł, bilet ulgowy: 14 zł
animowany | komedia | Francja 2017 | 97 min | od 3 l. 

Oto zgrana paczka superbohaterów z dżungli! Pasiasty 
kung-fu pingwin - Maurice, jego pasiasty syn, kung-fu… 
złota rybka - Junior, genialny wyrak - Gilbert, waleczny 
goryl - Miguel oraz czarująca nietoperka - Batricia. Na 
drodze wesołej bandy staje piroman koala - Igor, któ-
ry wiele lat temu miał plan zniszczenia dżungli. Wtedy 
zagładę powstrzymała tygrysica - mama Maurice’a. Teraz 
szalony koala ma szansę się zemścić. Kumple z dżungli – 
na ratunek! Film z dubbingiem. 

Czarna komedia nagrodzona Złotą Palmą festiwalu w Can-
nes. Film Rubena Östlunda z Elisabeth Moss, Dominikiem 
Westem i Claesem Bangiem w rolach głównych, wywołał 
zachwyty i dziki śmiech podczas pokazu w Cannes. Śmiali 
się widzowie i śmiało się jury. Östlund serią komicznych 
sytuacji sportretował współczesny świat, doprowadzając 
do czołowego zderzenia politycznej poprawności z tym, 
co w każdym z nas dzikie i zwierzęce. Oferując nieocze-
kiwany bonus w postaci jednej z najśmieszniejszych 
erotycznych scen roku – a może nawet wszech czasów 
– szwedzki reżyser stworzył jeden z najzabawniejszych 
fi lmów pokazanych i wyróżnionych główną nagrodą naj-
ważniejszego festiwalu fi lmowego na świecie.
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09.12.2017 
Słubice, aula Collegium Polonicum, godz.18,00 

bilety w cenie 75,00 zł do nabycia w SMOK

INFORMACJA

W Urzędzie Miejskim w Słubicach na okres 21 dni, wywieszono Zarządzenie Nr 290/2017 Burmistrza Słubic z dnia 

03.11.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń gospodarczych oraz garażu stanowiących zasób Gminy Słubice, 

przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat, w oparciu  o pisemne wnioski zainteresowanych:

Lp. Położenie Nr Księgi wieczystej Nr działki Pow. [m²] Przeznaczenie nieruchomości

1. Słubice, ul. Kościuszki 13 GW1S/00005223/9 726/48 20,98 Pomieszczenie gospodarcze

2. Słubice, ul. Sienkiewicza 1 GW1S/00013847/8 1287/1 7,41 Pomieszczenie gospodarcze

3. Słubice, ul. Wrocławska 3 GW1S/00005223/9 726/66 9,67 Pomieszczenie gospodarcze

4. Słubice, ul. Wrocławska 3 GW1S/00005223/9 726/66 18,49 Garaż

5. Słubice, ul. Konopnickiej 2 C GW1S/00001535/1 683/74 9,41 Pomieszczenie gospodarcze

6. Słubice, ul. Piłsudskiego 5 GW1S/00004001/0 476/28 15,04 Pomieszczenie gospodarcze

INFORMACJA

W Urzędzie Miejskim w Słubicach na okres 21 dni, wywieszono Zarządzenie 

Nr 295/2017 Burmistrza Słubic z dnia 07.11.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gmi-

ny Słubice przeznaczonych w dzierżawę na okres do 3 lat, w oparciu o pisemne wnioski zainteresowanych:

Lp.
Położenie 
(miejscowość, ulica)

Nr Księgi wieczystej 
nieruchomości

Nr 
działki

Pow. 
[m ²]

Przeznaczenie terenu / sposób 
zagospodarowania

1.
Słubice, Targowisko Miejskie
ul. Kopernika, pawilon nr 121

GW1S/00003821/7 418/6 9,00 Teren zabudowany pawilonem handlowym

2.
Słubice, Targowisko Miejskie
ul. Kopernika, stragan nr 192

GW1S/00003821/7 418/6 6,25 Teren zabudowany straganem handlowym

3.
Słubice, Targowisko Miejskie
ul. Kopernika, pawilon nr 251

GW1S/00003821/7 418/6 9,00 Teren zabudowany pawilonem handlowym

4.
Słubice, Targowisko Miejskie
ul. Kopernika, stragan nr 253

GW1S/00003821/7 418/6 6,25 Teren zabudowany straganem handlowym

Reklama Ogłoszenie

USŁUGI POGRZEBOWE

s.c.

Dariusz Orłowski 
tel. 602 370 562 (24h) 

668 030 562 

Cmentarz Komunalny
ul. Sportowa 2
69-100 Słubice

Reklama

Poszukuję 
osoby z doświadczeniem 

do opieki nad 
4-miesięcznym 
niemowlakiem. 

Zainteresowane osoby 
proszę o kotakt:

691 626 202
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Oprócz wykonywanej po polsku 
i  niemiecku kolędy „Cicha Noc”, 
hiszpańskiej „Feliz Navidad” czy 
innych znanych utworów o  tema-
tyce świątecznej, będziemy mogli 
posłuchać także pięciu piosenek 
napisanych przez słubiczan. Swoje 
kompozycje wykonają licealistka 
Aleksandra Klincewicz i  Anna To-
polska, uczennica klasy fortepianu 
jazzowego średniej szkoły mu-
zycznej w  Poznaniu, a  także schola 
młodzieżowa Bona Fides, Anna 

Ale to będzie preludium przed Bożym Narodzeniem!
Lada dzień trafi  do tłoczni płyta, którą od września, nagrywało w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury 150 wokalistów 
i zespołów ze Słubic i Frankfurtu. Znajdzie się na niej 20 piosenek w świątecznym klimacie, śpiewanych w 6 językach. 
Premiera płyty odbędzie się 16 grudnia podczas tegorocznego Preludium Bożonarodzeniowego. Publiczność czeka 
miły akcent – każdy dostanie płytę w prezencie. 

Adamowicz oraz duet - Piotr Tam-
borski i Edyta Kręgiel. Zaprezentują 
oni trzy utwory, których autorem jest 
dyrektor SMOKa Tomasz Pilarski. 

Płyta powstaje w  ramach pro-
jektu „Łączą nas święta”, który 
został dofi nansowany przez Eurore-
gion Pro Europa Viadrina. – Dzięki 
temu mogliśmy w trakcie nagrania 
korzystać z  fachowych porad naj-
lepszych polskich muzyków stu-
dyjnych – podkreśla T. Pilarski. Na 
płycie będziemy też mogli usłyszeć 

wielu muzyków, m.in. kwartet 
smyczkowy z fi lharmonii we Frank-
furcie. Aranżacje utworów przygo-
towali: P. Tamborski i  T. Pilarski. 
– Praca nad tą płytą to setki godzin 
spędzonych w  studio – opowiada 
dyrektor SMOKa i  dodaje, że na-
grania grup wokalnych i  solistów 
były poprzedzone warsztatami, 
które odbywały się w ośrodku kul-
tury. Muzycy przygotowali w  ten 
sposób dzieci i  młodzież do tego 
niełatwego zadania. 

Płyta zostanie wydana w  1200 
egzemplarzach, a  dzięki dofi nan-
sowaniu z  Unii Europejskiej, miesz-
kańcy dostaną ją w  prezencie. 
Koncertowa premiera płyty będzie 
miała miejsce podczas Preludium Bo-
żonarodzeniowego. Prezentacja zo-
stanie wzbogacona o scenki teatralne 
w wykonaniu Drewnianego Pudełka 
Zwanego Wyobraźnią, grupy, którą 
w liceum prowadzi Barbara Druć. 

Bezpłatne wejściówki na Pre-
ludium będzie można otrzymać 

Projekt współfi nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG V A 

Brandenburgia – Polska 2014-2020, Fundusz Małych Projektów Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA oraz budżetu państwa

Redukować bariery — wspólnie wykorzystywać silne strony / Barrieren reduzieren – gemeinsame Stärken nutzen.

Łączą nas święta. Weihnachten verbindet uns.

Preludium 
Bożonarodzeniowe
16 grudnia, godz. 16.00 i 19.00

aula Collegium Polonicum

Bezpłatne wejściówki na spektakle będą dostępne od 4 grudnia 

w kasie Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury

organizator partner przy wsparciu

w  kasie ośrodka kultury od 4 
grudnia. W  planach jest kilka wy-
stępów. 15 grudnia, w  Collegium 
Polonicum, odbędzie się próba 
generalna otwarta dla rodzin wy-
konawców, a  16 grudnia, o  16.00 
i  19.00 – dwa przedstawienia dla 
słubiczan i  frankfurczyków. Prelu-
dium Bożonarodzeniowe będzie 
też można obejrzeć za Odrą. 20 
grudnia o 19.00 zaplanowano pokaz 
w Forum Kleista.  

(beb) 
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