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gazeta bezpłatna / ISSN 1426-5699 - Muzyka sporo wymaga, 
ale też bardzo dużo daje 
w zamian. Przede wszystkim 
daje poczucie schronienia 
i mnóstwo piękna, jeżeli 
uda się je odnaleźć  – mówi 
w rozmowie z „GS” Leszek 
Możdżer, który gościł podczas 
Dni Muzyki nad Odrą.   str. 2

Ruszyła rekrutacja do przed-
szkoli i szkół. Co warto wiedzieć? 
Jakie są dodatkowe kryteria 
przyjęć do placówek oświato-
wych? Kto ma pierwszeństwo ? 

 str. 5

Czy wiecie, że znana 
frankfurcka rodzina Kleistów 
miała słowiańskie pochodzenie 
i nosiła nazwisko… Kleszcz? 
Czym zasłużył się Ewald von 
Kleist, którego imieniem 
nazwano wieżę widokową 
w dzielnicy Dammvorstadt? 
  str. 12

62 drzewa posadzili kilka dni temu pracownicy Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych w różnych częściach miasta. Przy Szkole 
Podstawowej nr 2 pojawiły się ozdobne wiśnie japońskie, a przy  
placu Wolności lipy. W kilku miejscach posadzono też tuje. Także 
jesienią PUK posadził blisko 60 drzew w mieście. Były to m.in. 
platany, miłorzęby, robinie akacjowe, żywotniki i jarzębiny.

Ale z nich magicy wyobraźni!Gminna akcja profi laktyczna 

Przebadali 600 dzieci!

Dzieci z przedszkola Pi nokio, podobnie jak inne maluchy, dostały po badaniu próbki past 

do zębów i ulotki o tym, jak prawidłowo dbać o jamę ustną.   
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Stomatolog Agata Grzegorek-Sta-
rzyńska podsumowując akcję oce-
niła, że tylko nieliczne dzieci nie 
wymagają żadnego leczenia, ani sto-
matologicznego, ani ortodontycz-
nego. – U  znacznej większości coś 
jest zawsze do zrobienia. Na szczę-
ście bardzo mało jest dzieci kom-
pletnie zaniedbanych – stwierdziła.  

Najmłodszym dzieciom, u  któ-
rych zaszła taka potrzeba, lako-
wano zęby lub impregnowano je 
specjalnym azotanem srebra, który 
usuwa bakterie. Maluchy uczono 
też jak dbać o jamę ustną. – Spraw-
dzaliśmy również stan higieny pod 
względem obecności płytki na-
zębnej i kamienia – dodała A. Grze-
gorek-Starzyńska. Każde dziecko 
dostało też pisemną informację dla 
rodziców, w której zaznaczono, jakie 
leczenie należy podjąć.

Ponadto po przebadaniu wszyst-
kich dzieci stomatolodzy wybrali 

40, które są najbardziej zaniedbane 
i  będą je za darmo leczyć. Koszty 
tego leczenia wzięła na siebie 
gmina, która przeznaczyła na ten 
cel 30 tys. zł. Za akcję profi lak-
tyczną – 108 tys. zł zapłaciły fi rmy: 
Stomatologia –Słubice, 3M ESPE 
oraz Colgate. 

Naszą akcję „ Zaopiekuj się 
z  nami swoimi ząbkami 2017” za-
kończymy 31 marca. O 14.00 w Słu-
bickim Miejskim Ośrodku Kultury 
odbędzie się fi nał, w czasie którego 
przedstawione zostaną wyniki 
akcji. Wtedy nagrodzimy też zwy-
cięzców konkursu plastycznego 
„Zdrowe zęby – piękny uśmiech”, 
w którym wzięły udział przedszko-
laki i uczniowie podstawówek oraz 
gimnazjów. Będą też wykłady na 
temat profi laktyki chorób jamy 
ustnej, które wygłoszą przedstawi-
ciele fi rm wspierających akcję. 

(beb)

Wszystkie cztery słubickie drużyny 
ze Stowarzyszenia po PROstu, które 
wzięły udział, 5 marca w Poznaniu, 
w  eliminacjach Odysei Umysłu, 
zakwalifi kowały się do fi nału ogól-
nopolskiego i  będą walczyć o  tytuł 
mistrza Polski. Jeśli się im to uda, 
dostaną zaproszenie  do Stanów 
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Gmina Słubice wspólnie z fi rmami: Stomato-
logia –Słubice, 3M ESPE i Colgate, rozpoczęła 
8 marca, akcję „ Zaopiekuj się z nami swoimi 
ząbkami 2017”, dzięki której przedszkolaki 
oraz uczniowie gminnych szkół skorzysta-
li z darmowych konsultacji stomatologów, 
a 40 dzieci wytypowano do kompleksowe-
go leczenia, za które zapłaci gmina.   

Zjednoczonych, gdzie spotkają się 
najlepsi odyseusze z całego świata. 

Odyseja Umysłów to program 
edukacyjny, który ma uczyć sa-
modzielnego myślenia i  rozwią-
zywania problemów. Uczestnicy 
konkursu muszą wszystko zrobić 
sami, a  dorośli trenerzy mogą je-

dynie im radzić i podpowiadać. Co 
roku w polskiej edycji startują setki 
szkół, a  najlepsze spotykają się na 
fi nale. Tam laureaci z  poszczegól-
nych kategorii dostają przepustkę 
do światowego fi nału w  Ameryce.  
Dokończenie str. 3 

(beb)
 

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych 
wiary, nadziei i miłości, a także serdecznych spotkań 
w gronie rodziny  i przyjaciół życzą 

burmistrz 
Tomasz Ciszewicz 

wraz z pracownikami 
Urzędu Miejskiego 

przewodniczący 
Rady Miejskiej 

Mariusz Olejniczak
z radnymi
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- Na Twojej stronie internetowej 
jest cytat: „Leszek Możdżer i  To-
masz Stańko dokonali cudu nad 
Wisłą. Sprawili, że Polacy słuchają 
jazzu”. Czujesz się cudotwórcą?
- Nie, jestem tylko kontynuatorem 
tradycji, która ma początki już chyba 
w latach 60., kiedy były pierwsze fe-
stiwale jazzowe w  Sopocie. Ludzie, 
żeby się dostać do sali, wybijali 
szyby. Jazz od długiego czasu jest 
obecny w świadomości. Jest to więc 
najzwyklejsza w  świecie kontynu-
acja. Pomijając fakt, że ikona pia-
nisty jest w zbiorowej świadomości 
bardzo mocna. Mamy Paderew-
skiego, Chopina, całą szkołę pia-
nistyczną, wybitnych profesorów, 
którzy na całym świecie nauczali 
pianistyki. To, że Polacy słuchają 
jazzu, jest jak najbardziej naturalne 
i o cudzie nie ma mowy. 

- Do jazzu podchodzisz bardzo 
po swojemu. Gdy grasz ma się 
wrażenie, że przestrzeń między 
klawiszami Twojego fortepianu 
wypełnia poezja. Może jesteś po 
prostu muzykującym poetą i w tym 
właśnie tkwi Twój geniusz…
- Trudno mi powiedzieć (śmiech). Na 
pewno jest jakaś tajemnica w  mu-
zyce jako medium. W każdym z nas 
jest jakaś tajemnica i każdy może być 
poetą. Rzeczywiście w moim graniu 
jest pewnego rodzaju niedopowie-
dzenie, urocze, ale ja sam nie wiem, 
co tam jest ukryte. 

- Lubisz preparować swój fortepian 
wkładając między struny różne 
przedmioty. To jest chęć znale-
zienia własnego języka muzyki czy 
nudzą Cię po prostu czasami oczy-
wiste dźwięki? 
- Rzeczywiście zmieniam barwę 
fortepianu, żeby posłuchać innej 
odsłony tego instrumentu. Zdaję też 
sobie sprawę z tego, że dramaturgia 
koncertu wymaga pewnych zmian. 

- Piękne dźwięki, które słychać 
na płycie „Piano”, wydała m.in. 
wciśnięta między struny Two-
jego fortepianu… szczoteczka do 
zębów. Dziś na próbie widziałam 
sznur pereł…
- Mam taki woreczek, w  którym 
wożę różne przeszkadzajki. Łań-
cuchy, naszyjniki…kładę je na 
struny i  każda z  tych rzeczy daje 
inne brzmienie. To jest bardzo 
prosty zabieg, ale bardzo skuteczny. 
Niewiele kosztuje, a  brzmienie się 
zmienia bardzo radykalnie. 

-Krzysztof Komeda, którego kom-
pozycje przypomniałeś na jednej 
ze swoich płyt, dla muzyki zrezy-
gnował z zawodu lekarza…Z czego 
Ty rezygnujesz dla muzyki? 
- Nawet jeżeli coś poświęcam, to nie 
wiem co. Bo nie znam innego życia. 
Znam tylko życie Leszka Możdżera. 
Muzyka sporo wymaga, ale też 
bardzo dużo daje w zamian. Przede 
wszystkim daje poczucie schro-
nienia i  mnóstwo piękna, jeżeli 
uda się jej odnaleźć. Nie jest to więc 
transakcja jednostronna. Co po-
święciłem dla muzyki? Może trochę 
stan fi zyczny, bo długie przebywanie 
w  podróży w  pozycji siedzącej czy 
przy fortepianie spowodowało bóle 
kręgosłupa. W  tej chwili zaczynam 
jednak odkrywać swoje ciało i  za-
czynamy się zaprzyjaźniać. Za-
czynam już traktować je troskliwie 
z  miłością, zaczynam je rozumieć. 

Zaczynam rozumieć, że jest to mój 
dom, mój pojazd, że to jest po prostu 
to miejsce, w  którym ja mieszkam. 
Człowiek wiedziony jakby im-
pulsem swojego ego przymusza 
swoje ciało do pracy, mówi ciągle 
- muszę, muszę - aż przychodzi taki 
moment, że ciało mówi - a  ja nie 
muszę. I  wtedy się trzeba dogadać. 
Ciało fi zyczne, które jest moim 
domem, to dom bardzo inteligentny. 
To dom usłużny, który pomaga też 
przetrwać psychice. Psychika nie 
może dźwigać za dużo traumy. Je-
żeli trauma zaczyna się wylewać 
poza granice psychiki, to odkłada się 
w  ciele fi zycznym i  doświadczamy 
choroby, bólu fi zycznego. Żeby tego 
unikać można sobie spokojnie roz-
parcelować te wszystkie przeżycia 
na poszczególne poziomy. 

- Bardzo dużo pracujesz w różnych 
miejscach. Nie ciągnie Cię cza-
sami, żeby przestać się budzić co 
rusz w innym hotelu, żeby mieć ro-
dzinę…A  może muzyka nie znosi 
kompromisów?
- Muzyka sobie świetnie radzi 
z kompromisami, to wszystko zależy 
od tego, w jaki sposób człowiek umie 
pozyskiwać energię. Z jakich źródeł. 
Rodzina może być bardzo cennym 
źródłem pozyskiwania energii. 
Cała siła rodu, wsparcie, które się 
czerpie od najbliższych osób, radość 
z  dzieci i  przede wszystkim praca 
wewnętrzna - to najbardziej rozwija. 
Dzieci bardzo przymuszają do pracy 
wewnętrznej, do konfrontowania się 
ze swoimi słabościami. Ja jednak po-
szedłem inną drogą. Ale i tak mam 
wrażenie, że Bóg mi daje bardzo 
dużo lekcji. Na różnych poziomach. 
Nie narzekam więc. Nie twierdzę, że 

mam gorzej, albo lepiej niż ktokol-
wiek inny. Mam po prostu inaczej. 

- O  Boga też Cię chciałam za-
pytać…W  Twoim wrocławskim 
mieszkaniu, w  pokoju, w  którym 
stoi fortepian, na ścianie, oprócz 
instrumentów i  obrazów, wisi też 
krzyż…
- Duchowość jest dla mnie ważna, 
choć krzyż nie jest moim zdaniem 
zbyt szczęśliwym znakiem, bo tak 
naprawdę wisi tam ukrzyżowany 
człowiek. Chrześcijaństwo przyjęło 
ten znak, ale ja do dziś nie jestem 
pewien, czy ten Chrystus, który wisi 
na krzyżu, jest żywy czy martwy. 
Utożsamiam się jednak ze znakiem 
krzyża, bo Chrystus jest potężnym 
polem energii i  już nawet badania 
naukowców, choćby Davida R. 
Hawkinsa, tłumaczą, na czym po-
lega zbawienie. Jezus na pewno jest 
jednym ze zbawicieli, to jest bardzo 
wysoka dusza, która wcieliła się 
w ludzkie ciało. Lubię mieć kontakt 
z tym polem energii. Jezus pokazał, 
że w  byciu człowiekiem można 
osiągnąć bardzo wiele. I każdy z nas 
może coś osiągnąć. 

- Przyznawałeś kiedyś, że miewasz 
momenty depresyjne, jesteś nad-
wrażliwcem, ale nad tym pracu-
jesz. Osiągnąłeś już wewnętrzny 
spokój? 
- Życie we współczesnym społeczeń-
stwie wiąże się z  koniecznością de-
presji, bo jesteśmy, na każdym kroku, 
nieustannie oszukiwani. Gdzie by 
się nie poszło, okazuje się, że tam 
jest jakieś kłamstwo. Kiedy się już 
z  tym pogodziłem i  zrozumiałem, 
że tak ten świat wygląda, to depresja 
ustąpiła. Zdaje sobie sprawę, że jest 

to planeta czyśćcowa i nie jesteśmy 
tu na wakacjach, ale nawet we-
wnątrz tego Matrixa można fajnie 
żyć. Trzeba jednak wykonać dużo 
pracy wewnętrznej. Przynajmniej ja 
muszę. Na swój sposób osiągnąłem 
już spokój, choć to jest cały czas 
proces. Gdy coraz głębiej się czło-
wiek budzi, to coraz więcej rozumie. 
Nie potrafi ę wytłumaczyć, na czym 
to dokładnie polega, ale jakoś tak, 
w naturalny sposób, zaczynam rozu-
mieć, co to jest życie. 

- Tego, co robisz nie daje się za-
mknąć w  jednej szufl adzie. Jazz, 
muzyka fi lmowa, muzyka do spek-
takli, własne kompozycje, zabawa 
klasyką…Chcesz iść dalej tą drogą, 
czy może przyszłość pokaże nam 
inną twarz Leszka Możdżera?
- Zaczynam już szukać przestrzeni 
wewnętrznych, otwierać się na ko-
lejny etap. Pierwszym etapem twór-
czości jest szukanie inspiracji na 
zewnątrz, drugim - poszukiwanie 
ich wewnątrz, w  środku własnej 
wyobraźni. To jest o  wiele trud-
niejsze, kiedy trzeba wybudzić swoje 
własne siły, włożyć dużo pracy w to, 
żeby sobie wyobrazić, co chciałoby 
się usłyszeć i  dopiero wtedy do-
prowadzić do powstania takiego 
brzmienia. Witold Lutosławski 
pisze o tym w swoich pamiętnikach. 
Wiele lat pracował nad tym, żeby 
najpierw wyobrazić sobie swoją 
własną muzykę, co go kosztowało 
dużo pracy i wysiłku wewnętrznego, 
później wypracować narzędzia do jej 
zapisu, aż w  końcu wyegzekwować 
granie tej muzyki u  ludzi, którzy 
trzymają instrumenty w  dłoniach. 
Ja pomału wchodzę w ten drugi etap. 
Zaczynam już pracować nad tym, 
żeby wewnętrznie wyobrażać sobie 
to, co chciałbym usłyszeć…

- …to oznacza, że idziesz w stronę 
własnych kompozycji?
- Kompozycji też, ale i  własnego 
brzmienia. Chodzi o  to, żeby wy-
obrazić sobie ten cały świat, jego za-
sady, jego grawitację, jego wielkość, 
jego bezmiar…On też przecież musi 
mieć jakieś swoje granice, trzeba do-
konać pewnej destylacji wyobrażeń. 
Tu już wchodzimy w  przestrzenie 
natchnienia, trzeba pracować na peł-
nych obrotach, czyli już na przykład 
– najprostsza rzecz - nie można pić 
alkoholu na tym etapie twórczości, 
bo wtedy korzysta się tylko z  do-
tychczasowych osiągnięć. Można 
je wtedy tylko ciąć, zmieniać kolej-
ność, odwracać do góry nogami, 
żonglować nimi… Moment inspi-
racji raczej się nie pojawi w umyśle, 
który jest zatruty alkoholem. 

- Dziękuję. 
Beata Bielecka 

Leszka Możdżera gościliśmy w Słubicach po raz trzeci. Jego recital był częścią międzynarodowego festiwalu Dni Muzyki nad Odrą. 

Artysta zaprezentował głównie muzykę fi lmową, m.in. utwory z płyty „Komeda”. 

Leszek Możdżer, urodzony w 1971 roku, jeden z najwybitniejszych 

polskich muzyków jazzowych, pianista światowej klasy, twór-

ca oryginalny, który posiada własny język muzyczny. Na pianinie 

zaczął grać mając pięć lat. Skończył gdańską Akademię Muzyczną. 

Związany początkowo z zespołem Miłość, nagrywał i koncertował 

z m.in. z zespołami Zbigniewa Namysłowskiego, Tomasza Stań-

ki. Współpracował ze Zbigniewem Preisnerem (m.in. „Requiem 

dla mojego przyjaciela”, „10 łatwych utworów na fortepian”). Od 

lat współpracuje również z mieszkającym w Los Angeles Janem 

Kaczmarkiem (nagrania dla wytwórni 20th Century Fox oraz Mira 

Max)– wliczając w to nagranie nagrodzonej Oscarem muzyki do 

Finding Neverland. Ma na swoim koncie liczne realizacje teatralne, 

m.in. „Hair - love, rock musical” czy „Tango with Lady M.”. Zdobywca 

wielu nagród. Nagrał ponad sto albumów.

Muzyka daje schronienie 
Rozmowa z Leszkiem Możdżerem, jednym z najwybitniejszych polskich muzyków jazzowych, pianistą światowej klasy 
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Reklama

Nasi odyseusze 
potrafi ą walczyć! 
Szansę na fi nał Odysei Umysłów, który tradycyjnie odbędzie się w Sta-
nach Zjednoczonych,  zapewniły słubiczanom występy w Poznaniu. 

Inwestycje na drogach

 Będzie wygodniej i bezpieczniej!
Około 2,1 mln zł wyda w ciągu najbliższych miesięcy gmina na remonty i budowy dróg. Prace mają ruszyć wiosną. 
W planach jest m.in. przebudowa ul. Kupieckiej, poszerzenie jezdni,  budowa chodników i nowe przejścia dla pie-
szych od Narutowicza do skrzyżowania Nocznickiego i Rzepińskiej, wylanie asfaltowych dywaników na kolejnych 
drogach w gminie. 

Znajdująca się przy dużym ba-
zarze ul. Kupiecka w  połowie 
zostanie zmodernizowana w  kie-
runku skrzyżowania ze Sportową. 
Droga będzie poszerzona o  dodat-
kowy pas ruchu, żeby w  każdym 
kierunku był swobodny wyjazd. 
Obecnie, szczególnie w  weekendy, 
gdy ruch na targowisku jest duży, 
tworzą się tam korki. Inwestycja 

przewiduje też tam budowę chod-
ników. W budżecie zarezerwowano 
na ten cel 800 tys. zł. Budowa 
powinna się skończyć najpóźniej 
w lipcu. 

500 tys. zł zarezerwowano też 
w budżecie na przebudowę skrzy-
żowania ulicy Narutowicza, Rze-
pińskiej i  Nocznickiego. Tuż za 
przedszkolem Pinokio, na tzw. 

mostku jest wąskie gardło, któ-
rego bardzo nie lubią kierowcy, 
nie tylko z  powodu szerokości 
jezdni, ale też słabej widoczności. 
Dlatego poszerzymy te drogę, 
zbudujemy tam też chodniki, 
których na niektórych odcinkach 
brakuje, powstaną tam również 
dwie zatoki dla autobusów komu-
nikacji miejskiej oraz cztery nowe 

przejścia dla pieszych. Inwestycja 
powinna zostać zrealizowana do 
końca maja. 

Poprawią się też warunki jazdy 
na ostatnim, brukowanym odcinku 
drogi przy ul. Konstytucji 3 Maja. 
Od sądu do skrzyżowania z  ul. Ja-
giełły na jezdnię zostanie wylany 
asfalt. Takie nawierzchnie będą też 
budowane przy ul. Jagiellończyka, 

Witosa i  Nocznickiego, na części 
ul. Piskiej, od skrzyżowania z Kon-
stytucji 3 Maja (powstaną tam też 
nowe chodniki i  miejsca parkin-
gowe), Grzybowej, Wschodniej 
przy świetlicy w Drzecinie, Ryboci-
cach, Golicach. Gmina przeznaczy 
na to 800 tys. zł. Prace te mają się 
zakończyć latem. 

(beb)

Odyseja Umysłów przywędrowała do Polski 25 lat 

temu dzięki prof. Józefi e Sołowiej, psycholog twórczo-

ści z Uniwersytetu Gdańskiego. Zachwyciło ją, że uczy 

ona zmieniać utarte ścieżki myślenia, a przekonuje, że 

jedyną barierą, która nas naprawdę ogranicza jest na-

sza własna wyobraźnia. Na tym Odyseję oparł jej twórca 

Sam Micklus. Co roku bierze w niej udział kilkadziesiąt 

tysięcy uczniów i studentów z całego świata. Polska 

edycja Odysei Umysłu jest częścią międzynarodowego 

programu edukacyjnego. 
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Dwie drużyny startowały tam 
w  problemie 1 - „Tajne jest fajne”. 
Zespół startujący w  I  grupie wie-
kowej, w  składzie: Gabriela Mitro-
wicz, Zuzanna Kostrzewska, Emilia 
Kusz, Hanna Zduńczyk, Nina Skrzy-
pacz, Natasza Smalec i  Natasza 
Wilczyńska – zajął drugie miejsce, 
a  drużyna startująca w  II grupie 

wiekowej, w  składzie: Eliza Stefa-
niak, Weronika Piórkowska, Oliwia 
Nowak, Natalia Kiedrowicz, Kinga 
Stupienko, Hanna Mikołajczyk, 
Sara Adamczyk - pierwsze miejsce. 

Drużyna z I grupy wiekowej, która 
wybrała 2 problem - „Robota dla 
dziwno-bota”, startując w  składzie: 
Maksymilian Stupienko, Karolina 

Ryterska, Natalia Jasiniak, Oliwia 
Pomes, Amelia Fornalczyk, Lena 
Zielińska zajęła miejsce trzecie.

- Wysoko została zawieszona 
poprzeczka dla drużyny z III grupy 
wiekowej, startującej w 3 problemie 
- „Od czasu do czasu Omer”. Zmie-
rzyła się ona z drużynami o dużym 
doświadczeniu i  wysokich umie-
jętnościach, zwłaszcza teatralnych. 
Nasi Odyseusze, w  składzie: Błażej 
Wojtyra, Karolina Olszewska, 
Konrad Kaliciak, Malwina Ol-
szewska, Marcelina Łukaszewicz, 
Emil Kojszewski, Michał Przyłucki, 
dorównali jednak innym drużynom 
i  awansowali do fi nału ogólnopol-
skiego – cieszą się trenerzy słubi-
czan, którymi są: Tatiana Uwarkin, 
Iryna Yavorska, Tadeusz Dereń 
i Stanisław Piórkowski. Finał odbę-
dzie się w Gdyni, od 1 do 2 kwietnia.  

Młodzi słubiczanie startują 
w  Odysei Umysłów już od wielu lat. 
Dwie słubickie  drużyny (ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 i SP 2) prezentowały 
się już na fi nałach światowych w USA. 
Trzymamy kciuki, żeby słubiczanie 
kolejny raz polecieli za ocean. 

 oprac. (beb) 

Trenerka Tatiana Uwarkin od samego początku pracuje ze słubickimi grupami odyseuszy. 

Ta grupa zajęła drugie miejsce w swojej kategorii wiekowej w sposób ciekawy rozpra-

wiając się z tematem "Tajne jest fajne". 
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Matura za Odrą? 
Chętnych Polaków 
nie brakuje
 

Do 31 marca 2017 r. polscy uczniowie mogą składać podania o przyję-
cie do Gimnazjum im. Karla Liebknechta we Frankfurcie nad Odrą. Od 
ponad 20 lat tworzone są tam polsko-niemieckie klasy.  

Walczyli z komunizmem. 
Oddaliśmy im hołd!  

Od 2011 roku, 1 marca jest Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych. Także w tym roku słubiczanie spotkali się przy placu Sybi-
raków, gdzie się odbyła uroczystość przygotowana przez Społeczny 
Komitet Budowy Pomnika. 

Wypalanie traw? 
Szkodliwe i zabronione!

Idzie wiosna, a wraz z nią powraca zły i bardzo 
niebezpieczny nawyk wielu osób - wypala-
nie traw. Ludzie wierzą, że użyźnia to ziemię 
i bardzo trudno ich przekonać, że jest wręcz 
przeciwnie. Ponadto wypalanie traw jest nie-
bezpieczne, może zagrozić zdrowiu i życiu lu-
dzi oraz zwierząt. Szkodzi też środowisku. 
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Polscy uczniowie po skończeniu szkoły we Frankfurcie mają niemiecką maturę. Jest ona 

także akceptowana przez polskie uczelnie. 

Trzeba pamiętać, że pola i  łąki są 
miejscem życia ogromnej liczby 
zwierząt i owadów, pożytecznych dla 
człowieka i  chronionych prawem. 
Wiosna jest okresem, w  którym 
rozpoczyna się proces lęgowy wielu 
gatunków ptaków. Proces wypalania 
traw stanowi więc bezpośrednie za-
grożenie zarówno dla dorosłych 
osobników, jak i  piskląt (np. tak 
lubianych przez nas wszystkich 
skowronków). Ziemia wyjaławia 
się, zahamowany zostaje bardzo po-
żyteczny, naturalny rozkład resztek 
roślinnych oraz asymilacja azotu 
z  powietrza. Do atmosfery przedo-
staje się szereg związków chemicz-
nych będących truciznami zarówno 
dla ludzi jak i zwierząt. Pożary traw 
niszczą rodzimą faunę i fl orę.

WYPALANIE TRAW JEST 
NAPRAWDĘ NIEBEZPIECZNE, 
ALE TEŻ NIEDOZWOLONE!
Określa to m.in. ustawa z  dnia 16 
kwietnia 2004 r. o  ochronie przy-
rody (t.j. Dz.U.2016.2134 ze zm.) art. 
124. „Zabrania się wypalania łąk, pa-
stwisk, nieużytków, rowów, pasów 
przydrożnych, szlaków kolejowych 
oraz trzcinowisk i  szuwarów”. 
Art. 131 pkt 12: „Kto...wypala łąki, 
pastwiska, nieużytki, rowy, pasy 
przydrożne, szlaki kolejowe, trzci-

nowiska lub szuwary…- podlega 
karze aresztu albo grzywny”. 
Art. 30 ust. 3 pkt 3 Ustawa z  dnia 
28 września 1991 r. o  lasach (t.j. 
Dz.U.2015.2100 ze zm.); „w  lasach 
oraz na terenach śródleśnych, jak 
również w  odległości do 100 m od 
granicy lasu, zabrania się działań 
i czynności mogących wywołać nie-
bezpieczeństwo, a w szczególności: 
1. rozniecenia poza miejscami wy-
znaczonymi do tego celu przez wła-
ściciela lasu lub nadleśniczego, 2. 
korzystania z otwartego płomienia, 
3. wypalania wierzchniej warstwy 
gleby i  pozostałości roślinnych”. 
Za wykroczenia tego typu grożą 
surowe sankcje: Art. 82, § 1 ustawy 
z  dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wy-
kroczeń (t.j. Dz.U.2015.1094 ze 
zm.) – kara aresztu, nagany lub 
grzywny, której wysokość w  myśl 
art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 
5000 zł. Art. 163. § 1 ustawy z dnia 
6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j 
Dz.U.2016.1137 ze zm.) stanowi: 
„Kto sprowadza zdarzenie, które za-
graża życiu lub zdrowiu wielu osób 
albo mieniu w  wielkich rozmia-
rach, mające postać pożaru, pod-
lega karze pozbawienia wolności od 
roku do lat 10”. 

Źródło: Wydział inwestycji 
i ochrony środowiska

Dzień Otwarty w  Gimnazjum im. 
Karla Liebknechta we Frankfurcie 
oraz spotkanie informacyjne, które 
miały miejsce w  stycznia 2017, 
rozpoczęły rekrutację polskich 
uczniów do frankfurckiej szkoły 
na poziomie ponadgimnazjalnym.
W ramach polsko-niemieckiego pro-
jektu szkolnego rekrutację do Gim-
nazjum im. Karla Liebknechta we 
Frankfurcie prowadzi Liceum Ogól-
nokształcące w Słubicach, pod patro-
natem Lubuskiego Kuratora Oświaty. 
Uczniowie trzecich klas gimnazjów 
województwa lubuskiego, a  także 
spoza województwa, zainteresowani 
kontynuacją nauki i zdaniem matury 
po drugiej stronie Odry, mogą do 31 
marca 2017 r. składać podania o przy-
jęcie do szkoły za Odrą.  

Podania należy kierować na adres: 
Zespół Szkół Licealnych, ul. Boha-
terów Warszawy 3, 69-100 Słubice. 
8 kwietnia 2017 r. (sobota) o  11.00 
w Zespole Szkół Licealnych w Słubi-
cach odbędzie się egzamin pisemny 
ze znajomości języka niemieckiego. 
Wyniki testu z języka niemieckiego, 
oraz wyniki uzyskane na świadec-
twie z  II klasy gimnazjum wyłonią 
46 kandydatów do II części rekru-

tacji – rozmowy kwalifi kacyjnej, 
która odbędzie się pod koniec maja, 
już po stronie niemieckiej, w  Gim-
nazjum im. Karla Liebknechta we 
Frankfurcie. W  wyniku obu części 
rekrutacji wyłonionych zostanie 26 
uczniów, którzy we wrześniu 2017 
roku rozpoczną naukę w tej szkole. 

Szczegółowe informacje o  trzylet-
niej nauce we Frankfurcie, kończącej 
się egzaminem maturalnym, można 
znaleźć na stronie internetowej Li-
ceum Ogólnokształcącego w  Słubi-
cach: www.loslubice.edu.pl 

Źródło: Liceum Ogólnokształcące 
w Słubicach 
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Uczestniczył w niej m.in wice-
burmistrz Roman Siemiński 
i  przewodniczący rady miej-
skiej Mariusz Olejniczak. 
Obecne były też delegacje 
z  różnych stowarzyszeń, z  po-
wiatu, a także słubickich szkół. 
Zebrani wzięli udział w  apelu 
pamięci, zapalili też znicze 
i  złożyli kwiaty pod pomni-
kiem na placu Sybiraków. 

Dlaczego Narodowy Dzień 
Pamięci o  Żołnierzach Wyklę-
tych obchodzimy właśnie 1 
marca? Jest to nawiązanie do 
daty 1 marca 1951 roku, gdy 
w  więzieniu mokotowskim 
zabito siedmiu członków IV 
Zarządu Głównego Zrzeszenia 
„Wolność i Niezawisłość”. Była 
to największa powojenna, pod-
ziemna organizacja antyko-
munistyczna. Uważa się, że po 
wojnie, w  podziemnej walce 
wzięło udział ponad 100 tys. 
żołnierzy. 

(beb)

Droga Krzyżowa 
na ulicach miast 

Drodzy mieszkańcy Słubic i Frankfurtu. 
Serdecznie zapraszamy 7 kwietnia na Drogę 
Krzyżową.

Zaczynamy o  19.30 w  kościele 
Mariackim we Frankfurcie, a  za-
kończymy w  kościele św. Ducha 
w  Słubicach. Zapraszamy do 
wspólnej modlitwy o błogosławień-
stwo dla naszych miast, świadectwa 
naszej wiary i  wspólnego, ekume-
nicznego nabożeństwa. W  rozwa-

żaniach Drogi Krzyżowej można 
znaleźć część swojego życia i w mo-
dlitwie prosić Boga, aby pomógł 
nieść nasz życiowy krzyż. 

Na miejsce rozpoczęcia Drogi 
Krzyżowej, będzie można pojechać 
specjalnym kursem autobusu.  
Źródło: Katolickie Centrum Studenckie
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Słubiczanie i frankfurtczycy modlili się razem także w ubiegłym roku.

W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele szkół. 
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Nagrodzono szczególnie udane polsko-niemieckie projekty 

Statki popłynęły po nagrodę 

Na wręczeniu nagrody dla stowarzyszenia „Odra dla turystów” obecni byli m.in. przedstawiciele gmin, które je tworzą.   
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Stowarzyszenie „Odra dla turystów”, 
do którego należy m.in. gmina Słu-
bice, otrzymało, 13 marca we Frank-
furcie nad Odrą, polsko-niemiecką 
nagrodę Interreg 2016, przyznaną 
po raz pierwszy przez ministerstwo 
ds. europejskich landu Branden-
burgia i Urząd Marszałkowski w Zie-
lonej Górze. Wśród nagrodzonych 
były też współpracujące ze sobą 
euroregiony: Pro Europa Viadrina 
i Szprewa-Nysa-Bóbr oraz stowarzy-
szenie Albert Schweitzer Familien-
werk Spremberg.

Stowarzyszenie „Odra dla tu-
rystów” to „budowniczy” dwóch 
statków turystycznych: Zefi ra i  La-
guny, które od kilku lat pływają po 
Odrze ciesząc się zainteresowaniem 
turystów z obu stron rzeki. - W 2016 
roku z  oferty tej skorzystało ponad 
22 tysiące pasażerów – podkreśla 
burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz. 
Przypomina, że budowę statków sfi -
nansowała w  znacznej mierze Unia 
Europejska w  ramach programu 
Interreg IVA (wartość całkowita 
projektu wyniosła 7,3 mln euro, 
dofi nansowanie – ponad 5,6 mln 
euro). W  stowarzyszeniu oprócz 
Słubic są: Nowa Sól (była wiodącym 

benefi cjentem projektu), Bytom Od-
rzański, Cigacice- Gmina Sulechów, 
Krosno Odrzańskie, Eisenhütten-
stadt, Frankfurt nad Odrą, Stowa-
rzyszenie Marina Winterhafen 
Sportboot Frankfurt (Oder), Górzyca 
i Kostrzyn nad Odrą. 

Interreg-Preis 2016 powędrowała 
też do przedstawicieli euroregionów. 
Jak uzasadniano dzięki małym 
projektom fi nansowanym przez 
Brukselę za pośrednictwem eurore-
gionów,  po obu stronach Odry roz-
winęła się bardzo dobra współpraca 
między ludźmi. Nagrodę odebrało 
też stowarzyszenie   Albert Schwe-
itzer Familienwerk Spremberg. 
Doprowadziło ono do współpracy 
gorzowskiej Wyższej Szkoły Zawo-
dowej,  Brandenburskiego Uniwer-
sytetu Technicznego w Cottbus oraz 
miasta Szprotawa. Zaowocowało to 
stażami dla studentów w  instytu-
cjach społecznych.  

W  uroczystości we Frankfurcie 
nad Odrą wzięli udział m.in. bran-
denburski minister ds. europej-
skich Stefan Ludwig,  Tadeusz 
Jędrzejczak z zarządu województwa 
lubuskiego oraz włodarze nad-
odrzańskich miast.    (beb)

– Udało się! Powiat Słubicki za-
wnioskował o dodatkowe środ-
ki do Ministerstwa Zdrowia na 
realizację działań dla osób 60+. 
Ministerstwo pozytywnie oce-
niło nasz wniosek i  przyznało 
340 tysięcy złotych – wyjaśnia 
Izabela Soboćko, kierownik 
projektu. W  ramach przyzna-
nych funduszy odbędzie się 
szereg zajęć dla seniorów, kam-
pania informacyjna dotycząca 
zdrowego stylu życia, pakiety 
rekreacyjne oraz piknik zdro-
wotny kończący projekt. 

SENIORZY NA START!
W ramach projektu „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie 
słubickim” na przełomie marca i kwietnia planowanych jest wiele atrakcji dla osób powyżej 60 roku życia.

Profilaktyka 
przede wszystkim
Celem zajęć dla seniorów będzie 
próba zmiany nawyków odży-
wiania i spędzania wolnego cza-
su, co jest bezpośrednio związa-

ne z profi laktyką chorób układu 
krążenia. – Nasi seniorzy będą 
uczyć się, ale także dobrze ba-
wić. Podczas pięciu spotkań 
adresowanych specjalnie do tej 
grupy wiekowej, chętni senio-
rzy z całego powiatu będą mogli 
skorzystać z  bardzo atrakcyj-
nych form aktywności – mówi I. 
Soboćko. – Ważna jest również 
kampania promująca zdrowy 
styl życia wśród osób starszych, 
którą przeprowadzimy łącznie 
z  realizacją spotkań – dodaje 
kierownik projektu. 

Kampania realizowana jest w ramach projektu  „Profilaktyka chorób 
układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim”.

Projekt finansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 
w ramach Programu Operacyjnego PL13: Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu. 

Kwota dofinansowania wynosi 3 092 757,00 zł.

Wyjazdy prozdrowotne
W ramach nowych działań pla-
nowane są wyjazdy prozdro-
wotne dla min. 50 osób w wieku 
60+, do ośrodka specjalizują-
cego się w  profi laktyce chorób 
układu krążenia i  promującego 
zdrowy styl życia. – Do wyjaz-
dów kwalifi kowane będą osoby 
powyżej 60 roku życia, które 
przeszły wszystkie etapy badań 
w  projekcie (badania podsta-
wowe i  pogłębione) – wyjaśnia 
I. Soboćko. 

O projekcie piszemy także na str. 7

tekst sponsorowany, fot.: chromastock.pl
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Nadal można kupić pojemniki na 
odpady do selektywnej zbiórki 
50 zł – tyle, zapłacimy za pojemnik na odpady gromadzone przez osoby, 
które segregują śmieci. 300 osób już takie pojemniki od Przedsiębior-
stwa Usług Komunalnych odkupiło. Informujemy też, że jeśli komuś 
nie wystarcza, dostarczona za darmo, ilość worków na posegregowane 
odpady może otrzymać ich więcej. Worki kolorowe można nabyć nie-
odpłatnie w  siedzibie PUKu  w  Słubicach przy ul. Krótkiej 8. Przypo-
minamy też o  przestrzeganiu harmonogramu wystawiania koszy lub 
worków z  odpadami. Harmonogram widnieje m.in. stronie interne-
towej  gminy – www.slubice.pl 

(beb) 

Darmowe kursy językowe 
dla polskich i niemieckich 
seniorów! 

We Frankfurcie, przy ul. Słubickiej, tuż za mostem łączącym oba miasta, 
powstaje miejsce spotkań dla osób starszych z obu stron Odry. Będą się 
tam m.in. uczyć języka sąsiada, spotykać na śniadaniach, brać udział 
w zajęciach kółka czytelniczego. Powstanie też rada seniorów. 

Tu pomagają 
uzależnionym 
Osoby uzależnione oraz członkowie 
ich rodzin mogą otrzymać bez-
płatną pomoc terapeutów, którzy we 
wtorki i  piątki,  od 16.00 do 19.00, 
przyjmują w Punkcie Informacyjno- 
Konsultacyjnym znajdującym się 
w  siedzibie Słubickiego Centrum 
Organizacji Pozarządowych przy 
ul. Piłsudskiego 3 -4 (pokój nr 35- 
drugie piętro). 

Instruktorzy terapii uzależnień: 
Lidia Klimczuk i  Ewa Grobys zaj-
mują się diagnozowaniem uza-
leżnienia i  współuzależnienia, 
prowadzą spotkania podtrzymu-
jące abstynencję  i  motywujące do 
podjęcia terapii, a  także udzielają  
porad członkom rodzin osób uza-
leżnionych od alkoholu. 

Ponadto w  pomieszczeniach 
Punktu Informacyjno-Konsultacyj-

nego udzielana jest pomoc ofi arom 
przemocy w  rodzinie. Na zlecenie 
gminy organizacja pozarządowa re-
alizuje projekt, dzięki któremu po-
mocą prawną oraz psychologiczną 
objęci są mieszkańcy Słubic i okolic. 
Osoby będące w trudnej  sytuacji ro-
dzinnej mogą ustalić stan prawny 
oraz uzyskać wiedzę na temat 
procedur prawnych wdrażanych 
w  sytuacji doznawania przemocy 
w  rodzinie oraz istnieje możliwość 
zdiagnozowania problemu, usta-
lenia planu bezpieczeństwa oraz 
możliwość podjęcia terapii.  Zachę-
camy do kontaktu z koordynatorem 
projektu w  celu ustalenia godzin 
konsultacji z  prawnikiem i  psycho-
logiem pod numerem telefonu: 
665 433 124. 

(beb) 

W Collegium Polonicum powstanie 
Liceum Akademickie?

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu i Collegium Polonicum w Słubicach 
szuka osoby na stanowisko organizatora-
-założyciela Liceum Akademickiego. 

Zadania:

• utworzenie oraz prowadzenie Li-
ceum Akademickiego przy Colle-
gium Polonicum w Słubicach,

• opracowanie statutu oraz aktu za-
łożycielskiego szkoły, tudzież in-
nych wymaganych dokumentów,

• dobór kadry,
• nadzór nad prawidłowym reali-

zowaniem programów nauczania 
i  realizacją podstawy progra-
mowej,

• pełnienie nadzoru pedagogicz-
nego,

• organizacja egzaminów zewnętrz-
nych zgodnie z  procedurą okre-
śloną przez CKE.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe, upraw-

nienia pedagogiczne,
• ukończone lub podjęte studia po-

dyplomowe z zakresu zarządzania 
oświatą,

• względnie ukończony lub podjęty 
odpowiedni kurs kwalifi kacyjny,

• znajomość języka niemieckiego 
lub angielskiego mile widziana.

Uczelnia oferuje:
• pracę w renomowanej instytucji,
• realny wpływ na kształtowanie 

wizerunku szkoły na lokalnym 
rynku,

• możliwość podejmowania wy-
zwań i  realizacji własnych pomy-
słów,

• możliwość doskonalenia umiejęt-
ności i poszerzania wiedzy.

Dalsze informacje dostępne są na 
naszej stronie internetowej: www.
cp.edu.pl. Termin składania podań: 
24.03.2017. Podania prosimy kie-
rować na adres: Collegium Polo-
nicum, ul. Kościuszki 1, 69-100 
Słubice lub pocztą elektroniczną na 
adres: colpol@cp.edu.pl

Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu: 516 
948 854 (Agnieszka Brończyk, z-ca 
dyrektora Collegium Polonicum). 

Pomieszczenia pod przyszłą siedzibę 
„citySENIORENTREFF bez granic” 
są właśnie remontowane. Mają zo-
stać oddane do użytku w  maju lub 
czerwcu. Do tego czasu aktywności 
zaplanowane w  ramach projektu 
„citySPOTKANIA SENIORÓW ohne 
Grenzen”, którego partnerem jest 
m.in. gmina Słubice, będą się od-
bywać na przemian w słubickim Col-
legium Polonicum i  frankfurckim 
Domu Bolfrasa. 

- 1 marca ruszył kurs językowy dla 
seniorów z obu miast, ale w każdym 
momencie można dołączyć do 
grupy – informuje Natalia Szulc 
z  frankfurckiej spółki ARLE, która 
jest wiodącym partnerem w  tym 
projekcie. Uczestniczy w  nim także 
gmina Słubice, słubicki oddział 
Polskiego Stowarzyszenia Diabe-
tyków, Polsko-Niemiecki Instytut 
Badawczy i  Fundacja Współpracy 
Polsko-Niemieckiej. Finansowanie 

zapewniła m.in. Unia Europejska.  
Lekcje języka polskiego i  nie-

mieckiego dla początkujących 
z  elementami krajoznawczymi od-
bywają się w  poniedziałki i  środy, 
od 11.00 do 12.30. Mają przybliżyć 
także kulturę kraju sąsiada i  po-
szerzyć wiedzę o  tym, jak radzić 
sobie podczas wizyty w  Polsce czy 
w  Niemczech. Zajęcia prowadzą: 
dr Aleksandra Ibragimow z Polsko- 
Niemieckiego Instytutu Badaw-
czego w  Collegium Polonicum 
w Słubicach  i dr Ilona Czechowska 
z  Archiwum Karla Dedeciusa przy 
Europejskim Uniwersytecie Via-
drina we Frankfurcie nad Odrą.  

Kurs językowy potrwa do końca 
czerwca i  będzie kontynuowany po 
wakacjach. 

Spotkania i  wydarzenia, zaplano-
wane w ramach projektu będą  doty-
czyć różnorodnej tematyki: kultury, 
nauki, polityki, historii, religii, dzieci 
i młodzieży. - Ma być to oferta, która 
przyszłościowo stanie się stałą ofertą 
dla seniorów ze Słubic i Frankfurt n. 
Odrą – mówi N. Szulc.  Zgłoszenia do 
udziału w kursie językowym: ARLE/
BOLFRASHAUS, Bischofstrasse 1a, 
15230 Frankfurt (Oder), mail: info@
arle-ff o.de, tel. 0049 335 27 62 91 07 

(beb)

Tym razem o książkach 
dyskutowano podczas spaceru

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, które odbyło się 22 lutego, 
miało dość nietypowy charakter. Klubowicze wybrali się na spacer, 
którego trasę wytyczył Soeren Bollmann, autor książki „Morderstwo 
w Dwumieście”, której akcja rozgrywa się w Słubicach i Frankfurcie. 

Po polskiej stronie Odry zostają 
znalezione zwłoki niemieckiego 
przedsiębiorcy. Śledztwo prowadzą 
dwaj komisarze – Bernd Matuszek 
z Frankfurtu oraz Wojtek Miłosz ze 
Słubic. Powieść wciąga, nie tylko 
dzięki świetnie uchwyconemu wąt-
kowi kryminalnemu, ale również 
dzięki scenerii, w  której toczy się 
śledztwo. Dla nas, słubiczan, jak 

szczególnie zaznaczyli klubowicze, 
największym atutem omawianego 
kryminału jest jego oprawa. Znako-
micie się czyta powieść znając topo-
grafi ę opisywanych miejsc. Autor 
od wielu lat mieszka we Frank-
furcie, pracuje przy wspólnych 
projektach Słubic i Frankfurtu. Nic 
dziwnego, że fabuła jego kryminału 
tętni wprost życiem codziennym 

obu miast.Polecamy, nie tylko słu-
biczanom! Biblioteka zaprasza też 
na kolejne spotkanie Dyskusyjnego 
Klubu Książki, które odbędzie się 
29 marca w oddziale dla dorosłych. 
Tym razem będzie okazja poznać 
twórczość poetycką słubiczan. Ser-
deczne zapraszamy.  

Źródło: Małgorzata Dobosz
Moderator DKK BPMiG Słubice

Informacja dla użytkowników wieczystych
Przypominamy, że opłatę za wieczyste użytkowanie grun-

tów należy wpłacić bez wezwania do 31 marca 2017 r. na 

konto 06 8371 0009 0009 5514 2000 0230. 

O projekcie:  Pomimo likwidacji wielu granic w tradycyjnym, geopo-

litycznym ich rozumieniu i rozwoju współczesnych technik komu-

nikacyjnych, pozwalających odwiedzić najbardziej odległe zakątki 

globu, nasze wyobrażenie o innych ludziach i ich relacjach, żyjących 

tuż obok, pozostaje obciążone stereotypami. Szczególnie dla gene-

racji 65+, która ze względu na zachodzące zmiany demografi czne 

stanowić będzie największą grupę społeczną, jest bardzo ważne, 

aby umożliwić kontakty z polskimi oraz niemieckimi znajomymi 

w obszarze przygranicznym i stworzyć w tym celu miejsce oferu-

jące polsko-niemieckie aktywności dla seniorów. Wiąże się to ze 

stworzeniem ciągłych i wiążących ram wymiany międzykulturo-

wej pomiędzy seniorami z Polski i Niemiec, umożliwiających osią-

gnięcie wymiernych efektów.  Kolejnym celem jest przeciwdziała-

nie wykluczenia osób starszych poprzez ich aktywizację. 
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Fotografujesz? 
Pokaż co w Tobie drzemie!

Organizatorzy festiwalu teatru, muzyki i sztuki UNITHEA, wspierane-
go m.in. przez gminę Słubice (impreza odbędzie się od 8 do 11 czerwca 
2017 roku), poszukują utalentowanych ludzi z naszego regionu zaj-
mujących się fotografi ą, którzy chcieliby pokazać swoje zdjęcia na 
wystawie w Forum Kleista. 

Ruszyła rekrutacja 
do przedszkoli i szkół 

Co warto wiedzieć? Jakie są dodatkowe kry-
teria przyjęć do placówek oświatowych? Kto 
ma pierwszeństwo? Skąd można pobrać 
potrzebne formularze? 

Będzie ona częścią festiwalu, któ-
rego hasło brzmi - MY. - Razem 
pokażmy co w nas drzemie - zachę-
cają. Na zgłoszenia czekają do 26 
marca. 
UNITHEA zagości w  Słubicach 
i Frankfurcie już po raz 20. Za jego 
koncepcję, organizację i realizację 
odpowiedzialni są studenci Euro-
pejskiego Uniwersytetu Viadrina, 
którzy co roku pracują nad nim 
w ramach seminarium. Wykorzy-
stując swoją wiedzę angażują się 
w  realizację festiwalu w  zakresie 
programu, public relations oraz 
fi nansów. Dużą wagę przykładają 
też do współpracy z  różnymi in-
stytucjami, klubami i  fi rmami 
z obu miast.

- Rejon Nadodrzański jest miej-
scem spotkania różnych społecz-
ności i  kultur. Festiwal UNITHEA 
przyczynia się do powstania nowej 
transgranicznej perspektywy są-
siedztwa dwóch krajów europej-
skich – podkreślają organizatorzy. 
- Ukazanie ogromnego potencjału 
artystycznego w  naszym rejonie, 
stworzenie platformy i  przede 
wszystkim rozbudzenie zapału 
wśród mieszkańców - to jest nasz 
cel – dodają.

Hasło tegorocznego festiwalu 
brzmi – „MY”. Organizatorzy tak 
je tłumaczą: - MY – mieszkanki 
i  mieszkańcy Dwumiasta będziemy 
odkrywać potencjał artystyczny, 
identyfi kować się z naszą sceną kul-

Postępowanie rekrutacyjne na rok 
szkolny 2017/2018 dla klas pierw-
szych dotyczy wszystkich trzech 
szkół podstawowych w  Słubicach, 
a  także w  Kunowicach i  Golicach. 
Z  powodu reformy oświatowej nie 
będzie naboru do gimnazjów. Na 
dzieci czekają też cztery przed-
szkola w  Słubicach oraz oddziały 
przedszkolne w Szkole Podstawowej 
w  Kunowicach i  Golicach i  Punkty 
Przedszkolne w  Kunowicach, Goli-
cach i  Świecku. Potrzebne do przy-
jęcia formularze rodzice znajdą na 
stronie:  www.edukacja.slubice.pl

Warto przypomnieć, że uchwałą 
rady miejskiej, zostały ustalone do-
datkowe kryteria przyjęć do przed-
szkoli i  szkół. Rekrutacja składa 
się z  dwóch etapów. W  pierwszym 
etapie brane są pod uwagę kryteria, 
które określa ustawa o  systemie 
oświaty. Są to: wielodzietność w ro-
dzinie, niepełnosprawność dziecka, 
niepełnosprawność jednego z  ro-
dziców lub obojga, jak również 
niepełnosprawność rodzeństwa, 
samotne wychowanie dziecka lub 
pobyt dziecka w rodzinie zastępczej. 
Wszystkie te kryteria mają jedna-
kową wartość. Inaczej jest w  przy-
padku kryteriów przyjętych przez 

radnych, stosowanych w  drugim 
etapie rekrutacji. Tam największą 
ilość punktów (4) przyznaje się 
dziecku, którego rodzice pracują 
lub się uczą. Dwa punkty przyznaje 
się dziecku, które ma już rodzeń-
stwo w  przedszkolu, a  jeden punkt 
takiemu, które będzie korzystało 
z  pełnej oferty przedszkola (całej 
podstawy programowej i posiłków).

Radni ustalili też kryteria rekrutacji 
dzieci do klas pierwszych gminnych 
szkół podstawowych. Chodzi o  kan-
dydatów, którzy mieszkają poza ob-
wodami szkół. Każdemu kryterium 
są przypisane punkty. W rekrutacji do 
szkół podstawowych wygląda to tak. 
Pięć punktów przyznaje się w  przy-
padku gdy w  preferowanej szkole 
uczy się już rodzeństwo kandydata, 
trzy punkty jeśli w  szkole lub obwo-
dzie preferowanej szkoły pracują ro-
dzice lub opiekunowie dziecka. Tyle 
samo punktów dopisuje się, gdy na 
terenie obwodu mieszkają krewni 
dziecka, którzy pomagają rodzicom 
w zapewnieniu mu należytej opieki.  

Dokumentami potwierdzającymi 
spełnienie poszczególnych kryte-
riów są oświadczenia rodziców lub 
opiekunów. 

(beb) 

turalną i  przede wszystkim rozbu-
dzać zapał do kultury. Możemy być 
dumni z tego co Słubice i Frankfurt 
nad Odrą mają do zaoferowania. 
Ale czym bylibyśmy MY bez WAS? 
Unithea chce pokazać, że artyści 
„z zewnątrz” mogą także wzbogacić 
nasz region. Nie ma znaczenia czy 
pochodzisz z Berlina, Poznania albo 
z  najróżniejszych krańców świata! 
Z  tego powodu każdy dzień festi-
walu będzie wzbogacony jednym 
punktem programu „z  zewnątrz“ 
– to ważny symbol! „MY“ będzie łą-
czyć ludzi poprzez sztukę, a  także 
stworzy miejsce do wspólnego two-
rzenia i jednocześnie wzmocni przy-
wiązanie do własnego regionu. 

(beb) 

Ćwiczenia relaksacyjne 
i wzmacniające kręgo-
słup, zumba dla senio-
rów, latynoskie cha cha 
cha, zajęcia rytmiczne, 
muzyczne oraz dietetycz-
no–kulinarne, to wszyst-
ko Powiat Słubicki zapla-
nował dla osób 60+. 

W ramach projektu „Profi lak-
tyka chorób układu krążenia 
i promocja zdrowego stylu życia 
w  powiecie słubickim” na prze-

DZIEŃ AKTYWNEGO SENIORA
łomie marca i kwietnia zorgani-
zowanych zostanie 5 Dni Aktyw-
nego Seniora. Każde ze spotkań 
rozpoczynać się będzie wykła-
dem. Seniorzy dowiedzą się jak 
dbać o serce, jak sobie radzić ze 
stresem, podstępnym wrogiem 
naszego serca, i  czy to prawda, 
że jesteśmy tym, co jemy. Oprócz 
tego specjaliści od zdrowego sty-
lu życia przekonywać będą, że 
ruch to zdrowie i można spędzać 
czas przyjemnie i  pożytecznie. 
Spróbujemy także znaleźć klucz 
do szczęśliwego życia.

Ćwiczenia, taniec 
i zdrowe gotowanie
Na seniorów czeka także sze-
reg atrakcyjnych warsztatów 
– sportowe, taneczne, muzycz-
ne oraz dietetyczno-kulinarne. 
Uczestnicy warsztatów będą 
mogli tańczyć, śpiewać, ćwi-
czyć pod okiem instruktorów 
i  trenerów. Będą też uczyli się 
zmieniać nawyki żywieniowe, 
poprzez np. bardziej dietetycz-
ne przygotowywanie tradycyj-
nych polskich potraw. Dzień 
Aktywnego Seniora zakończy 

Kampania realizowana jest w ramach projektu  „Profilaktyka chorób 
układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim”.

Projekt finansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 
w ramach Programu Operacyjnego PL13: Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu. 

Kwota dofinansowania wynosi 3 092 757,00 zł.
tekst sponsorowany, fot.: chromastock.pl

się spotkaniem z  dietetykiem 
i  kucharzem oraz smakowa-
niem przygotowanych wspólnie 
zdrowych potraw. A potem se-
ans fi lmowy w kinie dla wszyst-
kich uczestników. – Na zajęcia 
zapraszamy mieszkańców po-
wiatu słubickiego, osoby powy-
żej 60 roku życia, które chcą ak-
tywnie spędzić czas i zwiększyć 
swoją wiedzę w  zakresie zdro-
wego stylu życia i  profi laktyki 
chorób układu krążenia – za-
chęca Izabela Soboćko, kierow-
nik projektu. 

Zajęcia w ramach Dni Aktywne-
go Seniora są bezpłatne. Wszyst-
kie informacje będą dostępne na 
www.slubickiportalzdrowia.pl, 
www.powiatslubicki.pl 
oraz w mediach lokalnych.
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To tu powstaje nasz pomnik 
W poznańskiej pracowni znanego rzeźbiarza Roberta Sobocińskiego  powstaje pomnik pamięci zesłańców Sybiru i osób 
walczących o niepodległość, który w przyszłym roku stanie na placu Sybiraków w centrum Słubic. Społecznicy, którzy 
zainicjowali zbiórkę pieniędzy na ten cel gościli 15 marca u artysty.  

R. Sobiciński wyrzeźbił już po-
mnik w  glinie. - Następnym 
etapem będzie model gipsowy, 
który trafi  do odlewni. Tam osta-
tecznego kształtu nabiorą postacie 
odlane z  brązu, które będą potem 
patynowane – opowiada artysta. 
Pomnik przestawia przedstawi-
cieli trzech pokoleń słubiczan: 
repatriantów ze wschodu Polski, 
ich dzieci i wnuki. Jest tam postać 
kobiety z  pokolenia repatriantów, 
która przekazuje kobietom z  po-

kolenia urodzonego w  Słubicach 
historyczny medalion,  z  twarzą 
Chrystusa, który ma ciekawą hi-
storię. - Ten medalion przywiózł 
do Słubic pierwszy prezes Związku 
Sybiraków Roman Golański. Jako 
13-letni chłopiec  wywieziony z ro-
dziną na Syberię zabrał z  domu 
medalion, który towarzyszył tej 
rodzinie przez lata zsyłki, a  potem 
wraz z nimi trafi ł do Słubic – mówi 
Józef Stupienko ze społecznego 
komitetu budowy pomnika. - Me-

dalion został potem umieszczony 
na obecnym pomniku Sybiraków 
i  będzie wykorzystany także na 
nowym pomniku. Na szczycie no-
wego pomnika będzie też zrywa-
jący się do lotu symboliczny orzeł 
– dodaje. 

Słubiczanie chcą odsłonić po-
mnik 17 września  2018 roku, 
w  setną rocznicę odzyskania 
niepodległości Polski. Będzie 
miał ponad 4 metry wysokości. 
Jego koszt to ponad 200 tys. zł. 
W znacznej mierze budowę sfi nan-
suje gmina.  Trwa też publiczna 
zbiórka pieniędzy na ten cel. Do-
tychczas, podczas różnych kwest, 
zebrano ok. 20 tys. zł. Kto chce wes-
przeć budowę pomnika nadal może 
to zrobić wpłacając pieniądze na 
konto - Społeczny Komitet Budowy 
Pomnika Pamięci Zesłańców Sybiru 
i  Niepodległości w  Słubicach, ul. 
Piłsudskiego 3-4/11), nr: 27 8369 
0008 0071 5353 2000 0010 (Bank 
Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim).

Pomysł wybudowania pomnika 
narodził się w  2013 roku w  kole 
Sybiraków w Słubicach. Powołano 
komitet organizacyjny, ale sprawa 
nie znalazła swojego fi nału. Do 
tematu powrócono w  2015 roku, 
zapraszając do pracy w  komitecie 
organizacyjnym 19 przedstawicieli 
różnych środowisk społecznych, 
wśród których znalazło się też 
nasze Stowarzyszenie Miłośników 
Ziemi Słubickiej. Najliczniejszą 
grupę komitetu stanowią przed-
stawiciele Związku Sybiraków, są 
w  nim też osoby związane z  Pol-
skim Związkiem Emerytów i  Ren-
cistów, związkiem zawodowym 
NSZZ Solidarność, Związkiem 
Nauczycielstwa Polskiego, Stowa-
rzyszeniem Nasza Mała Ojczyzna 
oraz kilka innych osób aktywnych 
społecznie.

(beb)

Robert Sobociński ukończył rzeźbę w ASP w Poznaniu, studiował też ar-
chitekturę na Politechnice Poznańskiej. Swoje prace prezentuje od początku 
lat 80. , najpierw w Polsce, później w Niemczech, Belgii, a od 17 lat głównie 
we Francji. Jest autorem m.in. poznańskich pomników: Starego Marycha 
przy ul. Półwiejskiej czy Ofi ar Katynia i Sybiru, który stoi w parku przy ul. 
Fredry. W Łodzi można podziwiać Kufer Reymonta jego autorstwa, a także 
Fotel Jaracza, który rzeźbił razem z ojcem Jerzym Sobocińskim. Liczne rzeź-
by artysty znajdują się w wielu krajach, pojawiając się często w przestrzeni 
miejskiej. W Manchesterze stoi pomnik Chopina, w Bar Le Duck we Francji 
Dantego Alighieri, a w Birmingham Pomnik Polskich Sił Zbrojnych.  

Na szczycie budowanego pomnika stanie orzeł zrywający się do lotu. Jako symbol pa-

triotyzmu.  

Tak wyglądają detale przyszłego pomnika. 

- Te postacie będą z brązu - opowiada artysta Robert Sobociński, twórca naszego pomnika. 

Robert Sobociński pokazał też słubiczanom swoje rzeźby, które umieszcza często w przestrzeniach miejskich. - Tak ten pomnik ma się prezentować w całości - mówi Józef Stupienko ze społecznego 

komitetu budowy.



11gazeta Słubicka   03/2017   23 marca

Panie świętowały 
w Galerii OKNO 

Przystroimy  
razem Wielkanoc 
Tradycyjnie jak co roku Galeria OKNO zaprasza 
na twórcze przedświąteczne warsztaty.

„Art. and Creativity”
Dzieci współtwo-
rzyły bajkowy 
świat fotogra-
fi i podczas zajęć 
w Galerii „OKNO”.

13 marca dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w  ramach zajęć „Art. 
and Creativity” odwiedziły Galerię 
„Okno” wraz z  opiekunem,  Haliną 
Samsonowicz. Obejrzały wystawę 
i  poznały różne dziedziny sztuki: 
malarstwo, rzeźbę, instalację, foto-
grafi ę i  grafi kę. A  potem w  studio 
fotografi cznym pod kierunkiem ku-
rator galerii Anny Panek – Kusz i ar-
tysty - malarza Tomasza Fedyszyna 
stworzyły bajkowy świat umiejętnie 
wkomponowując się w  ilustracje 
z  postaciami ulubionych bajek.   
Uczniowie stawali się modelami, do-
bierali gest, postawę, przełamywali 
nieśmiałość i  nabierali pewności 
siebie dopingowane przez grupę.  
Efekty sesji fotografi cznej oglądane 
na zdjęciach wzbudzały entuzjazm 
i  zadowolenie. Dzieci wspólnie zre-
alizowały swoje marzenia, stwo-
rzyły również kreatywne i kolorowe 
ilustracje nadając im tytuły. Takie 
zajęcia - jak podkreśla Halinka Sam-
sonowicz - stanowią zarówno atrak-
cyjny sposób spędzenia czasu, jak 
i  promocję sztuki i  twórczości arty-
stycznej dzieci. 

(ap)

W słubickiej galerii Dzień Kobiet obchodzono już 7 marca. Tego dnia 
odbyły się  warsztaty malowania na porcelanie. W roli głównej wy-
stąpiła… fi liżanka ze spodkiem. 

Aromatyczna kawa, herbata 
w  pięknie ozdobionej ceramice 
wzmaga działanie zmysłów, 
zwiększa przyjemność delektowania 
się napojami, a  fi liżanka własno-
ręcznie ozdobiona, przyjemność tę 
jeszcze bardziej potęguje. Taka idea 
towarzyszyła warsztatom zorgani-
zowanym w  galerii OKNO Słubic-

kiego Miejskiego Ośrodka Kultury 
z  okazji Międzynarodowego Dnia 
Kobiet. Pomysł okazał się strzałem 
w  dziesiątkę. Jak podkreślały 
uczestniczki była to bardzo dobra 
alternatywa dla osób poszukujących 
nowych wyzwań i  inspiracji, które 
w  oderwaniu od codzienności, za-
kupów, stresów dnia codziennego 

odnalazły relaks w twórczym malo-
waniu. Jak nazwali to organizatorzy 
- to taki prezent dla siebie, radość 
tworzenia, spa dla duszy. Atmosfera 
pracy, aromat kawy i pogawędki nie-
wątpliwie sprzyjały efektom, które 
zaskakiwały niekiedy nawet samych 
autorów. 

(ap) 
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Święta Wielkanocne  mają bogatą 
tradycję, towarzyszy im wiele ob-
rzędów, są niezwykle barwne i pełne 
symboli, dlatego tuż przed nimi 
galeria OKNO Słubickiego Miej-
skiego Ośrodka Kultury proponuje 
warsztaty „Przystroić Wielkanoc”. 
Przygotowaliśmy cztery propozycje, 
zapraszamy starszych i  młodszych, 
również dzieci z rodzicami. 

Zajęcia odbywać się będą co-
dziennie od godz.16.00
• 04.04 wtorek „Świąteczne stroiki”
• 05.04  środa „Jajek dekorowanie”
• 06.04  czwartek „Kolorowy zają-

czek”
• 07.04  piątek „Igłą i nicią szyte” 
• 10.04  Wystawa, niespodzianki 

oraz odbiór wszystkich ozdób 
i dekoracji 
Koszt każdego warsztatu 15,00 

(dziecko + dorosły 25,00 ) karnet dla 
jednej osoby na wszystkie warsztaty:  

45,00 / karnet dziecko +dorosły 
75,00. Liczba miejsc ograniczona-
-decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisy, dodatkowe informacje: 
Anna Panek-Kusz  Tel. 604 588 465; 
e-mail: galeriaokno@op.pl 

Wystawa w Galerii Małej SMOK

Namaluj mi 
czerwone oczy 

16 marca  w   Galerii Małej Słubic-
kiego Miejskiego Ośrodka Kul-
tury odbył się wernisaż wystawy 
Tomasza Fedyszyna „Namaluj 
mi czerwone oczy”. Na wystawie 
prezentowany jest najnowszy 
cykl obrazów akrylowych artysty, 

w  których zestawione ze sobą 
geometryczne formy oraz ekspre-
syjne malarstwo gestu działają na 
wyobraźnię. Prezentowane prace 
będzie można oglądać do połowy 
kwietnia. 

Serdecznie zapraszamy

Tomasz Fedyszyn tworzy od wielu lat. Warto obejrzeć jego prace. 
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Przewrotność i  wielobarwność historii urokliwie obrazują 
liczne przykłady z życia i sztuki. Nie brakuje opowieści, w któ-
rych brat musiał walczyć przeciwko bratu, a to dlatego, że do-
stali powołanie do armii dwóch różnych zaborców.

Wielu polskich generałów okresu II RP pochodziło ze spo-
lszczonych rodzin niemieckiego pochodzenia - Władysław 
Anders, Franciszek Kleeberg, Wilhelm Orlik-Rückemann, czy 
Józef Unrug. Tematy na osobne opowieści to życiorysy Alek-
sandra Hochberga czy Karola Olbrachta Austriackiego.

Warto wreszcie przytoczyć fi lm Izabelli Cywińskiej „Cud 
purymowy”, który opowiada o członkach jednej z łódzkich 
rodzin, w której nieobce są poglądy antysemickie do czasu, 
gdy dociera do nich wiadomość, że sami mieli żydowskich 
przodków...

Tak samo jest i  z  rodziną Kleistów, pierwotnie Kleszczów – 
rodu pomorskiego z ludu Słowian, a konkretnie Wendów, który 
z biegiem czasu uległ procesowi germanizacji... Siedzibą rodu 
była ziemia białogardzka, co w 1477 r. potwierdzał książę słupski 
i szczeciński Bogusław X, udzielając rodzinie patentu na lenno.

W  rejonie Białogardu i  Tychowa do rodziny Kleszczów vel 
Kleistów należały stale lub okresowo m.in. Białogórzyno, Dęb-
czyno, Dobrowo, Doble, Nasutowo, Drzonowo Białogardzkie, 
Kamosowo, Kikowo, Modrolas, Motarzyn, Osówko, Smęcino, 
Stare Dębno, Tychowo, Wicewo, Żytelkowo. W  rejonie Ka-
mienia Pomorskiego: Pobierowo (nota bene w  okresie PRL 
popularne miejsce odpoczynku wielu słubiczan). W  rejonie 
Sławna i  Słupska: Niemica, Łebień, Popielewo, Rzuszcze, Ty-
chowo. W  rejonie Szczecinka: Juchowo, Krzemieniewo, Ra-
dacz, Wielanowo. 

W czasie II wojny światowej członkowie rodu znaleźli się po 
obu stronach barykady, bo feldmarszałek Paul Ludwig Ewald 
von Kleist (1881-1954) uczestniczył w  inwazji na Polskę, ale 
Ewald von Kleist-Schmenzin (1890-1945) był członkiem opo-
zycji antyhitlerowskiej i  został stracony za udział w  spisku 
Clausa von Stauff enberga.

Ziemie słubicka nieodwracalnie związana jest z postacią 
Ewalda Christiana von Kleista (1715-1759), najbardziej 
znanej ofi ary bitwy pod Kunowicami w  1759 r. Ta była zaś 
największym starciem zbrojnym w  historii ziem dzisiej-
szego powiatu słubickiego.

Von Kleista nie trzeba lubić, ale nie da się zaprzeczyć jego 
związków z regionem, które w latach 1892-1945 upamiętniała 
wieża widokowa w najwyższym punkcie przedmieścia Dam-
mvorstadt. Drugim uczestnikiem bitwy pod Kunowicami, 
który doczekał się wówczas upamiętnienia w Dammvorstadt 
był jeszcze Friedrich Wilhelm von Seydlitz (1721-1773), patron 
ulicy znanej dziś jako ul. Mierosławskiego w Słubicach.

Ewald Christian von Kleist, auf Zeblin und Ruschütz (do-
słownie pan na włościach w Cybulinie i Rzuszczach) był ma-
jorem i poetą romantycznym z rodu von Kleistów, pierwotnie 
Kleszczów... W północnych Niemczech niezwykle sławny, ale 
mieszkańcom Słubic, czy w jego rodzinnych stronach pod Ko-
szalinem, nazwisko to mówi raczej niewiele. Co o nim wiemy 
i jakie związki łączyły go z ziemią słubicką?

Wywód genealogiczny

Ojcem Ewalda Christiana von Kleista był Joachim Ewald (1684-
1738) - właściciel majątku Zeblin, obecnie wieś Cybulino, syn 
szwedzkiego majora Ewalda i Marie Elisabeth von Kießling.

Jego matką była natomiast Marie Juliane z domu von Man-
teuff el (1688-1719), córka Franza Heinricha von Manteuffl  a 
z  majątku Groß Poplow, obecnie wieś Popielewo, gmina Po-
łczyn-Zdrój.

Dziadek Ewalda Christiana - również Ewald miał liczne ro-
dzeństwo: Christiana Wilhelma, Joachima Wediga, Petera 
Jürgena, Henninga, Joachima, Felixa Otto oraz Bogislaff a (Bo-
gusława).

7 lipca 1710 r. odbył się ślub rodziców Ewalda Christiana, 
jednak już 9 listopada 1719 r. jego matka Marie Juliane zmarła 
przy porodzie szóstego syna. Ewald Christian miał wtedy zale-
dwie cztery lata.

Młodość i edukacja

Według własnych przekazów Ewald Christian von Kleist 
urodził się 7 marca 1715 r. w  rodowej posiadłości Zeblin na 
terenie dzisiejszej wsi Cybulino. Ojciec zastawił później ma-

jątek i cała rodzina przeniosła się do Rzuszczy koło Słupska, 
wówczas Ruschütz.

9 marca 1715 r. przyjął Chrzest Święty. Wychowywał się 
w duchu Oświecenia, a duży wpływ na jego późniejszy świato-
pogląd mieli zarówno jego rodzice, jak i prywatny nauczyciel, 
teolog Garbrecht.

W  latach 1724-1729 chodził do szkoły jezuickiej Wałczu, 
a  w  latach 1729-1731 do gimnazjum w  Gdańsku. Kolejnych 
kilka lat, czyli okres 1731-1735, Ewald Christian von Kleist spę-
dził na studiowaniu prawa, matematyki i fi lozofi i na Uniwer-
sytecie Albertyna w Królewcu.
Poniżej: akwaforta z 1757 r. autorstwa Johanna Martina Bernig-
herotha (1713-1767).

Kariera wojskowa 
i talent poetycki

W 1736 r., z powodu trudnej sytuacji fi nansowej rodziny, Ewald 
Christian poczuł się zobowiązany wstąpić do armii duńskiej 
króla Chrystiana VI Oldenburga. Tam już w 1740 r. otrzymał 
powołanie do armii pruskiej króla Fryderyka II Wielkiego. Do-
stał przydział do regimentu księcia Henryka Pruskiego.

Od 1740 r. przebywał w Poczdamie, gdzie został sekretarzem 
sztabu księcia Friedricha Wilhelma von Schwedt. 16 lutego 1741 
r. uzyskał awans na stopień porucznika. Johann Wilhelm Lu-
dwig Glam (1719-1803) odkrył zaś jego wielki talent poetycki.

Tragiczną miłość do Wilhelmine von der Goltz uczynił wąt-
kiem swojej poezji, m.in. wierszy „An Wilhelminen” (1744) 
oraz „Menalk” (1745). W latach 1744-1745 wziął również udział 
w tzw. II wojnie śląskiej, która była jedną z odsłoń wojny o suk-
cesję austriacką 1740-1748.

Podczas pobytu w  Lipsku nawiązał przyjaźń z  innym, 
równie wybitnym przedstawicielem epoki Oświecenia – 
Gottholdem Ephraimem Lessingiem. Ten namawiał go 
do stworzenia dzieła dramatycznego. Ewald Christian von 
Kleist napisał wówczas utwór „Seneca”, ale osobiście nie 
uważał go za dzieło udane.

W  maju 1749 r. otrzymał awans na stopień kapitana szta-
bowego, a  5  czerwca 1751 r. został szefem kompanii. Odbył 
podróże do Halberstadt, Speyer i  do Zurychu. W  Szwajcarii 
przebywał od czerwca 1752 do lutego 1753 r.

W  1756 r. przebywał m.in. w  obozie w  saksońskiej Pirnie. 
W  październiku 1756 r. armia saksońska skapitulowała, po 
czym von Kleist przeniósł się do kwatery zimowej w Żytawie.

20 lutego 1757 r. uzyskał awans na stopień majora. Wkrótce 
potem został komendantem szpitala polowego w  Lipsku. 
Miasto opuścił  11 maja 1758 r. wyruszając do Zwickau.

Jeszcze w maju 1758 r. von Kleist trafi ł do Korpusu księcia 
Henryka, który to wyparł armię cesarza Franciszka I Lotaryń-
skiego aż po miejscowość Hof w Górnej Frankonii.

Okoliczności śmierci: 
bitwa pod Kunowicami

Ewald Christian von Kleist trafi ł w  końcu do Frankfurtu 
nad Odrą, rozciągającego się wówczas wzdłuż obu brzegów 
rzeki. Tu został m.in. członkiem loży wolnomularskiej „Pod 
szczerym sercem” (Zum aufrichtigen Herzen), która działa do 
dziś jako część Wielkiej Narodowej Loży Masońskiej „Pod 
trzema globusami” (Zu den drei Weltkugeln).

Podczas bitwy pod Kunowicami 12 sierpnia 1759 r. Kleist 
nacierał na szpicy swojego batalionu przeciwko baterii wroga. 
Został ciężko ranny w  prawą rękę. Przełożył jednak broń do 
lewej dłoni i walczył dalej. Jego prawą nogę dosięgły kule kar-
tacza. Ciężko ranny przeleżał noc na polu bitewnym, gdzie zo-
stał okradziony przez kilku Kozaków.

11 września 1999 r. domniemana lokalizacja tego miejsca 
została upamiętniona kamieniem pamiątkowym, ufundo-
wanym przez nieistniejące już stowarzyszenie Heimatkreis 
Weststernberg e.V., skupiające przedwojennych mieszkańców 
ziemi zachodniotorzymskiej, czyli okolic Ośna Lubuskiego, 
Rzepina i Sulęcina. Przymocowanej wówczas do kamienia ta-
blicy pamiątkowej już nie ma, padła łupem złodziei, krótko po 
jej odsłonięciu.

Lekarz opatrujący rany Ewalda Christiana von Kleista został 
zastrzelony właśnie w momencie przemywania jego ran spi-
rytusem. Von Kleist został wprawdzie przetransportowany 
do lazaretu wojskowego we Frankfurcie nad Odrą, ale od-
rzucił możliwość amputacji nogi. Zmarł kilka dni później – 24 
sierpnia 1759 r. w domu Gottloba Samuela Nicolai, profesora 
fi lozofi i na Alma Mater Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. 26 
sierpnia 1759 r. pogrzeb majora von Kleista z  zachowaniem 
wszelkich honorów wojskowych odprawili sami... Rosjanie.

Już w  1760 r. Karl Wilhelm Ramler wydał dzieła zebrane 
swojego przyjaciela von Kleista pt. „Sämtliche Werke”, w sumie 
2 tomy. Śmierć von Kleista stała się później wątkiem wielu 
utworów literackich, np. Friedrich Schiller pisał o niej w swoim 
dziele „Śmierć Wallensteina” (1799).

W  latach 1891-1892 na Wzgórzach Żydowskich w  prawo-
brzeżnej części Frankfurtu nad Odrą, wzniesiono tzw. wieżę 
Kleista, która upamiętniać miała bohaterstwo Ewalda Chri-
stiana von Kleista podczas bitwy pod Kunowicami. Okazała 
budowla przetrwała do 20 lutego 1945 r., kiedy to jako poten-
cjalny punkt obserwacyjny, w czasie marszu Armii Czerwonej 
na Berlin, została wysadzona w powietrze przez wycofujących 
się z przedmieścia Niemców. 

Roland Semik

To jego imię nosiła wieża widokowa w przedwojennych Słubicach

Kim był Ewald Christian von Kleist?
Największym walorem badania historii, zarówno tej powszechnej, jak i lokalnej jest to, że ta niemal nigdy nie ukazuje 
się czarno-biała. Zawiera różne odcienie i wielokrotnie zaskakuje. Przykłady? Niemiecki kapłan odprawiający pierw-
sze powojenne Msze Święte w Słubicach, burmistrz Słubic jako potomek niemieckiej rodziny z Bambergu, a blisko 200 
lat wcześniej pruski ofi cer – najsłynniejsza ofi ara bitwy pod Kunowicami, którego rodzina miała słowiańskie pocho-
dzenie i nosiła nazwisko... Kleszcz.
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 Sentymentalny wieczór z Edytą Kręgiel 
„Nie wierz mi, nie ufaj mi” – między innymi tym przebojem  Anny Jantar, zaczarowała publiczność Edyta Kręgiel, która 11 
marca wystąpiła w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury z własnym recitalem „Sentymentalnie”. Piosenka, którą słubi-
czanka zadedykowała swoim rodzicom, musiała się pojawić, bo śpiewając ją przed laty, wygrała nią  „Szansę na sukces”.

Pięknym głosem i  wrażliwością 
sceniczną E. Kręgiel zachwyca od 
bardzo dawna. Swoją miłością do 
muzyki i  doświadczeniem dzieli się 
też z innymi podczas zajęć, które pro-
wadzi w  SMOKu. W  czasie recitalu, 
o  którym jak przyznała, marzyła od 
dawna, przypomniała utwory, które 
towarzyszą jej drodze artystycznej 
od wielu lat m. in. z  repertuarów:  
Ani Szarmach, Edyty Górniak, Jessie 
Ware i  Natashy Bedingfi eld. Zostały 
one przygotowane specjalnie na ten 
recital przez muzyków związanych ze 
Słubickim Miejskim Ośrodkiem Kul-
tury. Wokalistce towarzyszyli: Piotr 
Tamborski (instrumenty klawiszowe), 
Roman Boryczka (gitary), Jacek Fał-
dyna (saksofon), Daniel Kapustka 
(perkusja), Maciej Magnuski (gitara 
basowa). Jako goście specjalni na 
scenie pojawili się:  Anna Adamowicz, 
Tomasz Hoff mann i  Abel. W  chór-
kach z  E. Kregiel zaśpiewały: Wero-
nika Chrostowska i Natalia Żwirek. 

(beb)
Edyta Kręgiel jest nie tylko dwukrotną laureatką „Szansy na sukces”. W 2004 roku wyśpie-

wała Grand Prix podczas I Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki im. Anny Jantar we Wrześni. 

Słubiczanka rozpoczęła swoją muzyczną przygodę kształcąc się pod okiem Anny Ada-

mowicz, którą zaprosiła do udziału w recitalu.

Osoby, które działają w  organi-
zacjach pozarządowych znają to 
uczucie, kiedy chciałyby zrobić 
jeszcze dużo, ale na wszystkie po-
mysły, potrzeby brak środków 
i trzeba wybierać, co uda się zreali-
zować, a  co nie… Organizacje naj-
częściej utrzymują się z dotacji (np. 
z  gminy, starostwa) i  z  darowizn. 
Ale mogą również próbować środki 
pozyskiwać z rynku: ZARABIAJĄC!

Jak się do tego przygotować? 
Jak budować swoją ofertę? Jak wy-
gląda zarabianie od strony księ-
gowej? Jak się promować wśród 
lokalnej społeczności? Na te py-
tania odpowiadać będą doradcy 
i  specjaliści z  Ośrodka Wsparcia 

Ekonomii Społecznej podczas 
spotkania zorganizowanego spe-
cjalnie dla słubickich organizacji 
pozarządowych, które odbędzie się 
30 marca w  siedzibie Fundacji na 
rzecz Collegium Polonicum – Za-
praszamy przedstawicieli naszych 
fundacji i  stowarzyszeń. Razem 
możemy zastanowić się, jak bu-
dować wspólną markę organizacji 
pozarządowych, jak przekonywać 
mieszkańców, żeby korzystali z na-
szych usług – mówi Marzena Sło-
downik, animatorka z  Fundacji. 
– Warto pamiętać też o  tym, że 
mieszkańcy kupując usługi czy pro-
dukty oferowane przez organizacje 
pozarządowe, wspierają ich dzia-

łania. A  to oznacza, że wspierają 
osoby czy grupy, którym te organi-
zacje pomagają. Dobro zawsze po-
wraca – dodaje.   

(kk)

Akcja ekonomizacja
Czy organizacja pozarządowa może pozyskiwać środki na swoje 
działania oferując na rynku produkty lub usługi? Jak zwiększyć „siłę 
ekonomiczną” organizacji?

Akcja ekonomizacja

Spotkanie dla przedstawicieli 

organizacji pozarządowych 

30 marca 2017 r. godz. 17.00

Fundacja na rzecz Collegium 

Polonicum

ul. T. Kościuszki 1

Budynek biblioteki CP, I piętro

Rekordowa liczba zgłoszeń na festiwal „Art an der Grenze“

Pogranicze opanuje sztuka 
W  pomieszczeniach przy Großen 
Scharrnstraße we Frankfurcie nad 
Odrą, od 26 kwietnia do 10 maja 
2017 roku, wystawi swe prace 13 
twórczyń oraz twórców pochodzą-
cych z obu stron Odry. 

Aż 50 zgłoszeń otrzymali orga-
nizatorzy festiwalu sztuki „ART an 
der Grenze 2017“ . Malwina Szczypta 
oraz Daniel Fochtmann, polsko-nie-
miecka para koordynująca, mówią 
o  nowym rekordzie. - W  żadnym 
z  poprzednich lat nie wpłynęło aż 
tyle zgłoszeń – aż zaniemówiliśmy 
z  wrażenia! – przyznają. - Jako że 
nadesłano tak wiele pomysłów, 
mieliśmy w  czym wybierać i  stwo-
rzyliśmy bardzo urozmaicony pro-
gram. Będzie i klasyczne malarstwo, 

rzeźba, street art, ale też instalacje 
i rzemiosło artystyczne, takie jak pa-
cynki czy sztuka tekstylna - dodają.

Przyznają, że wybór nie był 
łatwy. - Próbowaliśmy stworzyć 
jak najróżnorodniejszy festiwal, 
który  odpowiadałby wielu gustom 
oraz prezentował rozmaite formy 
sztuki. Poprzez udział w  „ART an 
der Grenze“ chcieliśmy dać zaistnieć 
zwłaszcza mniej znanym twórczy-
niom i twórcom, aby mogli pokazać 
siebie oraz swą twórczość- mówi 
Malwina Szczypta. Dwutygodniowa 
wystawa odbędzie się już po raz 
piąty. Organizatorami festiwalu jest 
grupa składająca się z polskich i nie-
mieckich studentów oraz miesz-
kanek i  mieszkańców Frankfurtu. 

Więcej informacji jest dostępnych 
na stronie internetowej www.art-an-
-der-grenze-ff o.weebly.com.

Projekt jest współfi nansowany 
ze środków Federalnego Minister-
stwa ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet 
i  Młodzieży w  ramach ogólnonie-
mieckiego programu „Demokratie 
leben!“. Ponadto „ART an der Grenze 
2017” otrzymał wsparcie fi nan-
sowe od miasta Frankfurt nad Odrą, 
studenterii Uniwersytetu Euro-
pejskiego Viadrina, Förderkreis Eu-
ropa-Universität Viadrina e.V. oraz 
Sparkasse Oder-Spree. Podmiotem 
odpowiedzialnym za festiwal jest 
Kunstgriff  e.V. 

oprac. (beb)

Kino SMOK zaprasza
szczegóły i bilety na www.smok.slubice.pl
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INFORMACJA

W Urzędzie Miejskim w Słubicach na okres 21 dni, wywieszono Zarządzenie Nr 52/2017 Burmistrza Słubic z dnia 01.03.2017 r. 

w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń gospodarczych, garaży i lokali użytkowych 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. 
lokalu 
[m²]

Przeznaczenie lokalu

1. Słubice, ul. Konopnickiej 2 C GW1S/00001535/1 683/74 8,44 Pomieszczenie gospodarcze

2. Słubice, ul. 1 Maja 24 GW1S/00005223/9 727/11 11,19 Pomieszczenie gospodarcze

3. Słubice, ul. 1 Maja 1 GW1S/00005215/0 707/2 28,49 Garaż

4. Słubice, ul. 1 Maja 23 GW1S/00005223/9 726/69 13,88 Garaż

5. Słubice, ul. Kopernika 9  GW1S/00025244/8 524/38 15,39 Lokal użytkowy

6. Słubice, ul. Kopernika 60 GW1S/00027614/7 499 8,08 Pomieszczenie gospodarcze

7. Słubice, ul. Chopina 13 GW1S/00004018/2 1208 9,75 Pomieszczenie gospodarcze

8. Słubice, ul. Żeromskiego 16 GW1S/00001535/1 683/15 4,05 Pomieszczenie gospodarcze

9. Słubice, ul. Żeromskiego 18 GW1S/00001535/1 683/60 8,88 Pomieszczenie gospodarcze

10. Słubice, ul. Sienkiewicza 7 GW1S/00013847/8 1287/1 5,40 Pomieszczenie gospodarcze

11. Słubice, ul. Sienkiewicza 10 GW1S/00013847/8 1288/2 12,44 Pomieszczenie gospodarcze

12. Słubice, ul. Sienkiewicza 10 GW1S/00013847/8 1288/2 12,75 Pomieszczenie gospodarcze

13. Słubice, ul. Sienkiewicza 10 GW1S/00013847/8 1288/2 12,80 Pomieszczenie gospodarcze

14. Słubice, ul. Sienkiewicza 12 GW1S/00009890/3 603/7 5,09 Pomieszczenie gospodarcze

15. Słubice, ul. Sienkiewicza 12 GW1S/00009890/3 603/7 5,20 Pomieszczenie gospodarcze

16. Słubice, ul. Sienkiewicza 12 GW1S/00009890/3 603/7 5,25 Pomieszczenie gospodarcze

17. Słubice, ul. Sienkiewicza 14 GW1S/00009890/3 603/7 3,59 Pomieszczenie gospodarcze

18. Słubice, ul. Sienkiewicza 43 GW1S/00014247/9 612/5 8,10 Pomieszczenie gospodarcze

19. Słubice, ul. Sienkiewicza 43 GW1S/00014247/9 612/5 4,59 Pomieszczenie gospodarcze

20. Słubice, ul. Sienkiewicza 43 GW1S/00014247/9 612/5 3,79 Pomieszczenie gospodarcze

21. Słubice, ul. Sienkiewicza 44 GW1S/00014247/9 612/5 5,89 Pomieszczenie gospodarcze

22. Słubice, ul. Sienkiewicza 44 GW1S/00014247/9 612/5 4,41 Pomieszczenie gospodarcze

23. Słubice, ul. Sienkiewicza 44 GW1S/00014247/9 612/5 6,09 Pomieszczenie gospodarcze

24. Słubice, ul. Sienkiewicza 51 GW1S/00001532/0 615/10 3,81 Pomieszczenie gospodarcze

25. Słubice, ul. Sienkiewicza 52 GW1S/00001532/0 615/10 1,30 Pomieszczenie gospodarcze

26. Słubice, ul. Sienkiewicza 52 GW1S/00001532/0 615/10 9,96 Pomieszczenie gospodarcze

27. Słubice, ul. Sienkiewicza 52 GW1S/00001532/0 615/10 5,54 Pomieszczenie gospodarcze

28. Słubice, ul. Sienkiewicza 52 GW1S/00001532/0 615/10 6,57 Pomieszczenie gospodarcze

29. Słubice, ul. Kościuszki 4 GW1S/00005206/4 715/23 3,84 Pomieszczenie gospodarcze

30. Słubice, ul. Kościuszki 4 GW1S/00005206/4 715/23 4,18 Pomieszczenie gospodarcze

31. Słubice, ul. Kościuszki 4 GW1S/00005206/4 715/23 3,99 Pomieszczenie gospodarcze

32. Słubice, ul. Kościuszki 5 GW1S/00005206/4 715/23 3,74 Pomieszczenie gospodarcze

33. Słubice, ul. Kościuszki 5 GW1S/00005206/4 715/23 3,84 Pomieszczenie gospodarcze

34. Słubice, ul. Kościuszki 16 GW1S/00010615/2 697/17 5,00 Pomieszczenie gospodarcze

35. Słubice, ul. Paderewskiego 26 GW1S/00027621/9 542/56 6,44 Pomieszczenie gospodarcze

36. Słubice, ul. Paderewskiego 26 GW1S/00027621/9 542/56 4,96 Pomieszczenie gospodarcze

37. Słubice, ul. Paderewskiego 26 GW1S/00027621/9 542/56 4,94 Pomieszczenie gospodarcze

38. Słubice, ul. Paderewskiego 26 GW1S/00027621/9 542/56 6,87 Pomieszczenie gospodarcze

39. Słubice, ul. Paderewskiego 26 GW1S/00027621/9 542/56 17,80 Garaż

40. Słubice, ul. Paderewskiego 27 GW1S/00027621/9 542/56 4,62 Pomieszczenie gospodarcze

41. Słubice, ul. Paderewskiego 33 GW1S/00027621/9 542/56 4,80 Pomieszczenie gospodarcze

42. Słubice, ul. Paderewskiego 33 GW1S/00027621/9 542/56 5,24 Pomieszczenie gospodarcze

43. Słubice, ul. Paderewskiego 38 GW1S/00003957/9 539/33 6,75 Pomieszczenie gospodarcze

44. Słubice, ul. Paderewskiego 39 GW1S/00003957/9 539/33 4,17 Pomieszczenie gospodarcze

45. Słubice, ul. Paderewskiego 39 GW1S/00003957/9 539/33 5,93 Pomieszczenie gospodarcze

46. Słubice, ul. Kochanowskiego 4 GW1S/00011275/3 695/13 5,28 Pomieszczenie gospodarcze

47. Słubice, ul. Kochanowskiego 4 GW1S/00011275/3 695/13 5,46 Pomieszczenie gospodarcze

48. Słubice, ul. Kochanowskiego 6 GW1S/00011275/3 695/13 6,06 Pomieszczenie gospodarcze

49. Słubice, ul. Kochanowskiego 6 GW1S/00011275/3 695/13 5,77 Pomieszczenie gospodarcze

50. Słubice, ul. Kochanowskiego 6 GW1S/00011275/3 695/13 5,84 Pomieszczenie gospodarcze

51. Słubice, ul. Kochanowskiego 6 GW1S/00011275/3 695/13 5,79 Pomieszczenie gospodarcze

52. Słubice, ul. Piłsudskiego 3-4 GW1S/00026906/4 1275 16,16 Lokal użytkowy

53. Słubice, ul. Piłsudskiego 3-4 GW1S/00026906/4 1275 7,71 Lokal użytkowy

54. Słubice, ul. Piłsudskiego 3-4 GW1S/00026906/4 1275 36,84 Lokal użytkowy

55. Słubice, ul. Piłsudskiego 3-4 GW1S/00026906/4 1275 23,22 Lokal użytkowy

56. Słubice, ul. Piłsudskiego 3-4 GW1S/00026906/4 1275 13,65 Lokal użytkowy

57. Słubice, ul. Piłsudskiego 3-4 GW1S/00026906/4 1275 11,78 Lokal użytkowy

58. Słubice, ul. Piłsudskiego 3-4 GW1S/00026906/4 1275 11,63 Lokal użytkowy

59. Słubice, ul. Piłsudskiego 3-4 GW1S/00026906/4 1275 5,51 Lokal użytkowy

60. Słubice, ul. Piłsudskiego 3-4 GW1S/00026906/4 1275 17,22 Lokal użytkowy

61. Słubice, ul. Piłsudskiego 3-4 GW1S/00026906/4 1275 73,74 Lokal użytkowy

62. Słubice, ul. Piłsudskiego 3-4 GW1S/00026906/4 1275 61,46 Lokal użytkowy

63. Słubice, ul. Narutowicza 18 GW1S/00005185/0 335/58 16,24 Garaż

64. Słubice, ul. Narutowicza 19 GW1S/00005185/0 335/58 5,58 Pomieszczenie gospodarcze

65. Słubice, Aleja Młodzieży Polskiej 2 GW1S/00014086/2 648/2 11,97 Pomieszczenie gospodarcze

Rozkręcamy 
społeczny biznes!

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum po-
zyskała środki na kolejne działania akty-
wizujące społeczności lokalne. Uruchomiła 
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Jed-
nym z najważniejszych zadań ośrodka jest 
przyznawanie dotacji na powstawanie no-
wych miejsc pracy dla osób bezrobotnych.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, przy Fundacji na rzecz 
Collegium Polonicum zaprasza 6 kwietnia 2017 o godz. 16.00 na 
spotkanie otwarte „Akcja – dotacja na biznes” dla osób i grup zain-
teresowanych rozkręceniem biznesu w formie spółdzielni socjalnej  
i uzyskaniem na ten cel bezzwrotnej dotacji

Przyjdź na spotkanie, jeżeli:

• nie pracujesz

• masz pomysł na biznes, ale nie wiesz od czego zacząć

• masz kilku znajomych i chcielibyście razem działać?

U nas dowiesz się:

• czym jest spółdzielnia socjalna i dlaczego warto ją prowadzić

• czym jest prz edsiębiorstwo społeczne

• kto możne uzyskać dotację, w jakiej wysokości i na co ją przeznaczyć

• jak skorzystać ze wsparcia szkoleniowego i biznesowego

Miejsce:

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum, ul. Kościuszki 1, Słubice

Zgłoszenia do 4 kwietnia br.

(tel. 603 112 487, e-mail: m.slodownik@fundacjacp.org)

www.fundacjacp.org, www.owes.zgora.pl

- Zależy nam na tym, żeby trafi ć do 
tych osób, którym na rynku pracy 
jest trudno się odnaleźć, z  różnych 
powodów. Tak naprawdę to, że kogoś 
nie ma na rynku pracy nawet kilka 
lat najczęściej jest zbiegiem różnych 
okoliczności – mówi Magdalena 
Tokarska, prezes Fundacji na rzecz 
Collegium Polonicum i  menadżer 
w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Spo-
łecznej. I wyjaśnia, że ekonomia spo-
łeczna jest właśnie takim obszarem, 
w  którym odnaleźć mogą się różne 
osoby: te które potrzebują pomocy, 
żeby „stanąć na nogi” oraz te, które 
chcą im w tym pomóc. – Ekonomia 
ta dlatego nazywana jest społeczną, 
że łączy w  sobie zarówno cel spo-
łeczny, jak i  biznesowy – tłumaczy 
M. Tokarska. 

Osoba bezrobotna, która trafi a 
pod opiekę pracowników Ośrodka 
może liczyć na kompleksowe 
wsparcie, które pozwoli jej w  zu-
pełnie nowy sposób funkcjonować 
na rynku pracy. 

Od animacji po dotację
Na czym polega ta pomoc? – Obej-
muje różne działania, od animacji 
i szkoleń po wsparcie fi nansowe. Na-
szym celem jest to, żeby osoby, które 
zgłaszają się do Ośrodka jako bez-
robotni, po roku, dwóch wsparcia, 
pracowały, prowadziły swój własny 
biznes, najczęściej w  formie spół-
dzielni socjalnej, mało jeszcze u  nas 
znanej – mówi Marzena Słodownik, 
animatorka OWES. Dodajmy, że 
w  woj. lubuskim podobnych spół-

dzielni, założonych lub prowadzo-
nych przez osoby bezrobotne jest 
około 50. Liczba ta rośnie z każdym 
rokiem. – Spółdzielnia socjalna jest 
szansą dla osób bezrobotnych, które 
chciałyby prowadzić własny biznes, 
ale boją się, że same nie dadzą rady. 
Spółdzielnię zakłada min. 5 osób, 
które wzajemnie się wspierają, poma-
gają sobie – wyjaśnia M. Słodownik. 

25 tysięcy na start
Dotacja na start jest wysoka, po-
nieważ wynosi max. 25 tys. zł na 
nowo utworzone miejsce pracy, są 
to środki których nie trzeba zwracać. 
Obecnie w  siedzibie naszego  
Ośrodka w  Zielonej Górze trwają 
szkolenia dla tych grup, które mają 
pomysły jak prowadzić swój biznes 
i  starają się o  przyznanie dotacji. - 
Jeśli w Słubicach będą również takie 
grupy, to i tu zorganizujemy dla nich 
szkolenia – obiecuje M. Słodownik. 

Choć pozyskanie dotacji może 
wydawać się skomplikowanym 
procesem, animatorka wyjaśnia, 
że tak nie jest. Do dyspozycji osób 
zainteresowanych pomocą są do-
radcy, szkoleniowcy, specjaliści od 
biznesplanów, właśnie po to, żeby 
jak najlepiej przygotować ich do 
biznesowego startu oraz pomagać 
przez pierwszy rok działania. 
– Osoby zainteresowane skorzysta-
niem z  naszej pomocy zapraszamy 
na spotkania otwarte, podczas któ-
rych przedstawimy szczegóły naszej 
oferty – mówi M. Słodownik. 

(kk)
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Reklama

Stahl-Mont Sp. z o.o.- Sp. k. zatrudni:

SPAWACZY TIG - MAG, 
ŚLUSARZY, MONTERÓW, 

ELEKTRYKÓW 
(mile widziany język niemiecki) 

  CV na e-mail: biuro@jamniuk.pl, tel. 607-515-155

Reklama

Burmistrz Słubic ogłasza

przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Słubice 

Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego:

lp. położenie numer 

działki

powierzchnia  nr księgi wieczystej cena netto wywoławcza 

nieruchomości

wadium

1 ul. Rubinowa

Kunowice

406/7 0,0280 ha GW1S/00014511/1 5.300,00 zł 800,00 zł

Poprzedni przetarg na zbycie nieruchomości został przeprowadzony w dniu 31 stycznia 2017 r.

 

Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w stawce 23%.

Działka nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich. 

Działka jest wolna od długów i ciężarów.

Przeznaczenie działki: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla ekstensywnej zabudo-

wy jednorodzinnej z urządzeniami infrastruktury technicznej i usługami towarzyszącymi w Kunowicach, gmina Słubice 

zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Słubicach nr V/63/99 z dnia 25 marca 1999 r. opublikowaną w Dzienniku Urzę-

dowym Województwa Lubuskiego nr 12 poz. 68 z dnia 18 maja 1999 r. działka o nr ewid. 406/7 położona w obrębie ewid. nr 

8 – Kunowice, gmina Słubice oznaczona jest w przedmiotowym planie symbolem: „39-KDW”: „Tereny komunikacji kołowej, 

opisane na rysunku planu liczbami: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39 i  literami KDW przeznacza się na ulice dojazdowe. 

Szerokość w liniach rozgraniczenia 10,5 m – 15,0 m i szerokość jezdni 5,0 m – 6,0 m ustalono na rysunku planu. Rodzaj 

nawierzchni jezdni i chodników ustalić na etapie sporządzenia dokumentacji branżowej”. 

Przetarg odbędzie się w dniu 16 maja 2017 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Miejskiego w Słubicach 

przy ul. Akademickiej 1. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. W tytule przelewu lub wpłaty należy wskazać 

numeru działki. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Słubicach prowadzone przez Bank Spółdzielczy 

w Rzepinie nr 37 8371 0009 0009 5514 2000 0060 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 11 maja 2017 r. wymagana kwota 

została zaksięgowana na koncie urzędu. 

Organizator przetargu nie dopuszcza przeniesienia prawa do zawarcia umowy na inną osobę fizyczną lub prawną. 

Minimalne postąpienie wynosi 1 % ceny wywoławczej.

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 stronach: bip.slubice.pl i www.slubice.pl. 

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. 800 – 1600 lub drogą elektroniczną beata.nowakowska@slubice.pl.

 

Przetarg ogłoszono dnia 6 marca 2017 r.

INFORMACJA

W Urzędzie Miejskim w Słubicach na okres 21 dni, wywieszono Zarządzenie Nr 48/2017 Burmistrza Słubic z dnia 28.02.2017 

r. w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń gospodarczych i garażu stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych 

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

Lp. Położenie 

(miejscowość, ulica)

Nr Księgi wieczystej 

nieruchomości

Nr działki Pow. 

lokalu [m2]

Przeznaczenie 

lokalu

1.
Słubice, ul. Kościuszki 13

GW1S/00005223/9 726/48 5,73
Pomieszczenie 

gospodarcze

2.
Słubice, ul. Reja 8

GW1S/00000995/6 626/8 12,22
Pomieszczenie 

gospodarcze

3. Słubice, ul. Konopnickiej 3 GW1S/00001535/1 1535 18,12 Garaż

INFORMACJA

Burmistrz Słubic informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach w dniu 20 lutego 2017r. wywieszono wykaz nieru-

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

- Kunice, działka 420/2 o pow. 208.500,00m2 – uprawy rolne,

- Kunice, działka 334 o pow. 109.000,00m2 – uprawy rolne,

- Kunice, część działki 419 o pow. 189.100,00m2 – uprawy rolne.

Wykaz wywieszono dnia 20 lutego 2017r. na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach oraz zamieszczono na 

stronie urzędu 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. 21.02.2017r. 

INFORMACJA
Burmistrz Słubic informuje, że 

w  siedzibie Urzędu Miejskiego 

w Słubicach w dniu 20 lutego 2017r. 

wywieszono wykaz nieruchomości 

gruntowej, stanowiącej zasób Gmi-

ny Słubice, przeznaczonej do dzier-

żawy na okres do 3 lat:

- Słubice, część działki 949/195 o pow. 

37,50m2 – miejsca parkingowe.

Wykaz wywieszono dnia 20 lutego 

2017r. na okres 21 dni w  siedzibie 

Urzędu Miejskiego w Słubicach oraz 

zamieszczono na stronie urzędu bip.

slubice.pl.

Dodatkowe informacje można uzy-

skać bezpośrednio w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Słubicach przy ul. Aka-

demickiej 1 - Wydział Gospodarowania 

Nieruchomościami i  Architektury lub 

telefonicznie 095 737 20  51. 

Słubice, dn. 21.02.2017r. 

INFORMACJA
Burmistrz Słubic informuje, że w  sie-

dzibie Urzędu Miejskiego w  Słubicach 

w dniu 20 lutego 2017r. wywieszono wy-

kaz nieruchomości gruntowej, stanowią-

cej zasób Gminy Słubice, przeznaczonej 

do dzierżawy na czas nieokreślony:

- Słubice ul. Konstytucji 3 Maja, dział-

ka 281/27 o pow. 17m2 – zabudowany 

garażem murowanym (rząd VI seg-

ment 10).

Wykaz wywieszono dnia 20 lute-

go 2017r. na okres 21 dni w  siedzibie 

Urzędu Miejskiego w  Słubicach oraz 

zamieszczono na stronie urzędu bip.

slubice.pl. Dodatkowe informacje moż-

na uzyskać bezpośrednio w  siedzibie 

Urzędu Miejskiego w  Słubicach przy 

ul. Akademickiej 1 - Wydział Gospoda-

rowania Nieruchomościami i Architek-

tury lub telefonicznie 095 737 20  51. 

Słubice, dn. 21.02.2017r. 

Złota Anna 
Harkowska 

Podczas odbywających się na początku 
marca w Los Angeles Mistrzostwach Świa-
ta w Parakolarstwie trenowana przez słubi-
czanina Anna Harkowska wywalczyła złoty 
medal w konkurencji scratch. 

Najszybciej ze wszystkich zawodni-
czek przejechała wyznaczoną liczbę 
okrążeń toru i dzięki temu do swojej 
medalowej kolekcji dołożyła kolejny 
krążek. Dotychczas m.in. pięcio-
krotnie zdobywała srebrne medale 
na paraolimpiadach w  Londynie 
(2012 rok) i  Rio de Janeiro (2016), 
a  także w  szosowych mistrzostwach 
świata ( srebro w  wyścigu ze startu 
wspólnego - 2010 rok i 2011 rok) oraz 
identyczny medal w  jeździe indywi-
dualnej na czas (2010). A. Harkowska 
mieszka w  Słubicach i  Olsztynie. 
W  latach 2006-2007 startowała 
w  barwach UKS Lider Słubice, a  od 
2011 roku reprezentuje OKS Warmia 

i  Mazury Olsztyn. Ze sportem jest 
związana od wielu lat.  W  młodości 
uprawiała maraton, triathlon i  kolar-
stwo w klubie Gryf Szczecin. W 2002 
uległa wypadkowi przez co straciła 
kość strzałkową i staw skokowy. Gro-
ziła jej amputacja nogi. Udało się ją 
uratować, ale do pełnej sprawności 
noga już nie powróciła. Mimo tego 
zaczęła ponownie trenować ścigając 
się zarówno z  zawodniczkami  nie-
pełnosprawnymi jak i  pełnospraw-
nymi. Rywalizując z  tymi drugimi 
zdobyła medale mistrzostw Polski 
na szosie, m.in. złoty w górskich mi-
strzostwach Polski w 2011 roku. 
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69-100 Słubice

Reklama

Słubice, aula Collegium Polonicum
sobota, 13 maja 2017, godz. 12.00

IV Przegląd piosenki biesiadnej

Biesiada bez granic

na żeglarską nutę

Na festiwal udało się zaprosić 
w tym roku Leszka Możdżera i jego 
recital zebrał w  Auli Collegium 
Polonicum komplet publiczności 
(wywiad z  artystą na stronie 2). 
Artysta zabrał nas w  intelektu-
alną i  dość melancholijną podróż 
do świata muzyki Krzysztofa Ko-
medy, prezentując przy tym jak 
zawsze swój niepowtarzalny styl 
interpretacyjny i wykonawczy oraz 
zachwycając słuchaczy nie tylko 
biegłością techniczną ale przede 
wszystkim doskonałym wielopla-
nowym brzmieniem fortepianu. 
Nota bene własnego fortepianu, 
który przyjechał z  domu artysty 
w Sopocie. 

Ten koncert był jednak – nawet 
jeśli najsmaczniejszym – to raczej 
deserem  festiwalu, bowiem jego 
daniem głównym były koncerty 
muzyki symfonicznej. Trzy z  nich 
– inauguracyjny, prezentujący mu-
zykę narodową i  fi nałowy – odbyły 
się we frankfurckiej fi lharmonii, 
przypomnijmy dla porządku niewta-
jemniczonym – znajdującej się na 
promenadzie około 100 m od mostu.

Koncert inauguracyjny między-
narodowego festiwalu rządzi się 
swoimi prawami. Obowiązkowe 
przemowy gości i  organizatorów 
zwyczajowo zajmują sporą jego część 
i na muzykę trzeba trochę poczekać. 
W  programie zapowiedziano po-

emat symfoniczny „Październik” 
Dymitra Szostakowicza i  premie-
rowe wykonanie „Snów Lutra” 
Siegfrida Matthusa. Październik 
w  wykonaniu Brandenburskiej Or-
kiestry Państwowej pod dyrekcją jej 
dyrektora artystycznego Howarda 
Griffi  thsa zabrzmiał wyśmienicie: 
odpowiednio do tematu (Rewolucji 
Październikowej) odświętnie, świeżo 
i  z  typową dla kompozytora paletą 
orkiestrowych barw. I choć presja ja-
kiej poddany był kompozytor zmu-
szony tworzyć w  stylu socrealizmu 
była ogromna, utwór nader dobrze 
brzmi i  dziś, manifestując wielkość 
i niezależność sztuki oraz oczywisty 
geniusz kompozytora. 

Premierowe „Sny Lutra” – napi-
sane z  okazji 500 rocznicy refor-
macji – nie były już tak jednoznaczne 
jak utwór Szostakowicza. Duża ilość 
tekstu i, co za tym idzie, konieczne 
długie recytatywy mogły  wydawać 
się nużące. Być może gdyby utwór 
– jak zaplanował to kompozytor – 
był wykonany w  formie scenicznej, 
a nie koncertowej, powstałaby prze-
strzeń do jego odbioru na innej 
płaszczyźnie. Szczególnie pięknie 
zabrzmiały za to partie solowe na-
pisane współczesnym, ale tonalnym 
i  zrozumiałym dla szerokiej pu-
bliczności językiem harmonicznym 
oraz części orkiestrowe wykazujące 
świetny warsztat kompozytorski 
i ciekawe pomysły melodyczne Sieg-
frida Matthusa.

Prawdziwą perełką festiwalo-
wego programu okazał się jednak 
koncert zatytułowany „Muzyka na-
rodowa”, w programie którego zna-

lazła się uwertura z opery „Halka” 
Stanisława Moniuszki, I  koncert 
fortepianowy Fryderyka Chopina 
oraz IX symfonia Antonina Dvo-
raka. Koncert był wyjątkowy nie 
tylko za sprawą przebojowego 
programu, ale także dzięki hisz-
pańskiemu dyrygentowi Eduardo 
Portalowi oraz pianistce – pocho-
dzącej z  Armenii Nareh Argha-
manyan. Już uwertura dobrze 
pokazała charakter dyrygenta. Po-
trafi ł bez najmniejszego problemu 
wprawić w  ruch i  utrzymać w  na-
pięciu osiemdziesięcioosobowy 
aparat wykonawczy, nadając utwo-
rowi romantycznego blasku i hisz-
pańskiego wigoru. W  Chopinie 
orkiestra cho wa się za popisowymi 
partiami fortepianu i  zadanie to 
Eduardo Portal wykonał precy-
zyjnie. Solistka natomiast zachwy-
ciła całą bez wyjątków publiczność 
i  popisem technicznej biegłości, 
i  natchnioną romantycznym du-
chem kantyleną. Piano było tak 
skupiające uwagę, że wydawało się 
iż na widowni publiczność wstrzy-
muje za artystką oddech. Finałowe 
Rondo – Krakowiak miało być 
może trochę orientalnych nalecia-
łości, ale brzmiało tanecznie i fan-
tastycznie młodzieńczo. W  końcu 
koncert Chopin napisał mając lat 
osiemnaście.

Po przerwie zabrzmiała oczeki-
wana IX Symfonia Dvoraka – po-
kłosie jego podróży do Ameryki. 
Utwór znany i lubiany za epicki roz-
mach, genialne tematy i wręcz wy-
buchową dynamikę. Nawet znawcy 
nie mogli być zawiedzeni. Orkiestra 
brzmiała soczyście, tempa były 
brawurowe, a  liryka wzruszająca. 
Widać było, że dyrygentowi i  mu-
zykom prowadzonej przez niego 
orkiestry utwór doskonale „leży”. 
Burza oklasków dla solistki, dyry-
genta i  orkiestry była całkowicie 
uzasadniona. 

Dni Muzyki nad Odrą to wy-
łącznie przyczynek do tego, aby za-
interesować się muzyką klasyczną. 
Mamy ją praktycznie co weekend na 
wyciągnięcie ręki. Mająca siedzibę 
we frankfurckiej Filharmonii Bran-
denburska Orkiestra Państwowa 
prowadzi bardzo bogatą działal-
ność koncertową, bilety – dzięki 
dofi nansowaniu naszego miasta – 
kosztują tylko 20 zł i są do nabycia 
w  SMOK’u. Naprawdę warto wy-
brać się od czasu do czasu na taki 
koncert. Dziś (17 marca, zamykamy 
skład Gazety) w  fi lharmonii na 
przykład beethovenowska uczta: 
koncert fortepianowy G-dur oraz 
III Symfonia Es-dur op. 55 »Eroica«. 
Idziemy…?  

Tomasz Pilarski

Dni Muzyki nad Odrą to festiwal, który mimo iż rozgrywa się pod naszym nosem, po trosze 
uchodzi uwadze słubiczan, nawet tych zazwyczaj angażujących się w życie koncertowe.

Dni Muzyki nad Odrą 2017

Idziemy?
Nareh Arghamanyan


