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Podczas gali w Pałacu Książęcym w Żaganiu, sołtys Kunic Ewa Guzik odebrała 
Złoty Wianek, główną nagrodę w plebiscycie „Gazety Lubuskiej” i Lubuskiej 
Izby Rolniczej. Laureatów „Lubuskiego Złotego Kłosa”, „Złotego Wianka” oraz 
„Mojej Wsi” wyłonili czytelnicy „Gazety Lubuskiej”, którzy mogli głosować na 
swoich faworytów. – Mnie do konkursu o „ Złoty Wianek” zgłosił jeden z miesz-
kańców, co samo w sobie było już wyróżnieniem – mówi sołtys Kunic.  str. 2

Bank Gospodarstwa Krajowego 
przyznał gminie 1 mln zł bez-
zwrotnej dotacji na utworzenie 
19 lokali socjalnych. Lokale mają 
powstać do maja 2019 roku. Na 
inwestycję tę gmina planuje 
wydać w sumie 2,3 mln zł. Loka-
le socjalne powstaną po grun-
townej przebudowie  budynku 
przy ul. Krótkiej 12. 

 str. 2

We wrześniu radni przychylili się do wniosku burmistrza Tomasza Ciszewicza, żeby przeznaczyć 
dodatkowe pieniądze na inwestycje. 120 tys. zł gmina wyda m.in. na modernizację przepompowni 
wód deszczowych przy SP nr 2 w Słubicach, bo jak tłumaczy burmistrz, w czasie ulew istnieje groźba, 
że nadmiar wody dostanie się do najniżej położonych pomieszczeń, m.in. sali gimnastycznej, 
nowego punktu przedszkolnego i wyremontowanej w czasie wakacji stołówki. Szkoła ta zyska też 
nowe przyłącze wody, które kosztować będzie 8,6 tys. zł. Na co jeszcze pójdą pieniądze?  str. 3

program na str. 8-9

BMW wybrało Słubice!
- Bardzo zabiegaliśmy o tego inwestora i się udało! - cieszył się bur-
mistrz Tomasz Ciszewicz, który uczestniczył 20 października w za-
wieszeniu wiechy na przyszłym gigantycznym magazynie budo-
wanym koło terminala w Świecku. To stąd już w przyszłym roku 
dostarczane będą części dla ok. 150 dilerów BMW w Polsce i wschod-
nich Niemczech. Na razie nie wiadomo jeszcze, ile miejsc pracy przy-
będzie w gminie. Nieofi cjalnie mówi się o ok. 300. 

- Słubice są bardzo dobrym miej-
scem dla inwestorów i  staramy 
się, żeby więcej, tak renomowa-
nych fi rm jak BMW, się u  nas 
zadomowiło. Dwóch kolejnych 
inwestorów rozważa prowadzenie 
u  nas, na terenie będącym częścią 
Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej, swojej dzia-
łalności i to jest kolejna dobra wia-
domość – dodał burmistrz. 

Jak podkreślał podczas uroczy-
stości Wolfgang Baumann, wice-
prezes ds. logistyki BMW Group, 
nie można było wybrać lepszego 
miejsca na tę inwestycję. Budo-
wany właśnie magazyn części 
zamiennych będzie położony za-
ledwie 6 km od polsko-niemiec-
kiej granicy i  110 km od Berlina, 
gdzie BMW ma swoją fabrykę. 
Grupa BMW zdecydowała się na 
przeniesienie tu swojego dotych-
czasowego magazynu ze względu 

na strategiczną lokalizację po-
zwalającą obsługiwać rynki Polski 
i  wschodnich Niemiec. - Oddanie 
do użytku centrum planowane jest 
na drugi kwartał 2018 roku – zapo-
wiedział inwestor. 

BMW, we współpracy z  przed-
siębiorstwem Goodman, buduje 
magazyn na terenie Kostrzyńsko-
-Słubickiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej. Prezes zarządu strefy 
Krzysztof Kielec podkreślał pod-
czas uroczystości w Świecku, że jest 
dumny, że tak renomowana fi rma 
jak Grupa BMW zdecydowała się na 
umiejscowienie swojego zakładu na 
terenie KSSSE. - Wspieramy inwe-
storów, oferując im merytoryczne 
doradztwo, możliwość uzyskania 
pomocy publicznej, działki inwesty-
cyjne z dostępem do infrastruktury, 
pomoc w  kontaktach z  władzami 
samorządowymi oraz innych aspek-
tach, które wpływają na proces inwe-

stycyjny na obszarze zarządzanym 
przez KSSSE – mówił. 

Budowa w  Świecku to pierwsza 
inwestycja Goodmana dla Grupy 
BMW w  Polsce i  jednocześnie 
czwarty projekt dla giganta moto-
ryzacyjnego w Europie. - Magazyn 
spełni wszystkie wymagania sta-
wiane nowoczesnemu obiektowi 
logistycznemu dla branży moto-
ryzacyjnej. Zostanie wybudowany 
zgodnie ze standardami ochrony 
przeciwpożarowej FM Global, 
będzie wyposażony w  oświe-
tlenie LED w  części magazynowej 
i  biurowej, będzie posiadał wy-
dzieloną strefę przeznaczoną na 
składowanie materiałów niebez-
piecznych, strefy o podwyższonym 
standardzie bezpieczeństwa i  ze-
wnętrzną zadaszoną powierzchnię 
magazynową – podkreślał przed-
stawiciel wykonawcy. 

(beb)

Magazyn, na którym Wolfgang Baumann, wiceprezes ds. logistyki BMW Group i m.in. burmistrz Tomasz Ciszewicz zawiesili 

 symboliczną wiechę, będzie miał ponad 32 000 mkw powierzchni. 
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Gmina zadbała o czas wolny 
przedszkolaków i uczniów 

W przedszkolu teatr, 
w szkole tenis  

25 autorskich kół zainteresowań, które sfi -
nansuje gmina Słubice, będzie realizowa-
nych w tym roku w szkołach i przedszko-
lach. Skorzysta z nich około 500 dzieci. Będą 
rozwijały zainteresowania podczas zajęć 
teatralnych, językowych, sportowych... Z bu-
dżetu gminy przeznaczymy na to 64 tys. zł. 

W  ramach Gminnego Programu 
Profi laktyki i  Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych oraz Prze-
ciwdziałania Narkomanii, co roku 
gmina ogłasza konkurs ofert dla na-
uczycieli i  instruktorów zajęć poza-
lekcyjnych dla dzieci i młodzieży. Tak 
też było w tym roku. Odpowiedziało 
na niego 36 osób. Komisja, składająca 
się z  przedstawicieli gminy, wybrała 
25 września, 25 propozycji kółek za-
interesowań, których adresatem są 
grupy liczące od 15 do 20 osób.

Dla przykładu, w  Szkole Podsta-
wowej nr 2, Halina Samsonowicz 
prowadzić będzie przez cały rok 
szkolny zajęcia S.Z.T.U.K.A, czyli 
Szalenie Zajmująca Twórczość 
Utalentowanych i  Kreatywnych 
Artystów, a  Katarzyna Leśniak-
-Werwińska kółko „Niemiecki ma 
klasę!”. W  tej samej szkole Andrzej 
Nowakowski zachęcać będzie do 

zabawy piłką ręczną, a  Ewa Gront-
kowska poprowadzi zajęcia Szachy 
bez granic.

Ciekawą ofertę przygotowano też 
dla uczniów SP nr 3. Dorota Bąbka 
zaznajomi dzieci z Teatralnym ABC, 
Krzysztof Rzóska spróbuje m.in. 
zainteresować siatkówką, a  Iwona 
Chruścińska, podobnie jak w  po-
przednich latach, uczyć będzie 
sztuki cyrkowej.

Z  dodatkowych zajęć skorzystać 
też będą mogły przedszkolaki. W Ja-
rzębince będą to zajęcia teatralno-
-muzyczne, a w przedszkolu Pinokio 
sportowe. Jerzy Wieczorek z Zespołu 
Szkół Technicznych, proponuje 
młodzieży zajęcia na strzelnicy, Mar-
lena Pniewska prowadzi Fitness dla 
każdego w Gimnazjum nr 2, a Jacek 
Trojan w „jedynce” uczy gry w tenisa 
stołowego. 

(beb) 

Świętujmy niepodległość
99. rocznicę odzyskania niepodległości przez 
Polskę chcemy uczcić na kilka sposobów. 
Będzie koncert kameralny muzyki polskiej, 
rodzinny festyn, msza święta i biegi uliczne. 

Biegi odbędą się tradycyjnie w przededniu Narodowego Święta Niepod-
ległości (szczegóły na str. 11). Obchody 11 listopada rozpoczną się mszą 
świętą, z kazaniem patriotycznym, w kościele pw. Ducha Świętego o 10.30. 
O 14.00 na placu Przyjaźni (start na wysokości Poczty Polskiej) rozpocznie 
się 4. Rodzinny Narodowy Festyn Niepodległości (meta: stadion Słubickiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji). Wieczorem o 19.00 zapraszamy mieszkańców 
do sali koncertowej Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury na koncert 
kameralny. W  programie muzyka polska, utwory I. J. Paderewskiego, F. 
Chopina i H. Wieniawskiego w wykonaniu Anastazji Łysenko, Moniki Poń-
czochy i Macieja Smoląga. Wstęp wolny. (beb)
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Laureatów „Lubuskiego Złotego 
Kłosa”, „Złotego Wianka” oraz 
„Mojej Wsi” wyłonili czytelnicy 
„Gazety Lubuskiej”, którzy mogli 
głosować na swoich faworytów. – 
Mnie do konkursu o „ Złoty Wianek” 
zgłosił jeden z  mieszkańców, co 
samo w  sobie było już wyróżnie-
niem – mówi sołtys Kunic. 

Nagroda ta miała powędrować 
do rąk kobiety działającej na rzecz 
lokalnego środowiska wiejskiego, 
kultywującej tradycje kulinarne, 
krzewiącej kulturę, propagującej 
sport. Mieszkańcy Kunic i okolic nie 
mieli wątpliwości, że zwyciężczyni 
może być tylko jedna. Ewa Guzik do-
stała 687 głosów i wygrała plebiscyt.

– Ten Złoty Wianek nie jest dla 
mnie. Jest dla wszystkich miesz-
kańców Kunic, bo bez nich nic sama 
bym nie zrobiła – mówi E. Guzik. 
Na potwierdzenie tych słów przypo-
mina choćby organizowaną w  tym 
roku, już po raz trzeci, kunicką So-
bótkę. – Na hasło, że trzeba upiec 
ciasta, odpowiedzieli wszyscy. Przy-
nieśli 40 ciast, choć w naszej wiosce 
stoi zaledwie 35 domów. Bo ludzie 
u nas, jak się w coś angażują, to na 
całego – podkreśla E. Guzik, która 
sołtysuje tej wsi od trzech lat. Za 
cel postawiła sobie, żeby wyciągnąć 
ludzi z  domów. Udało się! Jeżdżą 
razem na wycieczki rowerowe, robią 
bale maskowe, kuligi, jak jest jakiś 
ważny mecz organizują strefę ki-

bica. Bywa wesoło, bo Kunice to mię-
dzynarodowa wioska, w której obok 
siebie mieszkają Polacy, Niemcy 
i  Ukraińcy. Gdy mecz grają Polacy 
i nasi sąsiedzi zza Odry, Niemcy ma-
lują sobie, na jednym policzku fl agę 
swojego kraju, a na drugim – polską.

– W  naszej wiosce naprawdę 
sporo się dzieje – cieszy się E. Guzik. 
Opowiada, że w  organizację im-
prez włącza się też młodzież, a rada 
sołecka nawiązała współpracę 
z  leżącą po drugiej stronie Odry 
niemiecką wsią Wiesenau. - Gości-
liśmy Niemców u siebie na Sobótce, 
oni zaprosili nas na 650-lecie swoje 
wioski. Jedną z  atrakcji ma być ko-
rowód, w którym weźmiemy udział. 
Oczywiście w wiankach na głowach 
– mówi sołtysowa. Tak jak podczas 
Sobótki, która przyciąga do Kunic co 
roku mieszkańców całej gminy.

E. Guzik podkreśla, że Kunice to 
malutka wioska, ale ludzie mają 
tu wielkie serca. – Złoty Wianek 
dla Kunic to podsumowanie naszej 
wspólnej działalności i bardzo nam 
miło, że otrzymaliśmy tę nagrodę - 
dodaje.

(beb)

Wykosiła konkurencję 
w całym województwie!

Sołtys Ewa Guzik 
w Złotym Wianku

6 października, podczas gali w Pałacu Ksią-
żęcym w Żaganiu, sołtys Kunic Ewa Guzik 
odebrała Złoty Wianek, główną nagrodę 
w plebiscycie „Gazety Lubuskiej” i Lubuskiej 
Izby Rolniczej. 

F
o

t.
 A

rc
h

iw
u

m
 E

. G
u

zi
k

  

13 października, 
w przededniu Dnia 
Edukacji Narodo-
wej, burmistrz To-
masz Ciszewicz 
spotkał się z na-
uczycielami i dy-
rektorami placówek 
oświatowych, któ-
rym wręczył na-
grody za ich pracę. 

W  tym roku na wniosek bur-
mistrza, wyróżniono 22 osoby 
(lista nagrodzonych znajduje się 
w załączniku do informacji na ten 
temat, która jest na stronie inter-
netowej gminy: www.slubice.pl). 
Także na wniosek T. Ciszewicza 
lubuska kurator Ewa Rawa wrę-
czyła 13 października dyrektorce 
przedszkola Pinokio, Małgorzacie 
Tomali, Medal Komisji Edukacji 
Narodowej nadany jej przez MEN.

T. Ciszewicz, jego zastępca 
Roman Siemiński i dyrektorka Ze-
społu Administracyjnego Oświaty 
Jolanta Skręty pogratulowali na-
uczycielom, którzy gościli w  ma-
gistracie, a  burmistrz podkreślał, 
że dla niego to jeden z najważniej-
szych zawodów. Za pośrednictwem 
dyrektorów przekazał też najlepsze 
życzenia wszystkim nauczycielom.

Opowiedział również o  planach 
inwestycyjnych gminy, która także 
w  przyszłym roku chce przezna-
czyć na oświatę spore pieniądze. 
Właśnie tworzony jest budżet 
i  w  planach jest między innymi 
termomodernizacja szkół, budowa 
hali sportowej przy Szkole Pod-
stawowej nr 2, rozbudowa przed-
szkola „Miś Uszatek”.

(beb)

Wśród nagrodzonych nauczycieli znalazła się m.in. dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 1 

Magdalena Iłowska. 

Na spotkanie do magistratu władze gminy zaprosiły przedstawicieli wszystkich gmin-

nych przedszkoli i szkół.  
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Nauczyciele? 
To było ich święto!

Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał gminie 1 mln zł bezzwrot-
nej dotacji na utworzenie 19 lokali socjalnych. – Długo się staraliśmy 
o tę dotację, ale w końcu się udało – mówi się burmistrz Tomasz Ci-
szewicz i zapowiada, że lokale mają  powstać do maja 2019 roku. – Na 
inwestycję tę planujemy wydać w sumie 2,3 mln zł - dodaje. Lokale 
socjalne powstaną po gruntownej przebudowie gminnego budynku 
przy ul. Krótkiej 12. 

W  planach jest utworzenie tam 
mieszkań składających się z  jed-
nego lub dwóch pokoi, kuchni 
i  łazienki. Przeciętnie jeden lokal 
będzie miał blisko 26 mkw po-
wierzchni. Wszystkie – 492 mkw. 
Każdy lokal ma zostać wyposa-
żony w  odrębny licznik na wodę 
i  własne ogrzewanie. Ma to być 
lepszym rozwiązaniem niż to, które 

przyjęto w  istniejącym już bu-
dynku socjalnym przy ul. Jagielloń-
czyka. Tam mieszkańcy korzystają 
wspólnie z  wody czy prądu, co nie 
jest ekonomiczne. Jak zapowiada 
burmistrz w przyszłym roku samo-
rząd ogłosi przetarg na komplek-
sową przebudowę budynku przy 
ul. Krótkiej. Ma już pozwolenie na 
budowę. Po zrealizowaniu tej inwe-

stycji gmina będzie dysponowała 
w  sumie 52 lokalami socjalnymi 
(33 znajdują się przy ul. Jagielloń-
czyka). Bank Gospodarstwa Kra-
jowego jest kluczową instytucją 
polskiego systemu fi nansowego, 
który realizuje zadania o znaczeniu 
strategicznym dla rozwoju jedno-
stek samorządu terytorialnego.

(beb)

Dostaliśmy dotację 
na lokale socjalne!

Sobótka, którą wspólnie z mieszkańcami Kunic organizuje Ewa Guzik (na zdjęciu m.in. 

z burmistrzem Tomaszem Ciszewiczem) przyciąga do wsi mieszkańców całej gminy. 

Ewa Guzik z dyplomem odebranym na gali 

w Żaganiu. 
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Reklama

 

„Kształcić – Towarzyszyć – Wychowywać”

Wspierane przez: 

MGH Mikado, Stiftung SPIMinisterium für Bildung, 
Jugend und Sport 

des Landes Brandenburg

Budynek Gräfin-Dönhoff Uniwersytetu Europejskiego Viadrina

Partnerzy uczestniczący w projekcie:

• Związek Rodzin, Frankfurt n. Odrą

• Uniwersytet Ludowy, Frankfurt n. Odrą

• Uniwersytet Europejski Viadrina,
Frankfurt n. Odrą

• Dom Wielogeneracyjny Mikado,
Frankfurt n. Odrą

• AOK Nordost - Kasa Zdrowia

• Pełnomocnik ds. dzieci, Frankfurt nad Odrą 

• Urząd Miejski w Słubicach

• Zespół Administracyjny Oświaty w Słubicach

Rysunek: Kilian Linke, 9 lat, Frankfurt (Oder)

Program
9:00 - 9:30
Zbiórka i informacja

9:30 - 10:00
Otwarcie i powitanie
Wiceprezydent Uniwersytetu 
Europejskiego Viadrina

Powitanie
Nadburmistrz miasta Frankfurt nad Odrą, 
dr Martin Wilke i Burmistrz Słubic, 
Tomasz Ciszewicz

10:00 - 11:00
Wykład inauguracyjny

Zrozumieć siebie – zrozumieć 
swoje dziecko
referent: Joanna Misiek-Zbierska
psycholog, wykładowca uniwersytecki, Poznań

11:15 - 12:45
pierwsza runda warsztatów
(patrz na odwrocie)

12:45 - 14:00
Przerwa obiadowa

13:15
Projekcja fi lmu
„Pomiędzy dwoma światami”

14:00 - 15:30
druga runda warsztatów
(patrz na odwrocie)

Zgłoszenia telefoniczne:
+48 95 737 2011, +48 95 737 2008. 
Prosimy o podanie wieku dziecka, jeśli chcą 
Państwo skorzystać z możliwości opieki.

Ostateczny termin przyjmowania 
zgłoszeń: 03.11.2017
W razie dostępności wolnych miejsc możliwe 
jest uczestnictwo bez uprzedniego zgłoszenia. 
Prosimy informować się u organizatorów na 
miejscu. Udział w wykładzie inauguracyjnym 
i  projekcji filmu dokumentalnego możliwy 
jest bez wcześniejszego zgłoszenia.

11 listopada 2017 
godz. 9:30 - 15:30

© AOK

5.Uniwersytet dla rodziców
Frankfurt (Oder) | Słubice

Prezentowaliśmy się  
w Brukseli 

Jest więcej pieniędzy 
na inwestycje

We wrześniu radni przychylili się do wniosku burmistrza Tomasza Ci-
szewicza, żeby zwiększyć budżet inwestycji. Na co pójdą te pieniądze? 

Na początku paź-
dziernika przed-
stawiciele Słubic 
i Frankfurtu nad 
Odrą wzieli udział 
w Europejskim Ty-
godniu Regionów 
i Miast w Brukseli, 
gdzie zaprezento-
wali swoją trans-
graniczną współ-
pracę. 

Burmistrzowie miast: Tomasz Cisze-
wicz oraz dr Martin Wilke dyskuto-
wali wspólnie z  przedstawicielami 
miast przygranicznych z  Finlandii, 
Szwecji, Włoch i  Słowenii na temat 
wykorzystania potencjału miast przy-
granicznych i  sprostania lokalnym 
wyzwaniom. Podczas rozmowy wło-
darze naszych miast podkreślili zna-
czenie komunikacji transgranicznej 
dla regionu, potencjału świata nauki 
i badań oraz różnorodności życie kul-
turalnego w Dwumieście. 

Ciekawą informacją uzyskaną 
podczas dyskusji była kwestia pod-
staw prawnych transgranicznej 
współpracy. Dla przykładu skandy-
nawskie miasta Tornio i Haparanda 
współpracują ze sobą na podstawie 
ponad 20 umów o  świadczeniu 
usług transgranicznych, a  miasta 
Gorizia i  Nova Gorica na bazie 
utworzonego Europejskiego Ugru-
powania Współpracy Terytorialnej. 
Utworzenie EUWT było tematem 
rozmowy z  jednym z  ekspertów 

Komisji Europejskiej, Dirkiem Pe-
tersem. 

Ponadto delegacja ze Słubic 
i  Frankfurtu nad Odrą, która skła-
dała się z  radnych rad miejskich 
z  przewodniczącym Mariuszem 
Olejniczakiem i Wolfgangiem Neu-
mannem na czele, uczestniczyła 
w  rozmowach z  europosłami: Hel-
mutem Scholzem, Susanne Melior 
oraz Bogusławem Liberadzkim, 
a  także brandenburską Sekretarz 
Stanu ds. Europejskich i  Ochrony 
Konsumentów Anne Quart i  dele-
gacją z  Województwa Lubuskiego 
na czele z  członkiem zarządu wo-
jewództwa lubuskiego Tadeuszem 
Jędrzejczakiem. 

Podczas pobytu w  stolicy Europy 
obie delegacje spotkały się w  Ko-
mitecie Ekonomiczno-Społecznym 
z  pracującą tam słubiczanką Karo-
liną Smalec-Dreszer, która opowie-
działa o swojej pracy i o działaniach 
jakie podejmuje komitet na forum 
unijnym jako przedstawiciel szeroko 
rozumianego zorganizowanego.

Dwudniowy wyjazd do Brukseli 
został zorganizowany przez Słu-
bicko–Frankfurckie Centrum Ko-
operacji i  był współfi nansowany ze 
środków UE w ramach realizacji pro-
jektu Europejskie Modelowe Miasto 
Współpracy Transgranicznej Frank-
furt(Oder)& Słubice. 

Projekt współfi nansowany ze 
środków Unii Europejskiej (Eu-
ropejski Fundusz Rozwoju Re-
gionalnego) w  ramach programu 
Operacyjnego Współpracy Trans-
granicznej Brandenburgia Polska 
2014-2020. 

tekst i foto:
Słubicko-Frankfurckie 

Centrum Kooperacji

Tomasz Ciszewicz i dr Martin Wilke spotkali się w Brukseli m.in. z burmistrzami z pogra-

nicza Finlandii i Szwecji. 

S
łu

b
ic

k
o

-
F

ra
n

k
fu

rc
k

ie
 C

e
n

tr
u

m
 K

o
o

p
e

ra
cj

i

120 tys. zł gmina przeznaczyła na 
modernizację przepompowni wód 
deszczowych przy Szkole Podsta-
wowej nr 2 w  Słubicach. Jak tłu-
maczył burmistrz, w  czasie ulew 
istnieje groźba, że nadmiar wody 
dostanie się do pomieszczeń po-
łożonych najniżej, gdzie znajduje 
się m.in. sala gimnastyczna, nowy 
punkt przedszkolny i  wyremonto-
wana w  czasie wakacji stołówka. 
Szkoła ta zyska też nowe przyłącze 
wody, które kosztować będzie 8,6 tys. 
zł. Jeszcze w  tym roku na deptaku 

przy bibliotece miejskiej pojawi się 
nowa toaleta publiczna. W  miejscu 
tej, zniszczonej latem przez wandali. 
Gmina przeznaczyła na jej zakup 
47 tys. zł. Kolejne inwestycje plano-
wane są m.in. w  Słubickim Miej-
skim Ośrodku Kultury. Za 35 tys. zł 
zostanie tam kupiona pompa, która 
w  razie dużych opadów poradzi 
sobie z gromadzącą się w piwnicach 
wodą oraz wycyklinowane zostaną 
podłogi w salach.

Gmina kupi też bramy garażowe 
dla Ochotniczej Straży Pożarnej, na 

co radni przeznaczyli 30 tys. zł, 15 
tys. zł pójdzie na rozbudowę monito-
ringu w mieście. – Na prośbę miesz-
kańców bloków przy placu Przyjaźni 
25-28 zamontujemy tam kamerę, 
ponieważ w  tej okolicy zrobiło się 
niespokojnie – mówi burmistrz. 
Mniej więcej tyle samo pieniędzy 
gmina wyda na montaż klimatyzacji 
w  sali edukacyjnej, która znajduje 
się w  nowym module Szkole Pod-
stawowej nr 2, a 10 tys. zł na remont 
oświetlenia przy przedszkolu samo-
rządowym nr 2. 

(beb) 
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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
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1 listopada. 
Ważne dla 
kierowców!

 1 listopada dojazd do parkingów położo-
nych wokół cmentarza i bazaru odbywać 
się będzie ulicami:1Maja i  Kupiecką, 
a  wyjazd: Sportową, dalej Rzepińską, 
Obozową i  Folwarczną. Fragment ul. 
Sportowej, na odcinku od drogi bru-
kowej na cmentarz do skrzyżowania 
z  ul. Obozową i  Rzepińską, będzie ulicą 
jednokierunkową.

Przy skrzyżowaniu ul. Sportowej 
z  drogą brukową prowadzącą bezpo-
średnio do cmentarza już od godzin po-
południowych 31 października zostanie 
ustawiony posterunek policji i  Straży 
Miejskiej, żeby usprawnić ruch po-
jazdów wjeżdżających na parking przy 
cmentarzu. Bezpośrednio do cmentarza 

dojechać będą mogły tylko osoby niepeł-
nosprawne i  starsze. Wyjazd z  tego par-
kingu odbywać się będzie w kierunku ul. 
Sportowej utwardzonym i oznakowanym 
zjazdem za Słubickim Ośrodkiem Sportu 
i Rekreacji. 

Biorąc pod uwagę duże natężenie 
ruchu pojazdów i  pieszych w  obrębie 
cmentarza prosimy mieszkańców, żeby 
zostawili auta na parkingach wokół 
bazaru. Poprawi to znacznie płynność 
ruchu w  okolicach samego cmentarza, 
skróci czas dotarcia na groby bliskich 
i  powrót do domów oraz ułatwi pracę 
służb porządkowych.

Wiesław Zackiewicz, komendant 
Straży Miejskiej w Słubicach 

Schemat zmiany organizacji ruchu w okolicach cmentarza w godz. 6:00-20:00

W dniu Wszystkich Świętych nastąpią zmiany 
w organizacji ruchu drogowego w obrębie ulic: 
Sportowa, Obozowa, Rzepińska i Kupiecka. 
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Osoby niedowidzące 
potrafi ą aktywnie żyć 

Międzynarodowy Dzień Białej Laski to ob-
chodzone 15 października święto osób nie-
widomych i niedowidzących. 

Licealiści trafi ą 
pod skrzydła 
naukowców
15 września w Col-
legium Polonicum 
w Słubicach podpi-
sano porozumienie 
partnerskie pomiędzy 
Zespołem Szkół Lice-
alnych im. Zbigniewa 
Herberta w Słubicach 
a Uniwersytetem im. 
Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. 
Na jego mocy Collegium Polonicum 
oraz Polsko-Niemiecki Instytut Ba-
dawczy obejmą patronatem uczniów 
słubickiego liceum w następujących 
dziedzinach: język angielski, język 
niemiecki, język polski, biologia, 
chemia oraz historia. 

Porozumienie o  współpracy pod-
pisali Prorektor UAM ds. kształcenia 
oraz Collegium Polonicum i  jedno-
cześnie Dyrektor PNIB, prof. UAM 
dr hab. Beata Mikołajczyk, dyrektor 
szkoły, Maria Jaworska oraz dyrektor 
administracyjny CP, dr Krzysztof 
Wojciechowski. - Celem współpracy 
jest popularyzacja nauki wśród 
uczniów szkoły oraz rozwijanie ich 
zainteresowań badawczych poprzez 
uczestnictwo w  zajęciach tereno-
wych, ćwiczeniach, warsztatach 
i  wykładach naukowych oraz ko-
rzystanie z profesjonalnej pracowni 
językowej i  laboratoriów naukowo-
-badawczych – podkreśla dr K. Woj-
ciechowski. Uczniowie słubickiego 
liceum będą mogli uczestniczyć 
także we wszelkich wydarzeniach 
uniwersyteckich organizowanych 
w  Collegium Polonicum i  prowa-
dzonych przez pracowników nauko-
wych i dydaktycznych CP oraz PNIB. 
Porozumienie zostanie zawarte na 
jeden rok szkolny. 

 Źródło: Collegium Polonicum

„Szaleństwa 
panny Ewy” 
w kunowickiej 
szkole
15 września uczniowie 
z Kunowic obchodzi-
li pierwsze urodziny 
nadania ich szkole 
imienia Kornela Ma-
kuszyńskiego. 
Podczas tej uroczystości uczennice 
klasy VII przypomniały życiorys 
i  twórczość pisarza, a  po części ofi -
cjalnej, wszyscy przeszli do klas, 
gdzie czekała na nich mała niespo-
dzianka. Zniknęły stamtąd ławki, 
przyciemniono szyby i  zwyczajne 
sale lekcyjne stały się pomiesz-
czeniami kinowymi, w  których na 
„wielkich ekranach” oglądano ekra-
nizacje utworów pisarza. Szkolne 
kino w swoim repertuarze oferowało 
„Szatana z siódmej klasy”, „Koziołka 
Matołka” oraz „Szaleństwa panny 
Ewy”. Nauczyciele zapowiedzieli, 
że za rok znów z  pomocą uczniów 
zamierzają zorganizować święto pa-
trona placówki. Imię pisarza nadano 
Szkole Podstawowej w  Kunowicach 
16 września 2016 roku.

(beb) 

Tutaj chodzą dzieci z obu stron Odry 

Euro-Kita ma 
już 20 lat!

- Nikt się nie rodzi z uprzedzeniami, uprze-
dzeń się uczy. Dlatego ważne jest, żeby dzieci 
od najmłodszych lat mogły razem wzrastać 
i poznawać rówieśników - podkreślali 25 
września, podczas 20. urodzin frankfurckie-
go przedszkola Euro-Kita, do którego chodzą 
razem dzieci ze Słubic i Frankfurtu, włodarze 
tych miast. 

- Początki były bardzo trudne, ale się 
udało – wspominała narodziny pla-
cówki Grażyna Szurka, była dyrek-
torka słubickiego „Misia Uszatka”. 
To ona przed laty razem z  Mariną 
Hendel, szefową Euro-Kity, podczas 
balu dla dzieci z  obu stron Odry, 
który odbywał się w  słubickim 
przedszkolu, wpadły na pomysł 
stworzenia placówki, do której mo-
głyby razem chodzić polskie i  nie-
mieckie dzieci.

G. Szurka pamięta, że prawie 
trzy lata zabrało jej i  koleżankom 
z  Frankfurtu przebrnięcie przez 
formalności po obu stronach gra-
nicy. Polska nie była jeszcze wtedy 
w  Unii Europejskiej, ani w  strefi e 
Schengen. Do 2007 roku dzieci ze 
Słubic codziennie przechodziły 
przez graniczny most ze specjalnym 
pozwoleniem od niemieckich służb 
granicznych. 

Zanim Euro-Kita stała się polsko-
-niemiecka dzieci z  obu miast 
spotykały się podczas różnych 
uroczystości. – Organizowaliśmy 
wspólnie bale dla dzieci, jeździliśmy 
na wycieczki, swoimi doświad-
czeniami wymieniali się nauczy-
ciele – opowiadała G. Szurka. Wraz 
z  innymi cieszyła się, że dziś Euro-

-Kita jest wizytówką współpracy 
polsko-niemieckiej, podobnie jak 
słubickie przedszkole „Pinokio”, do 
którego też razem chodzą polskie 
i  niemieckie dzieci. Zostało wybu-
dowane kilka lat temu dzięki solid-
nemu wsparciu fi nansowemu Unii 
Europejskiej.

Marina Hendel podkreślała, że 
kieruje wyjątkową placówką, która 
wypracowała zupełnie nową jakość 
współpracy, opartą na partnerstwie 
i  tolerancji. O  tym też mówili za-
stępca burmistrza Słubic Roman 
Siemiński i  nadburmistrz Frank-
furtu dr Martin Wilke, uczestni-
czący w  jubileuszu. Podkreślali, że 
nikt się nie rodzi z  uprzedzeniami, 
uprzedzeń się uczy. Dlatego ważne 
jest, żeby dzieci od najmłodszych lat 
mogły razem wzrastać, poznawać 
rówieśników. To zapobiega powsta-
waniu uprzedzeń.

Euro-Kita leży zaledwie kilka 
kroków od mostu łączącego Słubice 
i  Frankfurt. Ma na swoim budynku 
szyld z  napisem „Dzieciństwo bez 
granic”. Chodzi tu 20 polskich dzieci 
i 34 niemieckich. Wspólnie się bawią 
i uczą. Regularnie biorą na przykład 
udział w  polsko-niemieckiej olim-
piadzie językowej. (beb)

We frankfurckim przedszkolu działa grupa taneczna Krakowiak. Dzieci z obu stron Odry 

tańczą w ludowych strojach, które przed laty sprowadziła z Krakowa G. Szurka. Próbkę 

swoich możliwości zaprezentowały podczas urodzin placówki.  
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Międzynarodowy Dzień Białej Laski był okazją do spotkania osób, które mają problemy 

ze wzrokiem. Mimo to starają się żyć aktywnie. 

Ma ono już wieloletnią tradycję, bo 
zostało ustanowione w 1964 roku. 
Z tej okazji 11 października, w Urzę-
dzie Miejskim w  Słubicach, świę-
towali członkowie powiatowego 
koła związku niewidomych, które 
liczy 67 osób. Dla nich to święto 
ma zawsze szczególną wagę. Przy-
pominają wówczas zdrowej części 
społeczeństwa, że istnieją, że chcą 
żyć tak jak wszyscy inni, bez ogra-
niczeń i bez fałszywej litości. 

Jak podkreślała, prezes koła 
Beata Olech, dzięki organizowaniu 
różnych form aktywności, osoby 
chore nie zamykają się w domach. 
– W naszym kalendarzu są co roku 
cykliczne imprezy, takie jak zabawa 
karnawałowa, Walentynki, Dzień 
Kobiet, Andrzejki czy Wigilia – wy-

liczała B. Olech. Koło organizuje 
też różnego rodzaju wycieczki 
i  wyjazdy na wczasy. – W  przy-
szłym roku w  czerwcu wyjeż-
dżamy nad morze, a na przełomie 
sierpnia i  września planujemy 
wczasy w  górach – zapowiedziała. 
Kierowniczka Biura Spraw Spo-
łecznych w słubickim magistracie, 
Sabina Matkowska, podkreślała, 
że gmina chętnie wspiera różne 
formy aktywności osób niepełno-
sprawnych, zarówno fi nansowo 
jak i  udzielając pomocy meryto-
rycznej przy realizacji projektów. 
W spotkaniu w magistracie uczest-
niczył m.in. wicestarosta słubicki 
Leopold Owsiak i  przedstawiciele 
organizacji pozarządowych. 

(beb)

Dodatkowe 
autobusy 
dowiozą 
na cmentarz

1 listopada 2017 r. 
będą dodatkowe 
kursy autobusów 
komunikacji miej-
skiej, które dowio-
zą mieszkańców 
w okolice cmenta-
rza komunalnego. 

Trasa przejazdu w  kierunku 
cmentarza będzie obejmowała – 
przystanek początkowy przy ul. 
Chopina, przystanki pośrednie 
przy ul. Kościuszki (Merkury) oraz 
ul. Konopnickiej, przystanek koń-
cowy przy ul. Kupieckiej (Bazar), 
natomiast trasa powrotna – przy-
stanek początkowy przy ul. Kupiec-
kiej (Bazar), przystanki pośrednie 
przy ul. Sportowej (Bazar), ul. Sien-
kiewicza, ul. Konopnickiej oraz 
ul. Kościuszki (Merkury), przy-

stanek końcowy przy ul. Chopina.
Z  uwagi na trwające roboty dro-
gowe oraz ustalenie ruchu jed-
nokierunkowego wzdłuż al. 
Niepodległości, w  przebiegu 
kursów rozpoczynających bieg na 
ul. Chopina, pominięte zostaną 
przystanki przy ul. Sienkiewicza 
oraz al. Niepodległości. 

Harmonogram kursów znaj-
duje się na stronie internetowej 
gminy- www.slubice.pl. Jednocze-
śnie informujemy, że w  związku 
z możliwymi zatorami drogowymi 
w  okolicach cmentarza komunal-
nego, mogą wystąpić opóźnienia 
dotyczące ustalonych godzin 
odjazdów autobusów. Ponadto 
z  uwagi na zmianę organizacji 
ruchu w  obrębie ulic w  okolicach 
cmentarza oraz w  związku z  prze-
widywanym wzmożeniem ruchu 
na tym obszarze, linia nr 6 zostaje 1 
listopada 2017 r. zawieszona.

(beb) W uroczystości wzięli udział m.in. zastępca burmistrza Słubic Roman Siemiński i nadbur-

mistrz Frankfurtu dr Martin Wilke (z prawej)
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To był lAbiRynT życia, emocji, 
prowokacji i barw
Za nami Festiwal Nowej Sztuki lAbiRynT, który gościł w Słubicach i Frankfurcie nad Odrą od 13 do 
15 października. Jego podsumowania dokonała jedna z uczestniczek Julia Szagdaj, która podzieli-
ła się z kuratorką wystawy Anną Panek-Kusz swoimi przemyśleniami. Jej tekst poniżej. Prezen-
tujemy także fotorelację z tego wydarzenia autorstwa Bartosza Fedyszyna i Klaudii Kwiecińskiej. 

Festiwal Nowej Sztuki

13-15.10.2017

Festival Neuer Kunst Frankfurt (O)

S∏ubice

18 lat minęło odkąd pierwszy 
lAbiRynT pojawił się na świecie, 
dzięki pomysłowi prof. Jerzego 
Olka, znanego również jako J.O., 
czyli Jednogłośnego Oratora 
Sztuki Prowokacyjnej, Nowej, 
Innej. 

Edycja upierdliwie wwiercająca 
się w pamięć, bo jak twierdzą orga-
nizatorzy tegoroczne wystawy były 
„tak dobre i  tak mocne, że trudno 
będzie je przebić”. Tak jak przystało 
na porządną imprezę na 18-stkę – lA-
biRynT wchodzi w dorosłość z przy-
tupem, potwierdzając swoją pozycję, 
jako opiniotwórczego festiwalu, wy-
znaczającego nowe trendy i  na bie-
żąco komentującego rzeczywistość.

Złączym Słubice z Frank-
furtem nad Odrą, będziem 
SłubFurtami

lAbiRynT wchodząc w dorosłość stał 
się wartością autoteliczną – istnieje, 
więc zachwyca, pod przewodem ku-
ratorów: Anny Panek-Kusz, Jerzego 
Olka i  Michaela Kurzwelly, którzy 
dumnie – już po raz ósmy w  Słubi-
cach i Frankfurcie – przenikają gra-
nice, tak państwowe, jak i mentalne, 
dzięki wielu znakomitym artystom 
z  całej Europy, m.in. Belgii, Chor-
wacji, Czech, Hiszpanii, Niemiec, 
Polski, Słowacji, Szwajcarii, USA, 
Włoch i  Węgier. Każdy artysta do-
konał rzeczy niemożliwej: w sposób 

unikatowy zinterpretował temat 
przewodni festiwalu, temat tak 
ważny w obecnym świecie – przejść 
i  przenikań, tych symbolicznych, 
metafi zycznych, twórczych, jak i for-
malnych. 

Zadanie domowe dla wszystkich 
nieobecnych: przejrzeć zdjęcia z  fe-
stiwalu, poznać prace wystawianych 
artystów i pozwolić sobie zagubić się 
w  tym labiryncie nowej sztuki my-
ślenia. Obowiązkowo.

Okiem laika entuzjasty
Przyznaję się bez bicia – nie mam 
kwalifi kacji, by komentować niu-
ansy wystawionych prac. Nie skoń-
czyłam historii sztuki, nie jestem 

profesjonalnym krytykiem. Kwali-
fi kacje mam jednak wysokie z innej 
dziedziny: czytania ludzi i  emocji 
– a  jeśli w  dobrej sztuce nie chodzi 
o emocje, to już nie wiem o co. 

Dwojąc się i  trojąc samego festi-
walu skrytykować nie potrafi ę i nie 
umiem, ponieważ – moim subiek-
tywnym zdaniem – zrobił to, co 
każdy szanujący się festiwal zrobić 
powinien: dał platformę różnym 
artystom do wypowiedzi. Stworzył 
wyjątkową mozaikę międzynarodo-
wych wrażeń i  emocji, poruszając 
tematy trudne, ciekawe, pokazując 
nowe technologie i  materiały. Po 
raz kolejny lAbiRynT potwierdza, 
że nieobecność na tym niezwykłym 

festiwalu to artystyczne faux pas. 
Na koniec mam dwie wiadomości: 
dobrą i  złą. Dobra jest taka, że ko-
lejna edycja lAbiRynT-u  odbędzie 
się już niedługo. Zła brzmi: musimy 
czekać na nią, niestety, rok. 

Julia Szagdaj
– absolwentka kierunku susta-
inable communication & design 
na duńskich uniwersytetach Teko 
Design & Technology & KEA oraz 
poezji, marketingu i  polityki na 
Istanbulskim Beykent University. 
Grafi czka, ilustratorka, twórca 
multimedialny. Mieszkała i  pra-
cowała w  Kopenhadze, Istanbule, 
Londynie, Nowej Zelandii. Współ-
twórca startupu RezerwujSport.
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Przy wsparciu 

BOS – TUR
Biuro Obsługi Spedycyjnej

Organizatorzy

Kancelaria Notarialna
Robert Kuligowski

Patronat medialny
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organizatorzy

sponsorzy

partner

media

16.11.–18.11.2017 Frankfurt (Oder) Słubice

Już po raz 14 festiwal transVOCALE wypełni piosenką autorską i muzyką świata listopadowy weekend w Słubicach i Frank-
furcie. Mamy nadzieję, że przygotowany przez nas program –  kilkanaście zróżnicowanych stylistycznie koncertów oraz 
jedna festiwalowa produkcja przypadną Państwu do gustu i spotkamy się na wielu z nich.

Festiwal rozpoczynamy drugą w naszej 
historii własna produkcją koncertową, 
tym razem poświęconą Udo Linden-
bergowi – ikonie niemieckiej piosenki. 
Udo Lindenberg obchodził w ubiegłym 
roku 70 urodziny i z tej okazji przygo-
towaliśmy koncert na który składa się 
jego dwadzieścia najpopularniejszych 
piosenek, w tym dziesięć w autorskim 
przekładzie na język polski. Za cześć 
muzyczna odpowiada zespół festiwalo-
wy pod kierownictwem Wojciecha Zan-
deckiego, a za część literacką Krzysztof 
Napiórkowski, który przygotował pol-
skie wersje piosenek, a także wykona 
niektóre z nich jako solista. Oprócz nie-
go piosenki bohatera wieczoru wykona-

ją Pascal von Wróblewski, Małgorzata 
Markowski oraz Reiner von Vielen. Ca-
łość odegrana zostanie na scenie Forum 
Kleista w scenografii hotelowego lobby 
baru i klimacie znanym z produkcji MTV 
– Unplugged. Po emocjach premierowe-
go programu w czwartkowy wieczór w 
Forum Kleista zagrają jeszcze Kozmar 
Orkestar i Putzi Dorosch.

W piątek zapraszamy wszystkich do Słu-
bic (na scenach w Forum Kleista prze-
rwa). Koncertu Brodki nie trzeba chyba 
polskiej publiczności zbytnio reklamo-
wać, o czym świadczą bilety, prawie 
wyprzedane w momencie zamknięcia 
numeru gazety. Ale bezwzględnie warto 

wybrać się na kolejne pozycje progra-
mu: koncert niebanalnego artysty imie-
niem Buslav (sala koncertowa SMOK) 
oraz zabawny program przygotowany 
na zakończenie wieczoru przez duet Biff 
(sala kameralna SMOK/ Prowincja).

Ostatni dzień festiwalu jest jednocześnie 
– jak zwykle – najbardziej obfitującym. 
Na scenach Forum Kleista proponujemy 
7 występów będących bardzo kolorową 
mieszanką stylów muzycznych i stano-
wiących kwintesencję muzyki świata. 
Najbardziej rozpoznawalnym z zespołów 
jest bodajże Garland Jeffreys, którego 
piosenka Matador, która pod koniec lat 
70-tych okupowała pierwsze miejsca 

europejskich radiowych list przebojów. 
W Słubicach zaś Aula Collegium Poloni-
cum gościć będzie Kubę Badacha z jego 
pierwszym autorskim projektem pt. Old-
school, a następnie w salach SMOK’a 
usłyszeć będzie można Bovską – znaną 
z wydanych dotychczas i nominowanych 
do Fryderyków albumów Kaktus i Pysk. 
Na zakończenie wieczoru i festiwalu ta-
neczny turbo-balkan-folk w wykonaniu 
zespołu Bubliczki.

Szczegóły dotyczące artystów oraz bi-
letów znajda Państwo w tekstach za-
mieszczonych obok i na naszej stronie 
www.smok.slubice.pl. 
Zapraszamy serdecznie!
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czwartek • 16.11. • 19.30 • Kleist Forum 

Ho∏d dla Udo Lindenberga 

Aż na koniec świata – taką rozpiętość ma tegoroczny festiwal 
transVOCALE, Rozpoczynamy w czwartek we Frankfurcie nad 
Odrą polsko-niemieckim hołdem dla Udo Lindenberga. Arty-
sta ten ma siedemdziesiątkę na karku i nadal jest w świetnej 
formie! Duży zespół złożony z muzyków polskich i niemieckich 
gra piosenki Udo Lindenberga w nowych aranżacjach. Połowa 
utworów przetłumaczona została na język polski. Piosenki będą 
śpiewane przez dwóch artystów – polskiego i niemieckiego. 
Śpiewają: Pascal von Wroblewsky, Rainer von Vielen.
Adam Gusowski wraz z Christophem Theusslem również w tym 
roku kabaretowo otworzą festiwal transVOCALE.

piątek • 17.11. • 22.30 • SMOK 

Biff 

Zespół istnieje od 2006 roku. W jego skład wchodzą byli człon-
kowie legendarnego Pogodno. W 2009 roku BiFF wydał debiu-
tancką płytę ›Ano‹, która otrzymała siedem nominacji do Fryde-
ryków, ostatecznie wygrywając w dwóch kategoriach – debiut
roku i teledysk. Debiutancka płyta zespołu nominowana była 
również do Gwarancji Kultury TVP Kultura. W 2013 ukazał się 
drugi krążek zespołu, ›Attenzione Bambino‹. Płyta została wy-
dana dzięki wsparciu Narodowego Centrum Kultury i Muzeum 
Powstania Warszawskiego. Podczas wieloletniej działalności, 
zespół zagrał na najważniejszych polskich festiwalach.

sobota • 18.11. • 20.30 • Kleist Forum 

Sarah-Jane Summers 

Sarah-Jane Summers jest wszechstronnym i tworzącym z pa-
sją muzykiem, chcącym zachować brzmienie skrzypiec regionu 
północnej Szkocji. Dorastająca na szkockiej farmie, aktualnie 
żyje w Oslo. Tu uzyskała dyplom magisterski tradycyjnej muzyki 
norweskiej oraz wolnej improwizacji na Akademii Muzycznej. 
Jej wyjątkowy styl łączy lirykę muzyki tradycyjnej z dzikością 
improwizacji. Jej wyjątkowe umiejętności sprawiły, że stała się 
popularną artystką, która zagrała z wielkimi nazwiskami szkoc-
kiej i norweskiej sceny muzycznej na najważniejszych festiwa-
lach muzyki folkowej, jazzowej, rockowej oraz współczesnej. 

sobota • 18.11. • 22.30 • SMOK

Bubliczki 

Bubliczki to 7 osobowa grupa hulaszczo – muzyczna z kaszub-
skim rytmem i zachodniopomorskim zadęciem. Od 2007 ban-
da Bubliczków miesza bałkańską energię, cygański spontan 
i żydowską aurę z polską i kaszubską treścią. Grając na naj-
większych scenach world music, sieją spustoszenie i postrach 
wśród wszystkich amatorów bałkańskiego groove’u. Panowie 
mają na koncie długogrający krążek pod sugestywnym tytułem 
›Opaa!‹ wydany w 2010 roku. We wrześniu 2013 panowie wydali 
drugi krążek pt. ›Trubalkan‹, a w 2016 świat zadrżał na wieść o 
nowej turbo płycie pt. TURBOFOLK!

czwartek • 16.11. • 22.00 • Kleist Forum 

Kozma Orkestar 

Witamy w uniwersum o nazwie Kozma Orkestar! Tutaj pozdrawia 
miejski beat tradycyjny folklor, akordeon trafia na perkusję, kle-
zmerski klarnet inspiruje trombkę jazzową, a dwie tuby oraz sak-
sofon zapraszają do tańca, grając rytmiczny groove. W ten sposób 
powstaje niepowtarzalny bukiet stylistyki muzycznej, raz żywioły-
wy, a raz melancholiczny, nazwijmy to: muzyczne ›przeplatanki‹ i 
›mieszanki‹ najlepszej jakości, przed którymi żaden renomowany 
styl nie jest pewnym. Grupa Kozma Orkestar to siedem muzyczek 
i muzyków wraz z ich liederką Ramoną Kozmą. Łączy ich wspólne 
zamiłowanie do klezmerskiej muzyki, bałkańskiej muzyki trady-
cjonalnej oraz kreatywnych występów ulicznych.

sobota • 18.11. • 19.00 • Collegium Polonicum

Kuba Badach

Badach postanowił stworzyć album pod tytułem »Oldschool«. 
Jak sam mówi: „Tytuł mógłby więc sugerować, że napisałem i na-
grałem muzykę w jakiejś konkretnej retro stylistyce, np. w stylu 
brzmienia lat 60-tych. Tak jednak nie jest. Dla mnie »oldschool« 
jest pewnym hasłem, odnoszącym się do sposobu pisania i aran-
żowania piosenek. Od dziecka najbardziej poruszały mnie utwory, 
w których dużo się działo, gdzie ciekawe melodie osadzone były 
na bogatych strukturach harmonicznych spiętych wielopłasz-
czyznowymi aranżacjami. Piosenki pisane i produkowane przez 
takich twórców jak m.in. Quincy Jones, Burt Bacharach, Stevie 
Wonder, Donald Fagen, to dzieła, których słucham do dziś i nie 
przestają mnie fascynować. Album jest więc moim ukłonem w 
stronę mistrzów.«

sobota • 18.11. • 21.00 • SMOK

Bovska

Bovska od początku zaskakuje swoim wyrazistym, rozpoznawal-
nym wizerunkiem scenicznym. Oprawa wizualna jej projektu jest 
dopracowana do granic możliwości: od konceptualnego wydaw-
nictwa (self-published), poprzez stronę internetową i serię ka-
meralnych nagrań, aż po imponujące muzycznie i scenograficznie 
koncerty. Pierwszy nakład jej debiutanckiej płyty „Kaktus” został 
wyprzedany 2 dni po premierze. Utwory Bovskiej jeszcze przed 
premierą albumu biły rekordy popularności w internecie. Bovska 
jest współautorką swojej debiutanckiej płyty, którą stworzyła we 
współpracy z Janem Smoczyńskim. 

sobota • 18.11. • 22.30 • Kleist Forum

Devarrow

Kanadyjczyk Devarrow bardzo chętnie występuje w stylu »racon-
teur«, co rozumiane jest tu raczej jako tak zwane »storytelling«, 
ponieważ drobne historyjki oraz wydarzenia wokół piosenek są 
częścią muzycznych przeżyć tego artysty i pokazują jego osobisty 
urok. Nawet jeśli wyglądem przypomina surfera, ma zdecydowa-
nie wiele do opowiedzenia i chętnie zabiera swoich słuchaczy w 
podróż po tych opowieściach. Devarrow bardzo dobrze wie, w jaki 
sposób prowadzić dramaturgię opowiadanych historii – rzadko 
jakikolwiek program ma tak różnorodną dynamikę, która nie jest
jednak celem samym w sobie.

piątek • 17.11. • 19.00 • Collegium Polonicum

Brodka 

Mając za sobą dwie trasy koncertowe promujące ostatnią płytę 
›Clashes‹ BRODKA WRACA DO KLUBÓW! Zimowa trasa nazwa-
na po prostu BRODKA TOUR to koncerty przekrojowe, na które 
składać się będą piosenki z 3 ostatnich wydawnictw – ›Cla-
shes‹, ›LAX‹ i ›Granda‹. Tradycyjnie u Brodki możemy spodzie-
wać się nowych aranżacji utworów, niespodziewanych zwrotów 
akcji i pięknej oprawy wizualnej. Brodka o zbliżających się kon-
certach: »Sama nie mogę się doczekać tej klubowej energii, 
która nas czeka. Dawno nas nie było w takiej odsłonie. Już 
myślimy czym Was i siebie zaskoczyć…«

sobota • 18.11. • 19.30 • Kleist Forum

The Dead South 

Zespół został założony przez Coltona Crawforda oraz Nate Hilts, 
po tym jak spotkali się w 2012 roku na studiach na University 
of Regina. 29 czerwca 2013 roku zespół na własną rękę wy-
dał Epkę zatytułowaną ›The Ocean Went Mad and We Were to 
Blame‹. W 2013 roku wystąpili na Juno Fest oraz na Grey Cup 
Festival. W 2014 roku ukazał się ich debiutancki album ›Good 
Company‹. Został on nagrany w SoulSound Studio, a masterin-
giem zajął się Steve Berson. Producentem po raz kolejny był 
Orion Paradis z SoulSound Studio. W 2014 roku zespół wystąpił 
m.in. na Ness Creek Music Festival oraz podczas Canadian Mu-
sic Week. Został również wybrany, by reprezentować prowincję 
Saskatchewan na corocznym konkursie muzycznym ›Searchli-
ght‹ organizowanym przez CBC Music. 

sobota • 18.11. • 21.30 • Kleist Forum 

Garland 

Garland Jeffreys z zespołem przybywają do Niemiec z trasą pro-
mującą nowy album ›14 Steps To Harlem‹. Siedemdziesięcio-
trzyletni Jeffreys jest amerykańskim piosenkarzem i autorem 
piosenek, który stylistycznie oscyluje pomiędzy ska, reggae, 
soulem, funkiem i rockiem. Jest rozpoznawalny na arenie mię-
dzynarodowej dzięki singlowi ›Matador‹, który w roku 1980 był 
wielkim hitem w wielu europejskich krajach, a w Niemczech 
przez siedem tygodni zajmował drugie miejsce na listach sprze-
daży. Kolejny taki hit udało mu się wypuścić 12 lat później, a był 
to kawałek ›Hail Hail Rock’nRoll‹.

piątek • 17.11. • 21.00 • SMOK

Buslav 

Buslav to multiinstrumentalista, kompozytor i twórca tekstów. 
Wieloletnie i międzynarodowe doświadczenie muzyczne przy-
czyniło się do powstania jego autorskiego projektu. Organicz-
ny charakter twórczości Buslava, jest wynikiem świadomego, 
szczerego oraz osobistego podejścia do muzyki. W 2016r. 
ukazał się jego debiutancki album »Buslav« wydany przez wy-
twórnię Warner Music Poland. To projekt odwagi przekroczenia 
osobistych granic – opowieść o emocjach, ludzkiej ciekawości i 
doświadczeniach ujętych w niebanalne dźwięki. Został nomino-
wany w dwóch kategoriach do Fryderyków 2017.

sobota • 18.11. • 20.30 • Kleist Forum

Rainer von Vielen 

Dla długotrwałego roztargnienia, odnawialnej euforii oraz glo-
balnego ocieplenia pokoju na świecie. W czasach kulturalnego 
pesymizmu i obojętności zespół Reiner von Vielen z niemieckie-
go regionu Allgäu występuje dla odnowienia kanonu ludzkich 
wartości. W celu przekazania ludziom swoich tez, Rainer von 
Vielen (wokal, efekty cyfrowe, akordeon), Mitsch Oko (gita-
ra, wokal), Dan le Tard (bas, wokal) oraz Niko Lai (perkusja, 
wokal) podróżowali aż po Syberię, by w ramach swojej funkcji 
ambasadorów wyć razem z wilkami. Rainer von Vielen podnoszą 
innowację do estetycznej zasady – bas z Zachodniego Wybrzeża 
USA, rap Gandhiego, akordeon z Kingston, gitara z Alhambry, 
bębny z Kilimandżaro i śpiew gardłowy z Himalajów – zespół
nazywa to wszystko mianem bastard-popu.

sobota • 18.11. • 22.30 • Kleist Forum 

Banda

Jedenastoosobowy brass-band »Banda Comunale« rozbudował 
się o muzyków uchodźców do »Banda Internationale«. Po ponad 
czterdziestu koncertach przeciwko PEGIDZIE, oraz dla uchodź-
ców w ośrodkach tymczasowego zakwaterowania »Banda Co-
munale« podjęła decyzję, że chce pójść o krok dalej: przecież 
wśród uchodźców muszą być również muzycy – ludzie tacy jak 
oni sami, którzy bez swoich instrumentów i bez wymiany z inny-
mi, bez codziennego ćwiczenia, po prostu nie mogą istnieć. I nie 
mylili się: Dziewięciu muzyków z Syrii, Iranu, Iraku oraz Burkiny 
Faso dołączyło do nowego projektu »Banda Internationale«.
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33 pary świętowały z gminą Złote Gody

PÓŁ WIEKU RAZEM! 
- To jest niezwykły przykład dla młodych pokoleń wytrwałości, wzajemnego zrozumienia oraz wzór mądrego życia 
– mówiła kierowniczka Urzędu Stanu Cywilnego w Słubicach Alicja Cieślak o parach, które 6 października świętowa-
ły wspólnie Złote Gody. Z tej okazji burmistrz Tomasz Ciszewicz i przewodniczący Rady Miejskiej w Słubicach Mariusz 
Olejniczak zaprosili małżonków na uroczystość do Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury. W imieniu prezydenta RP 
burmistrz wręczył jubilatom Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie (fot. Paweł Grudzień ). 

(beb)
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Reklama

Dzieci kochają  Golicką Milę 
Blisko 700 przedszkolaków i uczniów wzięło udział w 19. Golickiej Mili. 

Polonia ograła 
przeciwników
21 października Polonia Słubice pokonała u siebie drużynę Toroma z To-
rzymia. Jak podaje portal Słubice24.pl słubiczanie wygrali po raz dzie-
siąty z rzędu i umacniając pozycję lidera w gorzowskiej klasie okręgowej. 

Święto 
Niepodległości 
na sportowo
W  piątek, 10 listopada już po raz 28.odbędą się Narodowe Uliczne 
Biegi Niepodległości. Są one skierowane głównie do przedszkolaków 
i uczniów szkół z terenu gminy i powiatu. Poprzednie edycje pokazały, 
że impreza ta cieszy się również dużą popularnością wśród studentów i bie-
gaczy z innych gmin. W sumie tego dnia odbędzie się 20 biegów dla osób 
w  różnym wieku. Tradycyjnie w  południe rozpoczną przedszkolaki, które 
walczyć będą o Puchar ks. Kanonika Józefa Zadwornego. Najmłodsze dzieci 
pobiegną 300 metrów wokół placu Bohaterów. Starsi uczestnicy w  ko-
lejnych biegach będą mieli do pokonania dystanse od 400 m do 2,1 km. 
Jedenastu najlepszych biegaczy w  każdej kategorii otrzyma pamiątkowe 
medale, a  pierwsze trzy miejsca nagrodzone będą pucharami. Głównym 
organizatorem biegów jest tradycyjnie Słubicki  Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
współorganizatorami Lubuski Klub Sportowy „LUBUSZ” Słubice, Lubuskie 
Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Gorzowie Wlkp. Honorowy patronat 
objęli: Marszałek Województwa Lubuskiego, Wojewoda Lubuski, Burmistrz 
Słubic i Starosta Powiatu Słubickiego. (beb)

Gospodarzem biegów, w których uczestniczyły dzieci i młodzież z całego powiatu słubickiego i okolicznych miej-
scowości, była tradycyjnie Szkoła Podstawowa w Golicach. To właśnie tam, przed laty, narodził się pomysł propa-
gowania masowych biegów i  zdrowego stylu życia. Elżbieta Mierzejewska, która uczy wychowania fi zycznego 
w golickiej szkole i jest jedną z głównych organizatorek imprezy obliczyła, że dotychczas Milę przebiegło ok. 13 tys. 
dzieci. Dzięki wsparciu imprezy przez gminę, powiat, a także lokalne fi rmy i sponsorów, w każdej kategorii wiekowej 
na podium nagrodzono 6 dzieci.

(beb)
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Mecz zaczął się dla nas pechowo, 
bo to goście zdobyli pierwszą 
bramkę. Polonia doprowadziła 
jednak szybko do remisu, a  potem 
ograła przeciwników 3:2. Bramki 
dla słubickiej drużyny zdobyli: 
Roman Bartosz, po podaniu Nor-
berta Pawłowicza, Eligiusz Krzep-
towski i  Przemysław Begier, który 
trafi ł do bramki przeciwników po 
dośrodkowaniu Dominika Grabow-
skiego. Słubiczanie mieli szansę 
na czwartą bramkę, ale rzutu kar-
nego nie wykorzystał N. Pawłowicz. 

- Inkasujemy trzy ciężkie punkty 
i  dalej liderujemy w  gorzowskiej 
klasie okręgowej. Przed nami mecz 
na szczycie, gdzie trener będzie miał 
do dyspozycji wszystkich zawod-
ników (w  meczu z  Torzymiem nie 
wszyscy mogli wyjść na murawę – 
przyp. red.) – napisali poloniści w klu-
bowej relacji. Czy Polonia utrzyma 
prowadzenie? Gdy zamykaliśmy 
ten numer Gazety Słubickiej nie był 
jeszcze znany wynik decydującego 
spotkania, które miało się odbyć 28 
października w Międzyrzeczu. (beb) 
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Biegając pomogły 
niepełnosprawnemu Bartkowi 

Mateusz Kozinoga z Cybinki został zwycięzcą biegowo-rowerowego duathlonu w Kunowicach. 
Imprezę po raz drugi zorganizowała, 30 września, fi rma Promet Cargo z Kunowic.

Jak podaje portal Słubice24.
pl drugie miejsce zajął Marek 
Hubko, a  trzecie Bartosz Bo-
rula. Wśród pań najlepsza 
okazała się Yana Kulikova 
z Ukrainy, druga była Agnieszka 
Woch z Zielonej Góry, a trzecie 
miejsce na podium zajęła Iza-
bela Nowakowska z  Kunowic. 
Na trasę liczącą łącznie 21 km 
(4 km biegiem, 15 km rowerem 
i  ponownie 2 km biegiem) ru-
szyło blisko 150 osób. Metę 
przebiegło 129. Uczestników 
oklaskiwał m.in. żużlowy 
mistrz Bartek Zmarzlik, zapro-
szony do Kunowic przez orga-
nizatorów imprezy. Kunowicki 
duathlon był też okazją do 
pomocy niepełnosprawnemu 
Bartoszowi Cieślakowi. Orga-
nizatorzy przekazali na ten cel 
20 zł z każdej opłaty startowej. 
Dzięki temu na konto chłopaka, 
który zbiera na egzoszkielet, 
trafi ło 3 tys. zł. Symboliczny 
czek wręczyła Bartkowi Magda-
lena Ciszek-Kozłowska, prezes 
zarządu Promet Cargo. 

(beb) Duathlon to dyscyplina sportu, którą uprawia także coraz więcej pań. One także spróbowały swoich sił podczas imprezy w Kunowicach. 
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Bitwa pod Kunowica-
mi? A to jest historia!
17 października w  Collegium 
Polonicum można było posłu-
chać o  Bitwie pod Kunowicami 
i  obejrzeć eksponaty znalezione 
niedawno na polu bitwy. Orga-
nizatorem spotkania była Fun-
dacja Dobro Kultury oraz prof. 
Grzegorz Podruczny z  Polsko-
-Niemieckiego Instytutu Badaw-
czego. 

- Podsumowaliśmy nasz projekt, 
w  ramach którego odbyły się cie-
kawe warsztaty oraz żywe lekcje hi-
storii dla młodzieży z okolicy Słubic 
- wyjaśnia G. Podruczny, opiekun 
naukowy przedsięwzięcia. 

Podczas tych spotkań uczestnicy 
poznali historię Bitwy pod Kuno-
wicami, która miała miejsce 258 lat 
temu. Ale nie tylko. W tym projekcie 
chodzi też o  coś jeszcze. - Chcemy 
również, aby młodzi członkowie 
lokalnej społeczności mieli świado-
mość zagrożeń dla tego dziedzictwa, 
jakimi są nielegalne poszukiwania 
zabytków oraz mieli wiedzę na 
temat właściwych metod jego ba-
dania – mówi prof. G. Podruczny.

Dlatego w  ramach projektu prze-
prowadzone zostały warsztaty 
archeologiczne dla młodzieży. Od-
były się na polach wokół wsi Ku-
nowice, na których rozegrała się 
bitwa między wojskami pruskimi, 
rosyjskimi i  austriackimi. Wśród 
prowadzących było trzech doświad-
czonych archeologów oraz prof. G. 
Podruczny, który od 2008 roku bada 
historię tej bitwy.

(beb) 

To mogą być idealne rozwiązania  
- Trzeba rozwijać temat opieki nad dziećmi, osobami starszymi, niepełnosprawnymi, a także opieki wytchnieniowej – 
mówi Marzena Słodownik, koordynatorka Projektu „Opieka - dobro wspólne. Polskie i niemieckie metody opiekuńcze”, 
który był realizowany w ramach polsko-niemieckiego partnerstwa. 

DOBRO KULTURY - Fundacja dla 
ochrony Europejskiego Dzie-
dzictwa Kulturowego oraz Polsko-
-Niemieckie Stowarzyszenie 
Obywateli Słubic i Frankfurtu nad 
Odrą „Nasze stadt – unsere miasto” 
stworzyło projekt, który powstał 
na bazie spostrzeżeń i  doświad-
czeń. Okazało się, że wiele rodzin, 
po obu stronach Odry, łączy pracę 
zawodową i  opieką nad małymi 
dziećmi, seniorami i osobami nie-
pełnosprawnymi. – Chcieliśmy 
dowiedzieć się, na jakie wsparcie 
w tym zakresie takie rodziny mogą 
liczyć w  obu krajach – mówi Ka-
rolina Knochenmuß, realizatorka 
projektu ze strony partnera nie-
mieckiego.

Polsko-niemieckie dyskusje 
pokazały, że bywa różnie. Często 
jest tak, że działalność organizacji 
pozarządowych zajmujących się 
wskazanymi tematami inicjowana 
jest oddolnie przez osoby, które 
łączą pracę zawodową z opieką nad 
osobą zależną. Takie osoby same 
znalazły sposób, żeby pomóc sobie 
i  swoim bliskim i  nie wypaść bez-
terminowo z rynku pracy.

Motel dla bobasów?
- Na początku przyjrzeliśmy się 
opiece nad dzieckiem po obu 
stronach granicy – relacjonuje M. 
Słodownik i  opowiada, że udało 
się wypracować kilka ciekawych 
rozwiązań. Wśród pomysłów po-
jawiły się: dyżur w  przedszkolu, 
przedszkolne półkolonie dla 

dzieci czy motel dla bobasów. 
Wszystko z  myślą o  rodzicach 
pracujących w  okresie ferii zimo-
wych czy wakacji. - Rozmówcy 
zwrócili też uwagę na rozwiązania 
dla całych rodzin, wskazując np. 
na oferty kombinowane, czyli im-
prezy i  miejsca publiczne – wtedy 
z  atrakcji mogłyby korzystać lato-
rośle oraz rodzice i  opiekunowie. 
Ważne również jest wsparcie wy-
chowawcze dla rodziców – tutaj 
mogłyby się sprawdzić uniwersy-
tety dla rodziców – mówi M. Sło-
downik. 

Samopomoc w Polsce
A  jak jest z  opieką nad osobami 
starszymi? – W  porównaniu do 
Niemiec wypadamy słabo – przy-
znaje M. Słodownik. Brakuje 
dziennych i stacjonarnych domów 
opieki, zakładów opiekuńczych 
przy szpitalach i pomocy osobom, 
które sprawują opiekę nad senio-
rami. W  Niemczech system gwa-
rantuje możliwość łączenia pracy 
z opieką, aby można było pozostać 
na rynku pracy jak najdłużej. 

Polacy uczestniczący w  semi-
nariach, realizowanych w  ramach 
projektu, zauważyli, że brakuje 
miejsca spotkań dla seniorów, 
a  także transportu dla osób scho-
rowanych, opieki dla przewlekle 
chorych i  leczenia długotermino-
wego, nie funkcjonuje należycie 
współpraca Ośrodków Pomocy 
Społecznej ze szpitalami, a  usług 
opiekuńczych jest wciąż za mało. 

Mocną stroną jest natomiast dobra 
opieka medyczna oraz samoorga-
nizowanie się polskich seniorów 
i pomoc tym najbardziej potrzebu-
jącym. 

Jak wskazali niemieccy i  polscy 
rozmówcy – po obu stronach Odry 
brakuje lekarzy geriatrów!

Równie trudnym tematem 
jest opieka nad osobami niepeł-
nosprawnymi. W  Polsce rodzic 
postrzegany jest wyłącznie jako 

opiekun – jeżeli decyduje się być 
opiekunem nie może podjąć pracy 
zawodowej. - Staraliśmy się jednak 
zauważyć dobre strony i  możli-
wość wprowadzenia nowych roz-
wiązań po obu stronach Odry, np. 
wzmocnienie roli asystenta osoby 
niepełnosprawnej, także dziecka 
w  szkole, trener aktywności, 
kompleksowe wsparcie osób nie-
pełnosprawnych, pod względem 
medycznym i  „biurokratycznym”, 

wsparcie psychologiczne dla 
podopiecznych i  dla rodzin. Mó-
wiliśmy też o  miejscach pracy, 
np. w  spółdzielniach socjalnych. 
A przede wszystkim o współpracy 
pomiędzy poszczególnymi instytu-
cjami. Bo właśnie taka współpraca 
gwarantuje efektywne wsparcie – 
podkreśla M. Słodownik.

Opieka wytchnieniowa 
- W Polsce to temat raczkujący – 

za kilka miesięcy ma zacząć funk-
cjonować rządowy Program „Za 
życiem”. Zgodnie z  zapisami pro-
gramu mają go wprowadzać samo-
rządy poprzez OPS, ale okazuje się, 
że poziom wiedzy w  tym zakresie 
jest znikomy, a  skala przygotowań 
do realizacji programu bardzo 
różna. Poza tym założenia pro-
gramu nie przystają do rzeczywi-
stości i  realnych potrzeb – ocenia 
M. Słodownik. - Opiekunom bę-
dzie przysługiwać usługa w  wy-
miarze 120 godzin w  ciągu roku, 
ale tylko osobom o  dochodzie 
nieprzekraczającym miesięcznie 
1200 zł netto na osobę w rodzinie. 
Wsparcie będą mogły otrzymać 
osoby, które zajmują się dziec-
kiem z  orzeczeniem o  niepełno-
sprawności lub osobą ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności – 
wyjaśnia. 

– Nasz projekt to dopiero po-
czątek – podkreślają M. Słodownik 
i K. Knochenmuß, które chcą kon-
tynuować temat. 

(red)
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Uczestnicy warsztatów, którzy reprezentowali różne środowiska z obu stron Odry, byli 

zgodni co do tego, że seniorzy i osoby niepełnosprawne potrzebują większego wsparcia. 
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Koszary bez uszczerbku przetrwały 
II wojnę światową. Po jej zakoń-
czeniu i  opuszczeniu Słubic przez 
Armię Czerwoną w  1946 r., kom-
pleks przyznano Wojsku Polskiemu. 
Od początków czerwca 1945 r. stacjo-
nowały tutaj również pułki piechoty, 
które miały rozminować tereny 
wokół Słubic.

Po wojnie w słubickich koszarach 
(nie tylko w  tych przy ówczesnej 
ul. Świerczewskiego) stacjonowało 
wiele jednostek, m.in. 69. pułk zme-
chanizowany, 23. pułk czołgów śred-
nich, 14. szkolny batalion czołgów, 2. 
batalion rozpoznawczy, czy 93. bata-
lion Wojsk Ochrony Pogranicza.

17 maja 1951 r. Minister Obrony 
Narodowej wydał rozkaz o  sfor-
mowaniu 69 pz, w  terminie do 1 
grudnia 1952 r., w  garnizonie Słu-
bice, w  składzie 19. Dywizji Zme-
chanizowanej. 18 października 1952 
r. nakazano przenieść miejsce for-
mowania i  miejsce stałej dyslokacji 
do Kostrzyna nad Odrą, ponieważ 
w  Słubicach formował się 23. pułk 
czołgów średnich. W  grudniu 1952 
r. jednostka otrzymała etat Nr 5/105 
pułku zmechanizowanego.

Dalej był 2 batalion rozpoznawczy 
(JW 2429), sformowany w  1951 r. 
w  Torzymiu w  składzie 19. Dywizji 
Zmechanizowanej. Rozkazem MON 
z  21 listopada 1953 r. przeniesiony 
do Kostrzyna na Odrą, a zarządzenie 
szefa sztabu WP z  15 lipca 1961 r. 
przeformowany w  58. kampanię 
rozpoznawczą.

Od końca 1951 do rozformowania 
w 1989 r. w Słubicach mieścił się 23. 
pułk czołgów średnich (JW 2595), 
kolejno w składzie 19. Dywizji Zme-
chanizowanej (1951-1957), 19. Dy-
wizji Pancernej (1955-1957) i od 1957 
r. – 5. Saskiej Dywizji Pancernej.

Generałowie znad Odry 

23. pułk czołgów średnich miał po-
czątkowo strukturę kompanijną 
(cztery kompanie po ok. 100 ludzi), 
a  dopiero potem wprowadzono po-
dział na trzy bataliony. Były wspólne 
ćwiczenia z żołnierzami NRD i ZSRR. 
Przez pułk przewinęło się wielu do-
wódców, którzy potem doczekali 
się stopni generalskich, m.in. Ma-
ciej Żytecki, Adam Rębacz, Edward 
Szwagrzyk, Andrzej Lelewski, Jaro-
sław Mika i Bogusław Samol.

Jakiś czas w Słubicach były 20 ru-
chome warsztaty naprawy czołgów 
(JW 3725) w  składzie 5. Saskiej Dy-
wizji Pancernej. 10 lipca 1967 r. 
w wyniku połączenia 20 ruchomego 
warsztatu naprawy czołgów w  Słu-
bicach, 27 ruchomego warsztatu 
naprawy samochodów w  Gubinie 
i 19. Dywizyjnego Warsztatu Uzbro-

jenia w Gubinie został sformowany 
5. Batalion Remontowy (5 brem, JW 
3876).

Stacjonowała tu również m.in. 
JW 1401, czyli 10 pułk rozpoznania 
systemów radiolokacji. Jeden z jego 
posterunków mieścił się na górce 
w Owczarach.

W  mieście istniała szeroka infra-
struktura, w  większości na bazie 
koszar poniemieckich. Stołówka, 
magazyny mundurowe, kotłownia, 
czy hala remontowa (przed wojną 
tereny fabryki wosku, czyli najstar-
szego przedsiębiorstwa przemy-
słowego w  całym Frankfurcie nad 
Odrą). 

Tragedia podczas wycieczki 

Jeden z  budynków przy ul. Boha-
terów Stalingradu (ob. ul. Boha-
terów Warszawy) został przekazany 
miastu na siedzibę szkoły odzie-

żowej, a  dzisiaj jest to siedziba Li-
ceum Ogólnokształcącego im. 
Zbigniewa Herberta.

W  okolicach byłego hotelu „Po-
lonia” swoją siedzibę miała Woj-
skowa Komenda Rejonowa (WKR) 
podległa Wojskowej Komendzie 
Wojewódzkiej, przeniesiona póź-
niej do Sulęcina, gdzie została prze-
kształcona na Wojskową Komisję 
Uzupełnień (WKU).

Byli żołnierze skoszarowani nie-
gdyś w  Słubicach pamiętają różne 
incydenty związane z  obecnością 
wojska w  Słubicach. Najbardziej 
znana spośród tych historii wyda-
rzyła się 30 kwietnia 1975 r., kiedy 
to podczas „Dni Otwartych Koszar” 
od wybuchu granatu zginęli mł. 
chor. Eugeniusz Wielechowski, por. 
Andrzej Mikołajczyk, nauczycielka 
Zuzanna Buzun oraz uczeń Jerzy Si-
wiński. 

Ostatnią stacjonującą jednostką 
wojskową w  garnizonie Słubice był 
25. batalion rozpoznawczy (25 br, JW 
1028) w składzie 4. Lubuskiej Dywizji 
Zmechanizowanej. Po opuszczeniu 
Słubic 25 br został przeformowany 
na 4 br i stacjonował w Wędrzynie.

Chociaż same koszary dzisiaj już 
nie istnieją, to część powojskowych 
zabudowań przetrwała. 

Urząd zamiast wozowni 

W  latach 1994-1999 rozebrano 
spora część hali i  garaży, zarówno 
w  koszarach, jak i  przy ul. Konsty-
tucji 3 Maja. W  latach 1995-1996 
wzniesiono domy studenckie „Iu-
venta“ (ul. Piłsudskiego 14) oraz 
„Gaudium“ (ul. Piłsudskiego 15). 
W grudniu 1996 r. ruszyła rozbiórka 
bloku I  (niem. Manschaftsblock I), 
na miejscu którego w  latach 1997-

1998 wybudowano Dom Studencki 
„Arcadia“ przy ul. Piłsudskiego 13. 
W  latach 1999-2000 powstał zaś 
dom studencki „Sapientia“ przy ul. 
Piłsudskiego 16.

W  tzw. Menagengebäude z  lat 
1884-1885 mieści się Wydział Ko-
munikacji Starostwa Powiatowego 
(ul. Piłsudskiego 19), a  w  przyległej 
kamienicy przy ul. Piłsudskiego 20 
z  ok. 1928 r. urządzono Starostwo 
Powiatowe w Słubicach.

W latach 1998-1999 wozownia nr 
4 (niem. Wagenhaus Nr. 4) z lat 1884-
1885, jak i  przyległy budynek łącz-
ności, (niem. Funkgebäude) z  ok. 
1905 r., zostały w dużej mierze roze-
brane i  przebudowane na potrzeby 
przyszłego Urzędu Miejskiego, któ-
rego uruchomienie nastąpiło ofi -
cjalnie 30 stycznia 2000 r. (obecnie 
ul. Akademicka 1).

We wrześniu 2003 r. wyburzono 
dawny Manschaftsblock II, a w jego 
miejsce w latach 2004-2005 wznie-
siono Dom Studencki „Forum“, 
gdzie na parterze działa klub stu-
dencki „Witkacy“. W  2003 r. na-
przeciwko dawnej przepompowni 
(obecnie klub „Portofi no“ przy ul. 
Konstytucji 3 Maja 78) wzniesiono 
dom doktoranta UAM.

Do dzisiejszych czasów przetrwały 
więc: Menganegebäude – Wydział 
Komunikacji Starostwa Powiato-
wego (1884-1885), Manschaftsblock 
koszar B – Liceum (1884-1885), Exe-
rzierhalle – Miejska Hala Sportowa 
(ok. 1905), koszary Wißmanna – 
budynek frontowy Osiedla Świer-
kowego (1912-1913), kamienica 
mieszkalna – Starostwo Powiatowe 
(ok. 1928) i Stabsgebäude – Prokura-
tura Rejonowa (1936).

Roland Semik 

Były koszary są akademiki
Teren, gdzie dziś znajduje się miasteczko akademickie, ma swoją ciekawą historię. To tu m.in. były koszary wojskowe, 
które powstały jeszcze w XIX wieku. 

26 września w Ar-
chiwum Miejskim 
we Frankfurcie 
nad Odrą, Roland 
Semik, społeczny 
opiekun zabytków 
w powiecie słubic-
kim, przypomniał 
historię Maximilia-
na Lobody, pierw-
szego kapłana po-
wojennych Słubic. 

Maximilian Loboda, w  polskich 
źródłach znany pod błędnym na-
zwiskiem Manfred Łoboda lub 
Manfred Łaboda, urodził się 22 
lipca 1909 r. w  Trzeciewnicy nie-
opodal Nakła nad Notecią. Stu-
diował teologię we Wrocławiu, 
Innsbrucku oraz Fuldzie.

25 lutego 1935 r. w  rzymskoka-
tolickiej Katedrze św. Jadwigi Ślą-
skiej  w  Berlinie przyjął święcenia 
kapłańskie z  rąk biskupa berliń-
skiego Nikolausa Baresa. 1 marca 

1935 r. w kościele św. Piusa w Ber-
linie miała miejsce jego prymicja, 
czyli pierwsza odprawiona przez 
niego Msza Święta. Przyjmował 
postawę wysoce antynazistowską, 

słuchał Radia Londyn i  często był 
przesłuchiwany przez nazistow-
skie organy ścigania.

W czasie II wojny światowej roz-
począł posługę w parafi i rzymsko-

Był pierwszym kapłanem powojennych Słubic  
katolickiej pw. Świętego Krzyża we 
Frankfurcie nad Odrą. Skutecznie 
bronił się przed próbami zwerbo-
wania go do Volkssturmu. Miał 
bardzo dobry kontakt z młodzieżą.

W 1945 r. nowa napływowa lud-
ność  Słubic  nie miała swojego 
duszpasterza i  wtedy z  pomocą 
przyszedł właśnie ks. Maximilian 
Loboda. Na pewno przydała się 
jego doskonała znajomość języka 
polskiego. Nie ma wątpliwości, że 
mówił zarówno po niemiecku jak 
i  po polsku, ale jego pochodzenie 
wciąż pozostaje zagadką. Pierwsza 
hipoteza mówi o rodzinie zgerma-
nizowanych Polaków, druga – o ro-
dzinie spolonizowanych Niemców, 
zaś trzecia – o korzeniach kaszub-
skich.

Msze Święte w  nieistniejącym 
już domu przy ul. Mickiewicza 
10 w  Słubicach odprawiał od 24 
czerwca 1945 r., głównie dzięki 
wstawiennictwu burmistrza 
Słubic Józefa Magera oraz komen-
danta wojennego Słubic Józefa 
Krupy. W tym czasie zgodnie z tre-
ścią ksiąg parafi alnych udzielił 14 
chrztów, 9 ślubów i 7 pogrzebów.

25 listopada 1945 r. radzieccy 
żołnierze zagrodzili mu przejście 

przez tymczasowy, drewniany 
most na Odrze (na wysokości ul. 
Mickiewicza), zarekwirowali kie-
lichy i  ofi cjalnie zabronili wstępu 
do Słubic.

(red)
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PIEKARZ (PIEKARKA) 
POSZUKIWANY

Szukamy piekarza (piekarki) do naszego zespołu. 
Poszukujemy osoby elastycznej, niezawodnej, 

zmotywowanej, umiejącej pracować 
w zespole. Wymagana dobra znajomość języka 

niemieckiego. Zainteresowanych zapraszamy do 
naszej piekarni. 

Bäckerei Wendland GmbH

Karl-Liebknecht-Str. 60 d

15230 Frankfurt (Oder)

Tel./Fax 0335 - 321026

Reklama

INFORMACJA

W Urzędzie Miejskim w Słubicach na okres 21 dni, wywieszono Zarządzenie Nr 251/2017 Burmistrza Słubic z dnia 03.10.2017 

r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej zasób Gminy Słubice, przeznaczonej do dzierżawy na okres 

do 3 lat  w oparciu o pisemne wnioski zainteresowanych:

Lp. Położenie (miejscowość, ulica)
Nr Księgi wieczystej 
nieruchomości

Nr działki
Pow. 
[m²]

Przeznaczenie terenu 
/ sposób zagospoda-
rowania

1.
Słubice, Targowisko Miejskie

ul. Kopernika, stragan nr 169
GW1S/00003821/7 418/6 9

Teren zabudowany 

straganem handlowym

2.
Słubice, Targowisko Miejskie

ul. Kopernika, stragan nr 244
GW1S/00003821/7 418/6 12

Teren zabudowany 

straganem handlowym

INFORMACJA

W Urzędzie Miejskim w Słubicach na okres 21 dni, wywieszono Zarządzenie Nr 252/2017 Burmistrza Słubic z dnia 03.10 .2017 

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

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

Lp. Położenie (miejscowość, 
ulica)

Nr Księgi wieczystej 
nieruchomości

Nr 
działki

Pow. [m²] Przeznaczenie 
lokalu

1. Słubice, ul. Paderewskiego 27 GW1S/00027621/9 542/58 4,75
Pomieszczenie 

gospodarcze

2. Słubice, ul. Paderewskiego 27 GW1S/00027621/9 542/58 4,83
Pomieszczenie 

gospodarcze

INFORMACJA

W Urzędzie Miejskim w Słubicach na okres 21 dni, wywieszono Zarządzenie Nr 257/2017 Burmistrza Słubic z dnia 

05.10.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych, pomieszczeń gospodarczych oraz garażu stanowiących 

zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do oddania w najem na okres do trzech lat, w oparciu o pisemne wnioski zaintere-

sowanych:

Lp. Położenie Nr Księgi wieczystej
Nr 
działki

Pow. 
lokalu 
[m2]

Przeznaczenie lokalu

1.
Słubice, SCOP 

ul. Piłsudskiego 3-4, lokal nr 19
GW1S/00026906/4 1275 5,51 Lokal użytkowy biuro

2.
Słubice, SCOP

ul. Piłsudskiego 3-4, lokal nr 25
GW1S/00026906/4 1275 1,82 Lokal użytkowy archiwum

 3.
Słubice, SCOP

ul. Piłsudskiego 3-4, lokal nr 32
GW1S/00026906/4 1275 23,49 Lokal użytkowy biuro

4. Słubice, ul. Paderewskiego 40 GW1S/00003957/9 539/33 3,56 Pomieszczenie gospodarcze

5. Słubice, ul. Kościuszki 4 GW1S/00005206/4 715/23 4,10 Pomieszczenie gospodarcze

6. Słubice, Plac Wolności 15 GW1S/00013438/8 739/4 5,11 Pomieszczenie gospodarcze

7. Słubice, Plac Wolności 15 GW1S/00013438/8 739/4 5,04 Pomieszczenie gospodarcze

8. Słubice, Plac Wolności 15 GW1S/00013438/8 739/4 5,05 Pomieszczenie gospodarcze

9. Słubice, Plac Wolności 9 GW1S/00003957/9 539/33 13,98 Pomieszczenie gospodarcze

10. Słubice, ul. Daszyńskiego 20 GW1S/00011868/7 620/17 3,92 Pomieszczenie gospodarcze

11. Słubice, ul. Reja 9 GW1S/00000995/6 626/8 3,94 Pomieszczenie gospodarcze

12. Słubice, ul. Reja 9  GW1S/00000995/6 626/8 3,89 Pomieszczenie gospodarcze

13. Słubice, ul. Wrocławska 3 GW1S/00005223/9 726/66 5,17 Pomieszczenie gospodarcze

14. Słubice, ul. Wrocławska 3 GW1S/00005223/9 726/66 4,69 Pomieszczenie gospodarcze

15. Słubice, ul. Wrocławska 3 GW1S/00005223/9 726/66 7,40 Pomieszczenie gospodarcze

16. Słubice, ul. Wrocławska 3 GW1S/00005223/9 726/66 6,84 Pomieszczenie gospodarcze

17. Słubice, ul. Narutowicza 19 - 21 GW1S/00005185/0 335/58 5,70 Pomieszczenie gospodarcze

18. Słubice, ul. Narutowicza 33 GW1S/00018898/5 1088/11 8,36 Pomieszczenie gospodarcze

19. Słubice, ul. Narutowicza 34 GW1S/00005139/3 1088/9 6,83 Pomieszczenie gospodarcze

20. Słubice, ul. Narutowicza 34 GW1S/00005139/3 1088/9 13,08 Pomieszczenie gospodarcze

21. Słubice, ul. Konstytucji 3 Maja 74 GW1S/00001809/3 343/6 67,24 Lokal użytkowy

22. Słubice, ul. Wrocławska 4 GW1S/00005223/9 726/66 5,22 Pomieszczenie gospodarcze

23. Słubice, ul. Narutowicza 19 - 21 GW1S/00005185/0 335/58 5,91 Pomieszczenie gospodarcze

24. Słubice, ul. Reja 9 GW1S/00000995/6 626/8 3,97 Pomieszczenie gospodarcze

25. Słubice, ul. Reja 9 GW1S/00000995/6 628/8 3,89 Pomieszczenie gospodarcze

26. Słubice, Plac Wolności 9 GW1S/00003957/9 539/33 5,49 Pomieszczenie gospodarcze

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 10 listopada 2017 r. 

Urząd Miejski w Słubicach będzie nieczynny. 

Zgodnie z zarządzeniem nr 88/2017 Kierownika Urzędu Miejskiego 

w Słubicach dzień 10 listopada 2017 r. został ustalony dniem wolnym 

od pracy w zamian za święto przypadające w innym dniu niż niedziela 

Narodowe Święto Niepodległości, występujące w dniu 11 listopada 

2017 r. - art. 130 § 2 Kodeksu pracy.

Bur mistrz Słubic Tomasz Ciszewicz

BURMISTRZ SŁUBIC OGŁASZA

przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowią-

cej własność Gminy Słubice, zabudowanej garażem w kompleksie garaży muro-

wanych, położonym w Słubicach przy ul. Rysia (rząd III segment 6, działka 949/93 

o pow. 18m2, Nr KW GW1S/00000624/5). Nieruchomość znajduje się na terenie, dla 

którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Warunki Wydzierżawiającego:

1. O dzierżawę nieruchomości zabudowanej garażem mogą ubiegać się osoby, któ-

re wpłacą wadium w wysokości podanej powyżej, które zapoznają się ze stanem 

technicznym garażu, stanowiącego przedmiot przetargu, które nie będą wnosić 

z tego tytułu oraz ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych za-

strzeżeń.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata w pieniądzu wadium, które 

należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Słubicach prowadzone przez Bank 

Spółdzielczy w Rzepinie Oddział nr 37 8371 0009 0009 5514 2000 0060, w takim 

terminie, aby najpóźniej w dniu 15 listopada 2017r. wymagana kwota znajdowała 

się na koncie urzędu. Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygra przetarg 

zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. 

3. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winny przedłożyć komisji przetar-

gowej w dniu przetargu do godz. 945 dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, 

a przedsiębiorcy, w tym spółki dodatkowo wypis z odpowiedniego rejestru lub ewi-

dencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami (w przypadku 

udzielenia pełnomocnictwa).

4. Wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego wynosi 7,70zł/m2 rocznie (+VAT).

5. Przetarg odbędzie się w dniu 17 listopada 2017r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1, w sali konferencyjnej (II piętro).

6. Pozostałe ważne warunki dzierżawy zostały szczegółowo określone w ogłosze-

niu o przetargu dostępnym na stronie internetowej bip.slubice.pl. lub dostępne są 

w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami i Architektury Urzędu Miejskiego 

w Słubicach przy ul. Akademickiej 1 tel. 95 7372051 wew. 221 od poniedziałku do 

piątku w godz. 800 – 1600 .

Przetarg ogłoszono dnia 21 września 2017r.
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USŁUGI POGRZEBOWE

s.c.

Dariusz Orłowski 
tel. 602 370 562 (24h) 

668 030 562 

Cmentarz Komunalny
ul. Sportowa 2
69-100 Słubice

Reklama

Reklama

To jest dopiero pomoc!  
Gmina Słubice w ramach zadania zleconego fi nansuje prowadzenie 
punktu doradczo-konsultacyjnego dla organizacji pozarządowych – 
Sektora 3 Słubice. Jest on prowadzony przez Fundację na rzecz Colle-
gium Polonicum. 

Popłynęła pod prąd 
Podczas odbywającego się w październiku 
w Warszawie XIX Zjazdu Klubu Herbertowskich 
Szkół, słubiczanka Luiza Maria Derewlana zo-
stała nagrodzona w Ogólnopolskim Konkursie 
Literackim „Płynąć pod prąd” za pracę „Orlątko 
lwowskie”. Honorowym przewodniczącym jury 
był prof. Jan Miodek.

Uczennica słubickiego ogólniaka odebrała nagrodę podczas gali, która odbyła się 
w  warszawskim XCIX Liceum Ogólnokształcącym z  Oddziałami Dwujęzycznymi, 
z  udziałem prezydentowej Agaty Kornhauser-Dudy. Rodzinę Herbertów reprezen-
tował siostrzeniec poety dr hab. Rafał Żebrowski.

W czasie uroczystości dyrektor słubickiego LO Maria Jaworska oraz wicedyrektor 
Jolanta Góra zostały odznaczone medalami Pro Patria.

 Podczas pobytu w Warszawie organizatorzy zjazdu przygotowali dla uczestników 
wiele atrakcji. Zwiedzili oni m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego i Stadion Na-
rodowy, obejrzeli musical „Piloci” w teatrze Roma, wzięli też udział w uroczystym 
złożeniu wieńców na grobie Zbigniewa Herberta na Powązkach. 

(beb) 

Od Kolei Dolnośląsko-Marchijskiej do linii RE 1

Studenci, żoł-
nierze i białe 
kołnierzyki 

W 2017 r. przypada 175. rocznica otwarcia linii 
kolejowej Berlin – Frankfurt nad Odrą. 

Luiza Maria Derewlana m.in. z Marią Jaworską, Jolantą Górą i nauczycielką Mariettą Szleszyńską , która była opie-

kunem naukowym jej pracy,  podczas gali w Warszawie.  
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Połączenie to uzyskało następnie 
wyjątkowe znaczenie dla komuni-
kacji Berlina ze Śląskiem i  z  Polską 
– znaczenie, które widoczne jest 
również dziś. Z  tej okazji studenci 
i naukowcy z Viadriny, Wojewódzka 
i Miejska Biblioteka Publiczna w Go-
rzowie Wielkopolskim oraz polskie 
i niemieckie stowarzyszenia sympa-
tyków kolei postanowiły wspólnie, 
za pomocą wykładów i  wystawy, 
przypomnieć o  tym wydarzeniu. 
Projekt zatytułowany „RE 1 i  stacja 
kolejowa we Frankfurcie jako węzły 
transportowe w  kontekście polsko-
-niemieckim” uzyskał wsparcie od 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (Budżet Państwa) 
w  ramach funduszu małych pro-
jektów Euroregionu PRO EUROPA 
VIADRINA.

Poza czterema wykładami 
w  styczniu, 17 listopada (piątek) 
odbędą się warsztaty celem przy-

gotowania wystawy, na które za-
praszamy serdecznie wszystkich 
zainteresowanych z obu stron Odry. 
Początek o 10.00 w Collegium Polo-
nicum w Słubicach (sala 21). 

Poza prezentacjami studentów 
zaplanowane są również rozmowy 
ze świadkami historii, którzy 
będą wspominać znaczenie kolei 
w wojnie i pokoju, a w szczególności 
w  polsko-niemieckiej komunikacji 
pasażerskiej i towarowej i są gotowi 
porozmawiać ze studentami. 

  Impreza będzie tłumaczona sy-
multanicznie (niemiecki-polski).

  Świadkowie historii i  zaintere-
sowani wzięciem udziału w  warsz-
tatach mogą zgłaszać się pisząc 
na adres: zeitgeschichte-whk@
europa-uni.de lub telefonicznie 
+49-335-5534 2563.  Organizatorami 
projektu są Franziska Wilke i  Jan 
Musekamp z Viadriny. 

 Ewa Bielewicz-Polakowska, 
Collegium Polonicum 

W ramach działania Sektora 3, orga-
nizacje pozarządowe mogą skorzy-
stać z:
• doradztwa specjalistów w  dzie-

dzinie m.in. księgowości, po-
zyskiwania środków, realizacji 
projektów fi nansowanych z  róż-
nych źródeł, budowania wize-
runku i  promocji, organizacji 
pracy, wolontariatu itp.

• pomocy w  wyszukiwaniu źródeł 
fi nansowania i pisania projektów

• prowadzenia szkoleń o  warszta-
towym charakterze związanych 

z codziennym funkcjonowaniem 
organizacji, m.in. z  wykorzysta-
niem komputerów i  programów 
użytecznych np. w  zdalnej orga-
nizacji pracy

• bezpłatnego udostępniania sali 
wyposażonej w 5 stanowisk kom-
puterowych z dostępem do Inter-
netu i kolorową drukarkę

• bezpłatnego wypożyczania 
sprzętu takiego jak rzutnik, ekran

• bezpłatnego użyczania sali szko-
leniowej (np. do prowadzenia ze-
brań, spotkań)

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

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


