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 Jak głosować i kiedy głos będzie ważny?
W wyborach do rad gmin liczących do 20 tys. mieszkańców:
• głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” 

(co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie 
do głosowania w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata,

• przyczyną nieważności głosu będzie: 
- postawienie znaku „X” w kratce przy nazwisku więcej niż jednego 

kandydata,
- niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce,
- postawienie znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku 

kandydata skreślonego przez gminną komisję wyborczą. 
Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza 

63 osoby powalczą o 15 miejsc w radzie miejskiej
Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała w gminie Słubice sześć komitetów wyborczych: KWW TOMASZ PISAREK (14 osób), KWW MARIUSZA 
OLEJNICZAKA (15 osób), KWW „NOWE SŁUBICE” (12 osób), KWW RADNI DLA MIESZKAŃCÓW (6 osób), KWW SŁUBICE 2018 (15 osób) i KWW DANIEL SZURKA 
(1 osoba). Spośród 63 kandydatów wybierzemy 15, którzy tworzyć będą nową Radę Miejską w Słubicach. 21 października wybierać też będziemy radnych 
powiatowych i sejmiku wojewódzkiego.

Kto zostanie nowym burmistrzem? 
21 października mieszkańcy gminy Słubice wybiorą następcę Tomasza Ciszewicza, któ-
ry odchodzi z samorządu. O fotel szefa gminy powalczą cztery osoby: Mariusz Dubacki 
z Nowoczesnej, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej, bezpartyjny Mariusz 
Olejniczak, Tomasz Pisarek z Platformy Obywatelskiej i wspierana przez Prawo i Sprawiedli-
wość Maja Pszczołowska-Mizerska. 

Mariusz Dubacki, 41 lat. Słubi-
czanin z  urodzenia, od lat jestem 
mocno związany ze swoim miastem. 
Prywatnie spełniony mąż, ojciec 
dwóch nastoletnich synów. Obecnie 
prowadzę trzy fi rmy z branży nieru-
chomości i fi nansów. Mam duże do-
świadczenie samorządowe. Byłem 
urzędnikiem Urzędu Miejskiego 
w  Słubicach oraz przez kilkana-
ście lat dyrektorem Związku Mię-
dzygminnego Odra-Warta, który
doprowadził do powstania spółki 
i  gazyfi kacji znacznej części woje-
wództwa lubuskiego. Byłem auto-
rem programu, wykładowcą i  kie-
rownikiem studiów podyplomo-
wych „Zarządzanie w Administracji 
Publicznej” w  WSB w  Gorzowie 
Wlkp. Chciałbym być burmistrzem 
zaangażowanym w  pracę na rzecz 
mieszkańców, słuchającym Pań-
stwa postulatów. Obwodnica, czyste 
miasto i  basen to nie obietnice, 
to podstawa funkcjonowania na-
szego miasta. Program stworzyłem 
w oparciu o Państwa postulaty. Wy-
pełniając ankietę, dotyczącą two-
rzenia programu rozwoju Gminy 
Słubice, pokazaliście Państwo, że za-
leży Wam na ruszeniu z miejsca, że 
potrzebny jest impuls dla rozwoju.

Mariusz Olejniczak, 45 lat. Jestem 
szczęśliwym mężem (żona Marta) 
i  ojcem dwójki dzieci (Maciej i  Na-
talia). Ukończyłem Zachodniopo-
morski Uniwersytet Technologiczny 
w  Szczecinie na Wydziale Kształ-
towania Środowiska i  Rolnictwa. 
Obecnie pracuję na stanowisku 
kierowniczym w  Przedsiębiorstwie 
Usług Komunalnych sp. z o. o. w Słu-
bicach. Z  samorządem związany 
jestem od wielu lat. Od 2006 r. 
mam zaszczyt i  przyjemność pra-
cować na rzecz naszej Gminy i  jej 
Mieszkańców- najpierw jako wi-
ceprzewodniczący i  członek Ko-
misji Rozwoju Gospodarczego, 
a  obecnie jako przewodniczący 
Rady Miejskiej. Żyję zgodnie z  de-
wizą „Dobro wraca”. Czując potrzebę 
niesienia pomocy innym, staram 
się aktywnie uczestniczyć w  życiu 
społecznym, współpracując z  lokal-
nymi stowarzyszeniami i  wieloma 
środowiskami. Uśmiech drugiego 
człowieka, wsparcie i  miłość naj-
bliższych oraz moi przyjaciele- dają 
mi ogromną energię do działania. 
Preferuję aktywny wypoczynek 
na świeżym powietrzu, w  wolnych 
chwilach gotuję próbując przepisy 
znanych szefów kuchni.

Tomasz Pisarek, 48 lat. Jestem żo-
naty i  mam córkę Klaudię. Jestem 
absolwentem Wyższej Szkoły Ad-
ministracji Publicznej w  Szczecinie 
i Uniwersytetu Zielonogórskiego. Od 
ponad 20 lat zdobywam doświad-
czenie, pracując w samorządzie tery-
torialnym, zarządzaniu projektami 
inwestycyjnymi oraz służbie zdrowia. 
W  samorządzie przebyłem drogę 
awansu zawodowego od inspektora 
do wicestarosty. Obecnie jestem dy-
rektorem ds. inwestycji Lubuskiego 
Centrum Pulmonologii w Torzymiu. 
Jestem także radnym powiatowym 
od dwóch kadencji. Bardzo cenię 
sobie pracę zespołową, nie boję się 
wymagających i  długofalowych 
wyzwań. Od wielu lat angażuję 
się w  działalność społeczną, m. in.
działając jako ratownik w  WOPR. 
Potrafi ę słuchać otoczenia i  moty-
wować współpracowników. Moje 
pasje koncentrują się wokół wody; 
jestem zapalonym płetwonurkiem 
i  mam uprawnienia sternika mor-
skiego. Pasję do wędkarstwa dzielę 
z żoną, która ma na tym polu sukcesy 
dużo większe ode mnie. Relaksuję się 
przy dobrej domowej kuchni, która 
jest dla mnie doskonałą odskocznią 
od codziennego pośpiechu.

Maja Pszczołowska-Mizerska, 
45 lat. Jestem szczęśliwą mężatką 
z trójką wspaniałych dzieci . Jestem 
absolwentką administracji ze spe-
cjalnością psychologii zarządzania, 
a  także studiów podyplomowych 
z  zakresu profi laktyki społecznej 
i  pedagogiki resocjalizacyjnej. Pra-
cowałam w  sektorach prywatnych 
jak i  publicznych, w  tym na stano-
wisku zastępcy kierownika Urzędu 
Stanu Cywilnego w  Słubicach. 
Obecnie pracuję jako dzienny towa-
rzysz seniorów w  domu spokojnej 
starości we Frankfurcie nad Odrą. 
Kandyduję na burmistrza, ponieważ 
problemy mieszkańców są także 
moimi problemami, a  ja jestem 
gotowa by im sprostać i  chcę udo-
wodnić, że kobieta potrafi  spraw-
dzić się na tak odpowiedzialnym 
i  zacnym stanowisku. Moim ma-
rzeniem jest, aby wszystkim miesz-
kańcom gminy w  różnym wieku, 
począwszy od narodzin, aż do 
późnej jesieni życia, żyło się lepiej 
i godniej. Pragnę, aby Słubice stały 
się znaczącym punktem na mapie 
Polski. Kieruje mną motto Napo-
leona II Bonaparte: ,,Nie polityka 
powinna rządzić ludźmi, a  ludzie 
polityką ”.

Takie zmiany 
wprowadził nowy 
kodeks wyborczy  

• w  najbliższych wyborach samo-
rządowych będzie można kandy-
dować jednocześnie na radnego 
gminy i  na burmistrza, ale je-
dynie w  tej samej gminie i  pod 
warunkiem zamieszkiwania 
na jej terenie. Niedopuszczalne 
będzie natomiast jednoczesne 
kandydowanie na radnego po-
wiatu lub radnego sejmiku woje-
wództwa i na burmistrza

• zmieniła się również ustawowa 
defi nicja znaku „X” na kartach 
do głosowania, który od teraz 
oznacza co najmniej dwie linie 
przecinające się w obrębie karty 
do głosowania. Wcześniej po-
stawienie więcej niż dwóch linii 
oznaczało nieważność głosu. 
Znowelizowane przepisy po-
zwalają też na skreślenia czy 
zamazania dokonywane przez 
wyborców na kartach do gło-
sowania i  nie wpłynie to już na 
ważność głosu. Możliwe jest 
też dopisanie dodatkowych nu-
merów list, nazw czy też wła-
snych adnotacji na karcie do 
głosowania

• zamiast jednej komisji ob-
wodowej odpowiedzialnej za 
przeprowadzenie głosowania 
i  policzenie oddanych głosów, 
tak jak to było dotychczas, wpro-
wadzone zostały dwie komisje: 
obwodowa komisja wyborcza 
ds. przeprowadzenia głosowania 
oraz obwodowa komisja wy-
borcza ds. ustalenia wyników 
głosowania w obwodzie

• w  miastach na prawach po-
wiatu obowiązkowe stanie 
się uchwalenie budżetu oby-
watelskiego, w  wysokości co 
najmniej 0,5 proc. wydatków 
gminy. To mieszkańcy będą co 
roku decydować na co wydać te 
pieniądze 

• powołana zostanie komisja roz-
patrująca skargi, wnioski oraz 
petycje związane z  działaniem 
organów wykonawczych i samo-
rządowych jednostek organiza-
cyjnych

• każda sesja musi być transmito-
wana i nagrywana 

• mieszkańcy gminy zyskają 
prawo inicjatywy uchwałodaw-
czej. Grupa mieszkańców wystę-
pująca z  inicjatywą musi liczyć: 
w  gminie do 20 tys. miesz-
kańców – co najmniej 200 osób, 
a w gminach większych – co naj-
mniej 300 osób. 

W  myśl nowych przepisów jedna 
z  tych osób będzie stać na czele 
gminy przez 5 lat, bo znowelizo-
wany w  styczniu przez PiS ko-

deks wyborczy wydłużył o  rok 
kadencję wójtów, burmistrzów 
i  prezydentów miast. Nowelizacja 
wprowadziła ponadto dwukaden-

cyjność władz samorządowych co 
oznacza, że nowy burmistrz Słubic 
mógłby rządzić gminą maksy-
malnie 10 lat, pod warunkiem, że 

wygrałby także następne wybory. 
Każdego z  kandydatów poprosi-
liśmy, żeby się krótko przedstawił 
mieszkańcom. 
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Kandydaci wywołani do tablicy 
Gdzie zbudować basen, co zrobi przyszły burmistrz gdy napotka mur w sprawie obwodnicy, czy należy budować 
nowy cmentarz czy poszerzać stary, jak poradzić sobie z zalegającymi w mieście odpadami wielkogabarytowymi, 
na jakie projekty postawić we współpracy z Frankfurtem? – te pytania często pojawiają się w dyskusjach miesz-
kańców gminy dlatego zadaliśmy je kandydatom na burmistrza Słubic. Każdemu udostępniliśmy w gazecie  tyle 
samo miejsca łącznie na wszystkie odpowiedzi. 

(red) 
1. Jaki macie Państwo pomysł, 
żeby Słubice stały się czystszym 
miastem? Jakie kroki byście 
Państwo podjęli, żeby zdyscypli-
nować tych mieszkańców, którzy 
nie stosują się do harmonogramu 
wywozu odpadów wielkogabary-
towych?

Mariusz Dubacki: Czyste miasto 
to jeden z  podstawowych punktów 
mojego programu. Aby Słubice stały 
się czystym miastem, przyjaznym 
mieszkańcom, należy spełnić kilka 
podstawowych warunków. Trzeba 
rozpocząć rzeczywistą współpracę 
ze wspólnotami mieszkaniowymi 
i  umożliwić budowę wiat śmietni-
kowych na terenach należących do 
gminy. Przypomnijmy, że budynki 
w  Słubicach zostały sprzedane na 
rzecz mieszkańców, a  podwórka 
pozostały własnością gminy. Po-
nadto umowa z PUK powinna obej-
mować sprzątanie wszystkich ulic 
gminnych co dzisiaj nie jest oczywi-
stością. Należy też usunąć dzikie wy-
sypiska śmieci. Dla Straży Miejskiej 
powinno to być priorytetem. 

Mariusz Olejniczak: Trzeba zwe-
ryfi kować harmonogram wywozu 
odpadów komunalnym, może zin-
tensyfi kować ich odbiór w  niektó-
rych częściach miasta, a  w  innych 
zmniejszyć. Gabaryty to problem, 
ale nie jestem zwolennikiem dys-
cyplinowania mieszkańców. Trzeba 
prowadzić kampanie informacyjne 
i  zwiększyć współpracę z  zarząd-
cami. Należy też zwiększyć środki 
na sprzątanie miasta i  usuwanie 
dzikich wysypisk. Za sprzątanie 
części dróg (aleja Młodzieży Pol-
skiej, ul. Kościuszki, 1 Maja i Wojska 
Polskiego) odpowiada Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i  Auto-
strad, która nie zawsze wywiązuje 
się ze swoich obowiązków. Trzeba 
albo to bardziej egzekwować, albo, 
w drodze porozumienia, wziąć to na 
barki gminy. 

Tomasz Pisarek: Gmina nie jest 
po to, żeby dyscyplinować miesz-
kańców. Gmina jest po to, aby 
mieszkańcom żyło się wygodnie, 
bo na jej utrzymanie płacą pie-
niądze ze swoich podatków. Jeśli 
system gospodarki odpadów nie jest 
optymalny, a  nie jest, to trzeba go 
poprawić. Może należy zwiększyć 
częstotliwość odbioru śmieci, zająć 
się promocją ich segregacji i  wsłu-
chać się w rady zarządców wspólnot 
mieszkaniowych, którzy mają wiele 
racjonalnych pomysłów. 

Maja Pszczołowska-Mizerska: 
Słubice muszą być miastem z zadba-
nymi wszystkimi parkami i  skwe-
rami z  wystarczającą liczbą ławek 
i  koszy na śmieci. Przy wspólnym 
zaangażowaniu i  samodyscyplinie 
nasze miasto może rozkwitnąć i wy-
pięknieć. Dołożę wszelkich starań, 
by pomóc mieszkańcom w  zdo-
bywaniu środków z  „Programu 
Ochrony Powietrza” przy wymianie 
pieców. Mieszkańców nie należy 
dyscyplinować, lecz ułatwić im 
wywóz śmieci gabarytowych po-

przez bezpośredni kontakt z  fi rmą 
porządkową celem ustalenia dogod-
nego terminu na wywóz gabarytu za 
symboliczną kwotę. 

2. Czy jesteście Państwo za bu-
dową basenu w  Słubicach? Jeśli 
tak, to z jakich źródeł mógłby zo-
stać sfi nansowany, jaki to byłby 
obiekt i gdzie mógłby powstać?

Mariusz Dubacki: Nie tylko jestem 
za budową basenu, ale w przypadku, 
gdy mieszkańcy obdarzą mnie za-
ufaniem, w terminie trzech miesięcy 
przedstawię koncepcję budowy 
wraz ze wstępnym kosztorysem. 
Uważam, że mamy możliwość pozy-
skania na ten cel środków unijnych. 
Najbardziej rozsądną lokalizacją 
wydają się być tereny wokół Słubic-
kiego Ośrodka Sportu i  Rekreacji. 
Zaprzestaniemy wydzierżawiania 
terenów miejskich na handel papie-
rosami czy stacje paliw, a środki po-
zyskiwane z  już wydzierżawionych 
nieruchomości gminnych przezna-
czymy na funkcjonowanie basenu.

Mariusz Olejniczak: Oczywiście, że 
jestem za budową basenu. Będzie to 
obiekt wielofunkcyjny, z  zapleczem 
gastronomicznym. Ponieważ koszt 
budowy będzie wysoki w  pierwszej 
kolejności chciałbym, żeby projekt 
objął basen wymiarowy, nieckę do 
nauki pływania i brodzik dla dzieci. 
Miejsce to trudna kwestia. Być może 
trzeba będzie rozejrzeć się za działką 
nie będącą własnością gminy. Będę 
szukał możliwości dofi nansowania 
budowy ze źródeł unijnych i  np. 
Ministerstwa Sportu. W razie braku 
wsparcia zbudujemy basen sami. 

Tomasz Pisarek: Jestem za budową 
basenu składającego się z pływalni, 
części rekreacyjnej (aquaparku) oraz 
sauny i spa. W mojej koncepcji usługi 
klasy premium (sauny, spa) mają 
pomóc fi nansować część basenową, 
która z  pewnością będzie defi cy-
towa. Chciałbym aby słubicki basen 
przyciągnął także gości zza Odry sta-
nowiąc konkurencję dla tego typu 
obiektów z  Eisenhuttenstadt i  Fur-
stenwalde. Koszt przedsięwzięcia 
szacuję na 25-30 mln zł. Niestety na 
budowę tego typu obiektów można 
obecnie uzyskać dofi nansowanie 
wyłącznie ze środków Ministerstwa 
Sportu i Turystyki (15-20%), a resztę 
gmina musi wyłożyć z własnej kasy. 
Uważam że przedsięwzięcie można 
będzie zrealizować w ciągu 5 lat, a ze 
względu na wielkość jedynym sen-
sownym miejscem na jego budowę 
są tereny SOSiR. 

Maja Pszczołowska-Mizerska: Je-
stem za budową basenu, służącego 
mieszkańcom w  każdym wieku, 
przy współudziale sąsiadów zza 
Odry i  z  wykorzystaniem środków 
unijnych. Musimy jednak realnie 
podejść do tematu. Zacznijmy od 
basenu – pływalni, miejsca, które 
będziemy mogli rozbudowywać 
w miarę możliwości i potrzeb. Sądzę, 
że najlepszym miejscem są okolice 
stadionu, jednak na chwilę obecną 
musiałabym zapoznać się z  doku-
mentami, by móc stwierdzić czy jest 
to możliwe.

3. Czy rozbudować cmentarz 
w  Słubicach, co wiązałoby się 
z likwidacją części parku, czy jest 
w  Państwa ocenie miejsce, które 
nadawałoby się na nową nekro-
polię? 

Mariusz Dubacki: Wycinka drzew 
w parku nic nie da, chyba że zdecy-
dowalibyśmy się na jego całkowitą 
likwidację, na co mojej zgody nie 
będzie. Być może rozwiązaniem by-
łoby utworzenie nowego cmentarza 
na terenach pomiędzy strefą eko-
nomiczną i  linią kolejową a  Szosą 
Rzepińską. Musiałoby się to wiązać 
ze zróżnicowaniem cen za miejsca 
na pochówek na obu nekropoliach 
i  komunikacją miejską, darmową 
przynajmniej dla osób starszych.

Mariusz Olejniczak: Konsultacje 
społeczne pokazały, że zdecydowana 
większość osób, które wzięły w nich 
udział, chce rozbudowy istnieją-
cego cmentarza. Nowa lokalizacja 
czy rozbudowa cmentarza to trudny 
temat, z  którym trzeba będzie się 
zmierzyć. Na pewno trzeba zinwen-
taryzować starą część cmentarza, 
bo jest tam przestrzeń do wykorzy-
stania. Niewątpliwie godna uwagi 
jest rozbudowa kolumbarium.

Tomasz Pisarek: W  sprawie bu-
dowy nowej nekropolii odbyły się 
konsultacje społeczne, z których wy-
nika, że mieszkańcy są przeciwko ta-
kiemu rozwiązaniu. Z  jednej strony 
trzeba uszanować tak wyrażoną 
wolę mieszkańców, z  drugiej zaś 
nie można wycinać bez końca tak 
cennego starodrzewu, którym zale-
siony jest park przy ul. Sportowej. 
W  dłuższej perspektywie nie da się 
od tematu drugiej nekropolii uciec, 
a o jej lokalizację także warto zapytać 
mieszkańców. 

Maja Pszczołowska-Mizerska: 
Uważam, że zamiast rozbudowywać 
cmentarz i likwidować część parku, 

należy skupić się na znalezieniu 
nowej lokalizacji i  trzeba zacząć 
robić to już teraz, gdyż jest to proces 
długotrwały. Na chwilę obecną 
przychyliłabym się do rozbudowy 
kolumbarium, a także do tworzenia 
kwater na wzór cmentarzy śród-
ziemnomorskich. Są to pomysły do 
konsultacji z mieszkańcami.

4. Jeśli starania o budowę obwod-
nicy miasta nie przyniosłyby re-
zultatu, co byście Państwo zrobili? 

Mariusz Dubacki: To, że dzia-
łania w  sprawie obwodnicy nie 
przyniosły rezultatu widać gołym 
okiem. Obwodnicy nie mamy 
i  słowo „jeśli” zawarte w  pytaniu 
jest nieodpowiednie. Należy roz-
począć od studium uwarunkowań 
środowiskowych, przeznaczyć na to 
środki z  budżetu gminy, rozpocząć 
 współpracę w  Generalną Dyrekcją 
Dróg Krajowych i  Autostrad. Ob-
wodnicę należy wychodzić w mini-
sterstwach, a jeśli to nie przyniesie 
rezultatów, to należy zmobilizować 
mieszkańców do protestów i stanąć 
u ich boku.

Mariusz Olejniczak: Nie za-
kładam, że budowa obwodnicy się 
nie uda. Lobbing, rozmowy i współ-
praca z jednostkami za to odpowie-
dzialnymi – tym będę się zajmował. 
W  pierwszej kolejności wrócę do 
rozmów z  GDDKiA o  możliwości 
partycypacji w kosztach wykonania 
studium technicznego - ekonomicz-
nego - środowiskowego inwestycji. 
Zwrócę się do rady o przeznaczenie 
środków na ten cel. Nawet kosztem 
innych przedsięwzięć. Ten temat bę-
dzie realizowany na bieżąco, konse-
kwentnie, aż w końcu przyniesienie 
pożądany rezultat. Nie może się nie 
udać.

Tomasz Pisarek: Głównym pro-
blemem Słubic są korki tworzące 
się przez ruch graniczny. Dlatego 
chciałbym wskrzesić ideę budowy 
drugiego mostu łączącego nas 
z  Frankfurtem, tzw. Mostu Północ-
nego. To pozwoliłoby na wypro-
wadzenie znacznej części ruchu 
z  centrum. Oczywiście obwodnica 
jest koniecznym elementem cało-
ściowego uregulowania ruchu ko-
łowego w  mieście i  trzeba się o  nią 
starać „do skutku”, nie zważając na 
chwilowe niepowodzenia. 

Maja Pszczołowska-Mizerska: 
Mieszkańcy muszą być świadomi 
tego, iż do 2025 roku obwod-
nica u  nas nie powstanie, a  przez 

ostatnie 8 lat w tym temacie nie zro-
biono nic. Mimo to będę od samego 
początku lobbować na jej rzecz. 
Jednocześnie postaram się odciążyć 
nasze miasto od ruchu samochodo-
wego poprzez zrobienie tzw. „małej 
obwodnicy”. Należy także pomyśleć 
o  przepustowości drogi krajowej 
w  kierunku Zielonej Góry, której 
natężenie ruchu bywa bardzo duże 
i uciążliwe.

5. Jaki macie Państwo pomysł na 
współpracę Słubic i  Frankfurtu? 
Jakie konkretnie projekty byście 
forsowali?

Mariusz Dubacki: Projekty infra-
strukturalne to po pierwsze, w  tym 
budowa ścieżek rowerowych i połą-
czenie ich ze ścieżkami u naszego są-
siada. Poza tym współpraca między 
szkołami podstawowymi, tworzenie 
klas partnerskich, integracja dzieci 
i  młodzieży oraz wspólne wyjazdy 
wakacyjne, to wszystko w  ramach 
programów unijnych.

Mariusz Olejniczak: Współpraca 
Słubic i Frankfurtu? Z tego jesteśmy 
znani i te dobre kontakty trzeba pie-
lęgnować. Będę wspierał wszelkie 
aktywności współpracy: wspólne 
imprezy, naukę języka sąsiada, wy-
darzenia sportowe, projekty inwe-
stycyjne. Jestem za powstaniem 
szkoły polsko – niemieckiej i wpro-
wadzeniem w  naszych szkołach ję-
zyka niemieckiego jako drugiego, 
obowiązkowego języka obcego. 
 
Tomasz Pisarek:  Moim priory-
tetem jest rozpoczęcie prac nad 
budową drugiego mostu oraz po-
zyskaniem – w  kolejnym rozdaniu 
środków pomocowych – dofi nan-
sowania do rekreacyjnego zagospo-
darowania promenady przy moście 
i  portu rzecznego. Chciałbym także 
rozpocząć systematyczną współ-
pracę w  zakresie ochrony zdrowia 
i transgranicznego ratownictwa me-
dycznego.

Maja Pszczołowska-Mizerska: 
Jak wspomniałam wcześniej, 
wspólna budowa basenu. Uważam, 
iż świetnie można także zorgani-
zować współpracę seniorów, np. po-
przez warsztaty kulinarne, bądź też 
inne pomysły, które zacni seniorzy 
sami zaproponują. Postawiłabym 
także na rozwój kontaktów między 
naszymi szkołami. Zdecydowanie 
należy utrzymać wszystkie wyda-
rzenia, które są wspólnie organizo-
wane i  angażują mieszkańców obu 
miast. 

Mariusz 
Dubacki

Mariusz 
Olejniczak

Maja 
Pszczołowska-Mizerska

Tomasz 
Pisarek
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Chcesz głosować w wyborach? Przeczytaj!
Osoby zamieszkałe w  Słubicach, które nie mają w  gminie meldunku 
będą mogły wziąć udział w wyborach samorządowych pod warunkiem, 
że przyjdą do Urzędu Miejskiego i złożą wniosek o dopisanie do stałego 
rejestru wyborców. Muszą to zrobić najpóźniej do 16 października. 

Zmiana miejsca głosowania w obwodzie nr 11!
Informujemy, że mieszkańcy obwodu nr 11(ul. Akademicka, Bohaterów Warszawy, Piłsudskiego, Konstytucji 3 
Maja od nr 67 do końca, Grabarskiego oraz Wojska Polskiego od nr 1 do 50 i od nr 120 do końca) w wyborach sa-
morządowych, które odbędą się 21 października 2018 roku, będą mogli głosować w lokalu wyborczym w przed-
szkolu samorządowym nr 4 Krasnal Hałabała przy ul. Bohaterów Warszawy 8, a nie jak dotychczas w żłobku.

Gdzie i kiedy głosujemy? 
Pierwsza tura wyborów samorządowych odbędzie się w niedzielę 21 października 2018 r. Lokale wyborcze będą 
czynne od 7.00 do 21.00. Drugą turę zaplanowano na 4 listopada . 

Nr obwodu 
głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

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

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach, 
aleja Niepodległości 23

2 Słubice, ulice: Kilińskiego, Kochanowskiego, Wandy, Wodna Szkoła Podstawowa nr 3 w Słubicach, Kilińskiego 8

3
Słubice, ulice: 1 Maja, Adama Asnyka, aleja Młodzieży Polskiej, Dąbrówki, 
Jedności Robotniczej, Konopnickiej, Kościuszki, Mirosławskiego, 
plac Frankfurcki, Wrocławska

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

Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

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

Przedszkole Samorządowe nr 1 w Słubicach, 
ul. Kopernika 62

Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

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

Szkoła Podstawowa nr 1 w Słubicach, 
Wojska Polskiego 1

Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

6 Słubice, ulice: Daszyńskiego, osiedle Słowiańskie, plac Sybiraków, Słowackiego
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 
w Słubicach, ul. Jedności Robotniczej 18

Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

7 Słubice, ulice: Podchorążych, Reja, Słowiańska, Żeromskiego Przedszkole Samorządowe nr 3 w Słubicach, ul. Podchorążych 3

8 Słubice, ulice: Paderewskiego, Sienkiewicza Zespół Szkół Technicznych w Słubicach, aleja Niepodległości 13

9
Słubice, ulice: Bolesława Krzywoustego, Jana III Sobieskiego, Kanałowa, 
Kazimierza Wielkiego, Królowej Jadwigi, Krótka, Narutowicza, plac Bohaterów, 
Stanisława Augusta Poniatowskiego, Stefana Batorego, Władysława Łokietka, 
Zygmunta I Starego, Żwirki i Wigury

Przedszkole Samorządowe nr 2, 
Narutowicza 17

Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

10 Słubice, ulice: plac im. Jana Pawła II, plac Przyjaźni, plac Wolności, Seelowska
Gimnazjum nr 1 w Słubicach, ul. Wojska 
Polskiego 1

Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

11
Słubice, ulice: Akademicka, Bohaterów Warszawy, Józefa Piłsudskiego, 
Konstytucji 3 Maja, od nr 67 do końca, Mariana Grabarskiego, 
Wojska Polskiego, od nr 1 do nr 50, od nr 120 do końca

Przedszkole Samorządowe nr 4, 
Bohaterów Warszawy 8

Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

12
Słubice, ulice: Kazimierza Jagiellończyka, Konstytucji 3 Maja, od nr 1 do nr 66, 
Mieszka I, osiedle Świerkowe, Piska, Staszica, Wincentego Witosa, 
Władysława Jagiełły

Gimnazjum nr 2 w Słubicach, ul. Wojska Polskiego 38

13

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

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

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

Świetlica Wiejska w Drzecinie Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

15 Sołectwa: Kunice, Rybocice, Świecko. Świetlica Wiejska w Rybocicach

16 Sołectwo Kunowice Szkoła Podstawowa w Kunowicach

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

Reklama
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Dobry Start? 
OPS przyjmuje 
wnioski

Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach 
przypomina mieszkańcom o możliwości 
składania wniosków na świadczenie „Dobry 
Start”. W ramach rządowego programu 300 
złotych przysługuje każdemu uczącemu się 
dziecku bez względu na dochody w ramach 
jednorazowego świadczenia. 

Strażacy dzięki pomocy 
gminy dostali nowe auto

40 tys. zł, z budżetu gminy, przekazał samorząd Komendzie Powia-
towej Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach dzięki czemu strażacy 
mogli kupić nowiutkiego Forda Tourneo Courier do szybkiego reago-
wania. Auto, jest wyposażone w nowoczesny sprzęt, który uspraw-
ni ich pracę. Burmistrz Tomasz Ciszewicz przekazał ofi cjalnie, 1 paź-
dziernika, komendantowi PPSP Wojciechowi Śliwińskiemu, kluczyki 
do samochodu. 

Roman Siemiński 
to Pasjonat Sportowej 
Polski

26 września 2018 r., w Polskim Komitecie Olimpijskim w Warszawie, 
odbyła się gala Sportowa Polska 2018. Wśród laureatów znalazł się 
wiceburmistrz Słubic Roman Siemiński. 

Auto, o które wzbogacili się strażacy, 
wykorzystywane będzie m.in. w sy-
tuacjach gdy trzeba zlikwidować 
wyciek niebezpiecznych substancji. 
Posiada na wyposażeniu m.in. ma-
teriały do szybkiego uszczelniania 
zbiorników, detektor chloru, sprzęt 
do zabezpieczenia studzienek ka-
nalizacyjnych, kamerę wziernikową 
niezbędną w sytuacjach gdy do wy-
cieku dochodzi w miejscach trudno 
dostępnych. 

Gmina sfi nansowała zakup sa-
mochodu w  połowie, drugą część 
pozyskano w  ramach projektu sfi -
nansowanego przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska 
i  Gospodarki Wodnej w  Zielonej 
Górze.- Nie pierwszy raz gmina po-
maga strażakom w różnego rodzaju 
zakupach, ale nie mam wątpliwości, 
że warto to robić, bo chodzi przecież 
o  bezpieczeństwo naszych miesz-
kańców - mówił burmistrz Tomasz 
Ciszewicz.  

(beb)
Komendant PPSP Wojciech Śliwiński podziękował burmistrzowi Tomaszowi Ciszewi-

czowi i radnym za pomoc w zakupie auta.  
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Dla kogo wsparcie? 
Świadczenie „Dobry Start” przysłu-
guje raz w roku dzieciom, do 20 roku 
życia, rozpoczynającym rok szkolny. 
W przypadku dzieci niepełnospraw-
nych, które się uczą, granica wieku 
jest 24 lata. Co ważne, rodzina może 
liczyć na wsparcie niezależnie od po-
siadanego dochodu. O  świadczenie 
mogą ubiegać się także rodzice, 
którzy pracują za granicą, ale ich 
dzieci uczą się w polskich szkołach.

Jak dostać świadczenie 
„Dobry Start”? 
Aby otrzymać wsparcie, należy 
złożyć wniosek. Może to zrobić 
mama lub tata dziecka, opiekun 
prawny lub opiekun faktyczny 
dziecka, a w przypadku dzieci prze-
bywających w pieczy zastępczej - ro-
dzic zastępczy, osoba prowadząca 
rodzinny dom dziecka lub dyrektor 
placówki opiekuńczo-wychowaw-
czej.

Gdzie złożyć wniosek? 
Wnioski o  świadczenie są przyjmo-
wane i  realizowane przez te same 

instytucje, które realizują obecnie 
świadczenie wychowawcze w  ra-
mach programu „Rodzina 500+”. 
Chodzi tu o  ośrodek pomocy spo-
łecznej właściwy dla miejsca za-
mieszkania rodzica ubiegającego się 
o wyprawkę na dziecko.

Kiedy złożyć wniosek? 
Wniosek można składać online za 
pomocą portalu empatia.mrpips.
gov.pl oraz poprzez bankowość 
elektroniczną. Można je też składać 
osobiście w  ośrodku pomocy spo-
łecznej. 300 Plus nie wlicza się do 
dochodu!

Świadczenie „Dobry start” jest 
zwolnione od podatku. Nie podlega 
egzekucji ani wliczeniu do dochodu 
przy ustalaniu prawa do świadczeń 
z  innych systemów wsparcia. 300 
Plus nie dostaną dzieci w przedszko-
lach i  zerówkach! Świadczenie nie 
przysługuje na dzieci uczęszczające 
do przedszkola oraz te realizujące 
roczne przygotowania przedszkolne 
w  tzw. zerówce w  przedszkolu lub 
szkole. 

Źródło: OPS w Słubicach

Podczas sesji rady miejskiej, 27 wrze-
śnia, dyrektor Słubickiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji Ryszard Chustecki 
przekazał tę informację radnym pod-
kreślając, że to właśnie na wniosek 
SOSiRu, słubickich klubów spor-
towych i  wielu osób uhonorowano 
R. Siemińskiego. 

Wyróżnienie wręczyli R. Siemiń-
skiemu w  Warszawie m.in. prezes 
Klubu Sportowa Polska Marek 
Zdziebłowski i olimpijczyk Andrzej 
Supron. W okolicznościowej publi-
kacji wydanej przez Klub Sportowa 
Polska, w  której przybliżono syl-
wetki laureatów konkursu można 
przeczytać m.in., że wiceburmistrz 
Słubic uporządkował strategię 
rozwoju sportu w  gminie, koordy-
nował ważne inicjatywy sportowe, 
a  dzięki współpracy m.in. z  Pol-
skim Związkiem Lekkiej Atletyki, 
Polskim Związkiem Piłki Ręcznej, 
Polskim Związkiem Piłki Nożnej 
i Lubuską Rada Olimpijską w Słubi-
cach odbywają się prestiżowe wyda-
rzenia sportowe, m.in. Mistrzostwa 
Polski KZ LZS w lekkiej atletyce czy 
Ogólnopolski Mityng Otwarcia Se-
zonu w  Lekkiej Atletyce. W  skali 

roku w  Słubicach organizowanych 
jest ponad 100 imprez, w  któ-
rych łącznie bierze udział 30 tys. 
osób. - Słubice sportem stoją i stać 

powinny – podkreśla Roman Sie-
miński i  dodaje , że sport to także 
jego pasja. 

(beb)
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Do pamiątkowego zdjęcia stanęli z laureatem także olimpijczyk Andrzej Supron i dy-

rektor Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Ryszard Chustecki. 

Wiemy już co 
szkoły zaproponują 
uczniom w ramach 
dodatkowych zajęć

50 tys. zł, z budżetu Gminnego Programu 
Profi laktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Nar-
komanii, przeznaczy w tym roku szkolnym 
magistrat na zajęcia pozalekcyjne w szko-
łach. Jest w czym wybierać! 

Piotr Dmuchowski zaprosi na swoje 
zajęcia fanów piłki nożnej, Marlena 
Pniewska nauczy jogi, a Piotr Janoś 
gry w  szachy. O  „Rowerowy zawrót 
głowy!” przyprawi swoich uczniów 
Andżelika Szczerbo, a  z  Alicją 
Barszcz młodzi będą poznawać 
mowę sąsiada. Małgorzata Weiser 
- Mierzwiak poprowadzi zajęcia 
muzyczne „DOREMIFA”, Tatiana 
Uwarkin „Plastyczne przygody z kre-
atywną jedynką”, a  Dorota Bąbka 
„Akademię teatralną”. Kolejny rok 
z rzędu Iwona Chruścińska zaprasza 

na „Wolontariat w  cyrku FUN- 
ATYCY”, Sara Herman otwiera „Gim 
– Art”, a  Jacek Trojan uczyć będzie 
gry w  tenisa stołowego. W  sumie 
będzie w tym roku 18 różnych kółek 
zainteresowań, a  ich wyboru, 20 
września 2018 r., dokonała komisja 
w  składzie: Roman Siemiński, Za-
stępca Burmistrza Słubic, Jolanta 
Skręty, Dyrektor Zespołu Admini-
stracyjnego Oświaty w  Słubicach 
i  Sabina Matkowska, Kierownik 
Biura Spraw Społecznych. 

(beb)
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Anna Panek-
Kusz z Nagrodą 
Kulturalną  

21 września 2018 roku, w Teatrze Lubuskim 
w Zielonej Górze, marszałek województwa 
lubuskiego Elżbieta Anna Polak uhonoro-
wała osoby, które mają wybitne osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości artystycznej, upo-
wszechniania i ochrony kultury, wspierają 
i promują życie kulturalne regionu. 

Licealiści z ULO dają 
darmowe korepetycje

Uwaga uczniowie podstawówek! Macie problemy z zadaniami do-
mowymi, nie radzicie sobie z materiałem? Uczniowie Uniwersytec-
kiego Liceum Ogólnokształcącego czekają na was. Dwa razy w tygo-
dniu udzielają darmowych korepetycji ze wszystkich przedmiotów. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska przyjmuje już wnioski 

Dofi nansują 
wymianę 
starego pieca

W ramach rządowego programu Czyste Po-
wietrze właściciele domów jednorodzinnych 
mogą ubiegać się o dofi nansowanie na ter-
momodernizację budynków: ich ocieplenie, 
wymianę okien czy wymianę starego, wy-
soko-emisyjnego kotła grzewczego. Wyso-
kość dofi nansowania zależeć będzie od za-
robków wnioskodawcy. 
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 O dofi nansowanie mogą się ubiegać 
osoby fi zyczne, które są właści-
cielami lub współwłaścicielami 
domów jednorodzinnych lub osoby, 
które posiadają zgodę na rozpo-
częcie budowy. Dofi nansowanie 
w  programie Czyste Powietrze uzy-
skać można m.in. na: wymianę sta-
rych źródeł ciepła oraz zakup wraz 
z montażem nowych, spełniających 
kryteria programu, wymianę okien 
i  drzwi, montaż lub modernizację 
instalacji centralnego ogrzewania, 
docieplenie budynku, montaż wen-
tylacji mechanicznej z  odzyskiem 
ciepła czy instalację odnawialnych 
źródeł energii.

Do końca roku 2018 można się 
ubiegać o  dofi nansowanie między 
30 a 90 proc. kosztów kwalifi kowa-
nych inwestycji, a od 1 stycznia 2019 
dofi nansowanie wyniesie między 
40 a  90 proc., a  30 proc. dotacja 
zmieni się w ulgę podatkową.

Ważne są jednak progi dotacji, 
uzależnione od dochodów uzyski-
wanych miesięcznie w  przeliczeniu 
na jedną osobę w  rodzinie. Dotację, 
do 90 proc. kosztów inwestycji, może 
uzyskać rodzina, w której dochód na 
jedną osobę wynosi do 600 zł (po-
życzka przy takich dochodach może 
wynieść do 10 proc.). 80 proc. dotacja 
przysługuje rodzinom z  dochodem 
601-800 zł na osobę (pożyczka do 
20 proc.). W  przypadku dofi nan-

sowania do 70 proc. dochód na 
osobę określony został między 801 
zł a 1000 zł (przy takich dochodach 
pożyczka może wynieść do 30 proc.). 
Do 60 proc. dotacji przysługuje ro-
dzinie z dochodem na osobę między 
1001 a 1200 zł (pożyczka do 40 proc). 
Rodziny, w których dochód na osobę 
wynosi 1201- 1400 zł mogą otrzymać 
do 50 proc. dotacji (pożyczka do 50 
proc.), te, w  których dochód waha 
się od 1401 do 1600 zł – do 40 proc. 
dotacji (do 60 proc. pożyczki), a przy 
dochodzie powyżej 1600 zł – kwota 
dotacji może wynieść do 30 proc. , 
a pożyczki do 70 proc.

Program Czyste Powietrze będzie 
realizowany w latach 2018-2029. Na 
fi nansowanie programu w  formie 
dotacji przeznaczono 63,3 mld zło-
tych, a w formie pożyczek 39,7 mld 
złotych. Jak informuje Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w  Zielonej Górze, 
który ogłosił nabór wniosków, Pro-
gram Priorytetowy Czyste Powietrze 
pozwoli zmniejszyć ilość zużywanej 
energii cieplnej i  przeniesie też re-
alne oszczędności fi nansowe. Zyska 
na tym również środowisko, dzięki 
ograniczeniu emisji pyłów, gazów 
cieplarnianych i innych substancji.

Wnioski w  formie elektronicznej 
są do pobrania na stronie WFOŚiGW 
w Zielonej Górze. 

(beb)  

To pierwszy pomysł na działalność 
Szkolnego Klubu Wolontariusza, 
jaki w  szkole działa niemal od po-
czątku, bo od połowy września. 
Uczniów pod swoje skrzydła wziął 
Sektor 3 Słubice, prowadzony przez 
Fundację na rzecz Collegium Po-
lonicum i  zachęca ich do udziału 
w różnych akcjach.

– Mamy wiele pomysłów i planów, 
także na pewno będzie jeszcze 
o nas słychać – mówi Katarzyna Ko-
chańska z  fundacji. Uczniowie po 
pierwsze postanowili wykorzystać 
do pomocy siebie samych – i  swoją 

wiedzę. – Chcemy pomóc młod-
szym, dzielić się tym, co wiemy 
i  umiemy – mówią Julia i  Agata. – 
Chętnie pomożemy dzieciom, żeby 
rodzice nie martwili się, że sobie nie 
radzą – dodaje Maryla.

Kiedy wspólnie zebrali swoje siły 
okazało się, że korepetycje mogą 
dawać ze wszystkich przedmiotów: 
z  matematyki (najwięcej chętnych), 
angielskiego, przyrody, ale również 
fi zyki i  niemieckiego. Zapraszają 
tych, którzy czegoś nie rozumieją, 
ale też np. byli chorzy i muszą nad-
gonić materiał, albo chcą dobrze 

przygotować się do sprawdzianu czy 
kartkówki.

– Gwarantujemy miłą atmosferę, 
dobrze spędzony czas, naukę po-
przez zabawę oraz zmobilizowanie 
waszego dziecka do nauki. Posta-
ramy się, żeby nie było nudno – obie-
cują licealiści.

Korepetycji udzielają dwa razy 
w tygodniu: w środy o 14.45 i piątki 
o  12.35 w  Collegium Polonicum. 
Zgłoszenia chętnych przyjmuje se-
kretariat ULO, tel. 618-296-838. 

Źródło: Fundacja na rzecz 
Collegium Polonicum 
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- Niezmiernie mi miło, że ktoś 
zauważył, nominował a  kapituła 
nagrodziła - skomentowała Anna 
Panek-Kusz, która w  Słubickim 
Miejskim Ośrodku Kultury pro-
wadzi uznaną w  Polsce galerię 

OKNO. Jest też jednym z kuratorów 
międzynarodowego festiwalu lA-
biRynT, który jesienią odbywa się 
w  Słubicach i  gości artystów z  ca-
łego świata. 

(beb)

Licealiści w roli korepetytorów świetnie się sprawdzają. W dodatku szerzą też ideę wolontariatu. 
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Jak
współpracować 
nad Odrą?

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum 
działająca na zlecenie gminy Słubice oraz 
miasta Frankfurt nad Odrą serdecznie za-
prasza na kolejne spotkanie Polsko-Nie-
mieckiej Sieci Organizacji Pozarządowych, 
które odbędzie się 18 października 2018r. 
o godz. 16.30 w Polsko-Niemieckim Punkcie 
Współpracy na rzecz Seniorów przy Slubicer 
Str. 8 we Frankfurcie. 

Słubicka drużyna pokazała moc!
W końcówce września odbył się XXVI Ogólnopolski Rajd Górski Służb Mundurowych Resortu Spraw Wewnętrznych 
w Murzasichle. Wzięło w nim udział około 450 osób z całej Polski, a 37 drużyn zgłosiło swój akces do rywalizacji. W tym 
drużyna ze Słubic, która reprezentowała Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych koło w Słubicach i promo-
wała Gminę Słubice. Relację z tego wydarzenia przygotowała radna Krystyna Baczyńska, która wzięła udział w rajdzie.

Ten teatr czaruje dzieci
4 i 5 listopada we frankfurckim Forum Kleista będzie okazja obejrzeć 
niezwykłe przedstawienie dla polskich i niemieckich dzieci. Z go-
ścinnym występem przyjedzie nad Odrę Teatr UBS ze Schwedt, który 
zaprezentuje „Karła Długonosego”, baśń Moniki Radl na motywach 
bajki Wilhelma Hauff a. To ciekawa oferta dla dzieci od 6 lat, grup 
szkolnych i dla rodzin. 

Będzie to kontynuacja pracy, która 
realizowana była podczas dwu-
dniowego wyjazdu warsztatowego. 
Zastanowimy się również nad kon-
kretnymi, wspólnymi, słubicko 
– frankfurckimi projektami, które 
mogłaby realizować Sieć w  2019 

Każda konkurencja była od-
powiednio punktowana. Aby 
zdobyć punkty drużyna mu-
siała przejść trzy trasy, któ-
rych długość wynosiła średnio 
około 15 km dziennie po gó-
rach. Na trasie rozstawione 
były punkty kontrolne, w  któ-
rych należało zarejestrować 
swoją obecność i  mieć odpo-
wiednio wyposażoną apteczkę 
pierwszej pomocy oraz wła-
snoręcznie wykonany propor-
czyk drużyny . Oprócz tego 
należało wykazać się umiejęt-
nościami strzelania do tarczy 
z pneumatycznej broni długiej 
i  krótkiej, łuku, gry w  darta 
oraz wiadomościami o terenie, 
na którym odbywał się rajd, 
ułożyć i  zaśpiewać piosenkę 
rajdową z  elementami wyda-
rzeń na rajdzie.

Drużyna o nazwie „Sfora Słu-
bice” w  składzie: Zygmunt Ma-
gniewski – kierownik drużyny, 
Teresa Magniewska, Krystyna 
i Ryszard Baczyńscy , Maria Ber-
gandy, Maria i  Hubert Kosiccy, 
Halina Piwko, Elżbieta i  Sta-
nisław Przybylscy, w  ogólnej 
klasyfi kacji zajęła drugie 
miejsce i  została uhonoro-
wana pucharem ufundowanym 
przez Komendanta Głównego 
Straży Granicznej, a  Zygmunt 
Magniewski zdobył pierwsze 
miejsce w  darta. Rywalizacja 
drużyn, jak i  cały pobyt prze-
biegał w  przyjaznej, życzliwej 
i  sportowej atmosferze. Puchar 
ufundowany przez Burmistrza 
Słubic Tomasza Ciszewicza zo-
stał wręczony przez Zygmunta 
Magniewskiego drużynie 
„EMERKI” z Opola.  

REDAKCJA
Wydawca: 
Słubicki Miejski Ośrodek Kultury; 
e-mail: gazeta@slubice.pl 
ISSN: 1426-5699
Redaktor naczelna: Beata Bielecka
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Skład: Piotr Korski
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Na scenie wystąpią zarówno nie-
mieccy, jak i  polscy aktorzy. Przed-
stawienie zostało przygotowane 
tak, by dzieci z  Polski mogły bez 
przeszkód śledzić fabułę baśni. Od 
premiery w  listopadzie 2017 roku 
baśń „Karzeł Długonos„ obejrzało 
w  Schwedt 16500 dzieci, w  tym 
ponad 5000 z Polski.

Baśń o  Jakubie zamienionym 
w  karła i  o  pięknej Mimi zamie-

nionej w  gęś, to jedna z  najbar-
dziej popularnych bajek Wilhelma 
Hauff a. Zawiera cudowną mie-
szankę elementów baśniowych i re-
alistycznych, co daje najmłodszym 
widzom możliwość przeżycia trzy-
mającego w  napięciu widowiska. 
Przedstawienie trwa ok. 110 minut 
łącznie z przerwą.

Bilety zamawiać można mailem 
(ticket@muv-ff o.de) lub telefo-

nicznie (kasa biletowa: 49 335 40 
10-120). UWAGA: Przy rezerwacji 
biletów dla grup dzieci dokonanych 
przed 15.10.2018 r. obowiązuje spe-
cjalny rabat, a  cena biletu to 3,50 
euro od osoby. Przy rezerwacjach 
dla grup dokonanych po 15.10.2018 
r. cena biletu wynosi 5,00 euro odo 
osoby. Oferta dotyczy przedsta-
wienia w dniu 5.11.2018 r. 

(red) 

roku. Wiemy jak istotny jest ten 
temat na pograniczu polsko-nie-
mieckim i  jako NGO’sy mamy re-
alny wkład w  to, co się tu dzieje! 
Dlatego nie może Was zabraknąć!

Spotkanie poprowadzi Agata 
Fogel z Ośrodka Wsparcia Ekonomii 
Społecznej z Zielonej Góry. Dla przy-
byłych gości przewidziany jest po-
częstunek.

Cykl spotkań Sieci realizowany 
jest w  ramach projektu „Europej-
skie Modelowe Miasto Współpracy 
Transgranicznej Frankfurt nad Odrą 
& Słubice”. 

(red )
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Słubicka drużyna pokonała wiele drużyn, w których były osoby dużo młodsze od nich. 
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19.10.2018 piątek
15.15 Inauguracja 19. festiwalu lAbiRynT
 Sala kameralna Słubickiego Miejskiego 

Ośrodka Kultury
15.40 Otwarcie wystawy „Niedopowiedzenia” – kura-

tor: Jerzy Olek, autorzy: Elisa Asenbaum & Tho-
mas Stuck, Vince Briff a, Daisuke Iwamoto, Timo 
Kahlen, Wolf Kahlen, Jacek Kasprzycki & Tamara 
Sorbian, Anton S. Kehrer, Thomas Kellner, Bo-
gusław Michnik, Manfred Mohr, Floris M. Neu-
sűss, Jerzy Olek, Anna Panek-Kusz, Eunkyu Ryu, 
Rudolf Sikora, Berty  Skuber, Wojciech Sternak, 
Zdenĕk Stuchlik, Danae Syrrou, Birgit Wudtke, 
Naoya Yoshikawa 
Galeria „Okno” oraz pracownia plastyczna SMOK

16.20 Maciej Pazera – „Centy lion”
Studio fotografi czne

16.35 „Blue Notes” - COPYRIGHTberlin 
 (Patrick Huber & Ute Lindner)

Sala taneczna na II p. SMOK
17.00 Magnus von Stett en – „Malarstwo w instalacji”

Galeria Mała
17.20 Adam Czerneńko – „Przywidzenia”

Foyer SMOK
17.40 Albrecht Walter – „Chambre Subtil”

Sala konferencyjna SMOK
18.50 wykłady: 
 Birgit Wudtke – WWW-obrazy-kolaże autorstwa 

Birgit Wudke w  kontekście (post-) cyfrowej 
sztuki fotografi cznej

 Vince Briff a – „Stany pomiędzy” 
 fi lmy:
 Laura Jankowska – „W dżungli znaków”
 Jacek Kasprzycki, Tamara Sorbian – „Potęga 
 malarstwa”
 Mirosław Rajkowski – „Konkretna abstrakcja”

Sala kameralna SMOK
20.30 Koncert
 Flabbergasted Trees (Elo Masing – skrzypce, Al-

brecht Walter – klarnet, Thomas Michael Kum-
lehn – fl et), „Balls of Wool”
Sala kameralna SMOK

20.10.2018 sobota
 wyjazd autobusu o 9.00, 
 ul. Piłsudskiego 14 przy akademikach

9.30 Tomasz Fedyszyn – „Inside”
 Marek Poźniak, Janusz Tylman – „…od dołu do 

góry czyli tak w niebie, jak i na ziemi”
 „Tytuł byłby nadmiarem” – wystawa studentów 

i  absolwentów VI Pracowni Rzeźby UA w  Po-
znaniu oraz studentów Akademii Sztuk Pięknych 
w Braty sławie, kurator: Marcin Berdyszak, auto-
rzy: Marta Bosowska, Tomasz Drewicz, Magda-
lena Hoff a, Iwett a Tomaszewska, Marta Wyczół-
kowska, „Øleg&Kaśka” (Karolina Bieniek & Olgierd 
Nurowski)

 Izabela Sak – „Wartość” 
 Aleksandra Cząstka – „Coś co najbardziej poma-

ga mi na nadmiar, ale jeszcze nie zdradzę co”
 Jacek Fałdyna – akcent muzyczny 

Dolina Uradu
11.15 wyjazd autobusu do Frankfurtu
12.00 Robert Abst – „Send Receive” 

Główny Cmentarz Frankfurtu nad Odrą
13.00 Otwarcie wystawy uczestników „Akademii Fo-

tografi i i Multimediów lAbiRynT” – koordynator 
projektu: Michael Kurzwelly, wykładowcy: Ro-
bert Abst, Marcin Berdyszak, Michael Kurzwelly, 
Piotr Kucia, Anna Panek-Kusz
Uniwersytet Ludowy we Frankfurcie nad Odrą

15.15  Peter Aerschmann – „Koniec świata”
Brandenburskie Muzeum Sztuki Nowoczesnej, 
Frankfurt (Oder)

16.30  „Znaki czasów” – kurator: Rudolf Němeček, au-
torzy: Monika Šimek Fulková, Petr Moško, Rudolf 
Němeček, Zdeněk Stuchlík, Petr Šulc
Collegium Polonicum

17.00  Spektakl na podstawie tekstu Andrzeja K. Urbań-
skiego „oh!”, adaptacja i reżyseria: Marcin Czer-
wiński, głos: Orfeusz Jakubiszyn, ruch i dźwięki: 
Adam Cybulski, Marcin Czerwiński, Orfeusz Jaku-
biszyn, Produkcja: plaża.ciemnia (kontakt: fb) 

lAbiRynT 2018 - Program
19.00 wykłady:
 Dagmar Hugk, Magnus von Stett en – „Dziennik 

albański” 
 Kirsten Kött er – Site-specifi c Research Nature. 

Kevo Subarctic Research Institute Utsjoki
 Jerzy Olek – „Poty czki z innością”

Sala kameralna SMOK
20.30  „Książka zapomnianych słów” – poezja i taniec: 

Ewa Sonnenberg, akompaniament muzyczny: Ju 
Ghan (kontrabas) | Ju Ghan (Kontrabass) , fi lmy 
w  tle: „Ewa Sonnenberg w  poszukiwaniu Ka-
zuo Ohno po warsztatach tańca butoh Daisuke 
Yoshimoto” 

21.15  Wieczór w klubie Prowincja 

21.10.2018 niedziela
Dawna szkoła podstawowa przy Bischofstraße we 
Frankfurcie nad Odrą. Dojazd autobusem linii 983. 
Odjazd godzina 9:00 z pl. Bohaterów w Słubicach.

10.00 „Exodus” – wystawa studentów Państwowej Wyż-
szej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i  Teatralnej 
w Łodzi – kuratorzy: Marek Poźniak, Sara Mor, au-
torzy: Paulina Adaszek, Marta Janecka, Weronika 
Jędrzejczak, Monika Łuczak, Sara Mora, Aleksadra 
Pawłowska, Mieszko Saktura, Olga Samosionek, 
Aleksandra Słyż, Pola Sobuń, Marty na Strzelczyk, 
Piotr Zbierski

 „Brainstorming” – wystawa studentów wydziału 
scenografi i Akademii Sztuk Pięknych w Dreźnie – 
kuratorzy: Katharina Lewonig, Tobias Stengel, Jens 
Bütt ner, autorzy: Elisabeth Augustin, Laura Baschin, 
Julia Böhm, Lina Bollmann, Lea Flechtner), Anja 
Gast, Anna Gutmann, Lott e Hellweg, Ida Herrmann, 
Swantje Hinrichs, Britt a Karbach, Julia Kretzschmar, 
Wibke Löning, Sina Rieder, Anne Schleinitz, Fabian 
Tietz, Jakub Wicaz, Talitha Wolf, Luise Wolf, Viki 
Wolfram 

 „Syndrom” – wystawa studentów Wydziału Malar-
stwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szcze-
cinie – kuratorzy: Hanna Nowicka, Adrian Koler-
ski, autorzy: Paulina Bieniek, Piotr Bruch, Jagoda 
Dukiewicz, Maja Dynda, Nikola Gaszyńska, Natalia 
Keller, Marta Krysińska, Małgorzata Piskorska-Nie-
radka, Katarzyna Sokół-Kazior, Aniela Wesoły

 „Nadmiar czasu (solarygrafi a)” – wystawa studen-
tów kierunku technik multimedialnych Uniwer-
sytetu Śląskiego w Opawie – kurator: Martin Pe-
trásek, autorzy: Marie Bednářová, Arnoš Holan, 
Libor Kilnar, Martin Petrásek, Markéta Plevová, 
Jan Spisar 

 „Vacuum” – kurator: Martin Petrásek, autor: Jiří 
Dobrý 

 „Integrowanie nadmiaru” – kurator: Grzegorz 
Sztabiński, autorzy: Marek Domański, Aleksandra 
Fryc, Aleksandra Grzęda, Patrycja Lewandowska, 
Sławomir Lorenc, Tomasz Matuszak, Lesław Miś-
kiewicz, Maja Opałko, Gabriela Porada, Magdalena 
Samborska, Dorota Szczepaniak, Barbara Szew-
czyk, Grzegorz Sztabiński, Maciej Ziółkowski 

 Piotr Kucia – „Odrzucone”
 Mirosław Rajkowski – „Sztuka czysty ch pojęć”
 Michael Kurzwelly – „Nadmiar syndromów”
 Tanel Rander / Brivibas galerija – „Kret, większy 

niż kiedykolwiek do tej pory widziany”, arty ści: 
Anne-Liis Kogan, Eva Labotkin, Gundega Evelo-
ne & Andris Landaus, Marit Mihklepp & Edgars 
Rubenis

 Volkmar Köhler – „Kompost słowny”
 Justy na Miklasiewicz – „Zaopiekuj się mną, poko-

chaj mnie”
 Wojciech Sternak – „Laponia”
 Janusz Dąbkiewicz – „I photographed people who 

are photographing” 
 Iwo Wieczorek – „Nie za czytelnie”

13:30 Zakończenie Festiwalu lAbiRynT
Collegium Polonicum

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

Dolina Uradu

Główny Cmentarz Frankfurtu nad Odrą, 
Südring 59, Frankfurt (Oder)

Uniwersytet Ludowy we Frankfurcie 
nad Odrą, Gartenstraße 1, Frankfurt (Oder)
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Brandenburgisches Landesmuseum für moderne Kunst, 

Marktplatz 1, Frankfurt (Oder)
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Transvocale? Mnóstwo męskiego 
grania w damskim wykonaniu!

15 .

22.11.–24.11.2018 Frankfurt (Oder) Słubice

Akustyczna Kasia Kowalska, energetyczny Mikromusic, eklektyczna Daria Zawiałow, dream popowy Leski, klimatycz-
na MOA… to tylko część propozycji dla wielbicieli transVOCALE, Europejskiego Festiwalu Piosenki Autorskiej, który od-
będzie się od 22 do 24 listopada nad Odrą. 

15. urodziny transVOCALE będą 
wyjątkowe nie tylko ze względu na 
możliwość spotkania z  wybitnymi 
twórcami piosenki autorskiej, ale też 
dlatego, że po raz pierwszy niemal 
wszystkie koncerty odbędą się we 
frankfurckim Forum Kleista. – Gdy 
latem spłonęła część auli Collegium 
Polonicum, gdzie zaplanowaliśmy 
największe ze słubickich koncertów, 
przyjaciele z Frankfurtu od razu za-
proponowali, że użyczą nam wszyst-
kich swoich scen w  Forum Kleista 
– mówi dyrektor Słubickiego Miej-
skiego Ośrodka Kultury Tomasz 
Pilarski i  tam głównie zaprasza pu-
bliczność zainteresowaną propozy-
cjami SMOKa. – Mam cichą nadzieję, 
że będzie to przyczynek do tego, 
żeby słubiczanie, którzy nie byli 
jeszcze w  Forum Kleista, odwiedzili 
po raz pierwszy to miejsce – dodaje. 
Zachęca też do koncertów, bo jak 
mówi, będzie mnóstwo męskiego 
grania w  damskim wykonaniu. 
– Męskie Granie to festiwal, który 
jest rozpoznawalną marką w Polsce. 
Artyści są starannie dobierani i  my 
nie mamy oczywiście aspiracji, żeby 
z  nim konkurować, ale bacznie się 
przyglądamy, kogo ten festiwal pro-
muje i  staramy się dotrzymywać 
kroku tym trendom. Dlatego ar-
tyści z  Męskiego Grania goszczą 
na scenach transVOCALE, tak jak 
to było w  ubiegłym roku z  Brodką 
– mówi T. Pilarski. - W  tym roku 
też usłyszymy wykonawców, którzy 
wzięli udział w  Męskim Graniu 
– zapowiada.

Energetyczny głos 
i enerdowski bard 
Słubicko-frankfurcki festiwal 
otworzy m.in. Daria Zawiałow, 
która wystąpi na inauguracji 
w czwartek 22 listopada o 19.30. Za-
debiutowała w  2016 roku w  Opolu 
piosenką „Malinowy Chruśniak". 
Udział w  konkursie Debiuty był 
dla niej przełomem. – Bardzo 
mocny przekaz, energetyczny głos, 
świetne aranżacje, inteligentne 
teksty… Zawiałow jest na początku 
drogi artystycznej, ale jestem 
pewny, że wiele na polskiej scenie 
muzycznej osiągnie – podkreśla dy-
rektor SMOKa. Opowiada też o nie-

mieckim zespole, który wystąpi po 
jej koncercie. To Schauspielbrigade 
(Teatralna Brygada), która zapre-
zentuje utwory Gerharda Gunder-
manna, ikony piosenki niemieckiej 
sprzed upadku muru berlińskiego. 
Tworzący w  NRD Gundermann 
był jednym z  nielicznych artystów 
enerdowskich, którzy wyrażali się 
krytycznie wobec systemu poli-
tycznego NRD i dawali temu wyraz 
w  swoich piosenkach. Kompono-
wane przez niego utwory są często 
utrzymane w  melancholijnym 
tonie, dotykają m.in. tematów waż-
nych: życia, śmierci, umierania. 

Polski piątek w Forum Kleista
Piątek 23 listopada to na transVO-
CALE dzień polski. W Kleist Forum, 
o  19.30, jako pierwszy wystąpi ze-
spół MOA, o  którym krytycy mu-
zyczni piszą, że to „nowy odcień 
delikatności na polskiej scenie 
indie”. Dzięki swojej oryginalności, 

wrażliwości, pięknej muzyce i  cie-
płemu głosowi wokalistki Marty 
Fitowskiej, zespół zdobył uznanie 
opolskiego jury w  konkursie «De-
biuty 2017», a  publiczność po-
kochała ich m.in. za utwór „Ile 
udźwignie niebo”. 

O  20.30 rozpocznie się koncert 
Kasi Kowalskiej, gwiazdy tegorocz-
nego festiwalu, która zaprezentuje 
we Frankfurcie akustyczną wersję 
swojego programu. Po niej publicz-
ność będzie miała do wyboru dwie 
polskie propozycje. O 22.00 w foyer 
Forum Kleista wystąpi grupa Mikro-
music, która w  perfekcyjny sposób 
łączy piękne melodie, kunszt warsz-
tatowy oraz wspaniałą koncertową 
energię. Piosenki: „Synu”, „Jak mi 
się nie chce”, „Takiego chłopaka” są 
przebojami, które święcą triumfy 
w  radiu i  telewizji. W  tym samym 
czasie (22.00) na scenie studyjnej 
Forum Kleista będzie można posłu-
chać Herbert Piano Trio, polskiej 

grupy która we Frankfurcie za-
prezentuje m.in. utwór „Elegia na 
odejście pióra atramentu lampy” do 
tekstów Zbigniewa Herberta i  mu-
zyki Szymona Godziemby. 

Z  polskich artystów podczas te-
gorocznego transVOCALE usły-
szymy też m.in. artystę o  pseudo-
nimie Leski, który wystąpi w  so-
botę o  20.00 w  sali kameralnej 
Słubickiego Miejskiego Ośrodka 
Kultury. – Leski to artysta, którego 
utwory przypominają senne ma-
rzenia, uwodzą ciepłym głosem 
wokalisty i powtarzalnością rytmu. 
Koncertował z  Edytą Bartosiewicz, 
występował na Męskim Graniu – 
zachwala T. Pilarski. - W  sobotę 
zapraszamy też do SMOKa na kon-
cert Kraków Street Band. Grupa 
zgrabnie balansuje między nowo-
czesnym folkiem, jazzem i  blu-
esem i  przy tej muzyce można się 
świetnie bawić – zachęca dyrektor 
ośrodka kultury. 

We Frankfurcie muzyka świata 
W  sobotę warto się też wybrać 
do Frankfurtu na koncert (21.30) 
Edgara Knechta, który wraz ze 
swoim wirtuozowskim trio, za-
grają z  pieśniarzem i  syryjskim 
pianistą Aehamem Ahmadem. 
Muzyk przykuł międzynarodową 
uwagę swoją grą na pianinie 
w  obozie niedaleko Damaszku. 
W Niemczech, w 2015 r. przyznano 
mu Nagrodę Beethovena dla Praw 
Człowieka. O  22.30 Felix Shinder 
i  jego zespół zabiorą publiczność 
w świat muzyki klezmerskiej i po-
pularnych „bandyckich” pieśni 
z  ich rodzinnej Odessy, a  o  23.30 
szansonista Thomas Romberg 
oraz pianista Søren Gundermann, 
zaprezentują publiczności swoje 
własne interpretacje klasyki jaz-
zowej i piosenek od The Beatles po 
Oasis. 

(beb)

organizatorzy

sponsorzy

media

Bilety:

Bilet dzienny czwartek – 40 zł
(inauguracja festiwalu) 

Bilet dzienny piątek – 60 zł
(dzień polski) 

Bilet dzienny sobota – 40 zł
(etno / world / muzyka klubowa) 

Bilety do nabycia 
w kasie SMOK
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czwartek • 22.11. • 20.00 • Kleist Forum

Daria Zawia∏ow 

Wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka. Przebojem weszła 
na polski rynek muzyczny. Jej znaki szczególne to wyjątkowy 
głos i  silna osobowość sceniczna. Zadebiutowała w  Opolu, 
gdzie zapre-zentowała swój singiel „Malinowy Chruśniak” 
i zdobyła Nagrodę im. Anny Jantar – Opolską Karolinkę. Kon-
certy Darii są bardzo żywiołowe, pełne rockowej energii i świe-
żego brzmienia. Po debiucie gościła na największych polskich 
festiwalach (m.in. na Open’erze, Orange Warsaw Festiva-lu, 
Męskim Graniu), a jej pierwsza klubowa trasa koncertowa przy-
ciągnęła tłumy!

piątek • 23.11. • 22.00 • Kleist Forum 

Herbert Piano Trio 

Prawykonanie nowego utworu Szymona Godziemby-Trytka.
W warstwie słownej kompozycja będzie wykorzystywać utwór 
Zbigniewa Herberta „Elegia na odejście pióra atramentu lam-
py”. Kompozycja do tekstu poety ma wpisać się w obchody Roku 
Herbertowskiego i ukazać jego twórczość w kontekście przeni-
kania się dziedzin sztuki oraz poszerzyć wymiar interpretacyjny 
dzieł poety. Wykonawcy Herbert Piano Trio misję oraz potrzebę 
upowszechniania osoby wielkiego Polaka wyrażają od początku 
istnienia przybierając sobie twórcę za patrona. 

sobota • 24.11. • 20.30 • Kleist Forum 

Walter Salas-Humara 

Frontman grupy The Silos w trasie ze swoim własnym projek-
tem. Nie można się było spodziewać tego, że były prowadzący 
zespół The Silos da sobie trochę czasu na nowe albumy. W cią-
gu nieco ponad dwóch lat ukazały się bowiem cztery nowe 
albumy Waltera Salas-Humary. W najnowszym wydawnictwie 
jest wierny swoim dotychczasowym aranżacjom - płyta obfituje 
w naładowane energią piosenki rockowe, do których przyzwy-
czajeni są fani tego żyjącego w  Arizonie muzyka. Przekonuje 
jako prostolinijny rocker i pokazuje, że warto liczyć się z nim 
również w  przyszłości, jeśli chodzi o  inteligentnie stworzone 
alternatywne piosenki amerykańskiego rocka.

czwartek • 22.11. • 21.00 • Kleist Forum 

Mellow Mark 

Mellow Mark jest jednym z  prekursorów niemieckojęzycznego 
reggae. Już na samym początku swojej kariery (2003), otrzymał 
za swój debiutancki album nagrodę muzyczną „Musikpreis Echo” 
dla młodych talentów. W 2005 r., odebrał German Reggae Award. 
Mellow Mark gra niezliczoną ilość koncertów zarówno na wiel-
kich, średnich, jak i zupełnie małych scenach. Szacunek publicz-
ności zdobywa jako bardzo pewny na scenie muzyk stand-upowy 
prezentujący prawdziwie imponujący repertuar. Jego piosenki 
coverowane są przez takie gwiazdy, jak Nena (Astronaut). Jego 
muzyczna działalność plasuje go wśród najważniejszych artystów 
niemieckiej sceny muzycznej.

piątek • 23.11. • 19.30 • Kleist Forum 

MOA

Moa - nowy odcień delikatności na polskiej scenie indie. 
MOA to indie / britpopowy zespół z  północy Polski, założony 
w lipcu 2015. Mają na koncie debiu-tancki singiel „Ile udźwignie 
niebo”, za który zespół otrzymał kilka nagród.
Ich piosenka to opowieść. Bardzo melodyjnie podana historia 
zatopiona w muzycznych przestrze-niach. Zapowiadają, że mają 
do opowiedzenia znacznie więcej i rozpoczęli już pracę nad swoją 
de-biutancką płytą. Singiel „Ile udźwignie niebo” to wrażliwy, doj-
rzały tekst, piękna muzyka i ciepły głos wokalistki. 

sobota • 24.11. • 20.30 • Kleist Forum

Bérangere Palix & Stephan Bienwald

Bérangère Palix i  Stephan Bienwald, to z  jednej strony pełna 
temperamentu, francuska piosenkarka, która wie, w jaki sposób, 
przy pomocy swojego tragikomicznego talentu i niezrównanemu 
wdziękowi, zaprezentować piosenki na scenie, a z drugiej strony 
wirtuozowski, berliński gitarzysta, który swoją grą zastepuje cały 
zespół, co sprawia, że słucha się go z otwartymi ustami.
W swoim aktualnym programie ta żyjąca w Berlinie piosenkar-
ka łączy świat gypsy swingu, rock‘n rolla i kabaretu. Wskakuje 
w różne role i opowiada krótkie historie, przybliżając publiczności 
treść swoich piosenek, z których część śpiewa również po nie-
miecku. 

czwartek • 22.11. • 21.00 • Kleist Forum 

Veras Kabinett 

Veras Kabinett brzmi jak coś, co możemy usłyszeć, kiedy bardzo 
blisko przyłożymy ucho do piany z kąpieli – dźwięki lekkie jak 
chmurka, deliktne, czarujące, zagadkowe. Vera Mohrs, orygi-
nalna piosenkarka i autorka tekstów, prowadzi grę artystycz-
nymi kontrastami. Po mistrzowsku pakuje mądrą zawartość 
w  lekkie i  dźwięczne niemieckie teksty. Wpadające w  ucho 
melodie i nietypowe harmonie idą w jej twórczości ręka w rękę. 
Atmosferę zagęszcza pulsowanie i sugestywne szmery – to tu, 
to tam. Do tego Dominik Lamby za pomocą elektrycznego basu 
i  efektów gitarowych tworzy kontrasty. Bliski, intymny śpiew 
opleciony zostaje wymyślnymi dźwiękami pianina. 

sobota • 24.11. • 19.30 • Kleist Forum

Notio Toxo 

Repertuar "Notio Toxo" koncentruje się na długim okresie czasu, 
nieprzerwanie trwającą tradycją sięgającą średniowiecza z ko-
rzeniami aż w antyku, jednocześnie dotykającą tego, co tu i teraz. 
Wszystkie te elementy łączą swoimi aranżacjami w jedną, sub-
telną i harmonijną równowagę pomiędzy tym, co dawne, a tym, 
co współczesne. Katerina Papadopoulou jest jedną z najbardziej 
cenionych piosenkarek w dziedzinie tradycyjnej, greckiej muzyki. 
Wspólnie z tradycyjnymi pieśniarzami współpracowała i badała 
przeróżne style tradycyjnego, greckiego śpiewu. Posiada wyjąt-
kową umiejętność podróżowania z jednego regionu do drugiego 
używając w tym celu różnych gwar greckiego języka oraz różnych 
stylów muzycznych. 

piątek • 23.11. • 20.30 • Kleist Forum

Kasia Kowalska 

Jako nastolatka, na znak buntu przeciw powszedniości życia 
w małym miasteczku, z głową ogoloną jak Sinead O'Connor, ucie-
kła z domu na rockowy festiwal do Jarocina. Już wtedy muzyka 
była dla niej czymś niezwykłym, ogromnym źródłem emocji i siły. 
Dziś to ona, poprzez swą muzykę, daje innym ludziom wyjątkowe 
emocje i siłę, by zmierzyć się z codziennością. Ma na swoim kon-
cie wiele płyt i prestiżowych nagród i choć od wydania pierwszej 
płyty minęło wiele czasu i wiele w jej życiu się wydarzyło, to pew-
ne rzeczy pozostają niezmienne: jej niecodzienna wrażliwość na 
dźwięki, miłość do muzyki i pasja, z jaką ją wykonuje.

sobota • 24.11. • 22.30 • Kleist Forum

Felix Shinder & Dengi Vpered 

Felix Shinder i  jego zespół wykonują mieszankę muzyki kle-
zmerskiej i popularnych "bandyckich" pieśni z ich rodzinnego 
miasta Odessa. To wielokulturowe miasto portowe było zawsze 
znaczącym ośrodkiem kultury żydowskiej i słynęło ze specyficz-
nej aury morskiej oraz przede wszystkim z tego, że jest kolebką 
„Russian Chanson” jako niezależnego gatunku muzycznego. 
W środowisku bohemy Odessy piosenki te powstały już na po-
czątku lat dwudziestych ubiegłego wieku. Przez dziesiątki lat 
przekazywano je sobie z ust do ust, a następnie przez kopio-
wane w domach kasety, dzięki czemu dotarły aż do najdalszych 
zakątków Związku Radzieckiego. Występy zespołu pełne są 
orzeźwiającej anarchii i radości życia. 

sobota • 24.11. • 21.30 • Kleist Forum

Ahmad-Knecht Trio 

Syryjski śpiew spotyka niemieckie pieśni ludowe. Jazz 
i brzmienia latynoskie łączą się z arabskimi rytmami tworząc 
porywające kompozycje: Wzbudzający na całym świecie po-
dziw za swoje wyjątkowe opracowania pieśni ludowych, Edgar 
Knecht, wraz ze swoim wirtuozowskim trio spotyka pieśniarza 
i pianistę Aehama Ahmada. Ten syryjski muzyk przykuł mię-
dzynarodową uwagę poprzez swoją grę na pianinie w samym 
środku ruin otoczonego walkami obozu Palestyńczyków Jar-
muk niedaleko Damaszku. W Niemczech, w 2015 r. przyzna-
no mu Nagrodę Beethovena dla Praw Człowieka. Program 
koncertu jest prawdziwie pięknym znakiem wyciągnięcia do 
siebie rąk ponad krajami i granicami.

czwartek • 22.11. • 22.00 • Kleist Forum 

Teatralna Brygada Leipzig gra 
i Êpiewa Gundermanna

Aktorzy oraz studenci Wyższej Szkoły Muzyki i Teatru w Lipsku 
grają i śpiewają Gundermanna. Jednak w interpretacjach tych 
piosenek wszyscy są wolni od niestosownej teatralności czy ge-
stów. Głęboko wsiąkają w piosenki, wybierając swoje ulubione 
i prezentują zawarte w nich tragikomiczne historie o starzeniu 
się, utracie pracy i ojczyzny. Każdy ma tu swój własny występ. 
Mnogość głosów podkreśla jednocześnie fakt, że posenki nie 
pasują wyłącznie do łużyczańskiego kierowcy koparki i autora 
piosenek, lecz są uniwersalne. Brygada Teatralna będzie przy 
tym zmieniac formy od występów solowych, przez duety, aż po 
chór, co ukaże Gundermanna w zupełnie nowej perspektywie.

sobota • 24.11. • 20.00 • SMOK

Leski 

Leski to wykonawca tworzący muzykę z pogranicza dream popu 
i indie-folku, wokalista, autor tekstów, kompozytor i gitarzysta. 
Jego pseudonim jest parafrazą nazwiska. W  czerwcu 2015 
ukazała się debiutancka płyta Leskiego zatytułowana .splot 
jednakże artysta dał się poznać już wcześniej samodzielnie wy-
daną epką „Zaczyn” w kwietniu 2014 roku, która zaowocowała 
kontraktem fonograficznym z Warner Music Poland. Leski był 
współproducentem muzycznym obu wydawnictw. Jesienią 2014 
r. artysta odbył wspólną trasę koncertową z Edytą Bartosiewicz. 
Meagan określiła jego muzykę mianem „dream-folku”, czyli 
mieszaniny dwóch wymienionych wyżej gatunków.

piątek • 23.11. • 22.00 • Kleist Forum

Mikromusic 

Ich muzyka wymyka się wszelkim klasyfikacjom. Sam zespół 
określa ją po prostu jako Mikromusic. W ich twórczości słychać 
inspiracje słowiańskim folkiem, jazzem, rockiem i elektroniką. 
Niektórzy dziennikarze określają ich muzykę jako avant pop lub 
art pop. Mikromusic ma na koncie sześć płyt studyjnych, ale 
prawdziwą moc pokazują na koncertach. W ciągu całej swojej 
działalności wydali trzy bardzo ciepło przyjęte albumy koncer-
towe. Grali na najważniejszych polskich festiwalach, między 
innymi na Open'er Festival, Ladies Jazz Festival, Top Trendy, 
Festiwal Piosenki w Opolu.

sobota • 24.11. • 22.30 • Kleist Forum

Irmelin 

„Irmelin polega wyłącznie na swoich głosach. Proszę uwierzyć, 
że brzmią wspaniale. Pięknie niczym krople śniegu przecinają-
ce topniejącą skorupę lodową i ulatujące w powietrze. Irmelin 
zamienia lód w topniejące kropelki, a słuchacz staje się szczę-
śliwy niczym ryba.” Timo Kangas
Grupa wokalna Irmelin istnieje od 1999 roku. Od tego czasu 
koncertowała już na największych scenach Szwecji, a swoją ka-
rierę międzynarodową rozpoczęła w roku 2006 trasą koncertową 
po Japonii. W październiku 2008 r. zdobyła w Tajwanie drugie 
miejsce w  konkursie „Taiwan International Contemporary 
A Cappella Competition”. Międzynarodowe jury określiło śpiew 
grupy Irmelin mianem „ducha śpiewu a cappella”.

sobota • 24.11. • 22.00 • SMOK

Kraków Street Band 

Kraków Street Band to zespół, który w  ekspresowym tem-
pie stał się wizytówką Krakowa. Grupa od czterech lat nie 
zwalniając tempa zdobywa coraz większą popularność. Urzeka 
swobodą i pozytywną energią. Dostali się do finału programu 
Must Be The Music, zdobywając doskonałe opinie jury na 
każdym kroku. Godnie reprezentowali Polskę największych 
zagranicznych festiwalach. W corocznej ankiecie czasopisma 
„Twój Blues” Kraków Street Band uzyskał kolejno tytuły „Od-
krycie Roku 2014” i „Zespół Roku 2015”. W 2015 roku wydali 
drugą, wyjątkową płytę - album poświęcony pamięci Jerzego 
Wójcika pierwszego polskiego artysty wykonującego muzykę 
bluegrassową.
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Golicka Mila znów pozytywnie zaskoczyła!
Wyjątkowy charakter miały w tym roku, odbywające się 28 września, biegi dzieci zorganizowane przez Szkołę Podsta-
wową w Golicach. Powody są dwa: 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości i 20-lecie Golickiej Mili. Na mecie 
stanęło około 600 uczestników, którzy przed biegami zrobili żywą fl agę Polski. 

Dzieci podzielono na dwa zespoły. 
Jedni trzymali nad głowami czer-
wone kartki, drudzy – białe. Z drona 
zrobiono im pamiątkową fotografi ę. 
– Na 100-lecie odzyskania przez 
Polskę niepodległości musieliśmy 
przygotować coś specjalnego – mó-
wiła Elżbieta Mierzejewska, wu-
efi stka ze szkoły w Golicach, główna 
organizatorka biegów.

Otwierający imprezę burmistrz 
Słubic Tomasz Ciszewicz życzył 
małym biegaczom powodzenia 
i podkreślił, że cieszy się, że w jubile-
uszowej Golickiej Mili bierze udział 
aż tyle dzieci.

Wśród nich była m.in. Amelia 
Smolarczyk ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 w  Słubicach, która w  swojej 
kategorii wiekowej nie miała sobie 
równych. Gratulował jej prowa-

dzący imprezę Piotr Kiedrowicz, na 
co dzień trener dziewczynki, która 
należy do prowadzonej przez niego 
Słubickiej Akademii Biegowej. 
- Bardzo lubię biegać, trenuję od 
roku i sprawia mi to wielką przyjem-
ność – mówiła Amelia.

Na biegi do Golic przyjechały też 
dzieci z  okolicznych miejscowości. 
Natalia Nowicka z Kowalowa uczest-
niczyła w imprezie po raz pierwszy. 
- Pobiegnę na 500 metrów – opowia-
dała. – Cieszę się, bo to naprawdę 
fajna impreza – dodała.

Szkoła w  Golicach nie tylko zor-
ganizowała superimprezę, ale też 
pięknie ugościła przedszkolaki 
i  uczniów. Dyrektorka Teresa Wie-
czorek zaprosiła wszystkich na dar-
mową grochówkę. 

(beb)
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GAZ ZIEMNY: JAK PRZYŁĄCZYĆ SIĘ 
DO SIECI GAZOWEJ?

EWE to działający od ponad 19 lat w Polsce niezależny dostawca gazu, posiadający aż 1659 km własnych sieci gazowych. 
Dostarcza gaz dla klientów indywidualnych, jak i firm w 49 gminach na terenie 6 województw. Wszystkie informacje 
dotyczące korzystania z gazu ziemnego znajdą Państwo na stronie www.ewe.pl i pod numerem infolinii 801 100 800.

artykuł sponsorowany

EWE: PRZYŁĄCZ SIĘ DO SIECI KORZYŚCI!

DECYDUJESZ SIĘ NA GAZ ZIEMNY? 
Gratulacje – to bardzo mądra decyzja! Warto 
zająć się tym już teraz, bo choć zmiana do-
tychczasowego paliwa na gaz ziemny 
jest dosyć proste, to jednak sam proces 
może potrwać nawet do kilku miesięcy. 
Wystarczy kilka kroków, by zacząć korzystać 
z tego wygodnego w obsłudze, ekologicznego, 
bezpiecznego i sprzyjającego oszczędnościom 
paliwa grzewczego. W EWE większość formal-
ności związanych z przyłączeniem do sieci wy-
konamy za Ciebie. Wystarczy zatem, że zrobisz 
pierwszy krok – złożysz wniosek o przyłączenie 
do sieci EWE!

ETAP 1 – WNIOSEK 
O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI
Wniosek znajdziesz na stronie www.ewe.pl oraz 
w biurach obsługi klienta EWE wraz z informacją 
o niezbędnych dokumentach jakie musisz do 
niego dołączyć. 
Komplet dokumentów możesz dostarczyć do 
EWE w dowolny sposób: e-mailem, pocztą, przez 
stronę WWW, a także faksem lub osobiście.
Po wpłynięciu wniosku do EWE zostaną przygo-
towane dwie umowy: umowa o przyłączenie 
do sieci gazowej (z właścicielem nierucho-
mości) oraz kompleksowa umowa sprzedaży 
gazu. W umowie o przyłączenie określone zo-
staną warunki techniczne oraz wstępna kalku-
lacja kosztów przyłączenia do sieci gazowej. 
Po zaakceptowaniu i podpisaniu przez Ciebie 
umowy o przyłączenie oraz wpłacie określonej 
w umowie zaliczki EWE rozpocznie prace zwią-
zane z realizacją przyłączenia .

ETAP 2 – PRACE PROJEKTOWE 
I POZWOLENIE NA BUDOWĘ
Kolejny etap to przygotowanie projektu insta-
lacji wewnętrznej w budynku, który chcesz 
przyłączyć do gazu ziemnego. To ta część insta-
lacji, która łączy szafkę z odbiornikami w Twoim 
domu, np. z kotłem czy kuchenką gazową. Do 
tych prac, poza samym projektem wymagane 
jest także pozwolenie na budowę – to określają 
przepisy. Dokumentację taką przygotowuje pro-
jektant posiadający odpowiednie uprawnienia.

ETAP 3 – INSTALACJA WEWNĘTRZNA 
I PRZYŁĄCZENIE DO SIECI
Za budowę instalacji wewnętrznej w Twoim 
domu odpowiada instalator ze stosownymi 
uprawnieniami. Zadaniem instalatora będzie 
wykonanie instalacji zgodnie z projektem, wraz 
z podejściem pod gazomierz w szafce gazowej. 

Natomiast za budowę przyłącza do sieci gazowej 
odpowiada EWE.
Rzeczywista długość przyłącza do sieci może się 
nieco różnić od tej przyjętej we wstępnej kal-
kulacji na etapie zawarcia umowy, dlatego po 
zakończeniu budowy firma budująca przyłącze 
na zlecenie EWE poprosi Cię o potwierdzenie 
długości wykonanego przyłącza, co będzie 
podstawą do wystawienia faktury końcowej. 
Otrzymasz ją w terminie 14 dni od zakończenia 
budowy przyłącza.

ETAP 4 – ODBIÓR GAZU ZIEMNEGO
Ostatnim krokiem do korzystania z gazu ziem-
nego jest dostarczenie kompletnie wypeł-
nionego podania o uruchomienie przyłącza 
gazowego wraz z podpisami: instalatora, kie-
rownika budowy i uprawnionego kominiarza.
Po wpłynięciu podania montaż gazomierza 
następuje w ciągu 7 dni roboczych. Martwisz 
się, że akurat może Cię nie być w domu? Spo-
kojnie, przedstawiciel EWE wcześniej skontak-
tuje się z Tobą w celu ustalenia dogodnego 
terminu.
Od chwili zamontowania gazomierza możesz ko-
rzystać z gazu ziemnego w swoim domu!

KOSZT BUDOWY PRZYŁĄCZA
Koszt budowy przyłącza jest zależny od tego, jak 
daleko od istniejącej sieci gazowej znajdować się 
będzie szafka gazowa. W przypadku budynków 
położonych do 15 metrów od sieci gazowej 
cena za przyłączenie wynosi 1777,35 zł brutto.
Każdy kolejny metr (powyżej 15 metrów) li-
czony jest dodatkowo i kosztuje 92,25 zł brutto.

JAK ZAGWARANTOWAĆ SOBIE 
DOSTAWĘ GAZU JESZCZE 
W TYM SEZONIE GRZEWCZYM?
„Tylko podpisanie umowy do 30 czerwca 2018 
roku gwarantuje odbiór gazu jeszcze w tym se-
zonie grzewczym, a więc na przełomie jesieni 
i zimy 2018 roku” – mówi Marek Szymoniak, 
dyrektor Działu Dystrybucji i Obrotu Siecio-
wego Gazem EWE. „Od podpisania umowy do 
budowy przyłącza gazowego sporo się dzieje 
– projekt, budowa instalacji itp. Cały ten proces 
trwa kilka miesięcy, dlatego warto zająć się tą 
sprawą znacznie wcześniej przed planowanym 
terminem rozpoczęcia odbioru gazu, czyli przed 
sezonem grzewczym. Niestety, nie można prze-
prowadzić takich prac później – prace ziemne 
związane z budową przyłącza gazowego, ze 

względu na możliwe niskie temperatury, nie są 
wykonywane od listopada do marca. Dlatego za-
chęcamy do szybkiej decyzji, by mogli się Pań-
stwo cieszyć ciepłem z gazu ziemnego już od 
jesieni 2018 roku!” – doradza Marek Szymoniak.

JAK ZAGWARANTOWAĆ SOBIE DOSTAWĘ GAZU JESZCZE W TYM SEZONIE GRZEWCZYM?

KOSZT BUDOWY PRZYŁĄCZA
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Ścigali się w słubickim Maratonie MTB 
Za nami największe tegoroczne święto rowerowe. Maraton MTB Słubice, który odbył się 7 października, był ostatnim, 
fi nałowym wyścigiem w ramach Zachodniej Ligi MTB. Mieszkańcy naszej gminy spisali się świetnie. 

Za nami koszykarskie lato
Aż siedem drużyn wzięło udział w turnieju podsumowującym cykl 
spotkań „Lato 2018 z koszykówką”. Na najlepsze ekipy czekały pu-
chary i nagrody rzeczowe. 
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Najlepsza wśród pań ze Słubic 
okazała się Yana Kulikowa, 
mieszkająca od kilku lat w  naszej 
gminie, która odebrała puchar 
przewodniczącego rady miejskiej 
Mariusza Olejniczaka i  nagrodę 
prezesa Słubickiego Ośrodka 
Sportu i  Rekreacji Zbigniewa 
Sawickiego za dobry start w  ka-
tegorii mini (była też najlepsza 
w klasyfi kacji generalnej w swojej 
kategorii wiekowej K3). Wśród 
panów wyróżniono Dariusza Kosa 
i  Marka Rydzewskiego (otrzymali 
puchary i nagrody stowarzyszenia 
FSL- Aktywni dla Powiatu), z kolei 
najlepszy wśród słubiczan w kate-
gorii mega był Piotr Grzegorczyk 
z Kunowic, który w „generalce” był 
też najlepszy w  swojej kategorii 
wiekowej M4. 

Imprezę dla dorosłych i  dzieci 
zorganizowało, dzięki wsparciu 
Gminy Słubice, stowarzyszenie 
FSL - Aktywni dla Powiatu. Do tego 
wydarzenia przygotowania trwały 
niemal cały rok. W ubiegłym roku 
po kilkuletniej przerwie maraton 
ponownie powrócił do Słubic. 
W  tym roku główni organizatorzy: 
Robert Tomczak i Krzysztof Murdza 
postanowili żeby słubicki wyścig 
dołączył do cyklu Zachodniej Ligi 
MTB. Tak też się stało i  to właśnie 
w  naszym mieście odbyła się jego 
ostatnia odsłona. Jak się okazało był 
to strzał w dziesiątkę, bo amatorzy 
jazdy na rowerach dopisali. Łącznie 
na dystansach mega (44 km) i mini 
(22 km) wystartowało blisko 250 
uczestników niemal z  całej Polski, 
w  tym oczywiście bardzo wielu 

mieszkańców naszego powiatu. 
Oprócz dorosłych swoje 5 minut 
miały tradycyjnie też dzieci uczest-
niczące w  festynie rowerowym. 
Dziewczynki i  chłopcy w  wieku 
od 3 do 8 lat rywalizowali na krót-
szych dystansach od 100 do 500 m. 
Emocji zwłaszcza u  rodziców jak 
zwykle nie brakowało. Wszystko 
zakończyło się ceremonią dekoracji 
najpierw najmłodszych, a  po przy-
jechaniu ostatnich kolarzy również 
dorosłych. Jako, że był to wyścig 
fi nałowy, bardzo długo trwało wrę-
czanie medali, pucharów i  nagród 
rzeczowych, najpierw za słubickie 
zmagania, a  następnie za klasyfi -

kację generalną po całym cyklu. 
Wystarczy wspomnieć, że wręczono 
łącznie ponad 100 pucharów i 300 
medali. Tak duża impreza sportowa 
wymagała bardzo dużego zaanga-
żowania nie tylko organizatorów. 
Wielkie brawa należą się również 
współorganizatorom, sponsorom, 
wolontariuszom, a  także służbom 
odpowiedzialnym za zabezpie-
czenie trasy. Dziękujemy policji, 
straży granicznej, OSP, straży miej-
skiej, a  także prywatnemu pogo-
towiu Marka Walczaka. Największe 
wsparcie fi nansowe jednak pozy-
skano z Gminy Słubice.  

(RT)

Rywalizowały również rodzinne pary. Najlepsi zawodnicy w wieku od 3 do 8 lat otrzymali statuetki i nagrody rzeczowe.

Piotr Grzegorczyk (czerwony strój) był nie tylko najlepszy wśród słubiczan, ale zwyciężył 

również w klasyfi kacji generalnej M4.
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Cykl koszykarskich spotkań zorga-
nizowali zawodnicy polsko-niemiec-
kiej drużyny Red Cocks Frankfurt. 
Odbywały się one przez całe wakacje 
raz w tygodniu na boisku przy Szkole 
Podstawowej nr 1. Najwięcej emocji 
jednak było podczas turnieju koszy-
kówki ulicznej zespołów 3-osobo-
wych, który był podsumowaniem 
cyklu i  odbył się w  końcówce lata. 
W  jego organizacji pomagała Fun-
dacja SOSiR, która ufundowała pu-
chary, nagrody rzeczowe dla trzech 
najlepszych drużyn, a także nagrody 
rzeczowe dla najlepszych w  kon-
kursach indywidualnych. O główne 
trofea rywalizowało 7 drużyn, w tym 
sześć miejscowych i jedna z Gorzowa 
Wlkp. Najpierw rozegrano mecze 
w  dwóch grupach, z  których dwie 
najlepsze zagrały w  półfi nałach, 
natomiast zwycięzcy półfi nałów 
zagrali o  pierwsze miejsce, a  prze-
grani o trzecie. W pierwszym półfi -
nale zmierzyli się zawodnicy West 
Coast Shooters z Czarnymi Koniami 
(wynik 12:9). W drugim Pędzący po 
Browar pokonali Gogi Team 20:9. 
W  pojedynku o  3. miejsce Czarne 
Konie spotkały się z  Gogi Team 

i  wygrały 14:9. Wielki fi nał był pa-
sjonującym i  bardzo zaciętym po-
jedynkiem. Dopiero pod koniec 
meczu gorzowianie z  West Coast 
Shooters wypracowali minimalną 
przewagę nad Pędzącymi po Browar, 
którą utrzymali do końca. Osta-
tecznie mecz zakończył się wyni-
kiem 18-14.

Oprócz rywalizacji drużynowej 
rozegrano też dwa konkursy indy-
widualne. Konkurs, tzw. shoot-out 
wygrał Bartosz Dreczkowski (West 
Coast Shooters), a  w  rzutach za 3 
punkty najlepszy był jeden z  głów-
nych organizatorów Arkadiusz Sowa 
(Pędzący po Browar).  

(RT)

Emocji nie brakowało w każdym pojedynku.

Reklama
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Puchar Mistrzów dla drużyny z Lipska
Tak międzynarodowej imprezy piłkarskiej jeszcze w Słubicach nie było. Aż 20 drużyn z 7 państw wzięło udział udział 
w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej 11-latków „Champions Cup – Słubice 2018”.

Lekkoatletyczne 
zakończenie sezonu

Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji był organizatorem Mistrzostw 
dzieci i młodzieży w LA w ramach Mistrzostw Euroregionu „Pro Euro-
pa Viadrina” w LA. Mityng, dofi nansowany przez gminę, odbył się na 
naszym stadionie 5 października.

Turniej na słubickim stadionie, 
w  którym oprócz drużyn polskich 
wzięły również drużyny z  Ukrainy, 
Węgier, Czech, Rumunii, Nie-
miec i  Szkocji, odbył się w  dniach 
29-30 października. Zagrali w  nim 
chłopcy w kategorii wiekowej U-11. 
Podzielono ich najpierw na cztery 

grupy, a  w  drugim dniu po dwie 
najlepsze drużyny z  każdej z  nich 
rywalizowały o  miejsca w  pierw-
szej dziesiątce, natomiast pozo-
stali o  miejsca XI-XX. Ostatecznie 
główne trofeum przypadło dru-
żynie RB Lipsk, a tuż za nimi upla-
sowała się ekipa ukraińska Skała 

Stryj i  MTK Budapeszt z  Węgier. 
Wybrano również najlepszych za-
wodników w  kategoriach indy-
widualnych. Najlepszy bramkarz 
otrzymał rękawice ufundowane 
przez Łukasza Fabiańskiego, który 
objął swoim patronatem cały tur-
niej. Jednym z  uczestników był 

również UKS Polonia Słubice, 
jednak tym razem nasz zespół zajął 
ostatnie 20 miejsce. Poziomem 
turnieju i  organizacją byli zachwy-
ceni wszyscy trenerzy i  obserwa-
torzy. Tak naprawdę nie liczył się 
tu najbardziej wynik, a  możliwość 
sprawdzenia swoich sił i  nabrania 

doświadczenia wśród tak wielu 
bardzo dobrych zespołów. Była to 
również niesamowita przygoda, bo 
oprócz walorów sportowych młodzi 
gracze poznawali Słubice, Frank-
furt nad Odrą, zawierali nowe mię-
dzynarodowe znajomości. 

(RT)

Do Słubic przyjechało 20 drużyn z 8 krajów. UKS Polonia Słubice tym razem w klasyfi kacji końcowej była ostatnia.

Po zwycięstwie z dotychczasowym liderem z Żar słubiczanie wskoczyli na jego miejsce. 

Od lewej: Damian Kowalczyk, Marek Szuplak, Robert Tomczak, Daniel Czerepowski, Mi-

rosław Rogowski.
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FSL- Aktywni 
liderem III ligi

Od kilku lat ligowy tenis stołowy powrócił 
do Słubic. Reaktywowało go stowarzyszenie 
FSL- Aktywni dla Powiatu. Obecnie słubicka 
drużyna gra w III lidze, i to jak gra!

W  połowie września rozpoczęły 
się rozgrywki III ligi tenisa sto-
łowego. Po kolejnym awansie, 
tym razem z  IV ligi również dru-
żyna FSL- Aktywni Słubice bierze 
w  nich udział. W  pierwszej ko-
lejce słubiczanie pokonali Spójnię 
Ośno Lubuskie 10-7, a  w  drugiej 
KS Świebodzin I  10-6. - W  sobotę 
6 października rozegraliśmy swój 
kolejny, trzeci mecz w III lidze te-
nisa stołowego. Tym razem przyje-
chał do nas lekko osłabiony zespół 
ŻSTS Żagań, który po 2 kolejkach 
zajmował z nami również pozycję 
lidera (lepszy bilans wygranych 
pojedynczych pojedynków). Nasi 

gracze ponownie pokazali klasę 
pokonując gości 10-3 - podsumo-
wuje Robert Tomczak, prezes sto-
warzyszenia. Szczególne brawa 
należą się Mirosławowi Rogow-
skiemu i  Markowi Szuplakowi, 
którzy zdobyli komplet punktów. 
Ten pierwszy jest w  życiowej 
formie, bo wszystkie mecze sin-
glowe i debel wygrał 3-0. 

Oto zdobycze punktowe naszych 
zawodników:

Mirek Rogowski- kpl 3,5
Marek Szuplak- kpl 2,5
Damian Kowalczyk- 3
Daniel Czerepowski- 1 

(RT)

Do wspólnej rywalizacji SOSiR za-
prosił dzieci i  młodzież w  trzech 
grupach wiekowych: dzieci starsze, 
młodzicy i  juniorzy młodsi. Ponad 
300 młodych sportowców walczyło 
o  Mistrzostwo Euroregionu 2018. 
Medale trafi ły do najlepszych w kon-
kurencjach rzutowych, skokach 
i biegach. Wśród zaproszonych gości 
byli m.in.: Marcin Guła, przedstawi-
ciel Euroregionu „Pro Europa Via-
drina” w  Gorzowie Wlkp. i  Andrzej 
Szczesny, wiceprezes Lubuskiego 
Związku Lekkiej Atletyki w Zielonej 
Górze. W  zawodach bardzo licznie 
i  to z  dobrymi wynikami uczestni-
czyli zawodnicy miejscowego Klubu 
„Lubusz” Słubice.

Oto najbardziej wartościowe wyniki:
1. Piotr Wawrzyniak 2004 – 100m 
– 12.38, 2. Denys Polozun 2002 – 
400m – 55.59, 3. Kacper Sudoł 2003 
– 600m – 1:36,22, 4. Mateusz Roz-
łonkowski 2004 – 600m – 1:55,61 
PB, 5. Albert Sudnik 2006 – 1000m 
– 3:32,82, 6. Antoni Horoszkiewicz 
2008 – p.pal. - 20.50, 7. Paulina 
Chwalisz 2005 – 300m – 48.42, 8. 
Nicola Machcińska 2005 – 300m 
– 49.74 PB, 9. Anna Kielar 2006 – 
300m – 52.24 PB, 10. Julia Bokła 
2006 – 300m – 52.60, 11. Iga Mi-
zerska 2009 – 300m – 59.23 PB, 12. 
Zofi a Janowicz 2011 – 300m – 74.61, 
13. Maja Smolarczyk 2005 – 600m 
– 1:50,37 PB, 14. Wiktoria Smolar-

czyk 2007 – 600m – 1:52,94 PB, 15. 
Amelia Smolarczyk 2009 – 600m – 
2:01,38 PB, 16. Maja Konberg 2003 
– 800m – 2:47,40, 17. Marika Olech 
2003 – 800m – 2:55,84, 18. Oliwia 
Tomasik 2004 – 800m – 2:56,67 PB, 
19. Ilona Melnyk – Urbaniak 2004 
– 1000m – 3:33,95, 20. Zuzanna 
Janowicz 2003 – 1000m – 3:47,96, 
21. Zuzia Piskunowicz 2002 – kula 

3kg – 8.81 PB / dysk 1kg – 26.34, 
22. Paulina Polańska 2003 – kula 
3kg – 10.35 / dysk 1kg – 43.16, 23. 
Julia Horoszkiewicz 2006 – kula 
3kg – 6.03 / p.pal – 30.50, 24. Iga 
Szpunar 2007 – p.pal. - 26.00, 25. 
Małgorzata Krzyżan 1968 – dysk 
1kg – 39.54, 26. Helena Podruczny 
2006 – 1000m – 3:57,65 

(RT)

Podium wywalczyły m.in. Maja Konberg i Marika Olech z Lubusza Słubice (Akademia Bie-

gowa), które były najlepsze w biegu na 800 m.
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MIESZKASZ W 
POLSCE I JESTEŚ  

UBEZPIECZONY W 
AOK NORDOST? 

C E N T R U M  M E D Y C Z N E  B R A N D M E D  
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OD 1 WRZEŚNIA POLACY UBEZPIECZENI W AOK 

NORDOST MOGĄ  W PROSTY I  WYGODNY SPOSÓB 
KORZYSTAĆ  Z LECZENIA W POLSCE NA PODSTAWIE 

KARTY AOK. 

MOŻESZ LECZYĆ SIĘ W 
CENTRUM MEDYCZNYM 

 BRANDMED !

Reklama

Konkurs 
plastyczny 
„Poznajemy 
słubickie 
organizacje 
pozarządowe”

Fundacja na rzecz 
Collegium Polonicum 
zaprasza wszystkich 
uczniów szkół pod-
stawowych i gimna-
zjów z terenu gminy 
Słubice do udziału 
w konkursie pla-
stycznym, którego 
tematem jest przygo-
towanie plakatu pro-
mującego wybraną 
organizację pozarzą-
dową. 

- Zależy nam na tym, żeby dzieci, 
młodzież dowiedziały się, czym 
zajmują się działające w  Słubi-
cach fundacje i  stowarzyszenia. 
A  potem wybrały tę jedną orga-
nizację, której działalność jest im 
najbliższa i  przygotowały plakat, 
który przedstawi to, czym ona się 
zajmuje – mówi Katarzyna Ko-
chańska z fundacji. 

Uczniowie mają z  czego wy-
bierać – na terenie gminy zareje-
strowanych jest ok. 70 fundacji 
i  stowarzyszeń. Zajmują się wie-
loma obszarami: pomagają po-
trzebującym, seniorom, osobom 
z  niepełnosprawnościami, czy 
zwierzętom. Działają na rzecz 
ekologii, propagują historię, zrze-
szają osoby które łączy wspólna 
pasja. Organizują warsztaty, pik-
niki, spotkania, wycieczki, wie-
czorki.

Konkurs odbywa się w 2 katego-
riach wiekowych: 1-4 klasa szkoły 
podstawowej oraz 5-8 klasa (i  3 
gimnazjum). Ich prace oceni jury, 
które wybierze te najciekawsze 
plakaty. I  decyduje o  podziale 
nagród dla trójki najlepszych 
w każdej kategorii. – Na razie jest 
to tajemnica, ale już niebawem 
powiemy, co będzie czekało na 
autorów najlepszych prac – mówi 
K. Kochańska.

Czas na przygotowanie prac 
upływa 31 października. Do tego 
dnia do godz. 15 należy je dostar-
czyć do biura Fundacji na rzecz 
Collegium Polonicum, ul. T. Ko-
ściuszki 1, budynek biblioteki 
Collegium Polonicum.

Konkurs został zorganizowany 
w  ramach działalności Sektora 
3 Słubice, zadania publicznego 
fi nansowanego z  budżetu gminy 
Słubice. Konkurs patronatem 
medialnym objęli: portal Słu-
bice24.pl i telewizja HTS.

Więcej informacji: www.fun-
dacjacp.org, www.slubice.pl, e-
-mail: k.kochanska@fundacjacp.
org, tel. 61 82 96 878, 884 309 488.

Regulamin konkursu i  jego za-
sady znajdują się na stronie inter-
netowej gminy: www.slubice.pl   

Źródło: Fundacja na rzecz 
Collegium Polonicum

2 koncert klasyki wiedeńskiej 
„Moz-Art à la Haydn”
Niedziela, 04 listopada, 11:00
Filharmonia „Carla Philippa Emanuela Bacha” 
– Frankfurt nad Odrą

Alfred Schnittke: Moz-Art na sześć instrumentów
Wolfgang Amadeus Mozart: 
Serenata notturna nr 6 D-dur KV 239
Alfred Schnittke: Moz-Art à la Haydn
Joseph Haydn: 
Symfonia nr 45 fi s-moll Hob. I:46 „Pożegnalna”

W  jaki sposób komponowaliby 
w  dzisiejszych czasach Mo-
zart lub Haydn? Na takie py-
tanie ciężko odpowiedzieć, ale 
można spróbować wczuć się 
w ich dzieła, czego dokonał nie-
miecko-rosyjski kompozytor Al-
fred Schnittke tworzący w stylu 
mistrzów klasyki wiedeńskiej. 
Koncert zamknie Symfonia Po-
żegnalna Josepha Haydna, cha-
rakteryzująca się nietypowym, 
stopniowo wyciszającym się za-
kończeniem. 

Brandenburska Orkiestra 
Państwowa Frankfurt (Oder)
Jörg-Peter Weigle, dyrygent

3 koncert fi lharmoniczny
Piątek, 09 listopada, 19:30
Filharmonia „Carla Philippa Emanuela Bacha” 
– Frankfurt nad Odrą

Gustav Mahler: Adagio z X Symfonii
Samuel Adler: Koncert skrzypcowy
Peter I. Tschaikowsky: Symfonia nr 6 h-moll op. 74 „P atetyczna”

Ze względu na pogaraszający 
się stan zdrowia Gustavovi 
Mahlerowi nie udało się ukoń-
czyć X Symfonii. Stała się więc 
chyba najbardziej zagadkowym 
dziełem kompozytora, które 
po śmierci kompozytora żyje 
drugim, bardzo intensywnym 
życiem, bo o  rekonstrukcji jej 
dalszych ogniw podjął się za-
stęp kompozytorów i  muzyko-
logów. Tragizmem dotknięta 
jest również niosąca niezwykle 
głęboki ładunek emocjonalny 
Symfonia Patetyczna Piotra 
Czajkowskiego, który zmarł 
dziewięć dni po prapremierze 
tego dzieła. Symfonia Pate-
tyczna stała się więc niejako 
jego osobistym requiem. 

Siwoo Kim, skrzypce 
Brandenburska Orkiestra Państwowa Frankfurt (Oder)
Jörg-Peter Weigle, dyrygent

Bruno Schulz - Sklepy Cynamonowe (czytanie z dyskusją)
Czwartek, 15 listopada, 18:00
Kleist Museum, Faberstraße 6-7, Frankfurt nad Odrą

Cykl projektu Lektury poświęcony jest polskiej klasyce literatury, 
która na skutek ingerencji rządu partii PiS została skreślona z ka-
nonu lektur szkolnych lub będzie analizowana przez uczniów 
w mocno skróconej wersji. Tym razem czytane będą fragmenty 
dzieła Bruno Schulza „Sklepy Cynamonowe„. Podcza dyskusji 
wieńczącej spotkanie, wraz z  zaproszonymi gośćmi poruszone 
zostaną tematy związane z  samym dziełem oraz aktualną sytu-
acją polityczną w Polsce. Wydarzenie będzie tłumaczone symul-
tanicznie na język polski. 

Reklama
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Reklama

USŁUGI POGRZEBOWE

s.c.

Dariusz Orłowski 
tel. 602 370 562 (24h) 

668 030 562 

Cmentarz Komunalny
ul. Sportowa 2
69-100 Słubice

Reklama

Reklama

INFORMACJA

Dyrektor Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem dwóch 

lokali użytkowych z przeznaczeniem na działalność handlową lub usługową, stanowiących własność Gminy Słubice, poło-

żonych w Słubicach przy ul. Kopernika 9 F, 9 D na okres do 10 lat.

I. Dane nieruchomości.

1. Dane dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem przetargu:

Lp. Położenie
Oznaczenie 
nieruchomości

Powierzchnia 
użytkowa lokalu

Cena wywoławcza
Wysokość 
wadium

1. Słubice, ul. Kopernika 9 F Część działki 
524/38

108,19 m2
20,00 zł/m2 miesięcznie 
(+ 23% VAT)

 5.000 zł
2. Słubice, ul. Kopernika 9 D 74,10 m2

2. Przedmiot przetargu stanowi najem lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej wynoszącej 108,19 m2 wraz z pomiesz-

czeniem magazynowym o powierzchni użytkowej wynoszącej 74,10 m2. Łączna powierzchnia użytkowa pomieszczeń wy-

nosi 182,29 m2.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 października 2018 r. o godz. 17:00 w siedzibie Zakładu Administracji 

Mieniem Komunalnym w Słubicach przy Placu Bohaterów 13, w sali konferencyjnej (I piętro). 

Pełne informacje o warunkach przetargu zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu 

Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach Plac Bohaterów 13 (godziny urzędowania w ponie-

działek od 10:00 do 18:00, od wtorku do piątku od godz. 7:00 do 15:00, tel. nr 95 758 40-90) oraz na 

stronie www.bip.slubice.pl oraz www.zamk.pl.

INFORMACJA

Dyrektor Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach ogłasza przetarg ustny ograniczony do najemców i wła-

ścicieli lokali mieszkalnych położonych w Słubicach przy Placu Bohaterów nr 12, 12 A, 12 B, 13 na najem pomieszczenia 

gospodarczego, stanowiącego własność Gminy Słubice, położonego w Słubicach przy Placu Bohaterów 13.

1. Dane dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem przetargu:

Lp. Położenie
Oznaczenie 
nieruchomości

Powierzchnia 
użytkowa 

Cena wywoławcza
Wysokość 
wadium

1.
Słubice, 
Plac Bohaterów 13

Część działki 1276 29,33 m2 3,00 zł/m2 miesięcznie 
(+ 23% VAT)

200 zł

2. Przedmiot przetargu stanowi najem pomieszczenia gospodarczego o powierzchni użytkowej 29,33 m2 służące do prze-

chowywania przedmiotów lub produktów żywnościowych, materiałów lub sprzętu związanego z obsługa lokalu mieszkal-

nego, a także opału.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 października 2018 r. o godz. 16:30 w siedzibie Zakładu Administracji 

Mieniem Komunalnym w Słubicach przy Placu Bohaterów 13, w sali konferencyjnej (I piętro). 

Pełne informacje o warunkach przetargu zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu 

Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach Plac Bohaterów 13 (godziny urzędowania w ponie-

działek od 10:00 do 18:00, od wtorku do piątku od godz. 7:00 do 15:00, tel. nr 95 758 40-90) oraz na 

stronie www.bip.slubice.pl oraz www.zamk.pl. 

INFORMACJA

Dyrektor Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem ga-

rażu, stanowiącego własność Gminy Słubice, położonego w Słubicach w podwórzu ul. Żeromskiego 27 na okres do 5 lat

1. Dane dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem przetargu:

Lp. Położenie
Oznaczenie 
nieruchomości

Powierzchnia 
użytkowa 

Cena wywoławcza
Wysokość 
wadium

1.
Słubice, 
ul. Żeromskiego 27

Część działki 619/49 19,18 m2

3,00 zł/m2 
miesięcznie (+ 23% 
VAT)

400 zł

2. Przedmiot przetargu stanowi najem garażu o powierzchni użytkowej 19,18 m2 przeznaczony do przechowywania i nieza-

wodowej obsługi pojazdów mechanicznych.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 października 2018 r. o godz. 17:10 w siedzibie Zakładu Administracji 

Mieniem Komunalnym w Słubicach przy Placu Bohaterów 13, w sali konferencyjnej (I piętro). 

Pełne informacje o warunkach przetargu zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakła-

du Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach Plac Bohaterów 13 (godziny urzędowania w po-

niedziałek od 10:00 do 18:00, od wtorku do piątku od godz. 7:00 do 15:00, tel. nr 95 758 40-90) oraz 

na stronie www.bip.slubice.pl oraz www.zamk.pl. 

Ciekawa lekcja 
regionalnej historii!

Pierwsze powakacyjne spotkanie 
Dyskusyjnego Klubu Książki, które 
odbyło się 26 września 2018 r. 
związane było z  naszą regionalną 
historią. Tym razem w  scenerii 
Działu Regionalnego słubickiej bi-
blioteki został przedstawiony frag-
ment lokalnej historii, dotyczący 
Hitlerowskiego Karnego Obozu 
Pracy „Wychowawczej’, który ist-
niał w latach 1940-1945 tuż za Słu-
bicami, w  miejscowości Świecko. 
Rozmawialiśmy o  publikacjach 

książkowych poświęconych hi-
storii tego miejsca. Multimedialna 
prezentacja przygotowana na pod-
stawie dokumentów znajdujących 
się w zbiorach Działu Regionalnego 
biblioteki niezmiernie realistycznie 
przybliżyła cierpienia więzionych 
tam ludzi różnej narodowości. 
Warto znać oraz pamiętać historię 
naszego miejsca zamieszkania, na-
szego regionu. To była wyjątkowo 
ciekawa lekcja historii. 

Źródło: Biblioteka miejska



16 gazeta Słubicka   09/2018   17 października

Nauczyciele 
dziękujemy!

- Serdecznie dziękujemy za Państwa pra-
cę – mówili 12 października, podczas spo-
tkania z nauczycielami, burmistrz Tomasz 
Ciszewicz i przewodniczący rady miejskiej 
Mariusz Olejniczak. Podkreślali, że to za-
wód szczególny, bo pedagodzy uczestniczą 
w wychowaniu dzieci i młodzieży, stając się 
autorytetami dla wielu osób. 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 
w  Urzędzie Miejskim, gościliśmy 
przedstawicieli wszystkich samo-
rządowych szkół i  przedszkoli. 
Gmina nagrodziła zarówno dy-
rektorów placówek oświatowych 
jak również wyróżniających się 
nauczycieli. Za ich pośrednictwem 
burmistrz i  przewodniczący rady 
przekazali życzenia wszystkich na-
uczycielom.  - Oświata zawsze jest 
dla mnie priorytetem – podkreślał 
burmistrz Tomasz Ciszewicz. Przy-

pomniał, że w  planach gminy jest 
zarówno rozbudowa przedszkola 
nr 3 Miś Uszatek, jak i  poprawa 
warunków nauki w szkole w Kuno-
wicach. Trwa też budowa hali spor-
towej przy Szkole Podstawowej nr 
2. Przewodniczący rady miejskiej 
Mariusz Olejniczak mówił na-
tomiast, że są też plany budowy 
nowego przedszkola w  północnej 
części miasta, która się mocno roz-
budowuje. 

(beb)

Mieczysław Karłowicz – Odwieczne Pieśni op. 10
Wojciech Kilar – Te Deum

26 października 2018, 19:30  
kościół pw. Ducha Świętego w Słubicach

wstęp wolny

Małgorzata Trojanowska – sopran, Aneta Łukaszewicz - alt, 
Aleksander Rewiński - tenor, Rafał Korpik – bas

 Chór Kameralny Salutaris (Mińsk), Zespół wokalny Con Sono (Słubice), 
Chór Kameralny Adoramus (Słubice) 
Przygotowanie chórów: Olga Yanum, 

Swietłana Doniec-Łysenko, Barbara Weiser-Lada
Brandenburska Orkiestra Państwowa Frankfurt nad Odrą 

Dyryguje Monika Wolińska

organizator: Słubicki Miejski Ośrodek Kultury; 
sfi nansowano z budżetu Gminy Słubice 

przy wsparciu Chirurgii Plastycznej Barańscy

KONCERT GALOWY Z OKAZJI JUBILEUSZU

-lecia Odzyskania Niepodległości 
przez Rzeczpospolitą Polską

pod honorowym patronatem Burmistrza Słubic Tomasza Ciszewicza

Nagrodę otrzymała także dyrektorka przedszkola nr 3 Kamila Łopusiewicz.

Burmistrz Tomasz Ciszewicz i przewodniczący rady miejskiej Mariusz Olejniczak wręczyli 

nagrodę m.in. nauczycielowi Piotrowi Dmuchowskiemu.

Wśród nagrodzonych byli przedstawiciele wszystkich samorządowych placówek 

oświatowych. 


